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ABSTRACT

The  thesis  is  a  study  of  lron  Age  and  Early-Medieval
settlement   (i.e.   0  -1400)   in  Hadeland,   c.   70  km  N  of
Oslo,   Norway.   The  wider  problem  discussed  is  whether
burial  monuments  can  be  used  to  discribe  the  develop-
ment  of  settlement  in  general.  The  first  part  of  the
thesis  is  a  critical  examination  of  the  sources.  The
Distribution  of  f inds  is  compared  with  that  of  agri-
cultural  activity  in  historical  times  and  with  the
distribution  of  archaeological  acitity  in  the  course
of  the  last  150  years.   The  comparison  shows  that  these
factors  have  indeed  influenced  the  number  of  finds,
but  only  to  a  lesser  extent  their  geographical  distri-
bution.     The  distribution  of  ancient  monuments  in
Hadeland   (surveyed  between  1790  and  1980)   is  probably
represetnative  of  the  actual  settlement  in  the  lron
Age.  Within  this  framework  of  settled  areas  the  finds
have  been  used  to  describe  the  development  through
different  periods  of  the  lron  Age.  They  bear  witness
to  quantitative  changes  in  the  settlement  size  and  to
qualitative  changes  in  the  preference  for  different
environments.   In  the  second  part  of  the  thesis  four
environmental  factors  are  investigated:  bedrock,   soils,
altitude  and  local  climate.  The  early  lron  Age  settle-
ment   (to  550)  was  located  in  environments  which  have
always  favoured  for  cultivation,  but  in  later  periods,
especially  the  period  1200  to  1400,   settlement  expanded
to  less  suitable  environments.
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INNLEDNING

Egentlig  skulle  emnet  for  denne  avhandlingen  ha  vært  et

helt  annet.

Etter  et  par  oppdrag  på  Hadeland  i  1976  ble  min  interesse

vekket  overfor  den  store  mengden  av  våpen-  og  kjelegraver

fra  romersk  jernalder  i  området.

Etter  gjennomgang  i  magasin  og  arkiv  ble  det  klart  at  f .eks.

en  analyse  av  sosial  struktur  belyst  ved  gravskikken  ville

bli  vanskelig  å  gjennomføre.   Blant  annet  er  det  ingen  total-

undersøkte  gravfelt  fra  området.  Våpenfunnene  dominerer  blant

de  tilfeldig  innkomne  funnene  fra  eldre  jernalder,   og  kvinne-

graver  finnes  i  svært  lite  antall.  Graver  med  få  eller  ingen
oldsaker  som  kan  stamme  fra  eldre  jernalder  er  stort  sett

faglig  undersøkt,  men  enten  mangler  materiale  til  datering

eller  dette  er  oppbevart  så  tilfeldig  i  magasinet  over  et  så

langt  tidsrom   (S.  Grieg  samlet Ved   sine  undersøkelser  i  begynnel-

sen  av  1920-årene  inn  trekull  til  artsbestemmelse,  bl.a.)   at

det  er  tvilsomt  om  CL4-analyse  kunne  benyttes  med  et  hold-

bart  resultat.

Dessuten  -  sosial  organisasjon  og  struktur  kan  ikke  sees

isolert,  men  henger  nøye  sammen  med  befolkningens  størrelse,

økonomien  og  økologien   (jfr.   bl.a.   Welinder   1977,   fig.   4) .

Det  ville  føre  for  langt  å  gå  i  detalj  her  hvordan  jeg  -

stadig  med  oppmerksomheten  rettet  mot  problemstillinger

om  sosial  struktur  og  økonomi  -  nærmest  baklenges  ble  truk-

ket  mot  et  utgangspunkt:   Bakgrunnen  og  mulighetene  for



bosetning  i  eldre  jernalder,  og  hvilke  forutsetninger  og  t

muligheter  vi  har  til  å  belyse  fortidig  virksomhet/virkelig-

het/bosetning  via  forskjellige  kilder.

Bosetningen  i  eldre  jernalder  kan  ikke  studeres  isolert  i

et  så  lite  område  som  Hadeland,   og  det  er  derfor  naturlig

at  det  videre  arbeidet  også  omfatter  yngre  jernalder.

XXX

Fra  Østlandsområdet  er  det  skrevet  f lere  regionale  bosetnings-

historiske  studier.   I  1926  utkom  Sigurd  Griegs  avhandling
"Hadelands  eldste  bosetningshistorie`'.   På  1950-og  60-tallet

fulgte   flere:   Toten   (Herteig  1955),   Hedmark   (Martens   1962)

og   Telemark   (,Munch   1965)  .

i  disse  arbeidene  er  hovedvekten  of test  blitt  lagt  på  en

grundig  gjennomgang  av  oldsaksmaterialet   (kronologistudier) .

områdets  ytre  forbindelse  blir  ofte  godt  belyst,  men  "den

interna  bebyggelseutvecklingen  får  ej   sållan  en  mera  summarisk

behandling"   (Selinge   1977:159)  .   Man  forsøker  imidlertid  å

belyse  ±}z9±   (på  hvilke  gårder)   folk  bodde  og  !±j;±=  de  først

slo  seg  ned  der.   I  noen  grad  blir  det  gitt  en  oversikt  over

fornminnebestanden   (bl.a.   Grieg   1926   og  Munch   1965) ,   men

oftest  blir  denne  kildegruppen  utelatt  fordi  den  ikke  kan

dateres .

i  den  senere  tid  har  kravene  til  en  bosetningshistorie  Økt.

Fra  å  spørre  ±]zgE  og  pi±,   retter  man  nå  søkelyset  også  på

spørsmål  om  hvordan  og  hvorfor bosetningen  har  utviklet  seg

(jfr.   Lillehammer   1970   og  Sognnes   1974) .

XXX



Denne  avhandlingen  er  et  forsøk  på  å  belyse  den  interne

bosetnin sutviklin eni løpet  av  jernalderen.

HovedproblerrLene  som  vil  bli  forsøkt  belyst  er:

1)     Å  vurdere  om  utbredelsen  av  funn  og  fornminner  gjen-

speiler  utbredelsen  av  bosetningen  i  jernalder,  eller

om  det  f innes  områder  som  er  blitt  så  hardt  utnyttet

i  historisk  tid  at  fortidsminnene  er  blitt  helt  borte.

2)     Å  få  en  oversikt  over  naturmiljøet  og  betingelsene

for  bosetningen  i  eldre  respektive  yngre  jernalder

ut  fra  det  arkeologiske  materialets  utbredelse.

3)     Ved  hjelp  av  de  faste  fornminnene  og  deres  plassering

i  det  lokale  npturmiljøet  forsøke  å  komme  på  sporet  av

bosetningsenheter  på  mikroplan   (analysere  seg  fram  til

mulig  plassering  av  selve  boplassen,   om  dette  er  mulig

uten  naturvitenskapelige  metoder) .

Av  f lere  grunner  er  Hadelandsregionen  godt  egnet  som

undersøkelsesområde:

1)     Regionen  er  en  naturlig  avgrenset  enhet,  med  store  åser

og  høydedrag  mot  naboområder  til  alle  kanter.

2)     Regionen  er  relativt  godt  dekket  av  forskjellig  kart-

materiale .

3)     Regionen  er  tidligere  behandlet  i  en  bosetningshistorisk

studie   (Grieg  1926) .   i  løpet  av  de  siste  50  årene  har

arkeologien  kunnet  ta  i  bruk  en  rekke  hjelpemidler  som

har  åpnet  for  nye  aspekter  og  resultater.



1.       FORHOLDET   GÅRD   -GFLAV

Som  i  det  øvrige  av  Østlandet,  mangler  rester  etter  bebyggel-

sen  fra  jernalderen  på  Hadeland.   inntil  videre  blir  derfor

graver  og  gravfelt  den  viktigste  lokaliseringsfaktoren  for
bosetningen  i  jernalder  både    her  og  over  store  deler  ellers

i  landet.

Gårdsanlegg  fra  jernalderen  er  bevart  flere  steder  i  Sør-

Skandinavia,   først  og  fremst  Rogaland  og  Vest-Agder  og  de

nordligste  fylkene  i  Norge;   i  Sverige  på  Gotland,   øland  og

i  Østergøtland;   i  Danmark  på  de  nordjydske  hedeområdene.

Det  kan  være  f lere  årsaker  til  at  jernalderbebyggelsen  på

Østlandet  ikke  er  funnet.  Hustuftene  kan  ha  en  hittil  ukjent

form,  eller  være  så  dårlig  markert  i  terrenget  at  de  er

vanskelige  å  få  øye  på.   Muligens  kan  de  også  ha  ligget  slik

til  i  terrenget  og  i  forhold  til  den  historiske  bebyggelsen,

at  området  blir  "oversett"  ved  registrering.  Hvis  de  ligger

under  dyrket  mark  vil  de  ikke  kunne  spores  uten  bruk  av

flyfotografering,   fosfatkarteringer  eller  systematiske  prøve-

undersøkelser.   Det  er  også  en  mulighet  at  den  historiske  be-

byggelsen  ligger  ovenpå  jernalderens  boplasser.

Haavaldsens  f lyundersøkelser  i  Vestfold  har  vist  at  dette

er  en  f ruktbar  metode  til  å  f inne  forhistoriske  anlegg  under

markoverflaten.   En  prøveundersøkelse  av  en  av  tuftene  som

ble  fumet ved hjelp av s.k.  "crop inarks"  (vegetasjonsforskjellff) ,ga  fum san

kan  datere  tuften  til   folkevandringstid   (Haavaldsen   1976,1982) .

Fig.   1.   Landskapet  Hadeland,   Oppland  fylke,   med  kommunene
Brandbu  og  Gran   (nå  en  kommune) ,   Lunner  og  Jevnaker,   samt
sognekirkene  inntegnet.
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Fra  de  kjente  gårdsanleggene  fra  jernalder  vet  vi  at  gårdens

graver  oftest  ligger  i  eller  i  nærheten  av  gårdens  innmark,
dvs.   åker  og   eng   (Petersen   1933,   1936,   Hagen   1953,   Myhre

1972,1980).

Den  nære  tilknytningen  mellom  gård  og  åker  er  nok  temmelig

allmenngyldig:   "Gr6.dan  måste   ...   kunna  6verblickas   från

gården  och  skyddas  mot  både  djur,  månniskor  och  frost.

. . .   Sannolikt  år  det  åkern,   som  år  det  mest  resurskråvande  mark-

slag  som  styr  lokaliseringen  av  6vrig  verksamhet  och  åven

placeringen  av  bebyggelsen"    (Carlsson   1979:11) .

Imidlertid  kan  man  tenke  seg  f lere  muligheter  for  den  rom  -

lige  forbindelsen  mellom  gård(er)   og  gravfelt   (se  fig.   L) .

Med  begrepet     "gård"   ovenfor  mener  jeg  en  boplassenhet  med

hus  for  folk,   fe  og  avling  og  egen  åkermark.  Begrepet    ligger

altså  nær  opptil  den  historiske  enheten  som  på  norsk  kalles

±=}±±,   uavhengig  om  den  er  utskilt  fra  en  opprinnelig  moder-

gård  eller  har  oppstått  selvstendig.   Før  man  har  funnet  de
fysiske  sporene  av  gårdsbebyggelsen  i  jernalder  er  det  irre-

levant  å  gå  nærmere  inn  på  forskjellene  mellom  sammensatte

og  usammensatte  gårder,   slik  det  er  mulig  der  både  hus  og

steingjerder   finnes   (Myhre   1972,   Lillehammer  1979) .

De  f em  tenkte  eksemplene  på relasjonen gåri - grav i  fig.  2 viser at

det  er  vanskelig  å  legge  inn  den  enkelte  gård  på  kartet  ut

fra  gravenes  plassering.   Men  i  og  med  forutsetningen  om  at

gravminnene  oftest  forekommer  i  eller  i  nærheten  av  bebyggel-

sens  innmark,   bør  man  ved  hjelp  av  de  bevarte  graver/gravfelt
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Fig.   2    Alternative  muligheter  for    romlig   forbindelse
mellom  gård(er)   og  gravfelt.

1)     Enkeltgård  med  spredte  enkelthauger.

2)     Spredt  bebyggelse  med  gravfeltet  ved  hvert  gårdstun.

3)     Spredt  gårdsbebyggelse  med  felles  gravfelt.

4)     Flere  gårder  tett  sammen  med  hvert  sitt  gravfelt  et
stykke  fra  bebyggelsen.

5)     Tett  gårdsbebyggelse   (i  Sverige:   "byar")   med  felles
gravfelt  ved  bebyggelsen.

kunne  sirkle  inn  områder  som  har  inneholdt  både  bebyggelsen

og  det  meste  av  innmarka.   Slik  vil  en  utbredelse  av  funn  og

fornminner  i  form  av  prikkff på  et  kart  kunne  omformes  til

større  sammenhengende  bosetningsområder  fra  eldre  eller  yngre

jernalder.

XXX



2.      VÅRE   MULIGHETER   TIL   Å   ETTERSPORE   FEILKILDER   I   DET

AEKEOLOGISKE   MATERIALET.

Mange  generasjoners  virksomhet  ligger  mellom  oss  og  den

levende  eldre  jernaldersbygda.   Det  materialet  som  vi  har

som  etterlevninger  fra  fortida,   er  beheftet  med  mange  feil-

kilder.

Fig.   3  er  en  sk(jematisk  framstilling  av  hvordan  levninger

fra  en  jernaldersgård  kommer  fram  til  museene  og  hvordan

de  kommer  på  avveie.

i  de  tilfelle  hvor  gårdsanlegget  ikke  er  kjent,  er  vi  av-

hengig  av  gravminnene  for  å  erkjenne  området  som  bebodd

under  jernalder.  Vi  er  altså  først  og  fremst  avhengig  av

at  menneskene  som  dør  blir  gravlagt  på  en  slik  måte  at  vi

kan  etterspore  dem.   Gjennom  hele  jernalder  er  skikken  med

synlig  gravminne  over  jord  heldigvis  mer  eller  mindre  vanlig. (1)

(2)   Gravminner  uten  gjenstander  har   (med  visse  unntak)   fram

til  midten  av  l900-tallet  vært  vanskelige  å  datere,  og  man

kan  gå  ut  fra  at  en  mengde  av  disse  har  gått  tapt  selv  etter

at  den  museale  virksomheten  tok  til,   fordi  det  ikke  har  vært

noe  å  samle  opp  fra  dem.

Det  er  altså  først  og  fremst  gravminnene  med  gjenstander

som  har  betydning  i  en  bosetningshistorisk  sammenheng,   fordi

de  kan  datere  bruken  av  området.

(3)   Hva  har  skjedd  med  gravminnene     og  med  gjenstander  gjen-

nom  middelalder  og  nyere  tid?



UTEN   GJENSTANDER

(a)

FJERNET    FRAM
TIL     1820

(a)

MED    GJENSTANDEF`

(b)

FUNNET
1820    -   1980

(b)

lKKE

G R AV M I N N E
(b)

GRAV     PÅ
IMPEDIMENT

lKKE   INNLEVERT

(a)

MUSEET

(b)

GRAV    PÅ  SENEF(E
TIDERS    MARGINALE

MARKEF{

Fig.   3.   Gravfunn  som  kilde  til  bosetning.   De  gravfunnene
som  finnes  i  våre  museers  magasin,  er  et  resultat
av  en  utvelgelsesprosess  som  startet  allerede  i
forhistorisk  tid.
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Tidsrommet  fra  jernalderens  slutt  fram  til  idag  omfatter

nesten  1000  år.   i  løpet  av  disse  årene  er  mange  gravminner

slettet   (a,  b) ,  men  enHdel  ligger  urørte  igjen   (c) .   Den

arkeologiske  virksomheten  begynte  så  smått  tidlig  på  1800-

tallet  med  opptegnelser  av  fornminner  og  innsamling  av

oldsaker.   Men  i  over  2/3  av  tidsrommet  1000-1800  har  forn-

minner  blitt  fjernet  uten  at  disse  kan  etterspo.res  idag   (a) .

(4)   Gravminnene  som  er  blitt  berørt  eller  fjernet  i  tids-

rommet  1800-1970  kan  deles  inn  i  to  kategorier:   a)   Berørt

ved  jordarbeid  og  b)   undersøkt   av   fag-arkeologer.   Man  kan

gå  ut  fra  at  antall  gravminner  i  kategori  b)   utgjør  en  for-
svinnendd  liten  andel  av  alle  berørte  gravminner  i  tidsrommet

1800-1970 .

(5)   Mens  de  aller  fleste  av  de  faglig  undersøkte  gravminnene

har  nådd  museene  i  form  av  oldsaker  og/eller  rapport,   har

sannsynligvis  de  færreste  av  gravfunnene  som  er  gjort  ved

jordarbeid  funnet  veien  til  museene.  Det  er  imidlertid  en
kjent  sak  at  en  arkeologs  opphold  i  et  område  har  medført

at  det  har  kommet  inn  flere  funn  fra  bøndene  under  besøket.

Man  sitter  altså  igjen  med  et  materiale  som  bare  utgjør  en

håndfull  i  forhold  til  hva  som  en  gang  har  eksistert:  Funn

fra  gravminner  som  gjennom  de  sis`te  150  år  av  en  eller  annen

grunn  er  spart  for  tilintetgjørelse  og  et  antall  fornminner
som  er  bevart  fordi  de  ikke  har  ligget  i  veien  for  utvidelser

(de  ligger  i  områder  som  senere  er  blitt  marginale)   eller

har  ligget  på  jord  som  ikke  har  vært  gunstig  for  dyrking

(åkerholmer  f.eks.) .   Større  gravfelt  har  også  blitt  liggende
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igjen  fordi  det  ville  kreve  for  mye  innsats  å  fjerne  feltet

i  forhold  til  det  en  får  igjen.

Etter  siste  verdenskrig  har  bruk  av  større  maskiner  gjort

det  mulig  å  slette  et  område  på  minimal  tid,   så  utsagnet

gjelder  nok  ikke  for  det  som  skjer  idag.

XXX

Feilkildene  i  det  arkeologiske  materialet  kan  dels  skyldes

hvordan  det  er  avsatt,  dels  hvordan  det  i  senere  tider  kan

ha  blitt  redusert  eller  ensidig g j enf unne t .

I  det  følgende  skal  vi  konsentrere  søkingen  etter  feilkilder

som  kan  ha  oppstått  ved  redusering-  og  gjenfinningsprosessene

i  historisk  tid:

Problemet  3a   (dvs.   fornminnet  fjernet  fram  til  1820)   skal

behandles   i  kap.   3.3.

Problemet  3b   (fornminner  fjernet  1820-1970)   skal  behandles  i

kap.    3.4.

Arkeologers  virksomhet   (problem  4b)   skal  behandles   i  kap.   3.5.
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3.       FEILKILDER   TIL   JERNALDERBOSETNINGENS   UTBREDELSE

3.1.    Jordbruksaktivitet  og  arkeologisk  virksomhet.

3.1.1.   Jordbrukets  utvikling  i  historisk  tid.

Den  befolkningsvekst  og  de  drif tsendringer  som  har  foregått

fra  jernalderen  til  i  dag,  har  endret  jordbrukslandskapet

til  det  uigjenkjennelige.Fornminnene  som  ennå  eksisterer,

har  overlevd  nesten  1000  års  overhengende  fare  for  bortryd-

ding  og  utjevning.   Det  finnes  belegg  for  at  bonden  allerede

i  yngre  jernalder  kunne  f jerne  gravhauger  som  lå  i  veien  for

åkeren  eller  hustomtene  hans.   På  Halleby  i  Osterg6tland  ble

en  yngre  jernalders  husgrunn  lagt  ovenpå  en  gravhaug  fra  el-

dre   jernalder   (Baudou   1973   :   113).

Gjennom  hele  middelalderen  og  et  godt  stykke  inn  i  nyere  tid

var  hakker,   trespader,   ard  og  treplog  de  viktigste  redskapene

til  bearbeiding  av  jorda.  Med  de  lette  ardene  og  treplogene

utnyttet  man  gjennomgående  mindre  flater,   og  man  unngikk

sannsynligvis  områder  med  store  hindringer.   Så  lenge  det  var

plass  nok  å  rydde  andre  steder,  har  man  sannsynligvis  latt
være  å  rydde  bort  gravhauger  i  større  grad.  Det  er  først  da

jernplogen  kom  i  første  halvdel  av  l800-tallet,   at  man  ble
mere  interessert  i  større  sammenhengende  dyrkingsflater.

For  å  vurdere  fornminnebestandens  skjebne  gjennom  tida,   er

det  naturlig  å  dele  tidsperioden  1000  -  1970  i  mindre  avsnitt

med  utgangspunkt  i  de  viktigste  trekkene  i  jordbruksutviklin-

gen.   Framstillingen  bygger  på  Hasund   1932,   Westberg   1952,

Sandnes   1977,   Asheim   1978,   Alm   1978.



13

1350   -   1650

Fra  slutten  av  vikingtid  og  fram  mot  midten  av  1300-tallet

økte  gårdsbebyggelsen  jevnt  de  fleste  steder  i  landet.   Gamle

gårder  ble  delt  og  nye  ble  ryddet.   Spesielt  i  tida  1100  -

1350  foregikk  det  en  betydelig  nyrydding:
"   De  mange  hundre  gårdsnavn  på  -rud   (rød)    (på  Østlandet)   er  --

fra  denne  tid  da  nyryddete  bruk  i  regelen  kaltes  rudstader  "

(Hasund   1932   :   42f)  .   "   Slike  namneklasser   som  rud,   rudstad,

er  klare  ekspansjonsnamn.   Dei  fortel  om  nyrydding,   om  gardar

der  det  før  hadde  vore  beite  eller  utmark   "   (Sandnes   1976   :   31) .

I  det  samme  tidsrommet  var  kongen  svært  positivt  innstilt

overfor  nyrydding.  Han  ga  skattelettelser  til  bureisere  i  ut-

marken   (allmenningen)    (Hasund   1932)  .   Det  er  rimelig  å   tro  at

den  relativt  store  ekspansjonen  av  -rud-gårder  i  liten  grad

har  berørt  gravminnene  fra  jernalder  i  den  eldre  bygda.  Av

fig.  54a   i  kap.   6.7.3  ser  vi  at  de  færreste  rud-gårder  er

ryddet  innimellom  jernaldersbosetningen.   De  f leste  ligger  i

utkanten .

Så  lenge  det  fantes  ubenyttet  jord   (som  var  like  god  eller

nesten  like  god)   utenom  den  gamle  bosetningen,   er  det  tvi+

somt  om  ekspansjon  i  form  av  oppdeling  av  de  eldre  gårdene

var  like  kraftig  som-nyryddingen.   Men  ett  og  annet  enkelt-

liggende  gravminne  på  god  jord  eller  i  ytterkant  av  grav-

felt  kan  nok  ha  forsvunnet  både  under  nyryddingen  og  under

oppdeling  av  gamle  gårder  i  denne  tida.

Verken  plyndring  eller  f jerning  av  gravminner  var  helt  uvan-

lig  i  gammelnorsk  tid.   Sagnstoff  og  de  gamle  lovene
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fra  denne  tida  bekrefter  dette:  Både  i  Gulatingslova  og

Frostatingslova  finnes  forordninger  om  hvem  som  skal  f å  be-

holde   "   jordgrave  gods   ";   finneren  eller  jordeieren   (G  VIIl

kap.   1   og  F  Xvl   1)     (Robberstad   1969    :    161,   366)  .

Men  alt  i  alt  skulle  man  tro  at  det  var  en  forholdsvis  liten

del  av  fornminnebestanden  som  forsvant  i  denne  tida.

1350   -   1650

Som  et  utslag  av  den  agrare  krisen  på  1300-tallet,   slo  Svarte-

dauden  hardt  til  i  Norge  1349  -50.   Faktorer  som  klimaforver-

ring,  utpining  av  jorda  og  overbefolkning  fra  slutten  av

1200-tallet,   er  foreslått  som  forklaring  på  agrarkrisens  om-

fang.    (Hasund   1932,   Sandnes   1977).

Historikere  har  beregnet  folketap  og  minskning  av  åkerareal/

avkastning  på  grunnlag  av  landskylda  (jfr.   diskusjoner  i  Histo-

risk  Tidsskrift  (Norge)  i   1960-årene.)    Denne  sank  sterkt  de

f leste  steder  i  landet  i  årene  som  fulgte  etter  pestens  her-

jinger.  Beregningene  av  reduksjonen  i  folketall/åkerareal
varierer,  men  man  er  enige  om  at  nedgangen  ble  meget  varig.

Etter  Hvebergs  oppfatning  ble  folketall,   åkervidde  og  korn-

avling  redusert  til  under  halvparten  på  Hadeland   (Hveberg

1952    :    146).

Åkerbruket  minket  i  omtrent  samme  omfang  som  folketallet.

Feholdet  ble  dominerende:  Høstingsbruket  krever  forholdsvis

lite  folk,  og  det  var  nå  rikelig  med  beite  og  slåttemark  på

nedlagte   åkre  og  ødegårder   (Hasund   1932,    Sandnes   1977)  .
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Det  gikk  omtrent  300  år  før  jordbruket  var  brakt  opp  i

samme  omfang  og  avkastning  som  før   1350    (Hasund   1932,   Hveberg

1952)   .

Først  fram  mot  1650  regner  man  med  at  det  arealet  som  ble

benyttet  før  1350  var  tatt  i  bruk  igjen.

På  Hadeland  var  det  stillstand  1350   -   1500   (Hveberg  1952) .

Men  utover  1500  -  tallet  stiger  folketallet  igjen.  Mellom

1530  -1730  blir  det  tatt  opp  ca.   180  nye  bruk.   Av  disse  var

bare  23  virkelige  nyrydninger,  de  øvrige  var  gjenrydninger

på  mark  som  var  i  bruk  før  1350.   Fra  1650  fortsetter  øknin-

gen  av  bruksantallet,  men  nå  hovedsakelig  ved  gårdsdeling  og

rydding  av  husmannsplasser   (op.cit.   :   158   -   168) .

Den  rydding  som  foregikk  i  tidsrommet  1350   -  1650  var  altså

stort  sett  gjenrydding  av  jord  som  hadde  ligget  øde  siden

Svartedauden.   Så  lenge  det  var  nok  av  ledig  jord,   er  det

usannsynlig  at  man  var  interessert  i  å  påføre  seg  ekstra  ar-

beid  med  å  fjerne  gravhauger  for  å  forbedre  eller  utvide

åkerarealet.  Man  bør  kunne  regne  med  at  gravhaugbestanden

nesten  gikk  uberørt  ut  av  denne  perioden.

1650   -   1800

Etter  krigen  med  Sverige  1657  -  1660  var  den  dansk-norske

statskassa  tom.  For  å  bedre  økonomien,  besluttet  myndighet-

ene  å  selge  statsgods.  De±te  fikk  stor  betydning  for  jord-

bruksutviklingen   (Hasund  1932) .   I  første  omgang  ble  større

eiendomskompleks  solgt  under  ett  til  kreditorer  som  pant  for

statslån.  Leilendingene  på  disse  gårdene  ble  snart  grovt  ut-
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nyttet  av  sine  nye  jordherrer,   og  de  protesterte  mot  denne

utnyttingen.  Protestene   førte  til  at  det  i  1687  kom  en  lov

som  forbød  godseiere  å  tynge  ned  leilendingene  med  ekstra  for-

pliktelser.  Nå  ble  ikke  de  store  eiendommene  så  innbringende
for  godseierne,  og  gårdene  ble  etter  hvert  solgt  til  leilen-

dingene  som  selveiergods.

Omkring  1750  var  selveiende  bønder  i  flertall  i  Norge.  Hade-

land  følger  landsoversikten.  Fig.    4     viser  utviklingen  på

Hadeland  fra  21   %  selveiende  bønder  i   1616,   fram  til  nærmest

totalt  selveie  i   1875.   i   1723  var  57   %  av  jordeiendommene  på

bøndenes   hender    (Westberg   1952   :   202   f,275)  .

"  Med  overgang  til  selveie  fulgte  en  økonomisk  vekkelse  som

snart  viste  gode  frukter.  Åkerbruket  tok  oppsving,   nydyrking

og  bureising  blev  drevet  i  stigende  omfang ,...   og  det  frem-

skrittsarbeide  som  blev  innledet  i  denne  tid  har  siden  aldri

stanset   "    (Hasund   1932   :   96).

Spesielt  viktig  for  den  videre  utvikling  var  loven  fra  1769

som  tillot  fri  deling  av  selveierbrukene  og  lovene  om  utskif-

ting   fra   1821  og   1857.

Jordbruksmetodene  og  redskapene  var  fortsatt  middelalderske

gjennom  hele  1600-og  1700-tallet.   Produksjonsøkningen  av

kornprodukter  i  denne  perioden  skyldtes  nydyrking  og  ikke  for-

bedrende  landbruksmetoder.

Presset  på fornminnebestanden  må  ha  økt  i  denne  perioden.

Deling  av  de  eldre  gårdene,   opprettelse  av  husmannsplasser  og

økt  åkerareal  må  ha  kommet  i  konf likt  med  fornminnene  på  en

helt  annen  måte  enn  i  perioden  foran.  Men  oppdyrkingens  om-
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a.   "   Den  som  rår  b sel   "   1616.

Gård       Ødegård

Konge
Adel
Kirke
Borgere
Bønder  selveie

"         annet

b.   Bondegods  i  prosent  av  jordeiendom   (lispund  tunge)
1647   -1723.

År:                        1647            1667            1723

Bondegods:             39    %            31   %            57    %

c.  Prosentvis  fordeling av  se'lveiere  i  forhold  til
leilendinger 1825   -1875.

År:                       1825            1845            1875

Selveie:                  86   %            90   %            98   %

Fig.   4  a  -c.   Utviklingen  av  selveiende  bønder  på  Hadeland
1616   -   1875    (etter  Westberg   1952)  .
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fan§  i  denne  perioden  er  likevel  beskjedent  i  forhold  til

den  neste  perioden.

1800   -   1970

De  nye  ideene  ute  i  Europa  om  et  lønnsomt  jordbruk,   nådde  et

fåtall  i  Norge  før  1800.   i  første  rekke  var  det  embetsmenn

og  godseiere  som  prøvde  ut  nye  redskaper  og  metoder.   I  kjøl-

vannet  av  de  nye  strømningene  ble  Selskapet  for  Norges  Vel

stiftet  i  1809.   Først  sent  i  1840-årene  fikk  Selskapet  en

k6mmisjon  på  Hadeland  som  begynte  å  arbeide  med  instruksjon

og  veiledning  om  nye  bruksmetoder.  Man  holdt  kurs  i  grøfting

og  vanning,   og  informerte  om  nye  plantevekster  og  husdyrras-

er    (Alm   1978).

Nydyrkingen  fortsatte  inn  på  l800-tallet  og  var  særlig  sterk

på  Østlandet  i  perioden  1820   -1860.

Fra  gammelt  av  var  bygdene  på  Hadeland  rene  kornbygder.   Hus-

dyrholdet  dekket  bare  det  egne  behov  for  melk/kjøtt/ull  og

gjødsel    (Alm   1978)  .

i  pakt  med  den  nye  tids  tankegang  om  fri  handel,  ble  verne-

tollen  på  importert  korn  opphevet  i   1857   (Hasund  1932) .   im-

porten  av  billig,  utenlandsk  korn   (spesielt  fra  Svartehavsom-
rådet)   økte,   og  prisene  på  det  norske  kornet  sank.   Det  ble

tr.ange  tider  for  kornbøndene  på  Hadeland.   Tilstandene  ble

enda  dårligere  i  1870-årene  da  mengder  av  korn  også  kunne

importeres  billig  fra  Amerika.   Nå  måtte  selv  de  beste  korn-

bøndene  satse  mer  på  fjøsbruk  og  dyrking  av  f6rvekster.
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Perioden  1870   -   1900  ble  en  voldsom  omleggingsperiode  for

bøndene  på  Hadeland  som  i  landet  for  øvrig.   Det  skjedde  store

forandringer  i  jordbrukslandskapet  i  denne  tida:

Jernplogen  var  blitt  vanlig  i  løpet  av  første  halvdel  av

l800-tallet.  Den  krevde  større  sammenhengende  åkerflater  for

å  kunne  benyttes  rasjonelt,  og  den  var  for  tung  til  å  løftes

over  hindringer  i  åkeren.  En  effektivere  utnyttelse  av  jorda

krevde  utskifting,   og  denne  skjøt  fart  i  1850  -  60  -  årene

og  utover.  Ved  overgangen  til  økt  f6rdyrking  kom  en a  under

plogen,  og  engvekster  ble  ført  inn  i  et  vekselbruk  med  korn
og  poteter  på  åkeren.   Det  dyrk.ete  areal  økte  dermed  i  denne

tida.

Rundt  1900  var  maskiner  og  arbeidsbesparende  redskaper  tatt  i

bruk  i  betydelig  omfang.  Ut  over  l900-tallet  har  rasjonali-

seringen  i  jordbruket  fortsatt.  Etter  1945  er  jordbruket  blitt

mer  og  mer  mekanisert,   og  mange  steder  satser  man  nå  på  en-

sidig  drift.  Store  maskiner  settes  inn  og   landskapts  opprin-

nelige  former  høvles  ned  ved  grustekt  og  bakkeplanering.

Foruten  de  synlige  fornminnene  er  det  en  rekke  usynlige  arkeo-

logiske  kilder  som  står  i  fare  for  å  gå  tapt  for  alltid.

Drenering  av  myrer  og  våtmarker  f or  å  vinne  mer  dyrket  mark

Ødelegger  mulighetene  for  pollenprøver  i  jordbruksstrøkene.

Ved  bakkeplanering  forsvinner  boplassområder,   flatmarksgraver

o.a.   spor  som  til  nå  har  ligget  skjult  under  tykke  jordlag.

Ser  vi  på  jordbruksutviklingen  fra  middelalder  og  fram  til

idag  under  ett,   virker  det  som  om  fornminnebestanden  har

blitt  utsatt  for  et  mye  større  press  de  siste  150  -  170  år,
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enn  i  hele  den  forutgående  delen  av  historisk  tid   (1000  -

1800)   til  san`men.   Særlig  må  vi    her  betone  den  omfattende

omleggingsfasen  1860   -1900,   og  maskinjordbrukets   framvekst

etter  1945.

3.1.2     Arkeologisk  virksomhet   1800   -1970

Samtidig  som  jordbruket  går  inn  i  den  nye  tid  med  store

utvidelser  og  omveltninger,  våkner  interessen  i  det  norske

folk  for  fortiden  og  dens  etterlatenskaper.

Allerede  året  etter  at  Selskapet  for  Norges  Vel  var

opprettet,  sendte  det  i  lslo  ut  en  oppfordring  til  sine

medleinmer  om  å  bevare  oldsaker  eller  sende  dem  til  direksjo-

nen.   "  Det  praktiske  arbeidet  ble  utført  av  en  nyopprettet

Antiquitetskommision,   som  fikk  et  lokale  på  Christia-

nia  Katedralskole.   I  1823  ble  samlingen  overført  till  Uni-

versitetet.   Her  ble  samlingen  et  museum  i  1828   "   (Ø.   Johansen

l98d:ll9) .   i  de  første  40  årene  av  Samlingens  tilværelse  var

den  utadrettete  virksomheten  liten.   Den  bare  tok  imot  innsendte

oldsaker.   Men  fra  1860-årene  begynte  arkeologer  selv  å

grave  fram  materiale  i  store  mengder.  Antikvar  Nicolay

Nicolaysen  drev  bl.a.   store  undersøkelser  av  gravfelt  i

siste  f jerdepart  av  1800-tallet,  og  var  i  virkeligheten

vår  første   "nødgraver".   Han  undersøkte  ofte  gravfelt  som

var  truet  av  nydyrking.    (Hougen   1954:36)  .

Arkeologenes  sterke  innsats  i  siste  halvdel  av  l800-tallet

med  utgravninger  og    reiser  rundt  i  bygdene,  har  ført  til  at

ett  stort  materiale  som  ellers  ville  ha  forsvunnet  under
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bortdyrking,  er  bevart  for  ettertiden.  Grunnen  til  at

vårt  kildemateriale  er  så  pass  rikholdig  som  det  er,   skyldes

altså  at  den  arkeologiske  virksomheten  tok  til  omtrent  sam-

tidig  som  nydyrkingen  virkelig  skjøt  fart,   og  at  den  var

vel  etablert  før  den  store  omleggingsperioden  1860  -1900.

3.1.3   Funninnkomst

Av  fig.  5     ser  vi  funninnkomsten  fra  Hadeland  til  Oldsak  -

samlingen  fra  tidlig  l800-tall  til  1970,   sett  i  relasjon  til

jordbruksutviklingen  og  den  arkeologiske  virksomheten  i  det

samme   tidsrommet.

Før  arkeologenes  virksomhet  ble  mere  utadrettet,   kom  det  gan-

ske  få  funn  inn  fra  Hadeland.   Den  store  funninnkomsten  1875

-  1900  skyldes  antakelig  snarere  større  interesse  og  opplys-

ning  blant  lokalbefolkningen  enn  arkeologers  direkte  innvirk-

ning.   Det  er  ingen  opplysninger  om  at  noen  arkeolog  besøkte

Hadeland  i  dette  tidsrommet.   Nicolaysen  var  på  Hadeland  i

tiåret  før  den  store  funninnkomsten  starter.

Det  mest  interessante  ved  denne  sammenstillingen  er  å  se  at

funnene  øker  ved  omlegginger  i jordbruket.   Det  skjer  både  i

siste  kvartal  av  l800-tallet  og  etter  1945.  Ø.  Johansen  har

i  sitt  arbeide  "  Metallfunnene  i  østnorsk  bronsealder  "

(1981)   behandlet  dette  problemet,   og  han  har  kommet  fram  til

at  perioden  1860   -  1900  er  en  stagnasjonsperiode  i  jordbruks-

utviklingen,   og  at  "  den  forventede  korrelasjon  mellom  ak-

tivt  jordbruk  og  funnfrekvens  ikke   (slår)   til   "   (op.cit.   :

119) .  Men  i  følge  vår  framstilling  er  det  al-tså tvert  Om®
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Et  annet  interessant  trekk  ved  omleggingsperiodene  er  at  det

i  disse  periodene  kommer  inn  like  mange  eller  endog  f lere

funn  fra  andre  forhistoriske  perioder  og  fra  middelalder  enn

fra  jernalder,  mens  jernalderfunnene  er  i  overvekt  i  de  øv-

rige  25  års-periodene.

I  perioden  1875  -  1900  kan  det  skyldes  at  interessen  for  funn

fra  andre  perioder  enn  jernalder  først  nådde  befolkningen  om-

kring  1875.  Men  dette  er  sannsynligvis  ikke  hele  svaret,   for

det  samme   skjer  også   i  perioden   1950   -1970.

Forklaringen  må  være  at  under  omleggingsperiodene  blir  nye

markslag  tatt  i  bruk  i  større  omfang  enn  ellers.   I  1875  -

1900   legges  engsmarker  og  beiter  til  dyrking,   områder  som  tid-

ligere  bare  ble  overflatisk  ryddet,  ble  nå  brutt  opp  og  pløyd.

I  etterkrigstida  fører  ønsket  om  store  f later  uten  hindringer

til  at  dårligere  partier  midt  i  åkeren  eller  i  utkanten  jev-

nes  ut  09 legges  til  den  dyrkete  marka.  I  begge  tilfelle  kom-

mer  man  sannsynligvis  ut  på  jord  som  har  vært  utnyttet  mere  i

andre  perioder  enn  i  jernalderen.

Av  skjemaet  ser  vi  også  at  funninnkomsten  fra  Hadeland  har

økt  i  de  siste  tiårene.   Det  er  kommet  inn  dobbelt  så  mange

funn  i  perioden   1950   -   1970   som  i  den  foregående  perioden.

I  sitt  arbeide  om  "  Bebyggelse,  social  struktur  og  politisk

organisation  i  Østdanmarks  ældre  og  yngre  romertid  ",   finner

L.  Hedeager  at  materiailet  gjengir  et  representativt  bilde  av

romertidens  bebyggelse  og  konsentrasjoner  bl.a.   fordi  funn-

frekvensen  synker  mot  vår  tid.  Materialet  fra  romertid  i  øst-

Danmark  er  dermed   i   ferd  med  å  bli  uttømt.(Hedeager   1978   :   350)  .
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Hva  så  med  vårt  funnmateriale  fra  jernalder  ?

I  motsetning  til  de  danske  forhold  hvor  funnene  fra  romer-

tid utgjør  hovedmengden av alle graver,  utgjør  jemalderfurmene på

Hadeland  bare  en  mindre  del  av  det  totale  gravmaterialet.

I  tillegg  til  funnene  k6mmer  gravminner  som  ligger  intakt,

og  beskrivelser  av  fornminner  som  har  gått  tapt   (de  første

nedtegnelsene  er  fra  slutten  av  1700-  og  begynnelsen  av  1800-

tallet) .   Som  vi  siden  skal  vise   (jfr.   kap.  4.1. ) ,   er  antall

nyregistrerte  gravlokaliteter  i  ferd  med  å  avta.

3.2     1820-årenes   jordbrukslandskap

Funnene  gg  de  kjente  fornminnene  bør  til  sammen  gi

et  temmelig  utfyllende  bilde  av  bosetningens  utbredelse

i  jernalder.  Med  ytterligere  en  kilde  kan  vi  dessuten

fylle  igjen  mulige   "  huller  ";   nemlig  med

over  Hadeland  fra  tidli 18 .0 .0 -t.a.11 .

kartma'te.riale

Etter  overtakelsen  av  Norge  i  lsl4  satte  svenske  myndig-

heter  i  gang  en  omfattende  kartlegging  av  det  nye  riket.

Det  meste  av  Øst-Norge  ble  kartlagt  i  løpet  av  20-30  år.

Løytnantene  Heyerdahl  og  Lund  sto  foi  kar+leggjmgen av

Hadeland  i  1827.    (Kartmaterialet  oppbevares  nå  i  NGo's

arkiv  på  Ringerike.  Kopier  ble  velvilligst  oversendt  av

Per  Anmarkrud) .    Målestokken  på  kartene  er  dels   1:20   000,

dels   1:50  000.   Til  kartene  h¢rer  små  rapporter,   og  her  be-

skrives  i  korte  trekk  de  viktigste  elementene  som  karto-
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grafene  har  lagt  vekt  på  å  gjengi,  bl.a.  veinett,  gjest-

givergårder  och  industri.  Jordbruket  blir  også  omtalt  i
noen  korte  setninger.

Det  interessante  ved  disse  kartene  er  dels  at  de  er

nedtegnet  før    de  store  forandringene  i  jordbruket  i

siste  halvpart av  l800-tallet,  dels  at  åkerarealene  er  kar-

tert.  Kartene  viser  oss  jordbrukslandskapet  ££±  funnene

begynner  å  komme  inn  til  museet.  Dette  kartet  gir  oss

altså  anledningen  til  å  gå  jordbruksaktivitetens innvirkning

på  funninnkomsten  nærmere  etter  i  søinmene.   Under  forut-

setningen  om  at  jordbruksland§kapet  i  1827  gjengir  det

inntil  da  maksimale  dyrkingsbilde,   kan  vi  undersøke  hvor

stor  innflytelse  jordbruksaktiviteten  i  perioden  1000  -  1820

kan  ha  hatt  for  vår  kunnskap  om  jernaldersbosetningens

utbredelse  på  Hadeland.

Eksemplene  a-b  nedenfor  i  fig.   6  viser  gårder  med  konsentrert

bebyggelse/åkerjord  over  et  beskjedent  område  i  1827.  Det

er  mulig  at  den  konsentrerte  arealutnyttelsen  har  spart  mange

gravhauger  fra  utslettelse  før  innsamling  av  opplysninger
om  fortidsminner  begynte.

Eksemplene  c  -  e  viser  først  og  fremst  at  stor  aktivitet

før  1827,   sjelden  etterlater  spor  av  gravfelt.  Men  på  tross

av  stor  oppdyrking,   er  områdene  likevel  ikke  "blanke"

med  hensyn  til  forhistoriske  levninger.
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Fig.   6.   Fem  eksempler  på  variasjon  i  gårdstetthet  og  åker-
vidde  på  Hadeland  i   1827

a)     Gullen,   Ålsb de   (Østre  Gran)
Gullen  består  av  ett  bruk  i  1827.   Bruket  og  de  to  åkerlappene
(på  tilsammen  ca.   30  mål)   ligger  konsentrert,   og  det  er  god
avstand  til  nabogårdenes  bruk  og  åkre.   På  Gullen  har  det  vært
kjent  ca.   30  gravhauger,   bl.a.   et  felt  på   12  hauger   (som  nå
er  borte) .

^
^ ^Ø^

EEETEmri ®R

I  Øvre

Gamme

R.Efæ£.G:Nm:::.h¥h.R*.

1:20000                     ^

b)       Gamme, Vestre  Gran

•      Gårdstun

^      Stue/mindre   plass

@ Åker

oR      Enke\tliggende    gravhaug

- r- r 3 \, f o 1 t
B-L

Gaime  har  to  bruk  med  samlet  åkerareal   (20  mål) .   Utskillingen
av  Gamme  nedre  skjedde  sent  på  1700-tallet,   og  åkerarealet  ble
ikke  spredt  ved  delingen.  Også  på  denne  gården  er  det  bevart
mange  gravhauger,   bl.a.   et  felt  med  17  hauger.
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Disse  tre  navnegårdene  har  det  største  åkerarealet  som  er
registrert  på  kartet  fra  1827   (ca.   300  mål  åker  på  litt  over
i  km2) .   Gårdene  ligger  relativt  tett,   og  på  Haug  og  Klauvstad
er  det  to  bruk  som  ligger  i  samme  tun.

På  tross  av  den  store  oppdyrkingen  er  det  blitt  opptegnet  og
registrert  et  relativt  stort  antall  fornminner  herfra.  I  dag
ligger  ca.   10  gravhauger  bevart  spredt  rundt  i  området.

Litteratur  fra  tidlig  l800-tall  kan  fortelle  om  et  stort
gravfelt  på  "Hesteringen"  på  Klauvstad   (26  steinringer/grav-
hauger),  men  de  siste  rester  av  dette  forsvant  i  lglo-årene
(Grieg  1926) .   Man  må  kunne  regne  med  at  et  større  antall  grav-
minner  er  forsvunnet  i  dette  området  både  før  1827  og  i  løpet
av  den  følgende  loo-årsperioden  på  grunn  av  oppdyrking.
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d)     Hvinden,   Vestre  Gran
Hvinden-gården  har  fire  bruk  i  1827.   Avstanden  mellom  flere
av  brukene  er   like  stor  som  mellom  navnegårder  andre  steder
i  distriktet.   Øvre  og  nedre  Hvinden  er  sannsynligvis  yngre
enn  nordre  og  søndre  og  utskilt  av  den  senere,   etter  beliggen-
heten  og  navnegivingen  å  dømme.   Åkerteigene  ligger  like  spredt
som  bebyggelsen  og  omfatter   100-110  mål.   i  dette  området  må
det  altså  ha  skjedd  flere  utflyttinger  og  endringer £¢£  1827.

Med  kilder  fra  lsl2  og  framover  er  det  bare  kjent  4  grav-
hauger  på  denne  gården.   Dette  kan  skyldes  stor  oppdyrking/
utflytting  i  tidligere  tider.



29

e)     Velo,   Jevnaker
De  tre  brukene  på  denne  gården  ligger  samlet,   men  ikke  i
samme   tun.   Avstanden  mellom  brukene  er  60-120  m.   Åkrene
ligger  i  tett  krans  rundt  brukene,   slik  at  bruk  og  åkre
ligger  ganske  konsentrert.  Men  det  dyrkete  arealet  er
ganske  stort.
Fra  denne  gården  er  det  ikke  kjent  opplysninger  om  større
samlinger  av  gravminner.   Men  rundt  de  tre  brukene,   som  ennå
i  dag  ligger  omtrent  på  samme  sted,  er  det  registrert  tre
enkelthauger.   De  må  opprinnelig  ha  ligget  imellom  eller
innenfor  åkrene  fra  1827.

For  øvrig  er  det  i  dag  kjent  flere  enkelthauger  og  mindre
haugsamlinger  på  eiendommen  Velo,   men  et  stykke  fra  bebyggel-
sen  og  åkrene   i   1827.
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3.3.     Bortdyrking  av  fornminner  før  1827

Følgende  hypoteser  ligger  til  grunn  for  dette  kapitlet:

1.   Dyrkingsbildet  i  begynnelsen  av  l800-tallet  representerer

den  maksimale  dyrkingsaktivitet  for  tidsrommet  1000  -

1800 .

2.   i  områder  med  stor  oppdyrking   (relativt  sett)   på  begynnel-

sen  av  l800-tallet,  burde  flere  fornminner  være  fjernet

før  den  aktive  innsamlingen  av  oldsaker  begynte.   Funn-

tomme  områder  med  stor  oppdyrking  på  tidlig  lsoo-tall  bør

altså  behandles  som  "mulige  funnområder".

XXX

Både  kartene  og  rapportene  fra  1827  vitner  om  at  de  to  som

kartla  Hadeland  ikke  har  vært  like  opptatt  av  jordbruk.

Heyerdahl  skriver  temmelig  utførlig  om  hva  som  dyrkes,   hvilke

redskaper  som  brukes,   jordas  beskaffenhet  osv. ,  mens  Lund

bare  ofrer  få  linjer  på  det  samme.   Likeså  virker  kartmate-

rialet  til Heyerdahl  mere  overbevisende  med  hensyn  til  inn-

legging  av  ±±s=£.   På  hans  kartdeler  har  de  fleste  gårdsbruk

åkerlapper,  mens  de  mangler  ved  flere  av  gårdene  på  kartene

til  Lund.   Slitasje  og  dårligere  trykk  har  sannsynligvis  også

vært  medvirkende  årsaker  til  at  kartene  er  noe  ujevne.

På  fig.   7     er  nord-og  sørgrensa  for  Heyerdahls  karter  mar-

kert.   Hans  område  omfatter  de  sentrale  delene  av  Hadeland  på

Østsida  av  Randsfjorden.   Foruten  hele  Gran  s.   og  pgd,   dekker

sentralkartet  også  deler  av  Brandbu  pgd   (Tingelstad  s.)   nord

til  Rekstad   (i  vest)   ved  Randsf jorden  til  Hvamstad   (i  øst)

ved  nordenden  av  Jarenvannet.

Fig.  7.    oversiktskart san viser hvime deler av Hadeland san imgår i

=i:r:g:e:=-tr:|k=::2in=ii3ig==:e=:rta=l==in==:o=i2:irt=e:-
ik  5  eksenplene   ra  fig.  6  er  også a`mterket.
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Fig.   7



32

Sørgrensa  for  sentralkartet  går  over  Haga  -  Vaterud  i  Jevn-

aker   (i  vest)   til  Askersrud  -  Kalvsjø  i  Lunner   (i  øst) .

Sentralkartet  er  altså  mest  pålitelig  med  hensyn  til  innteg-

ning  av  åkerarealet.  Gårdsbrukene  er  imidlertid  fulltallige

på  alle  kartbladene.

En  undersøkelse  av  åkerareal  og  bruksantall  pr.   km2-rute  i

sentralområdet  har  vist  at  det  er  en  temmelig  klar  sammen-

heng  mellom  areal  dyrket  mark  og  antall  gårdsbruk  pr.   km2

(se  Appendiks     ±)        ).   Altså  bør  man  kunne  benytte tettheten
av  gårdsbruk  som  et  mål  på  dyrkingsmengden  også  der  hvor  kart-

materialet  er  for  dårlig  til  at  åkerarealet  kan  telles  opp.

Tettheten  av  gårdsbruk  er  dessuten  ikke  bare  et  mål  på  stør-

re/mindre  dyrket  areal,   for  flytting  eller  oppføring  av  nye

bruk  kan  også  ha  skjedd  på  bekostning  av  fortidsminner.   På

Hadeland  er  det  i  flere  tilfelle  registrert  gravhauger  og

gjort  funn  inne  på  gårdstun.

i  det  følgende  vil  undersøkelsene  i  sentralområdet  og  i  hele

området  bli  beskrevet  og  vurdert  hver  for  seg,  siden  sentral-

kartet  kan  gi  direkte opplysninger  om  det  dyrkete  arealets

omfang  i   1827,   mens  vurderingene  av  resten  av  området  bygger

på  indirekte  opplysninger  om  oppdyrkingsmengden.

±) se  opprinnelig  manus,Universitetsbiblioteket  i  Oslo
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3.3.1.     Generell  oversikt  over  konsentrasjoner  av  åkerareal/bruk

1827  og  jernalderfunnenes  utbredelse.

For  å  kunne  sammenlikne  dyrket  areal  og  brukstetthet  i  1827  og

utbredelsen  av  jernalderfunn,  ble  alle  data  overført  til  km2-

ruter  (se appendjks,  orFinnelig manus,  an arbeidsmetoderi i dette kapitlet.

Som  en  introduksjon  til og illustrasjon av materialets geqrafiske

utbredelse,  er  det  opprettet  isaritmekart  som  viser  utbredelse

og  konsentrasjoner  av  jernalderfunn,   åkerareal  og  gårdsbruk  i

1827  i  sentralområdet,   og  av  jernalderfunn  og  gårdsbruk  i  hele

området   (fig.     8  a-d).   Kvartilinndelingene  av  de  respektive  data-

gruppene  er  valgt  for  å  kunne  behandle  de  forskjellige  datagrup-

pene  både  enhetlig  og  ut  fra  hver  datagruppes  mengde.

I  sentralområdet  er  både  åkerareal og  bruksantall  godt  represen-
tert.   Fig.  8c  viser  at  konsentrasjonsområdene  for  åker  og  bruk

stort  sett  er  sammenfallende.  Nordvest  i  sentralområdet  brer  i-

midlertid  konsentrasjonsområdet  for  åker  seg  et  godt  stykke  uten-

for  konsentrasjonsområdet  for  bruk.

De  funnrikeste  områdene  f innes  overveiende  innenfor  områder  hvor

også  åkervidden  eller  bruksantallet  er 'størst   (fig.   8a) .   i  sør-

vest  er  det  imidlertid  et  større  område  med  tett  åkervidde  og

mange  bruk  hvor  jernalderfunnene  er  få  eller  mangler  helt.   Det

sarhme,  men  mindre  i  utstrekning  finnes  også  i  sørøst.

Hele  Hadeland   (fi 8bo d) :  Utvidelsen  fra sentralområdet  til
hele  Hadeland  betyr  at  bakgrunnsmaterialet  for  kvartilinndelingen

endres.   (Fra  sentralområdet  til  hele  området  endres  P3   (grensen

for  høyeste  kvartil)   for  gårdsbrukene  fra  7.6  til  s  bruk  pr.
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4   km2  og  for   jernalderfunnene  fra  9.6  til   4   funn  pr.   4  km2) .

Endringen `av  områdets  størrelse  har  altså  ikke  f ått  noen  betyd-

ning  for  fordelingen  av  gårdsbruk/km2.

For  konsentrasjonene  av  jernalderfunn  blir  bildet  imidlertid

noe  annerledes.   I  forhold  til  den  totale  utbredelsen  har  sentral-

området  en  større  andel  av  høyeste  funnkonsentrasjon.  Dette  viser

at  de  resterende  områdene  nord  og  syd  for  sentralområdet  har

færre  funn  i  gjennomsnitt  pr.   km2-rute.

Utbredelsen  av  jernalderfunn  og  bruk  viser  de  samme  tendenser  i

håle  området  som  i  sentralområdet:  Det  er  stort  sett  sammenfall  i

konsentrasjon  av  bruk  og  jernalderfunn,  bortsett  fra  i  de  sør-

vestre  og  sørøstre  delene  av  sentralområdet.  Både  nord  og  syd

for  sentralområdet  faller  funn-  og  brukskonsentrasjonene  sammen.

Generelt    ser  det  derfor  ut  til  at  stor  oppdyrking  før  1820  ikke

har  f jernet  fornminner  i  den  grad  at  det  siden  ikke  har  kommet

inn  funn  fra  jernalder.   Spesielt;i  sørvestre,  men  også  i  sørøstre

del  av  sæitralområdet  kan  det  være  en  sammenheng  mellom  få  funn

og  areal  dyrket  mark/antall  bruk,   slik  at  vi  her  har  områder

som  må  komme   i  kategorien   "mulige   funnområder".   Men  mangelen  på

funn  kan  også  bety  at  det  slett  ikke  har  vært  noen  jernalders-

bebyggelse  her,   og  at  bebyggelsen  først  bhe  tatt  opp  1000-1350

eller  senere.

Fig.   8  a  -d.   Isaritmekart  over  konsentrasjoner  av  jernalder-
funn  i  forhold  til  konsentrasjoner  av  dyrket
mark  eller  gårdsbruk  1827.   Konsentrasjonene  er
framkommet  ved  at  materialet  er  kvartilinndelt.
Bare  høyeste  kvartil  er  gjengitt  på  kartene.



35

Fig.   8a.   Konsentrasjoner  av  jern-
alderfunn  i  sentralområdet

Fig.   8c.   Konsentrasjoner  av  åker-
areal  og  gårdsbruk  1827  i  sentral-
området

Fig.   8b.   Konsentrasjoner  av  jern-
alderfunn,   hele  undersøkelsesom-
rådet

Fig.   8d.   Konsentrasjoner  av  gårds-
bruk  1827,   hele  undersøkelsesom-
rådet.
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3.3.2.     Dyrkingsmengde   1827  og  forekomst  av  jernalderfunn  på

mikroplan.

Ved  å  studere  væiasjoner    i  åkerareal/antall  bruk  og  forekomst

av  jernalderfunn  rute  for  rute,   får  vi  et  direkte  grep  om  mate-

rialet.   Grunnlaget  for  analysen  i  det  følgende  er  sifferkartene

hvor  åkerareal,  gårdsbruk  og  jernalderfunn  pr.  km2-rute  er  talt

opp   (appendiks).

I  histograinmene  i  fig.  9  a-c  er  rutene  fordelt  etter  hvor  stor

åkervidde  eller  hvor  mange  bruk  de  inneholder.   Dessuten  er  an-

tall  ruter  med  funn  avsatt  innen  hver  åkervidde-  eller  bruks-

klasse.   Figurene  under  histogrammene  viser  hvor  stor  prosent

funnrutene  utgjør  i  hver  klasse.

Fig.    9 a-c  viser  at  utbredelsen  av  jernalderfunn  øker  suksessivt

med  økende  åkervidde  eller  bruksantall  pr.   km2.  Av  17  ruter  med

6-14  ha  åker  i  sentralområdet  er  det  bare  tre  som  ikke  har  gitt

funn.   I  de  to  høyeste  klassene  har  samtlige  ruter  gitt  funn.  Av

ti  ruter    med  5-9  bruk  pr.   km2  i  hele  området   (fig.   9c}   er  det

bare  to  som  ikke  har  gitt  funn.

De  fleste  områder  med  åkerareal  eller  brukstetthet  over  gjennom-

snittet  i  1827  har  altså  gitt  funn  fra  jernalder.  Mengden  av  opp-

dyrket  areal  har  langt  i  f ra  negativ  betydning  for  utbredelsen

av  jernalderfunn.  Tvert  imot  -det  ser  ut  til  å  være  et  positivt

samband:   De  fleste  av  jernalderfunnene  kommer  fra  områder  med

et  åkerareal  over  gjennomsnittet  i  1827.
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®/o   ruter    m/funn ®/®    ruter    m/funn

5        6     antall   bruk
pr.  rute

01234

Fig.   9  a-b.   Ruter  med  og  uten  jernalderfunn  fordelt  på
klasser  med  åkerareal  resp.   bruksantall  1827
i  sentralområdet.  Antall  ruter  med  funn  er  av-
satt  innen  hver åkervidde-  eller  bruksklasse
Figurene  under  histogrammene  viser  hvor  stor
prosent  funnrutene  utgjør  i  hver  klasse.
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Fig.   9c.   Ruter  med  og  uten  jernalderfunn  fordelt  etter
hvor  mange  bruk  de  inneholder  1827   i
søke lsesområdet

hele  under-
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3.3.3.     Mulige   jernalderområder:

19  ruter  har   25  ha  åker  eller  = 4  bruk  og  ingen  jernalderfunn.

i  disse  områdene  kan  bortdyrking  ha  skjedd  før  1827.   En  jamføring

med  kap.   4.2.   fig.   22  viser  at  s  av  rutene  har  fornminner,   slik

at  det  blir  11  ruter  som  kan  oppf attes  som  mulige  områder  hvor

fornminnene  kan  være  fjernet  før  1827.   5  av  disse  rutene  gjen-

finnes  sørvest  i  sentralområdet,  de  øvrige  ligger  spredt  i  Brand-

bu,   Gran  og  Lunner.   6  av  rutene  ligger  i  områder  med  middelalder-

rydninger   (Hveberg  1952:126f) .   Tilbake  blir  5  ruter  som  bør  behand-

les   som   "mulige   jernaldersområder"`(se  kap.   6.8.) .

3.3.4.     Funntetthet  jamført  med  åkerareal  1827  i  sentralområdet.

i  det  foregående  har  vi  sett  at  den  geograf iske utbredelsen  av

jernalderfunn  ikke  er  påvirket  i  negativ  retning  av  dyrknings-
aktiviteten  fram  til  1820-årene.   Imidlertid  er  ikke  innvirkningen

på funnantallet  kommet  fram  i  analysen.

Ved  å  suimere  antall  funn  resp.   antall  ruter  med  funn  i  klassene

med  åkervidde,   og  deretter  dividere  funnantallet  med  summen  av

funnruter  innen  hver  klasse,   framkommer  klassens  gjennomsnittlige

funntetthet.   Resultatet  av  regneoperasjonen  foreligger  i  fig.10 .

Den  gjennomsnittlige  funntettheten  i  åtte  av  klassene  ligger

teinmelig  nær  opptil  funntettheten  for  alle  funnfuter   (4  funn/rute) .

Det  er  in en  sarnmenhen mellom  oppdyrket  areal  1827  og  funntett-

heten.  Men  en  skal  likevel  legge  merke  til  at  det  bare  er  kommet

inn  ett  funn  fra  området  med  størst  åkervidde.  Sannsynligvis  er

det  andre  faktorer  som  er  viktigere  med  hensyn  til  funnmengden.
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Fig.10.   Funntetthet   jamført  med  åkerareal   1827   (pr.   km2-rute) .

3.3.5.      Konklusjon   kap.    3.3.

Når  vi  vender  tilbake  til  påstanden  om  at  åkervidden  i  1827

representerer  både  gjenrydning  av  middelalderens  nedlagte  åker-

marker  og  nyrydding  utover  dette,  kan  vi  slå  fast  at  den  g£9-

cTrafiske  utbredelsen  av  iernalderfunn  ikke  er  nevneverdig  for-

styrret  av  stor  oppdyrkin

tok  til.
f ør  den  arkeolo iske  virksomheten

Hadde  vi  besøkt  Hadeland  i  1827,  med  vår  tids  problemstillinger

om  jernalderens  landskap,  ville  vi  altså  ha  funnet  en  nærmest

intakt  fornminnebestand  og  mange  spor  av  fortidig  virksomhet  i

inn-og  utmark,   som  kunne  ha  ledet  oss  et  godt  stykke  len9er  i

utredningen  av  bosetningen  i  jernalder  enn  vi  har  mulighet  for

å  finne  ut  i  dag.
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3.4.     Bortdyrking  av  fornminner  etter  1820.

Etter  gjennomgangen  av  jordbruksutviklingen  kom  vi  fram  til  at

det  neppe  kan  ha  foregått  store  innhogg  i  fornminnebestanden

før  1650.   I  følge  mine  analyser  av  forholdet  mellom  funnutbredel-

sen  og  den  dyrking  som  har  foregått  fram  til  slutten  av  1820-årene

ser  det  heller  ikke  ut  til  at  det  er  noen  sterk  sammenheng  mellom

fravær  av  funn  og  store  dyrkingsarealer.  Jordbruksaktiviteten

fram  til  1820-årene  har  altså  hatt  minimal  innf lytelse  på  repre-

Sentativiteten  av  funnmaterialet.  Eventuelle  systematiske  feil  i

materialet  må  altså  søkes  i  perioden etter  1827.

O`nersiktsskjanaet      i  kap.   3.1.3.  viser  et  sterkt  samband  mellom

perioder  med  store  endringer  i  jordbruket  og  funninnkomst   (ibid. ,

S.23

også

) .   Dette  skulle  kunne  innebære  at  ikke  bare  antallet,  men

rafiske  utbredelsen  av  jernalderfunnene  skulle  være

bestemt  av  oppdyrkingen.

For  å  teste  om  oppdyrkingsmengden  i  perioden  1820-1970  har  gitt

systematiske  utslag  på  funninnkomsten  fra  Hadeland  i  det  samine

tidsrommet,  har  jeg  brukt  differansen  i  dyrket  mark  pr.   km2-rute

i  1827  og  1970  i  sentralområdet.  Areal  dyrket  mark  1970  er  talt

opp  fra  ØK-kart  i  skala  1:5000.   Jordstykker  med  symbolene  =,   =A,

=8   (fulldyrket  jord,   lettdrevet  og  mindre  lettdrevet  fulldyrket

jo.rd)   er  regnet  som  "dyrket  mark"   (se  fig.            i  appendiks).

Verdiene  for  funnantall  og  oppdyrket  areal  pr.   km2-rute  er  avsatt

i  et  spredningsdiagram   (fig.  11).

Funnene  som  er  stedfestet  i  sentralområdet  utgjør  70   %  av  alle
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Antal(    funn     pr.  rute =   54  ruter

10             20              30             40             50             60             70             80              90               ?       ha   oppdyrket

areal   pr  rute  1827-197

Fig.   11.   Funnantall  i  forhold  til  oppdyrket  areal  1827  -
1970   pr.   km2-rute.

jernalderfunn  som  er  kommet  inn  til  Universitetets  Oldsaksamling

fra  hele  Hadeland.  Vi  har  tidligere  vist  at  områdene  utenfor

sentralområdet  følger  dette  med  hensyn  til  jordbruket  1827,   slik

at  vi  kan  regne  med  at  resultatet  av  denne  testen  også  har  gyldig-

het  for  hele  området.

Tolkning  av  spredningsdiagr_eir\:t\_e±  fig.1i :   Om  oppdyrkingsfaktoren

hadde  vært  den  eneste  faktor  som  bestemmer  funninnkomsten,  ville

spredningsdiagrammet  vist  en  lineær  funksjon  mellom  disse  variab-

lene.

Fig.11 viser  imidlertid  ingen  entydig  sammenheng  mellom  antall

funn  og  oppdyrket  areal,   selv  om  vi  ser  at  ruter  med  større  opp-

dyrking  har  flere  funn  enn  ruter  med  mindre  oppdyrking.   M.a.o.  `er

det  ikke  dyrkingsmengden  alene  som  har  resultert  i

i  perioden   1820-1970.

funninnkomsten
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Fig.12.   Ruter  med  og  uten  JA-funn  fordelt  på  klasser  opp-
dyrket  areal  1827  -1970,   sentralområdet.
Sannsynligheten  for  at  en  km2-rute  skal  gi/har  gitt
funn  øker  med  økt  oppdyrking.

10          20         30         40         50          60         70          80          90                areal    oppdyrket
mark   (ha)

Fig.   13.   Antall  TA-funn/km2-funnrute  fordelt  på  klasser  opp-
dyrket  areal  1827  -  1970,   sentralområdet.
Med  økt  oppdyrking  øker  funntettheten  innenfor  de
funngivende  rutene.
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Men  det  er  en  del  tendenser  i  forholdet  oppdyrket  areal  og  funn-

innkomst  som  er  viktige åpåpeke:  Prosentandelen  av  funnruter  i

forhold  til  ruter  uten  funn  øker  med  Økende  oppdyrket  areal   (fig.

12),.  I  Sentralområdet  er  det  24   ruter  med  mer  enn  60  ha  oppdyrket

areal,   og  av  disse  er  det  bare  7  som  ikke  har  gitt  funn.

Sannsynligheten  for  at  en  rute  skal  gi/har  gitt  funn  øker  altså

med  Økt  0 rkin

I  histogrammet  fig.   13  er  funnantall/km2  funnrute  regnet  ut  for

hver  av  klassene  med  oppdyrket  areal.   Gjennomsnittet  for  hele

sentralområdet  er  3.9   funn/km2   funnrute.   Ruter  med  mindre  enn

60  ha  oppdyrket  areal  har  1-3.9   funn/km2,   mens   ruter  med  mer  enn

60   ha  oppdyrking  har   5.5-8.2   funn  pr.   km2.

Med  økt  0 rkin øker  ikke  bare  andelen  av  ruter  med  funn,  men

å  funntettheten  innenfor  de  funngivende rutene ®

En  rimelig  forklaring  til  denne  sammenhengen  er  at  størstedelen

av  jernalderbebyggelsen  har  ligget  i  områder  som  det  senere  har

vist  seg  mulig  å  utnytte  maksimalt.   De  rike  bygdene  i  nyere  tid,

var  også  gode  i   jernalderen.
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3.5    Faglig  virksomhet  på  Hadeland.   innflytelse  på  funnantall

og  utbredelse?

:Ofiio*rI  følge  skjemaetfig.    3  i  kap.   2  er  det uk s ak tivi te ten
en  faktor  til  som  det  er  nødvendig  å  kontrollere  for  å  f å  et

inntrykk  av  om  materialet/levningene    fra  jernalder  har  en  rep-

resentativ  utbredelse:   Ensidig  faglig  virksomhet  kan  ha  medført

systematiske  skjevheter  i  materialet.  I  dette  avsnittet  vil  den

arkeologiske  virksomheten  og  dens  betydning  for  funnutbredelsen

på  Hadeland  bli  vurdert.

3.5.1    Har  en  stor  del  av  funnene  kommet  inn  til  museet  ved

arkeologers  hjelp?

I   1868  besøkte  en  arkeolog  for  første  gang  Hadeland:  Antikvar

Nicolay  Nicolaysen  oppholdt  seg  i  området  i  ca.   14  dager   (fra  5.

til  20.   juli) ,   og  på  denne  tida  rakk  han  å.  grave  ut  17  gravhau-

ger  og  samle  inn  22  funn.   Av  den  totale  funninnkomsten  dette

året   (40   funn)   bidro  Nicolaysen  med   39    (Ab.   1868)  .

Ca.   50  år  senere,   i  1919  startet  en  ny  periode  med  arkeologisk

virksomhet  på  Hadeland.   Konservatorene  S.   Grieg  og  E.   S.   Engel-

stad  foretok  systematiske  registreringer  av  fortidsminner  i  Gran

og  Brandbu   (Grieg   1919:   Reg.   rapporter   i  U.O.   Top.Ark.)   og   i

Lunner  og  Jevnaker   (Engelstad  1922  og  1923:Dagbøker  og  rapporter

i  U.O.   Top.Ark.) .   Under  registreringene  ble  det  samlet  inn  15

f unn .

Etter  at  registreringene  var  avsluttet,  undersøkte  Grieg  28
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hauger  i  årene   1919   -1924.   Bakgrunnen  for  undersøkelsene  var

dels  fare  for  bortdyrking,  dels  Griegs  spesielle  interesse  for

området:   I   1926  utkom  hans  doktor-avhandling   "Hadelands  eldste

bosetningshistorie " .

Totalt  kom  det  inn  46   funn  til  oldsaksamlingen  i  årene  1919  -

1924.Bare  3  av  funnene  ble  innsendt  uavhengig  av  Grieg/Engelstads

virksomhet .

Under  ledelse  av  A.W.   Brøgger   (bestyrer  fra   1915  til  1949)   oppret-

tet  Oldsaksamlingen  et  nett  av  lokale  kontaktmenn  i  museets  dis-

trikt   (Ø.   Johansen  1981) .   Kontaktmann  for  Hadeland  ble  handels-

reisende  Aksel  Helmen,   og  fra  1932  og  mer  enn  30   år  framover

dominerer  hans  naHn  blant  innsendere  av  funn  fra  området.   Fram

til  sin  død  i  1965  var  han  ansvarlig  for  51  av  los  funn  som

ble  sendt  inn  til  oldsaksamlingen.   Helmens  innsats  må  regnes

som  arkeologisk  virksomhet.   Hans  innsamlingsarbeide  var  grunnet

i  en  brennende  interesse  for  forhistorien,  og  ikke  i  økonomisk

gevinst   (jfr.   Schartum  og  Nordheim  i  Vestfold   (Haavaldsen  1982)).

Funn  som  er  kommet  inn  via  omreisende  oppkjøpere  regnes  som  til-

feldig  innkomne.

Arkeologbesøkene  har  hatt  stor  betydning  for  innkomsten  av  funn

i det/de  årene kæsøket  fant  sted  (sæ  fig.  14) .  Både Nicohysen og Grieg/

Engelstad  er  ansvarlige  for  nesten  100  %  av  funninnkomsten  i

1868   resp.1919   -1924.   Uten  Helmens   innsamlingsarbeid  ville  mu-

ligens  funninnkomsten  i  hans  periode  blitt  mer  enn  halvert.
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I  oversikten  fig.   15  ser  vi  at  arkeologenes  virksomhet  har  hatt

størst  betydning  for  mengden  av  JA-funn.   Hele  32  %  av funmassm

fra  JA  er  innsamlet.  Av  funnene  fra  andre  perioder  er  det  mindre

enn  15  %  som  er  innsamlet  av  disse.  Arkeologene  har  altså  fått

inn  få  andre  funn,  mens  JA-funnenes  antall  er  temmelig  sterkt  på-

virket  av  deres  virksomhet.

År
Total  funninn- Funninnkomst  via Arkeolog/kontakt-
komst  til  U.O. arkeolo9/kontakt- manns  del  av  total

mann funninnkomst

1868 40 39 Nicolaysen          æioo   %
1919-24 46 43 Grieg/Engelstad
1932-65 108 51 Helmen                        æ50   %

Fig.   14.  Arkeologbesøkene  har  hatt  stor  betydning  for  inn-
komsten  av  funn  i  det  året/de  årene  besøket  fant
sted.

€Funn
Fuhn  via  arkec)log/ Tilfeldig  innkomne
kontaktmann funn

Utgravde '    Innsamlete Anta11 %

Alle  funn 534 45 88 401 75

JA-funn 313 45 56 212 68

Andre  per. 221 - 32 186 86

Fig.   15.  Arkeologers  virksomhet  har  hatt  størst  betydning  for
mengden  av  innkomne  funn  til  museet.
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3.5.2    Har  arkeologene  vært  spesielt  interessert  i  visse  deler

av  Hadeland?

Både  Nicolaysen  og  Grieg  konsentrerte  utgravningsvirksomheten

til  Gran  og  Brandbu.   De  fleste  funnene  de  samlet  inn  stammer

også  fra  disse  to  prestegjeldene.  Aksel  Helmen  bodde  i  vestre

Gran,   og  han  henla  for  det  meste  innsamlingsvirksomheten  til

hjembygda  si.   Det  går  derfor  et  skarpt  skille  mellom  de  to  nord-

lige  og  de  to  sørlige  prestegjeldene:   Hele  91  %  av  de  innsamlete

funnene  kominer  fra  Gran  og  Brandbu  i  nord,   men  bare  9   %   fra

Lunner  og  Jevnaker  i  sør.  Fordelingen  av  innsamlete  JA-funn  er

omtrent  den  sanme   (93   %  resp.   7   %) .   innsamlingsvirksomheten  slår

sterkest  ut  i  Gran  prestegjeld   (fig.   16  og  17) .   44   %  av  JA-funne-

ne  herfra  er  kommet  til  museet  via  arkeologer.

< Funn  via  arkeolog/kontaktmann
Tilfeldig  innkomne

Fm funn
Antall %

Brandbu 150 27 18 123

Gran 247 95 38 152

Lunner 92 5 5 87

Jevnaker 44 6 14 38

Hadeland 534 133 25 401

Fig.16.   Kommunevis   fordeling  av  funn  som  er  kommet  inn  via

arkeolog  og  funn  som  er  kommet  inn  tilfeldig. (Alle
funn)  .
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<Ftm Funn  via  arkeolog/kontaktmann
Tilfeldig  innkomne
funn

Anta11 •.

Brandbu 88 23 26 65

Gran 160 71 44 89

Lunner 47 4 9 43

Jevnaker 18 3 17 15

Hadeland 313 101 32 212

Fig.17.   Kommunevis   fordeling  av  funn  som  er  koinmet  inn  via
arkeolog  og  funn  som  er  kommet  inn  tilfeldig. (Jern-
alderfunn . )

3.5.3    Er  den  geografiske  utbredelsen  påvirket  av  arkeologisk

virksomhet?

i  fig.   18  er  JA-funnene  stedfestet  til  km2-ruter.  Arkeologene  har

samlet  inn  funn  fra  en  tredjedel  av   utbredelsescmådet.      Dette  stem-

mer  overens  med  funnmengden  de  er  ansvarlige  for.   Men  fra  mange

av  områdene  med   "arkeologfunn"  er  det  også  kommet  inn  funn  til-

feldig,  derfor  er  bare  16  %  av   utkedelsescmådet     basert  på  inn-

samlete  funn.   De  fleste  av  "arkeologfunn"-rutene  ligger  i  Gran.

Stort  sett  utgjør  de  mindre  utvidelser  av  områdene  med  tilfeldig

innkomne  funn.   i  vestre  Gran  forsterkes  funnområdet  mot  syd,   her

er  det  5  ruter  med  bare  innsamlete  funn.
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3.5.4     0ppsuminering  av  kap.   3.5

Arkeologisk  virksomhet   (utgravninger  og  innsamling  av  funn)   på

Hadeland  har  hatt  en  tenimelig  stor  betydning  for  mengden  av  funn

som  er  kommet  inn  til  Oldsaksamlingen  fra  distriktet.  Virksonheten

har  stort  sett  vært  konsentrert  om  de  to  nordligste  bygdene

(Gran  og  Brandbu) ,   slik  at  de  fleste  innsamlete  funnene  stammer

herfra.      Funnfra  Lunner  og  Jevnaker  er  i  stor  utstrekning  kom-

met  inn  på  annen  måte.

Arkeologene  har  likevel  svært  liten  innf lytelse  på  utbredelsen

av  JA-funnene.  Stort  sett  har  de  arbeidet  eller  samlet  inn  funn

i  områder  hvor  det  også  er  framkommet  funn  på  annen  måte.
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I
Ruter    med    tilfeldig
innkomne     JA-funn.

Ruter     med    både    tilfe(dige

og   innsamlete   JA-tunn

Ruter     med   bare   innsamlete
JA -funn.

0PQRS

Fig.18.  Arkeologer  har  samlet  inn  eller  gravd  fram  funn  fra
1/3  av  jernalderfunnenes  utbredelsesområde.  Uten
arkeologenes  virksomhet  ville  likevel  84  %  av  ut-
bredelsesområdet  ha  vært  kjent.
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4.       FORNMINNENE.    SUPPLEMENT   TIL   FUNNOMRÅDENE.

4.1.     Beskrivelser  og  registreringer  av  fornminner  1790  -1980.

De  eldste  beretningene  om  fornminner  på  Hadeland  ble  nedtegnet

av  justisråd  Christo her  Hammer  i   1790-årene.   Han  var  bosatt på

gården  Melbostad  i  Vestre  Gran.   Hammer  var  en  aktiv   "opplysnings-

mann",   og  utga  diverse  skrifter  hvor  han  formidlet  kunnskap  i

et  vidt  spekter,  beregnet  på  almuen.  Blant  hans  arbeider  finner

vi   "Husholdnings-Kalender"    (1772   -   73)   og   "So

Hadeland"   i

nebeskrivelse  over
"Norges   Topografiske  Journal"    (1795   -   1797) .

i  sognebeskrivelsen  kommer  han  inn  på  minner  fra   "Heeden-Old",

og  regner  opp  flere   (9)   gårder  hvor  det  finnes  gravhauger,   bl.`

a.   på  Melbostad  hvor  han  selv  bodde.   Han  samlet  inn  oldsaker,   og

hentet  hjem  bautasteiner  til  gården  sin  fra  gravhauger  i  distrik-

tet.

Både  gravhaugene  og  de  tilf lyttete  bautasteinene  på  Melbostad

er  nå  forsvunnet,   det  samme  er  tilfelle  med  fornminner  på  et

par  andre  gårder,  men  de  fleste  av  hans  9  gårder  har/har  hatt

gravhauger  opp  mot  vår  tid.

I  første  halvdel  av  l800-tallet  er  det  et  par  tre  forfattere

som  beretter  om  fornminner  på  Hadeland:

F.   Møl var  bosatt  på  Bjerke  i  Gran   (må  være  Brandbu) .   Han

var  kommisjonær  for  Antikvitetskomit€en  under  Selsk.   f .   Norges

Vel   (Nicolaysen   1861-66:124)  .   I  Univ.   Top.Ark.   finnes  brever  til

komit6en  fra  hans  hånd  datert  1812,   hvor  han  bl.a.   nevner  at  det

finnes  gravhauger  på  en  håndfull  gårder  i  Gran  og  Brandbu.
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Lorentz  Diderik  KIUwer (1790-1825)   var  antikvar.   Med  støtte  fra

Videnskabsselskabet  i  Trondheim  foretok  han  antikvariske  reiser

lsl5-17.   Opptegnelsene  fra  disse  reisene  ble  trykt  i  1823   (Klti-

wer   1823)    (A.   Hagen   1970a)  .   Han   reiste  også  gjennom  Hadeland,

og  noterte  gravhauger  på  fem  gårder.

Jens  Edvard  Kraft   (1784-1853)   var  historisk-statistisk  forfatter.

Blant  en  rekke  betydelige  arbeider,   skrev  han  også   "Topographisk-

statistisk  Beskrivelse  over  Kongeriget  Norge"   (1820-35,   delvis

ny  utg.   1838-40)    (J.   Einarsen  1970) .   Kraft  nevner  i  sin  beskri-

velse  12  gårder  med  gravhauger  på  Hadeland.

I  sitt  store  verk  "Norske  fornlevninger"  fra  1861-66,   registrerer

vår  første  statlig  ansatte  antikvar  Nicolay  Nicolaysen  alle  til

da  kjente  fortidsminner  fra  middelalderen  og  forhistorisk  tid

(A.   Hagen  1970b) .   Foruten  nyere  opplysninger,   bygger  han  for  Ha-

delands  vedkommende  på  de  eldre  opptegnelsene  fra  Hammer,   Mølle-

rop,   Kltiwer  og  Kraft.   Under  sitt  besøk  på  HadeLand  i   1868  var

han  mest  opptatt  av  utgravningsarbeidet  og  innsamling  av  oldsaker

og  han  registrerte  ikke  gravhauger  på  andre  gårder  enn  de  han

drev  undersøkelser  på    (Ab.   1868:107-113,126-127)  .

i  årene  1919-1923  ble  Hadelands  fornminner  for  første  gang  ±¥Ei-

tematisk  re istrert.  Konservator Sigurd  Grieg  registrerte  i  Gran

og  Brandbu  og  konservator  Eivind  S.   En elstad i  Lunner  og  Jevna-

ker.   En  kort  gjennomgang  av  fornminnebestanden  på  Hadeland  ble

publisert  i  Griegs  avhandling   "Hadelands  eldste  bosetningshisto-

rie"   i   1926.

I  slutten  av  1950-årene  gjennomførte  Aksel  Helmen  -  Oldsaksam-

lingens  kontaktmann  -  en  registrering  av  fornminner  i  Gran  og
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Tingelstad.  Disse  registreringene  utgjør  et  verdifullt  supple-

ment  til  de  tidligere,   selv  om  opplysningene  hans  av  og  til  er

noe  upresise   (særlig  orienteringsoppgavene) .  Det  viktigste  er

at  han  stadig  sammenlikner  sitt  eget  materiale  med  Griegs  regist-

reringer,  og  oftest  er  han  ikke  i  tvil  om  hvorvidt  det  han  regist-

rerer  er  nytt  eller  tidligere  opptegnet.

Moderne  registreringer  for  Økonomisk  Kartverk  er  foreløpig  gjen-

nomført   i   Lunner   (A.&` T.   Løken   1972-1974) og  i  Jevnaker   (R.   Scheen

1974-1978) .   Med  flyfotos  og  grunnlagskart  i  målestokk  1:5000  ut-

gjør  disse  registreringene  et  utmerket  utgangspunkt  for  arbeid
med  fornminnesbestanden.

Både  Grieg,  Engelstad  og  Helmen  leverte  for  øvrig  også  kartmate-

riale  til  sine  registreringer,  men  disse  er  nå   (1980)   ikke  å

finne  i  Top.  Ark.  Dette  har  selvfølgelig  gjort  det  vanskeligere

å  sammenlikne  de  forskjellige  registreringene.

Jevnaker Lunner Gran Brandbu Sum

Grieg  1919
20170 (+279 115280

217210 17553 392

mgelstad  1922-23 316

Heh 1957-58 263

Iøkm  1972-74 280

Sdiem  1974-78
1±,

70

Sm for"TLimersyst.registreft 1271(+279,)     395
427 228 1321    (1600)

±)gravfelt  med  rydningsrøyser  eller  muligens  rene rydningsrøys-
felt   (15  stk.)

Fig.19.  Antall  førstegangsregistrerte  gravhauger/røyser  funnet
ved  systematiske  registreringer  på  Hadeland  1919-1978.
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De  systematiske  registreringene  1919-1978  har  innbrakt  opplys-

ninger  om  drøye   1300  gravminner   (fig.   ig)   fra  hele  Hadeland.   I

tillegg  til  disse,  vet  vi  at  det  tidligere  har  blitt  opptegnet

gravhauger  som  nå  er  forsvunnet.  Antallet  av  disse  er  vanskelig
å  beregne.   Jeg  har  derfor  valgt  å  vise  hvordan  opplysningene  om

antall  gårder  med  fornminner  øker  gjennom  perioden  1790-1978.   i

fig.   2o  er  registratorene  oppført  i  kronologisk  rekkefølge,   fra

Hammer  i   1790-årene  til  Rolf  Scheen  i   1978.   Under  hver  av  de

fire  kommunene  er  det  satt  opp  to  kolonner  med  betegnelsene  1  og

11.   I  betyr  gårdens  fornminner  nevnes  for  første  gang,   og  li  be-

tyr  at  fornminner  registreres  på  en  gård  hvor  det  tidligere  er

opplyst  at  det  finnes  fornminner,   (gård=navnegård) .   I  kolonnen

ytterst  til  høyre  er  alle  gårder  med  fornminner  nevnt  første  gang,
summert  for  hver  av  registratorene.   Summen  av  denne  kolonnen  blir

altså  antall  gårder  med  fornminner  som  er  registrert  på  Hadeland.

Før  Grieg/Engelstads  registreringer  1919-1923   (de  første  syste-

matiske  registreringene)   var  det  kjent  fornminner  på  39  navne-

gårder  på  Hadeland.  Antallet  øker  med  over  det  dobbelte  etter
at  Grieg  og  Engelstad  har  gått  over  området,   og  med  de  senere  års

registreringer  er  det  nå  kjent  faste  fornminner  på  155  navnegår-

der.   Nærmere  halvparten  av  Hadelands  navnegårder   (totalt  ca.   370)

har  eller  har  hatt  fornminner  på  eiendommen.

Det  Økende antaiiet   kjente  gårder  med  fornminner  viser  en  topp

etter  registreringene  1919-1923.   Deretter  avtar  mengden  av  nye

gårder.  Man  skulle  derfor  tro  at  kildematerialet  er  i  ferd  med
å  bli  "uttømt".  Det  er  en  stor  sannsynlighet  for  at  registrering-

er  i  framtida  bare  vil  utgjøre  mindre  justeringer  av  antall  nav-

negårder  med  faste  fornminner.
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i  kap.   3.1.3.   så  vi  at  kurven  for  funninnkomsten  ikke  flater

seg  ut,  men  tvert  imot  stiger  igjen  etter  1950.  Men  overføres

også  funnene  til  gi=!   (fig.  2i   ) ,   ser  vi  at  etter  funntoppen

1875-1900   (som  også  gir  størst  utslag  på  antall  gårder  med  funn) ,

synker  antall  nye  gårder  med  funn.   Fra  den  siste  perioden  1950-

1978  er  det  bare  9  gårder  som  har  gitt  funn  for  første  gang.   De

f leste  funnene  kommer  altså  fra  gårder  hvor  det  har  kommet  inn

funn  tidligere.

De  usystematiske  registreringene  på  l800-tallet  er  stort  sett

konsentrert  til  de  to  nordligste  kommunene  Gran  og  Brandbu.   Av

de  39  gårdene  hvor  fornminner  er  beskr6vet,   hører  bare  7  hjemme

i  Jevnaker  og  Lunner.   For  Hammer  og  Møllerops  del  er  sannsynlig-

vis  forklaringen  at  de  begde  først  og  fremst  beretter  fra  hjem-

bygda  si.   Men  hvorfor  Kltiwer  og  Kraft  -som  kommer  utenfra  -

ikke  forteller  like  mye  om  de  to  sydlige  kommunene,   er  umiddel-

bart  vanskeligere  å  forstå.  De  gamle  veitras6ene  fra  syd  over

Krokskogen  eller  Hakadal  gikk  mellom  gårdstunene  også  i  Jevnaker

og  Lunner.   Flere  av  feltene  som  er  kjent  idag  i  Jevnaker  og  Lun-

ner,   ligger  dessuten  langs  veien.

En  mulighet  er  at  gravhaugene  har  ligget  mer  åpent  i  landskapet

i  Gran  og  Brandbu  på  l800-tallet.  En  annen  kan  være  at  interessen

og  blikket  for  fornminner  ble  skjerpet  i  nærheten  av  middelalder-

kirkene  på  Granvollen  i  Gran.  Her  var  det  skysstasjon  og  over-

nattingsmuligheter,  og  kirkene  var  den  gang  gjenstand  for  stor

interesse  og  diskusjon.   Et  opphold  her  ga  kanskje  større  mulighet

for  gjennomreisende  å  treffe  lokale  hjeinmelsmenn?



57

H®®®m
Co     r+     m    q     Ln

r+     r+    r+     r+

r+     Ln     0     CJ     Cr\
q    m    CN    rl

Chæ

COm
r+

mCN
r+m

mji=Nrl

NCNm
CN

ChC>
r+r+

m

o\    cv    r\    ®    æ   ®   cJ
1   rl   Cq   m   m   ¢

0`     Cn     Lr)     0`     f`l     rl     r-+
r+

H           r+    q    r+

q    Cq    Cq    d    m    r+

r+q

m    rl    Cq    m    æ

r+

rl                   r+    rl           r+



58

Innkomst- Jevnaker Lunner Gran Brandbu Sum Kum. Sum

periode : I11 I11 I11 I11 I sum1 11

1800-1850 7- 8- 15 15 -
1850-1875 1- 3- 125 114 27 42 9

1875-1900 4- 103 1512 812 37 79 27

1900-1925 1- 4- 55 95 19 98 10

1925-1950 -2 32 52 22 10 108 8

1950-1978 11 46 410, 6 9 117 23

Sum   1: 7 24 48 38 117

i    =  gård  hvor  funn  fra  jernalder  sendes  inn  for  første  gang
ii  =  gård  hvor  funn  er  sendt  inn  tidligere

Fig.   21.     oversikt  over  hvordan  kjennskapet  til  gårder  med  funn
fra  jernalder  på  Hadeland  øker  i  perioden  1800-1978

Det  bemerkelsesverdige  er  at  den  samme  skjeve  fordelingen  også

gjør  seg  gjeldende  i  funninnkomsten.   Mens  funnene  fra  Gran  og

Brandbu  begynner  å  komme  inn  til  samlingen  i  begynnelsen  av  1800-

tallet,   kommer  de  første  funnene   (med  ett  unntak  nær)   fra  Jev-

naker  og  Lunner  først  i  midten  av  1860-årene.

En  nærmere  gransking  av  Selsk.   f .   Norges  Vels  representanter

(jfr  Møllerop)   og  arbeid  på  Hadeland  kunne  kanskje  kaste  lys  over

dette  problemet,  men  det  faller  utenfor  denne  avhandlingens  ramme.
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4.2.     Utbredelsen  av  funn-og  fornminne-områder.

I  kap.   4.1.   har  vi  vist  at  de  fleste  fornminnelokalitetene  kan

stedfestes  til  gård,   og  slik  kan  man  få  et  maksimalt  utbytte  av

selv  de  eldste  registreringene.  Ved  å  overføre  fornminnene  fra

gård  til  km2-rute,   kan  utbredelsen  jamføres  med  funnenes  utbre-

delse   i  km2-ruter   (se  kap.   3.5.3.,   fig.18).   Fig.   22   nedenfor

viser  fornminnenes  totale  utbredelse  i  km2-ruter.  i  tillegg  til

fornminnene  har  jeg  også  overført  jernalderfunnene  fordelt  på

ruter.   Slik  framstår  det  3  kategorier  av  områder:

a)     Cmråder  med  funn,men  ikke  fornminner.

b)     områder  hvor  det  både  er  registrert  fornminner  og  framkoinmet

f unn ®

c)     Cmråder  hvor  det  bare  er  registrert  fornminner,men  ikke

framkommet  funn.

Kategori  b)   utgjør  den  største  gruppen.   Over  halvparten  av  rutene

har  både  funn  og  fornminner.   I  tillegg  er  det  en  ganske  stor  del

som  bare  har  fornminner.   Dette  gir  seg  forskjellig  utslag  i  de

forskjellige  kommunene,   både  geografisk  og  antallsmessig.

I  Brandbu  er  utbredelsen  av  f ornminner temmelig  ens  med  utbredel-

sen  av  funn.   i  Gran  er  det  en  del  områder  med  bare  fornminner  i

tillegg  til  funnområdene.  Tilleggsområdene  utgjør  nærmest  en  for-

tetning  av  funnområdene  langs  en  smalere  nord-sør-gående  stripe

i  midtre  Gran.   I  sørvest  er  det  et  mindre  område  hvor  det  er  re-

gistrert  fornminner  men  ikke  er  kommet  inn  funn.

Tillegget  av  områder  med  bare  fornminner  er  mest  merkbart  i  de

to  sørligste  kommunene,   og  spesielt  i  Tevnaker.   Fra  den  søndre
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Fig.   22.   Utbredelsen  av  fornminner  og  funn  fra   jernalder

delen  av  denne  kommunen  er  det  registrert  fornminner,  men  det

er  ikke  kommet  inn  et  eneste  funn.   I  den  nordre  delen  av  koinmu-

nen  finnes  noen  spredtd  områder  med  funn.   Med  fornminneområdene

som  et  tillegg  til  funnområdene,   forvandles  det  spredt.e  bosetnings-

bildet  til  et  sammenhengende  område  fra  sørenden  av  Randsf jorden

til  grensa  mot  Gran  i  nord.   Halvparten  av  den  delen  av  Jevnaker

som  ligger  på  Østsida  av  Randsf jorden  har  altså  enten  funn  eller

fornminner.   Funnene  alene  dekker  bare  13   %  av  dette  området.
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I  vestre  Lunner knyttes  funnområdene  sammen  med  et  par  tre  ruter

ruter  med  bare  fornminner.   I  østre  Lunner  framtrer  imidlertid

et  "nytt"  forhistorisk  område  i  nordre  oppdalen.

XXX

Sigurd  Grieg  gir  i  sin  avhandling   "Hadelands  eldste  bosetnings-

historie"   (1926)   en  kort  oversikt  over  fornminnenes  utbredelse

etter  Engelstads  og  sine  egne  registreringer   (s.155-174) .

Fornminnenes  utbredelse  er  også  vist  på  kart   (op.cit.,fig.121) .

Han  skriver:   "Gran  og  Brandbu  har  de  fleste  fortidsminner,   lik-

som  de  fleste  oldfunn.   De  faste  fortidsminner  viser  det  saimie

som  vi  tidligere  har  nevnt,   at  Gran  og  Brandbu  var  de  utvalgte

bygder  i   jernalder"   (op.cit.:176).

Grieg  er  øyensynlig  blitt  forblindet  av  at  de  to  nordligste  kom-

munene  har  flest  oldfunn.  Både  den  verbale  oversikten  over  går-

der  med  fornminner  og  kartillustrasjonen  hans  viser  i  virkelig-

heten  det  samme  som  vi  nettopp  har  sett:  Antallsmessig  ligger

både  Jevnaker  og  Lunner  fullt  på  høyde  med  de  to  andre  bygdene

hva  fornminnene  angår.   Differansen  som  Grieg  anfører  mellom  an-

tall  kjente  fornminner  etter  registreringene  1919-1923  i  de  to

nordligste  og  de  to  sydligste  bygdene,   er  76  fornminner  i  Gran

og  Brandbus   favør   (jfr.   kap.   4.1.,   fig.19   ).

En  oversikt  over  kommunevis  fordeling  av  navnegårder  med  forn-

minner  og/eller  jernalderfunn  bestyrker  inntrykket  av  at  særlig

Jevnaker  er  undervurdert  som  bosetningsområde  i  jernalder  i  for-

hold  til  Gran  og  Brandbu.   Av  fig.   23  ser  vi  at  den  minst  påaktede

kommunen  har  størst  utbredelse  av  funn/forni[iinner  innenfor  sine

grenser:   Av  Jevnakers  45  navnegårder  har  nærmere  3/4   fornminner
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eller  funn  fra  jernalder.  i  forhold  til  det  totale  antall  gårder,

har  Jevnaker  gitt  funn  fra  en  like  stor  del  av  navnegårdene  som

både  Lunner  og  Brandbu.   Bare  i  Gran  har  en  større  del  av  navne-

gårdene   (over  1/3)   gitt  funn.

4.3,    Stedfesting  av  kartløse  registreringer

Som  utgangspunkt  for  større  oversikter  over  geografisk  utbredelse

utgjør  km2-rute  eller  navnegård  passelig  store  geografiske  enhe-

ter.  Men  til  studier  av  lokalmiljøet  er  disse  enhetene  for  grove.

Fornminnenes  beliggenhet  i  forhold  til  terreng  eller  jordarts-

type  blir  neppe  registrerbar.

For  å  f å  et  utgangspunkt  og  et  bakgrunnsmateriale  f or  studier

av  jernalderbosetningen  på  mikroplan,  har  jeg  forsøkt  å  stedfeste

så  mange  fornminner  som  mulig  til  detaljkart  i  1:5000   (ØK-kart) .

Fra  de  moderne  registreringene  `Var  det  enkelt  å  overføre  forn-

minnene  fra  f lyfoto  til  kart   (hele  materialet  var  for  Lunners

vedkommende  allerede  stedfestet  på  1:5000-kart) .   Hovedproblemet

var  å  tolke  Griegs,  Engelstads  og  Helmens  orienteringsoppgaver.

Dette  arbeidet  hadde  selvsagt  gått  lettere  hvis  kartmaterialet

fra  disse  registreringene  hadde  vært  bevart.

Men  ved  hjelp  av  skattematrikkelen  fra  1904,   kart  fra  1827  og

1885  og    nitide    komparative  studier  av  de  ulike  registreringene,

har  jeg  overført  de  fleste  fornminnene  som  er  systematisk  regist-

rert  i  dette  århundre  til  det  moderne  kartet.

Umiddelbart  vil  de  fleste  synes  at  det  virker  usikkert  å  overføre

fornminner  fra  tekst  til  kart.  Jeg  har  derfor  foretatt  en  kontroll



®®

m
Ei



64

av  hvor  holdbart  dette  arbeidet  kunne  være:

Løken  har  i  sin  registreringsrapport  fra  Lunner  forsynt  ±±±£

fornminnelokaliteter  med  orienteringsoppgaver   (avstand  og  himmel-

retning  til  nærmeste  gård) ,  i  tillegg  til  at  de  er  stedfestet  på

kart/flyfoto.  For  å  teste  hvor  nøyaktig    overføring  fra  tekst

med  orienteringsoppgaver  til  kart  kunne  utføres,   stedfestet  jeg

fornminnene  i  Lunner  ved  hjelp  av  tekst,   kompass  og  linjal.  Etter

at  dette  var  utført,   sammenliknet  jeg  resultatet  med  "fasiten",

dvs.   Løkens  egne  ØK-kart  i  1:5000.   Stort  sett  ble  det  full  klaff,

og  største  avvik  var  aldri  mer  enn  +50  m.   Jeg  foretok  deretter

en  liknende  kontroll  av  Engelstads  registreringer  i  forhold  til

Løkens,   og  også  her  falt  fornminnelokalitetene  stort  sett  sammen

se   fig.   24,  .

Fig.   24.   Resultatet  av  stedfesting  av  fornminner  etter
tekst  med  hjelp  av  bare  kompass  og  linjal  jam-
ført  med  "fasiten",   dvs.   registreringskartene
(Løken,   A.&T.   1975:   Innberetning  om  en  topogra-
fisk-arkeologisk  registrering  i  Lunner  p.,   k.,
oppland   fylke   1972-1974)  .   Målestokk   1   :   5.000.
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Dette  forsøket  viser  at  når  først  retning  og  avstand  til  et  forn-

minne  er  oppgitt  ved  en  registrering,   stemmer  opplysningene  godt.

Selv  om  retningen  ikke  angis  i  grader,   har  man  likevel  muligheten

for  en  inndeling  av  kompassirkelen  i  16  delretninger.   På  de  re-

lativt  korte  avstandene  som  blir  oppgitt   (sjelden  mer  enn  300-

400  m) ,   blir  feilmarginen  liten.  Med  god  kjennskap  til  de  lokale

forhold  er  det  altså  ingenting  i  veien  for  å  stedfeste  kartløse

registreringer .

Men  kartmateriale  i  målestokk  1:5000  er  mindre  hensiktsmessig

når  det  gjelder  å  få  en  oversikt  over  fornminnenes  utbredelse

over  et  større  område.  Fornminnene  ble  derfor  overført  til  et

kart  i  målestokk  1:50   000   (M7ll-serien) .   i  denne  lille  målestok-

ken  var  det  nødvendig  å  forenkle  og  tydeliggjøre  fornminnelokali-

tetene,  og  fornminnene  ble  gruppert  i  fem  kategorier,  hentet

fra  K.   G.   Selinge    (1977:169   f   ):

1)     Enkeltliggende  gravminne:  Mere  enn  50  m  avstand  til  nærmeste

annen  grav.

2)     Tett  gruppe:   2-3  graver  med  største  innbyrdes  avstand  20  m.

3)     Spredt    gruppe:   2  eller  flere  graver  med  største  innbyrdes

avstand  50  m,   som  ikke  danner  gravfelt.

4)     Lite  gravfelt:   4-10  graver  med  største  innbyrdes  avstand  20  m.

5)     Stort  gravfelt:   11  eller  flere  graver,   som  regel  med  største
•   innbyrdes  avstand  20  m,   i  enkelte  tilfelle  mere,   dog  ikke

over   50  m.

Disse  fem  kategoriene  har  fått  forskjellig  signatur  på  kartet

(fig.   25) .   De  kartfestede  gravminnene  utgjør  360   lokaliteter,
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og  fordelingen  på  de  fem  kategoriene  er  følgende:

1)     Enkeltliggende  gravminne:        170

2)     Tett  gruppe                                          88

3)      Spredt  gruppe                                      17

4)     Lite  gravfelt                                    61

5)     Stort  gravfelt                                 24

Sum  lokaliteter                                      360

Store  gravfelt  utgjør  en  forholdsvis  liten  del  av  materialet.

Nesten  halvparten  av  lokalitetene    er  enkeltliggende  gravhauger.

Det  vanligste  nest  etter  enkelthaugene  er  de  små  tette  gruppene.

De  360  lokalitetene  utgjør  grunnlaget  for  flere  av  analysene  i

kap.   6.

4.4.     Fornminner  som  kan  datere  områder  hvor  det  ikke  er  funn.

Hovedmengden  av  fornminnene  på  Hadeland  består  av  steinblandete

hauger  eller  jordblandete  røyser.  Størrelsen  varierer  en  del,

men  det  er  vanskelig  å  tidfeste  dem  nærmere  enn  til  jernalder.

Noen  store  røyser  som  er  påvist  av  Aksel  Helmen  er  imidlertid

ikke  tatt  med,   da  disse  kan  være  fra  brong.ealder.   Ingen  av  de

innkomne  funnene  fra  bronsealder  er  for  øvrig  funnet  i  haug,

men  er  kommet  for  dagen  under  andre  funnomstendigheter.   Man  bør

altså  kunne  utelukke  at  grav±±±±gmaterialet  er  fra  andre  perioder

enn  fra  jernalder.

i  den  store  massen  av  "gjennomsnitthauger",   er  det  endel  som
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skiller  seg  ut  hva  formen  angår.  Her  skal  vi  trekke  fram  de  forn-

minnene  som  ut  fra  sin  form  kan  gi  datering  til  et  område  hvor

det  ikke  er  kommet  inn  funn  fra  den  sarnme  perioden.

Steinkretser  av  typen  "domarringer"  og  flate  runde  steinsetning-

er  eller  "steinringer"  hører  normalt  hjemme  i  eldre  jernalder.

(Magnus   8.&   Myhre   8.1976:219)  .

I  enkelte  tilfelle  ser  det  ut  til  at  "domarringene"  er  benyttet

også  under  senere  del  av  jernalder   (bl.a.   har  Nicolaysen  funnet

en  skjoldtornspenne  fra  merovingertid  fase  1  i  en  steinkrets  av
"domarring"-type  på  Nedre  Hval   i  Gran   (Gudesen   1977,   Nicolaysen

1868) ) .   Men  det  er  vel  høyst  sannsynlig  at  de  fleste  er  anlagt

under  eldre  jernalder.   På  Bilden  i  Tingelstad  og  på Hauger  i

Tevnaker  er  det  ikke  kjent  funn  fra  eldre  jernalder,  men  hver

av  disse  gårdene  har  en  steinring  av  "domarring"-type  som  indi-

kerer  at  området  var  i  bruk  i  denne  perioden.

Noe  som  styrker  indikasjonen  på  at  Hauger-området  var  bosatt  i

eldre  jernalder,   er  at  det  fra  nabogården  kjennes  flere  fornmin-

ner  som  ut  fra  formen  bør  kunne  dateres  til  denne  perioden.  Kraft

skriver  i  1839  at  der   "paa  sletterne  ved  Mo  nedad  til  glasverket

og  opad  til  Nedre  Vang  saaes  nogle  kredse  med  opreiste  stene"

(Nicolaysen   1862-1866:134)  .   Ved  Kleggerud  under  Mo  registrerte

Engelstad  i  1923  en  av  disse  steinkretsene,   og  Rol.f  Scheen  fant

ytterligere  to     steinkretser  på  Moesmoen  like  ved  Moe  gård   (Scheen

1979)  .

De  daterbare  fornminnene  på  Hauger  og  Moe  i  søndre  Jevnaker,

er  et  verdifullt  supplement  i  et  område  hvor  det  av  en  eller  an-

nen  grunn  ikke  er  ett  eneste  kjent  funn.
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4.5.      Sammendrag  av  kap.   4.

Opptegnelser  av  fornminner  på  Hadeland  begynner  allerede  på

slutten  av  1700-tallet,  men  hovedtyngden  av  fornminnebestanden

er  registrert  ved  systematiske  undersøkelser  i  dette  århundre.

Oppmerksomheten  har  vært  rettet  mot  Gran  og  Brandbu,   først  og

fremst  p.g.a.   de  mange  rike  funnene  fra  jernalder  som  tidlig

kom  inn  til  Oldsaksamlingen  fra  disse  bygdene.  Dette  har  over-

skygget  det  faktum  at  Lunner  og  Jevnaker  må  ha  hatt  en  vel  så

stor  bosetningsutbredelse  i  jernalder  som  Gran  og  Brandbu,   rela-

tivt  sett.  Allerede  registreringene  1919-1923  viser  en  jevnt

fordelt  fornminnebestand  over  de  fire  bygdene.

Etter  et  kontrollforsøk  har  det  vist  seg  å  være  mulig  å  utnytte

eldre  kartløse  registreringer  til  kartfesting  av  fornminnebestan-

den.  (ibid.:s.        ).

Utbredelsen  av  funn  og  fornminner  er  temmelig  ens  i  Gran  og  Brand-

bu,  mens  fornminneområdene  i  Jevnaker  og  til  dels  også  i  Lunner

har  en  langt  større  utbredelse  enn  funnområdene.

Når  man  ser  på  tilveksten  av  "nye"  gårder  med  funn  eller  forn-

minner,   synker  denne  fram  mot  vår  tid,   etter  topp-tilvekster  på

slutten  av  l800-tallet   (funnene)   og  begynnelsen  av  l900-tallet

(fornminnene) .

Det  kan  derfor  synes  som  om  utbredelsen  av  funn  og  fornminner  lig-

ger  nær  opptil  den  reelle  utbredelsen  av  jernalderbosetningen.
Men  et  forbehold  må  man  selvfølgelig  ta:   Hvis  det  skulle  dukke

opp   "nye"   fornminnetyper   (f .eks.   boplasser  eller  flatmarksgrav-

felt) ,  vil  muligens  utbredelsesbildet  forandres  igjen.
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Ved  nye  registreringer  vil  man  fremdeles  kunne  fylle  igjen  "hul-

ler",  men  det  er  større  sannsynlighet  for  at  antallet  kjente

fornminner  vil  øke,   enn  at  bosetningsområdet  -slik  det  nå  fram-

går  av  funnenes  og  fornminnenes  utbredelse  -  vil  bli  radikalt
utvidet.   Nye  funn  vil  dessuten  kunne  gi  bedre  datering  av  del-

områder,   og  et  mer  nyansert  bilde  av  bosetningens  utbredelse  in-

nenfor  de  enkelte  periodene  under  jernalderen.
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4.6.      Oppsummering   av  kap.   3   og   4.

De  viktigste  feilkildene  ved  det  arkeologiske  kildematerialet

som  kan  belyse  utbredelsen  av  bosetningen  i  jernalder  er

behandlet  i  kap.   3  og  4.  Materialet  består  av  oldsaker   (funn)

og  fornminner.   Disse  kildekategoriene  bør  til  sammen  kunne  gi

et  tilnærmet  riktig  utbredelsesbilde  av  den  fortidige  bebyg-

gelsen,  hvis  ikke  aktiviteter  i  historisk  tid  har  fjernet
for  mye.   Systematiske  feil  kan  forskyve  utbredelsen  og  gi

et  "usant"  bilde  av  bosetningsområdet.

Slike  systematiske  feil  eller  ensidig  virkende  feil  kan  være:

-  Stor  jordbruksaktivitet  i  enkelte  områder  kan  ha  fjernet

f ornminnene  i  den  grad  at  området  opptrer  som  funn-  og/

eller  fornminnetomt.
-  Sterk  arkeologisk  virksomhet  kan  framheve  noen  områder  og

"glerme"   andre.

Ved  å  studere  jordbrukshistorien  med  henblikk  på  fornminnenes

skjebne,   har  jeg  kommet  fram  til  at  fornminnenes  utbredelse

ikke  kan  ha  blitt  nevneverdig  forstyrret  i  løpet  av  de  første

650  årene  av  historisk  tid.   Dette  skyldes  først  og  fremst

nedgangstidene  på  1300-  og  1400-tallet  da  store  områder  ble

lagt  øde.   Fram  til  1650  foregikk  opptak  av  ny  jord  fortrinns-

vis  som  gjenrydding  av  ødelagt  mark.   Fra  l800-tallets  begyn-

nelse  og  fram  til  idag  har  innsamling  av  arkeologiske  data

løpt  parallelt  med  den  økende  jordbruksaktiviteten.

Med  bakgrunn  i  antakelsen  om  at  tidlig  l800-tallslandskap

representerer  det  inntil  da  maksimale  dyrkingsbilde,  er  det
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gjort  analyser  av  jordbrukets  betydning  for  funnutbredelsen
både  før  1820-årene  og  i   tida   1827-1970.

Resultatet  av  disse  analysene  er  at  oppdyrkingen  før  1820-

årene  med  f å  unntak  ikke  kan  ses  å  ha  hatt  noen  ødeleggende

effekt  på  utbredelsen  av  funnene  fra  jernalder.  De  få  unn-

taksområdene  som  er  fanget  opp,   kan  dessuten  vurderes  sammen

med  funnområdene  og  slik  enten  bli   "mulige  bebyggelsesom-

råder"  eller  forkastes  som  lite  egnet  for  bebyggelse  i  eldre

og/eller  yngre  jernalder,   f .eks.  på  bakgrunn  av  analyser  av

natur-  og  klimaforhold.

Fra  1820-årene  fram  til  1970  er  de  dyrkete  arealene  flerdob-

1et  nesten  overalt  på  Hadeland.   Analysene  av  oppdyrkingens

omfang  i  forhold  til  funnenes  utbredelse  har  vist  det  motsatte

av  hva  vi  ventet:   Det  er  få  "huller"  i  jernalderfunnenes  ut-

bredelse  i  de  områdene  der  oppdyrkingen  har  vært  spesielt  om-

fattende.   Resultatet  av  analysene  har  tvert.imot  vist  at

sannsynligheten  øker  for  at  et  område  skal  gi/har  gitt  funn

med  økt  grad  av  oppdyrking,   og  også  at  funnene  har  en  tendens

til  å  øke  i  mengde  og  ikke  mangler  i  områder  med  stor  jord-

bruksaktivitet  1820  -1970.

Det  arkeologiske  feltarbeidet  som  har  vært  drevet  på  Hadeland,

kan  ikke  ses  å  ha  stor  innvirkning  på utbredelsen  av  jern-

aldersområdet  slik  vi  kjenner  det  via  funnene.   De  fleste

steder  hvor  arkeologene  har  undersøkt  graver,  har  det  også

kommet  inn  funn  tilfeldig.  Men  for  det  året/de  årene  virksom-

heten  fant  sted,  er  de  ansvarlige  for  nesten  alle  de  jernalder-
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funnene  som  kom  inn  til  Oldsaksamlingen.   Dette  gjelder  Nico-

laysen  og  Grieg/Engelstad.Kontaktmannordningen  synes  også  å

ha  hatt  en  positiv  innvirkning  på  om  funn  når  fram  til  museet.

Totalt  sett  har  arkeologenes  arbeid  i  området  fått  større  be-

tydning  for  mengden  av  funn  enn  på  utbredelsen,   ca.   1/3  av

jernalderfunnene  har  nådd  oldsaksamlingen  fordi  en  arkeolog
fikk  ta  hånd  om  dem,   enten  ved  at  gravhauger  ble  undersøkt

før  de  ble  f jernet,   eller  ved  innsamling  av  oldsaker  som

allerede  var  kommet  fram  ved  bøndenes  arbeid.

Etter  den  store  funninnkomsten  1875-1900  og  etter  de  første

systematiske  registreringer  etter  fornminner  ±  begynnelsen  av

1920-årene,  viser  antallet  nye  gårder  med  funn  eller  forn-

minner  en  synkende  tendens.   Det  vil  si  at  vi  sannsynligvis

mer  eller  mindre  komplett  kjenner  konturene  av  jernalderboset-

ningens  omfang  i  den  utstrekning  det  er  mulig  ut  fra  det

kildematerialet  vi  har  til  rådighet.

Sammenfatningsvis  kan  vi  oppsuinmere  de  viktigste  resultatene

av  analysene  i  kap.   3  og  4  slik:

1.   Så  godt  som  hele  gravhaugbestanden  var  -hva  utbredelsen

angår  -  fremdeles  intakt  ved  inngangen  til  l800-tallet.

2.  Arkeologenes  virksomhet  startet  sannsynligvis  tidlig  nok

til  å  ta  imot  oldsaker  da  oppdyrkingen  virkelig  skjøt  fart.

3.  Arkeologene  har  ved  personlige  besøk  innskaffet  en  relaL

tivt  stor  del  av  funnene,  men  denne  virksomheten  har  fått

liten  betydning  for  det  totale  bildet  av  jernalderboset-

ningens  utbredelse.
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Arkeologene  har  riktignok  ikke  beskjeftiget  seg  så  mye  med

de  to  sørlige  kommunene,  men  dette  kan  ikke  være  den  enes-

te  årsaken  til  at  funnene  fra  jernalder  herfra  er  færre.

Det  store  antallet  fornminner  og  det  faktum  at  funn  fra

andre  perioder  er  kommet  inn  i  omtrent  like  stor  utstrek-

ning  som  fra  de  andre  kommunene,  må  heller  skyldes  at  forn-

minnene  fra  jffnalder i større grad har fått ligge i  fred.

4.  Antallet  nye  områder  med  funn  eller  fornminner  er  i  ferd

med  å  avta,   selv  om  funnantallet  har  økt  de  siste  25  år  i

forhold  til  perioden  foran.

Konklusjonen  må  bli  at  funnene  og  fornminnene  tilsammen  sann-

synligvis  rammer  inn  så  godt  som  hele  bosetningsområdet  i

jernalder.   ingen  av  de  undersøkte  feilkildene  kan  sies  å  ha

påført  materialet  ensidig  virkende  feil.Funmaterialet er rikti.qnok
for  det  meste  innkommet  ved  jordarbeid,  men  det  er  mange  men-

nesker  over  et  langt  tidsrom  og  under  skif tende  omstendigheter

som  har  brakt  fram  materialet,  slik  at  det  likevel  er  et  resul-

tat  av  et  tilfeldig  utvalg.  At `dette  utvalget  etter  alt  å  døm-

me  er  representativt,   styrkes  av  det  faktum  at  funn  fra  de  ulike

periodene  i  jernalder  ofte  danner  sammenhengende  områder.
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5.      HVORDAN   ENDRES   B0SETNINGEN   I   JENALDEREN   OVER   TID?

5.1.     Innledning  og  problemstilling.

Hovedtemaet  i  denne  avhandlingen  er  å  studere  forskjeller  og

endringer  i  bosetningen  fra  eldre  til  yngre  jernalder.   I

denne  sammenhengen  er  det  lite  relevant  å  findatere  funnene.

Det  erderfor lagt relativt  liten  vekt  på  gjennomgang  av  mate-

rialet  i  magasinene.   Derimot  er  funnomstendighetene  grundig

gjennomgått.

i  følge  vårt  skjema  over  mulige  feilkilder  i  det  arkeologiske

kildematerialet   (  = gravfunn san kildel til bosetningr  (kap.2,

fig.   3) ,  har  vi  i  det  foregående  beskjeftiget  oss  med  feil-

kilder  som  kan  ha  oppstått  i  tida  etter  at graminnene  er
avsatt,   som  følge  av  ensretting  i  reduksjon   (bortdyrking)

eller  gjenfinning   (oppdyrking/arkeologisk  virksomhet)   av  kil-

dematerialet.

Vi  har  foreløping  vært  mest  opptatt  av  utbredelsen  av  funn 09

fornminner  fra  ±£±±  jernalderen,   fordi  fornminnene  danner

ramineverket  om  bosetningen.  Etter  våre  analyser  ser  det  ut  til

at  vi  med  ganske  stor  grad  av  sikkerhet  kjenner  omfanget  av

jernalderbosetningen   (muligens  med  visse  unntak,   jfr.   kap.

3.3.3.) ,   og  i  det  minste  kan  bruke  kildene  til  å  belyse  jern-

alderbosetningen  f .eks.  i  forhold  til  bosetningen  i  historisk

tid.

Men  vi  har  ikke  berørt  feilkilder  som  kan  ha  oppstått  i  for-

bindelse  med  avsetning  av  dataene  våre.
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Antall  gravfunn  fra  de  ulike  periodene  under  jernalderen  varie-

rer  sterkt.  Funn  fra re  romertid og  vikingtid  utgjør  en

stor  del  av  funnmaterialet  fra  Hadeland,  ved  siden  av  funn

som  ikke  er  datert  nøyaktigere  enn  til  eldre  eller  yngre  jern-

alder   (fig.   26  ) .   Funn  fra  førromersk ernalder  mangler  helt

(bortsett  fra  ett  funn  som  er  radiologisk  datert  til  tida
omkring  år   0)  ,   og

tid  09 merovin

både  fra  eldre  romertid,   folkevandrin

ertid  kjennes  bare  en  håndfull  graver.

Gravfunnene  viser  en  omf attende  utvidelse  av  bosetningsom-

rådet  fra  eldre  til  yngre  jernalder   (fig.   27  )   men  få  steder

er  funnene  så  mange  at  de  angir  en  kontinuerlig  bosetning

gjennom  hele  perioden.   Oftest  finner  vi  kombinasjonen

tidsfunn og ±ingtidsfunn.

romer-

Fra  hele  innlandsområdet  på  Østlandet  er  det  et  liknende  funn-

forhold   som  på   Hadeland   (Hougen   1947,   Magnus   &   Myhre   1976)  .

i  følge  nyere  resultater  som  er  kommet  fram  ved  bruk  av  natur-

vitenskapelige  metoder   (C14-dateringer  og  pollenanalyser)   og

komparative  studier  av  forholdene  i  det  øvrige  Skandinavia,

har  man  nå  gått  bort  f ra  f orklaringen  om  at  funntoppen  i

yngre  romertid  er  et  bevis  på  et  kraf tig  indre  landnåm   (Hou-

gen  1947) .   Den  må  snarere  være  et  resultat  av  at  gravskikken

f ramtrer  mye  tydligere  i  denne  perioden  enn  i  periodene  før

og  etter    (Magnus   &  Myhre   1976)  .

De  rikere  utrustete  gravene  viser  tilbake  på  et  økonomisk

overskudd   (det  er  dermed  ikke  sagt  at  periodene  med  jevnt
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over  en  enkel  gravskikk ikke  kan  ha  hatt  dette  overskuddet) .

Det  er  urimelig  å  tenke  seg  et  slikt  overskudd  i  et  nyrydd-

ingsområde.  Når  eldste  daterende  funn  i  et  område  er  fra  ro-

mertid,  er  det  store  muligheter  for  at  området  er  blitt  ryddet

og  bosatt  i  førromersk  jernalder,  og  likeså  at  funnene  fra

folkevandringstid  og  merovingertid  viser  til  områder  som  ble

etablert  som  bosetningsområder  allerede  i  romertid.

Men  for  framstillingens  skyld  tvinges  man  gjerne  til  å  like-

stille  første  daterende  funn
av  et  n tt  område.

med  ik_s_pansjon  til  eller  opp_t_a±
Man  undersøker  altså  første  daterende  funn,

selv  om  man  vil  komme  fram  til  noe  annet,   nemlig  nyryddingen

og  den  første  bosetningen.

Den  ulike  gravskikken  fører  til  at  de  forskjellige  periodene

av  jernalderen  er  ulikt  representert  i  gravfunrmaterialet.  0g

selv  om  vi  har  funnet  at  jernalderens  bosetningsområde  er

kjent,  må  vi  sannsynligvis  regne  med  at  ikke  alle  områder

som  var  bosatt  i  en  underperiode  er  representert  i  utbredel-

sen.   De  mange  udaterte  fornminneområdene  vitner  om  dette,   i

tillegg  til  den  ujevne  funnfrekvensen  fra  periode  til  periode.

Ved  å  dele  inn  jernalderen  i  de  to  hovedperiodene  eldre  og

yngre  jernalder,  vil  sannsynligvis  materialet  være  stort  nok
til  at  de  vesentlige  trekkene  ved  de  to  periodene  koimer  fram.

At  utbredelsen  av  de  to  periodene  i  hovedtrekkene  er  kjent,

kan  man  sannsynligvis  slutte  ut  fra  at  funn  fra  samme  periode

ofte  danner  sammenhengende  funnområder.
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Nedenfor  skal  vi  bruke  gravfunnene  fra  jernalder  til  å  belyse

følgende  spørsmål:

1)     Har  utvidelsen  av  bosetningsområdet  fra  eldre  til  yngre

jernalder  foregått  som  en  langsom  fortetning  av  det  eldre
området   (mot  marginale  områder)   eller  som  en  ekspansjon

til  helt  nye  områder?

2)     Kan  de  relativt  få  funnene  fra  folkevandringstid  og  mero-

vingertid  ut  f ra  sin  geograf iske  utbredelse  knyttes  nærmere
til  enten  eldre  eller  yngre  jernaldersområdene,  og  slik

antyde  stillstand  eller  ekspansjon  i  perioden  mellom  de

to  funntoppene  i  yngre  romertid  og  vikingtid?

3)     Kan  funnene  som  ikke  kan  dateres  nærmere  enn  til   "jern-

alder  generelt",   likevel  tillegges  en  datering  ut  fra  sin

geografiske  plassering  i  forhold  til  eldre  og  yngre  jern-
aldersområdene?

Avslutningsvis  skal  vi  vurdere  funnantallet  contra  funnenes

eograf iske  utbredelse i  henholdsvis  eldre  og  yngre  jernalder,

og  teste  disse  som  uttrykk  for  den  befolkningsøkning  som  må

ha  foregått.   Under  behandlingen  av  utbredelsen  skal  de  uda-

terte  fornminneområdene  også  trekkes  inn.
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5.2.     Funnkategorier.

Som  nevnt  innledningsvis  i  kap.   5.1.   er  hovedtemaet  i  avhand-

lingen  å  studere  forskjeller  og  endringer  i  bosetningen  fra  eldre

til  yngre  jernalder.   I  denne  sammenhengen  er  det  lite  relevant

å  findatere  funnene.

O-ver  4/5  av  materialet  er  gjennomgått  av  Grieg    i  hans  avhandling

fra  1926,og  det  er  bare  35  funn  som  er  kommet  inn  etter  hans  tid

som  ut  f ra  funnopplysningene  kan  regnes  som  gravfunn  og  dermed

er  brukbare  i  spørsmålet  om  bosetning.  Jeg  har  imidlertid  gjen-

nomgått  materialet  fra  eldre  jernalder  og  "jernalder  generelt",

særlig  med  tanke  på  utskilling  av  eventuelle  folkevandringstids-

f unn ®

For  merovin ertidsfunnene  har jeg  støttet  meg  på  Gudesens  be-
handling  av  oldsakene   (Gudesen  1977) .   Ellers  er  utskillingen  av

funn  fra  yngre  jernalder  foretatt  dels  etter  Grieg (1926) ,  dels

etter  katalogens  datering,  der  denne  er  entydig.  Alle  usikre

funn  er  skåret  bort,   og  etter  gjennomgang  av  funnopplysningene

er  det  28  funn  som  er  plassert  i  kategorien  "funn  datert  jernalder

generelt".     De  fleste  av  disse   (19)   er  framkommet  ved  sakkyndige

undersøkelser.

Så  lenge  ingen  boplassfunn  fra  jernalder  er  kjent  på  Hadeland,

blir  gravfunnene  den  viktigste  kildegruppen  til  datering  av  bo-

setningsområdene.  Det  er  derfor  viktig  å  rydde  bort  alle  funn

som  kan  tenkes  å  være  noe  annet.   i  første  rekke  gjelder  dette  funn

som  må  oppfattes  som  løsfunn.   Dessuten  vet  vi  ikke  hvilken  rela-

sjon  depotfunnene  fra  yngre  jernalder  har  hatt  til  bebyggelsen,
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og  det  blir  dermed  viktig  å  skille  ut  klare  depotfunn,  eller

funn  som  er  av  en  slik  art  at  det  er  vanskelig  å  avgjøre  om  de

er  depotfunn  eller  gravfunn.

Fra  Hadeland  er  det  en  del  funn  som  må  oppfattes  som  sikre  de-

potfunn  fra  yngre  jernalder.   Disse  funnene  består  primært  av

jernbarrer,  men  kan  også  inneholde  g!s±  eller  sigd/ljå.  Man  kan

altså  ikke  automatisk  regne  med  at  disse  gjenstandstypene  stam-

mer  fra  et  gravfunn.  Blant  depotfunnene  finnes  det  eksempler  på

at  de  er  nedlagt  i  en  £2][g,   og  gjenstander  som  både  kan  staime

fra  graver  og  depoter  og  er  funnet  i  røys,  må  derfor  utelukkes

ved  utskillingen  av  gravfunn.  Men  -  det  er  også  viktig  at  grav-

funnsmaterialet  ikke  blir  altfor  strengt  behandlet,  og  etter  de-

finerte  kriterier  har  jeg  i  tillegg  til  kategorien  "sikre  grav-
funn",   skilt  ut  en  gruppe  funn  som  sannsynligvis  må  oppfattes

som  gravfunn.

K.G.   Selinge  understreker  at  dette  er  viktig  i  en  bosetningsmessig

sammenheng  i  sitt  arbeide  om  jernalderen  i  Våsternorrland   (Selinge

1977) .  Han  viser  til  at  det  i  den  senere  tid  har  oppstått  et  sterkt

skjerpet  krav  til  funnkombinasjonenes  sikkerhet  for  at  de  skal

kunne  være  brukbare  for  datering.   Dette  er  skarpest  formulert

slik  at  et  gravfunn  skal  bestå  av gjenstander  fra  en  begravelse
og  omfatte  _a_l_±_e  gjenstander  som  kan  påtreffes  ved  den  første

åpningen  av  graven   (op.cit. :216) .   I  en  bosetningsarkeologisk

framstilling  er  en  slik  kvalitativ  utvelgelse  helt  meningsløs,

og  man  har  ikke  råd  til  å  avstå  fra  den  informasjonen  som  fler-

tallet  av  funn  inneholder,   selv  om  de  er  dårligere  dokumentert.

Selvfølgelig  er  de  sikre funnene  de  beste  kronologiske  kildene,
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men  i  ufullstendige  eller  usikre  funn  forringes  ikke  de  enkelte

gjenstandenes  kronologiske  verdi :
"Ett  tillvarataget  svård  kan  t.ex.   tånkas  datera  en  bortpl6jd

men  lokaliserad  h6g  till  vikingatid,  vilket  år  en  bebyggelsehis-

torisk  information.   Den  fullståndiga  kombinationen  -  kanske  med

spjutspets,sk6ldbuckla,   något  redskap  m.m.   -kunde  kanske  ha

preciserat  dateringen  till  t.ex.   800-tal,  om  den  varit  bevarad.
Dårf6r  att  vi  inte  långre  kan  få  denna  ursprungligen  m6jliga

infomation,   finns  det  givetvis  ingen  anledning  att  avstå  från

den,   som  nu  står  oss   till  buds."    (Selinge   1977:217)  .

Ut  fra  kriteriene  som  er  skissert  ovenfor  har  jeg  delt  inn  funn-

materialet  fra  jernalderen  på  Hadeland  i  følgende  funnkategorier:

Kategori  1.     Sikre  gravfunn:

a)      Flere  gjenstander  funnet  i  !±±±±££.

b)     Flere  gjenstander  funnet  i  =ø]z±,   hvis  gjenstandene  er  av  en

slik  art  og  sammensetning  at  det  ikke  kan  være  et  depotfunn

(se  nedenfor) .

c)     fn  gjenstand  funnet  i  ±±±±g  (også  øks  eller  sigd/ljå  fra  yja) .

Kategori  2.   Sannsynlige  gravfunn:

a)     En  gjenstand  funnet  i  ±=g][±,  bortsett  fra  øks,   sigd  eller  ljå.

b)     Enkeltfunne  våpen:   Sverd,   spyd,   skjoldbule.

c)     Flere  gjenstander  funnet  sammen  uten  andre funnopplysninger ,

hvis  gjenstandene  er  av  en  slik  sainmensetning  at  de  ikke

stanmer  fra  et  depotfunn   (se  nedenfor) .
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Kategori  3.  Usikre  gravfunn/depotfunn:

a)     Øks  eller   jordbruksredskap(er)   funnet  i  ±=£]Z±.

b)     Øks  funnet  i   "haug/røys".

c)     Jernbarrer  funnet  i   "steinhaug"   (sannsynligvis  røys).

Kategori   4.   De otfunn :

a)     Flere  enn  5   jernbarrer  funnet  sammen  uten  andre  funnopplys-

nin9er .

b)     Flere  jordbruksredskaper  og/eller  jernbarrer  funnet  i  £Ø]zE.

Kate ori   5.   Løsfunn:

a)     Enkeltfunne  gjenstander  uten  funnopplysninger,  bortsett  fra

våpen;   Sverd,spyd,skjoldbule.

Bosetn.1ok.   funn Amdr®  fmn Sm

kat . 1 kat . 2 sum   (1+2) kat . 3 kat . 4 ht.5 ?

EJA                   51 16 67 - - 12 - 79

yJA                  92JA19 483 14022 9 13- 406. 7- 20928

Sum                 162 67 229 9 13 58 7 316

Fig.28.  Oversikt  over  utbredelsen  av  de  ulike  funnkategoriene
datert  EJA,  YJA  og  "jernalder  generelt".

i  fig. 28  er  funnkategoriene  fordelt  på  eldre  jernalder,  yngre

jernalder  og  "jernalder  generelt".  Av  totalt  316  funn  er  det  229

eller  72   %  sikre  eller  sannsynlige  gravfunn  som  oppfyller  kravene

i  kategori  1  og  2,   og  som  dermed  er  brukbare  til  å  belyse  boset-

ningen  under  jernalder.
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Fig.   29a.   Funn-og  fornminneområder
fra  eldre  jernalder

Fig.   29c.   Funnområder  datert  jernalder

Fig.   29b.   Funnområder  fra  yngre
jernalder

Signatu  r  e   r  .

-Sikregravtunn       (1)

E     Sannsynlige   gravfunn   (2)

E     Løsfunn    (5)

E     Usikkert    gravfunn     depotfunn(3)

E     Depotfunn   (4)
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Samtlige  funnkategorier  er  overført  til  tre  km2-rutekart   (fig.
29  a-c) ,   et  kart  for  hver  av  periodene eldre  jernalder, y_ngre

jernalder  og  et  kart  med  funn  datert  "jernalq_er  generelt".  Funn-

kategoriene  framgår  av  forskjellig  skravering,  men  ikke  alle

kategorier  kommer  fram  i  hver  rute.   Detbeste"  funnet  dominerer

rutene,   slik  at  sikre  gravfunn  "skjuler"  eventuelle  sannsynlige

gravfunn  og  løsfunn;  de  sannsynlige  gravfunnene  dekker  eventuelle

løsfunn,   og  sikre  depotfunn  eventuelle  usikre  depotfunn.   På  denne

måten  viser  kartene  utbredelsen  av  sikre  og  usikre  bosetningsom-

råder  ut  fra  funnene.

Fig.   30  nedenfor  viser  fordelingen  av  dominerende  funnkategori  i

de  respektive  ruter  med  funn  fra  eldre  jernalder   (EJA) ,  yngre

jernalder   (YJA)   og  jernalder ,generelt   (JA) .   Største  delen  av

rutene  både  fra  eldre  og  yngre  jernalder  har  gravfunn  som  med

stor  grad  av  sikkerhet  indikerer  bosetning   (86  resp.   79   %) .   Et

interessant  fenomen  som  ikke  kommer  fram  i  tabellen,  men  som  er

framhevet  på  kartet,  er  at  de  aller  fleste  både  sikre  og  usikre

depotfunn  kommer  fra  områder  som  også  er  belagt  med  bosetnings-

indikerende  funn  fra  yngre  jernalder.   Sammenlagt  er  det  16  ruter

med  funn  fra  kat.   3  eller  kat.   4,  men  bare  5  av  dem  har  bare  slike

funn .

Sumkat.         kat.3       kat.   4    kat.   5       SUMkat.1      kat.2      iT-£

FUA           2 7                   3                   3

¥JA          42                13                  55

JA             11                        1                        12

x)  pluss  3  ruter med  datei`®nde  fomminner

-535

310

_6

Fig.   30.   oversikt  over  dominerende  funnkategori  £.ordelt  på
ruter .
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Eldre ernalder

De  f leste  funnene  fra  eldre  jernalder  er  plassert  i  kategori  1

eller  2.   Dette  skyldes  først  og  fremst  at  mange  enkeltfunn  fra

denne  perioden  består  av  våpen.  Våpenfunn  fra  romertid  dominerer

funnmaterialet  fra  eldre  jernalder.   Løsfunnene  består  hovedsaklig

av  beltesteiner  og  kniver.

To  spydspisser  er  imidlertid  plassert  i  løsfunnsgruppen.   De  kom-

mer  fra  Harestua  og  Gjerdingen  i  søndre  Lunner,   to  gårder  som

ligger  langt  utenfor  den  samlete  jordbruksbygden  og  som  ble  ryd-

det  ganske  sent  i  historisk  tid   (   Westberg  ig53) .   I  tillegg

savner  gjenstandene  opplysninger  om  funnforholdene,   og  årsaken  til

at  de  er  havnet  i  jorden  på  disse  stedene  i  ytterste  utkant  av

bygden  er  foreløpig  ukjent.

Fra  nordre  Oppdalen  i  østre  Lunner  er  det  hittil  kjent  bare  ett

funn  fra  eldre  jernalder.   Det  er  en  liten  korsformet  spenne  av

bronse  fra  gården  Råstad.   I  tillegg  til  at  funnet  mangler  opp-

lysninger,   ligger  det  så  pass  isolert  i  forhold  til  de  øvrige  funn-

områdene  fra  eldre  jernalder,   at  det  bør  behandles  med  forsik-

tighet.  Men  området  vil  bli  testet  som  "mulig  eldre  jernalder-

område"  etter  at  naturgrunnlaget  for  eldre  resp.   yngre  jernalder

er  gjennomgått   (jfr.   kap.   6)  .

Utbredelse:   Gravfunnene  fra  eldre  jernalder  danner  tre  større

sammenhengende  bosetningsområder:   1)   Rundt  Brandbukampen,   2)   Fra

Tingelstadsplatået  over  Granavollen  til  Ålsbygda  og  3)   i  det

nordligste  tverrgående  dalføret  i  Lunner  fra  Lunner  kirke  i  øst

til  Velo  i  Jevnaker  i  vest.
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Mere  spredt  viser  funnene  også  bosetning  ved  Klauvstad  i  Tingel-

stad  ved  Randsfjorden,   ved  Gamme  i  midtre  Gran  og  ved  Greftegrev

i  Jevnaker.   De  daterbare  fornminnene  indikerer  også  eldre  jern-

alderbosetning  ved  sørenden  av  Randsfjorden  i  Jevnaker.   Ned  langs

Randsf jorden  i  de  vestre  delene  av  Gran  og  Jevnaker  er  det  ellers

ingen  funn  fra  eldre  jernalder,  heller  ikke  i  de  søndre  og  sørøstre

delene  av  Lunner.

LØsfunnene  viser  en  forbausende  nærhet  til  områdene  med  gravfunn,

og  det  er  ikke  utenkelig  at  de  egentlig  også  viser  til  områder  med

bosetning  i  eldre  jernalder.

re  jernalder.

Fra  yngre  jernalder  er  det  tilsammen  140  funn  som  tilhører  kate-

gori  1  eller  2.   Dette  er  over  dobbelt  så  mange  som  fra  eldre  jern-

alder.

Langt  f lere  av  funnene  fra  denne  perioden  er  karakterisert  som

løsfunn.   i  første  rekke  består  disse  funnene  av  jernøkser,  men

også  piler  og  redskaper  uten  funnopplysninger  er  representert.

Disse  gjenstandene  er  av  en  slik  art  at  de  kan  være  forlagt  be-

visst  eller  ubevisst   (f .o.fr.   øksene  og  redskapene) ,  mistet  el-

ler  skutt  bort   (redskapene  og  pilene) .

Ved  siden  av  13   funn  som  kan  regnes  som  sikre  depotfunn,   er  det

også  9   funn  som  like  gjerne  kan  være  gravfunn  som  depotfunn.

Disse  må  dermed  utelukkes  fra  bosetningsanalysene  på  linje  med

de  sikre  depotfunnene.

Utbredelse:   Gravfunnene fra  yngre  jernalder  danner  ett  sammen-

hengende  bosetningsområde  f ra  Brandbukampen  i  nord  ned  langs
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Randsf jorden  til  midtre  Gran  i  sørvest;   og  over  Tingelstadspla-

tået,   Granavollen  og  Ålsbygda  i  sørøst.   De   "enslige"  bosetnings-

områdene  i  eldre  jernalder  ved  Klauvstad  og  ved  Gamme    er  nå  i

yngre  jernalder  blitt  deler  av  ett  sammenhengende  bosetnings-
område .

Videre  sørover  fra  Gamme  eller  søndre  del  av  Ålsbygda  er  det  nå

kort  avstand  til  bosetningen  i  Lunners  nordligste  dalføre.  Fun-

nene  viser  også  nå  til  en  spredt  bebyggelse  i  de  søndre  delene

av  Lunner.

områdene  langs  Randsfjorden  i  de  vestre  delene  av  Gran  og  Jevnaker,

er  også  i  yngre  jernalder  tynt  belagt  med  funn.  Men  -et  løsfunn

fra  Hole   (G)   indikerer  at  bosetningen  også  kan  ha  nådd  hit  i

løpet  av  yngre  jernalder.   Fornminnene  understøtter  at  bosetningen

har  hatt  større  utbredelse  nettorpi  disse  områdene.  Lengst  mot

nord  i  Brandbu  vitner  et  gravfunn  fra  Nyhus  ved  Hennung  om  boset-

ning  på  avsidesliggende  steder.

Jemalder enerelt.
også  blant  funnene  som  er  datert  "jernalder  generelt"  dominerer

sikre  gravfunn  og  sannsynlige  gravfunn.   Gruppen  med sikre  grav-

funn  er  et  resultat  av  Griegs  undersøkelser  1919-1924.   De  inne-

holder  enten  små  og  forbrente  fragmenter  av  gjenstander  eller

bare  kull  og/eller  brente  bein,  og  det  er  derfor  vanskelig  å

tidfeste  dem  til  eldre  eller  yngre  jernalder  ad  arkeologisk  vei.

Sigurd  Grieg  har  imidlertid  foreslått  en  datering  av  de  fleste

av  disse  gravfunnene  til  5.-8.   århundre,   først  og  fremst  ut  fra

gravminnets  utformning   (Grieg   1926:97-115)  .

Løsfunnene  består  enten  av  gjenstander  som  er  dårlig  bevart  eller

som  har  vært  vanlige  både  i  eldre  og  yngre  jernalder.
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Utbredelse : Utbredelsen  av  gravfunnene  som  er  datert  "jernalder

generelt"  gjenspeiler  først  og  fremst  arkeologenes  virke-områder.

Det  er  de  som  er  ansvarlige  for  å  ha  framskaffet  de  f leste  av  dis-

se  funnene  ved  sine  feltundersøkelser.   Derfor  er  også  funnene

nesten  ikke  representert  i  de  to  sørligste  kommunene.

ingen  av  funnene  viser  til  noen  oppsiktsvekkende   "nye"  områder.

De  ligger  i  eller  i  nærheten  av  områder  som  allerede  er  belagt

med  funn  fra  eldre  eller  yngre  jernalder.   Det  "enslige"   løsfunnet

i  vestre  Jevnaker  kommer  fra  §£gp,   nabogården  til  Velo  som  har

funn  både  fra  eldre  og  yngre  jernalder.

5.3.     Ekspansjon  fra  eldre  til  yngre  jernalder  -gradvis  for-

tetning  av  bosetningen  -  eller  opptak  av  helt  nye  områder?

Betrakter  vi  gravfunnenes  utbredelse  ser  vi  at  bosetningsområdet

øker  ganske  kraftig  i  størrelse  fra  eldre  til  yngre  jernalder

(fig.  31) .   Funn  og  fornminner  fra  eldre  jernalder  fordeler  seg

over  33  km2-ruter,  mens  de  dekker  hele  58   ruter  fra  yngre  jern-

alder®

Representerer  dette  utelukkende  en  utvidelse  av  bosetningsområdet,

eller  er  det  også  en  forf lytning  av  bebyggelsen?  Her  må  det  inn-

skytes  'at  det  er  svært  få  områder   (6  ruter)   som  har  gravfunn  fra

eldre  jernalder  og  ikke  fra  yngre.  Vi  må  derfor  tro  at  det  er  bo-

setningskontinuitet  i  mesteparten  av  eldre  jernaldersområdet  ut

i  yngre  jernalder.

Vi  ser  altså  at  bosetningsområdet  nesten  fordobles  fra  eldre  til

yngre   jernalder.   Ved  første  øyekast  ser  det  ut  som  om  dette  kommer
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Jk 1     m    n     o     p     q     r     sabcdefghi

EJA-funn     (kat  1   og  2)

YJA-funn     (katl   og2)

Fig.   31.   Utbredelse  av  gravfunn  fra  eldre  og  yngre  jernalder.
De  innringete  områdene  1-8  representerer  opptak  av
helt  nye  bosetningsområder  i  yngre  jernalder.
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brått  og  eksplosivt.  Men  er  det  egentlig  riktig?  Jeg  vil  forsøke

å  få  fram  et  litt  mer  differensiert  bilde.

For  å  se  nærmere  på  hvordan  yngre  jernalders  bosetningsområde

ligger  i  forhold  til  eldre  jernalder,  har  jeg  delt  yngre  jernal-

ders-rutene  i  to  grupper:

A.     Yngre  jernalders  ruter  som  er  naborute  til  eldre  jernalders

ruter.  Med  naborute  menes  det  her  også  ruter  som  ligger  dia-

gonalt  inntil  hverandre.  Man  kan  altså  tenke  seg  at  disse
rutene  representerer  en  gradvis  fortetnin eller  utvidelse
av  allerede  eksisterende  bosetning  fra  eldre  jernalder.

8.     Yngre  jernalders  ruter  som  ikke  har  naborute  fra  eldre  jern-

alder.   Generelt  vil  disse  rutene  representere  o

e  bosetnin

tak  av  helt

sområder  i  forhold  til  eldre  jernalder.

Ved  denne  metoden  vil  en  kunne  se  om  de   "nye"  bosetningsområdene

i  yngre  jernalder  representerer  en  gradvis  utvidelse  av  bosetnings-

området,   eller  om  det  er  opptak  av  helt  nytt  land  som  dominerer.

Metoden  innebærer  en  viss  grad  av  generalisering,   og  det  kan  så-

ledes  forekomme  visse  teoretiske  feil:   F.eks.  vil  to  funn  som

ligger  litt  over  1  km  fra  hverandre  komme  i  ruter  som  ikke  er

naboer,  mens  andre  funn,   som  ligger  inntil  2.8  km  fra  hverandre,

vil  kunne  komme  i  naboruter.   Dette  er  avhengig  av  hvordan  rute-

nettet  blir  liggende  over  kartet.  Det  dreier  seg  imidlertid  om

tilfeldige  feil,   som  ikke  vil  påvirke  resultatet  i  en  bestemt

retning(Se   fig.   32)  .
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Hi
Fig  32

I  gjennomsnitt  er  det  2  resp.   2.5  funn  pr.   km2-rute  for  eldre  og

yngre  jernalder.

Resultatet  av  denne  undersøkelsen  ser  en  på  fig.3l  der  rutene

med  eldre  jernalderfunn  og  yngre  jernalderfunn  er  vist.   Det  kom-

mer  klart  fram  endel  områder  med  opptak  av  helt  n tt  land  i yngre

jernalder  -  uten  kontakt  med  eldre  jernalders  ruter.   Ruter  med

yngre  jernalder-funn  grupperer  seg  tallmessig  slik:
27  ruter  med  yngre  jernalders  funn har  også  eldre  jernalders-

funn,   og  representerer  bosetningskontinuitet.

20  ruter  med  yngre  jernalders  funn  er  naboruter  til  eldre

jernalders  ruter  og  representerer  en  gradvis  utvidelse  av
bosetningsområdet.

11  ruter  med  yngre  jernalders  funn  er  ikke  naboruter  til  eld-

re  jernalders  ruter,  og  representerer  opptak  av  helt  nytt

land .

Tilsammen  er  det  altså  3i  ruter  med  ±±=±  yngre  jernalders  funn

som  viser  utvidelsen  av  bosetningsområdet  i  forhold  til  eldre

jernalder.   Hele  bosetningsområdet  utgjør  som  nevnt   64  ruter.

Denne  inndelingen  etter  eldre  og  yngre  jernalder  er  imidlertid
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Fig. 33J   Tab®11  ovor  rut.r  med  gi.avfum  fra  eldre  j®mald®r,
morovini;'ortid  og  "g®n®r®11  Jemald.i`".   Rut®no  or
oppstllt  ®ttor  ®ldsto  dator®nd®  funn.  Rut®nr.  hen-
visor  til  kart®n®  fig.   31   og  35.
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Flg.94.   Tabell  ov®r  rutor  m®d  gi`avfLm  ®ller  dator®nd®  gi`avminn®r
fra  j.maldor.  Rutemo  or  oppstllt  .tt.r  oldsto  datorondo  )rngre
jomald®refunn.  Oppotillingon  vis®r  don  klaro  g®ograLflsk®  sammon-
hongon  mollom  oldr.  jomaldor  og  morovlngertid.  m  aor  også  at
fLm  fra  "genor®11  jornaldor"  1m®  flnnos  i  områder  med  ±:=

#=:|å:r-/::::=%it:å: at d® flost® har tilhytning tll  eldre
Porlododat®i.1ng®ne   or  h®nt®t   fra  Grleg   (1926)   og  Gud®son   ( 198o).
Rutonr.  honvisor  til  kaLrt  flg.   31.35.36.
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svært  grov.   Jeg  vil  derfor  gå  litt  nærmere  inn  på  dateringen  av

funnene,   og  se  om  jeg  kan  finne  ut  mer  om  når  ekspansjonen  har

foregått:

De  fleste  eldre  jernaldersområdene  har  funn  som  er  datert  ro-

mertid   (22  av  33  ruter)    (se  tabell  fig.33) .   I  realiteten  er

det  romertidens  bebyggelsesutbredelse  som  er  gjengitt,  ved  si-

den  av  områder  med  generell  datering  til  eldre  jernalder.

4  ruter  har  funn  datert  tidlig  folkevandringstid   (Grieg  1926) .

Bare  1  av  disse  rutene  ligger  utenfor  områdene  med  romertids-

funn,   i  de  øvrige  er  det  funn  fra  begge  periodene.

Merovin ertidsfunnene er  også  få.   Funnene  er  fordelt  på  12  ru-

ter.   De  har  en  god  spredning  over  undersøkelsesområdet,   og  vi

bør  derfor  kunne  trekke  ut  entydige  tendenser  selv  om  materia-

let  er  spinkelt,   (jfr.   fig.   35).

Av  de  12   rutene  med  merovingertidsfunn,   har  hele  10  også  funn

fra  eldre  jernalder.   Tilknytningen  til  områdene  med  eldre  jern-

aldersfunn  er  så  markant,   at  det  ikke  kan  være  snakk  om  en  til-

feldig  forbindelse.   Dette  betyr  at  bosetningsområdet  ikke  kan

ha  blitt  særlig  utvidet  under  merovingertid.  Fra  yngre  romer-

tid  og  fram  til  vikingtidens  begynnelse  ca.   500  år  senere  har

altså  bosetningen  foregått  innenfor  sainme  områder.   Utvidelsen

av  bosetningsområdet  fra  eldre  til  yngre  jernalder  må  altså

for  største  delen  ha  foregått  i  vikingtid.

Funndateringene  i  de  to  rutene  uten  eldre  jernalderfunn  under-

streker  dette.   Den  ene  av  de  to  rutene  ligger  opptil  eldre
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jernaldersområdet  og  representerer  fortetning.   Funnet  herfra
er  datert  tidlig  merovingertid   (fase  1)    (Gudesen  1980) .   Den

andre  ruta  ligger  uten  umiddelbar  kontakt  med  eldre  jernalders-

området  og  funnet  herfra  er  datert  sen  merovingertid  fase  111.

Kombinasjonen  av  dateringene  og  beliggenheten  sannsynliggjør

at  det  tidligere  funnet  representerer  kontinuitet  og  sammenheng

med  eldre  jernaldersmiljøet,  mens  det  sene  funnet  bør  kunne

ses  i  kronologisk  sammenheng  med  800-tallsfunnet  samme  sted

(Grieg   1926,   Gudesen   1980)  .

Gravfunn  fra  vikingtid  finnes  i  40  av  de  58  rutene  med  funn

fra  yngre   jernalder   (fig.36) .   Av  disse  har  31  ruter  funn  som

er  nærmere  datert  til  eldre  eller  yngre  vikingtid   (Grieg  1926)

(se   tabell  fig.34) .

Få  områder  har  funn  både  fra  800-  og  900-tall   (7  ruter) ,   og

den  geografiske  spredningen  er  noe  ulik.   Således  finnes  bare

900-tallsfunn  i  nordre  del  av  området  rundt  Brandbukampen,   og

i  de  sydlige  delene  av  Lunner  og  Jevnaker  er  bare  800-talls-

funnene  representert.   i  midtområdet  ligger  ruter  med  800-tall

side  om  side  med  ruter  med  900-tall   (jfr  fig.36) .

Totalt  sett  viser  både  800-talls-  og  900-tallsfunnene  dels  kon-

tinuerlig  bosetning  i  eldre  jernaldersområdene,  dels  både  for-

tetning  gg  ekspansjon  i  forhold  til  dette.

i6  av  rutene  med  800-  eller  900-tallsfunn  ligger  utenfor  områ-

dene  med  eldre  jernaldersfunn.   I  to  av  disse  rutene  er  det  funn

fra  merovingertid.  Av  de  øvrige  14  rutene  har  s  ruter  eldste

datering  800-tall  og  6  ruter  eldste  datering  900-tall.   Om  man



99

legger  det  sene  merovingertidsfunnet  til  800-tallsmiljøet,

(jfr.   ovenfor)   blir  overvekten  av  800-tall  som  eldste  datering

noe  større.   imidlertid  er  tallene  så  små,   at  de  først  og  fremst

viser  at  bosetningsutvidelsen  har  skjedd  gjennom  hele  viking-

tiden .

XXX

Avslutningsvis  skal  vi  se  på  utbredelsen  og  dateringene  av  ru-

tene  som  representerer  den  reelle  eks ansjonen,   dvs.   de  rutene

med  yngre  jernalderfunn  som  ikke  har  kontakt  med  eldre  jern-

aldersområdene ^ (gruppe  8,   se  s.        ovenfor).

De  12  rutene  er  godt  spredt  fra  Brandbu  i  nord  til  Lunner  i  sør,

og  de  fordeler  seg  på   s  mindre  områder:

områdenr.            område           Antall
(se  fig.  3l)                               ruter

Brandbu
Brandbu
Tingelstad
Ø.   Gran
V.   Gran

M.   Gran

M.   Lunner           3

Ø.   Lunner          1

Gårdsnavn           Datering

Nyhus   (Hemmg)
Bjerke
Hole
Gjefsen
Hvinden
Maurtveit
Vien
Holm

V.   Lunner
Skøyenenga
Kalvsjøhagan
Håkenstad

YJA

YJA

800-t
sen  Mt/800-t
900-t/YJA

900-t/YJA

Vikt/YJA

800-t

Sum  ruter:                                       12

Fig.   37.   Tabell  over  de  reelle  ekspansjonsområdene  i  ¥JA.
Datering  etter  Grieg  1926,   Gudesen  1980.
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7   av  de  12   rutene  klumper  seg  sammen  i  småområder,   oftest  2  og   2.

I  midtre  Lunner  er  det  dessuten  3  av  rutene  f ra  gruppe  8  som

ligger  ganske  tett   (fig.  31) .  At  rutene  i  ekspansjonsgruppen

samler  seg  i  områder  på  2  å  3  ruter,   styrker  oppfatningen  om

at  det  virkelig  er  "nye"  områder  som  er  blitt  tatt  i  bruk  først

i  yngre  jernalder.   Hadde  alle  "ekspansjonsrutene"   ligget  spredt

enkeltvis  over  området,  ville  det  ha  vært  vanskeligere  å  oppT.

fatte  dem  som  ekspansjonsområder  i  forhold  til  det  bosetnings-

området  som  funnene  fra  eldre  jernalder  vitner  om.   De  enkelt-

vise  forekomstene  ville  ha  gitt  et  mer  tilfeldig  inntrykk,  og

vi  måtte  da  i  høyere  grad  tatt  hensyn  til  at  funn  kan  mangle

fra  områder  som  var  bosatt  under  eldre  jernalder.

En  nærmere  datering  av  funnene  i  gruppe  8   (etter  Grieg  1926  og

Gudesen  1980)   viser  at  heller  ikke  den  reelle  ekspansjonen  er

knyttet  til  en  bestemt  del  av  vikingtiden.  Både  eldre  viking-

tid   (inklusive  sen  merovingertid)   og  yngre  vikingtid  er  repre-

sentert  blant  de  eldste  daterende  funnene.

Grovt  sett  ser  det  ut  til  at  man  har  trukket  ut  til  områder

utenfor  eldre  jernaldersbosetningen  tidligere  i  vestre  Tingel-

stad  og  i  østre  Gran  enn  i  vestre  og  midtre  Gran.  Funnet  fra

område   s  i  Ø.   Lunner  bør  foreløpig  holdes  utenfor  vurderingen,

da  det  hittil  er  det  eneste  sikre  gravfunnet  fra  denne  delen

av  bygda.

Det  er  imidlertid  viktig  å  understreke  at  de  eldste  gravfunnene

i  et  område  nødvendigvis  ikke  daterer  den  første  bosetningen.

Det  kan  godt  være  at  de  gravminnene  som  har  gitt  funn  pr.   idag,
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er  av  en  slik  art  at  de  først  er  anlagt  etter  at  bosetningsom-
rådet  er  vel  etablert.  Men  hvis  denne  feilkilden  går  igjen
over  flere  perioder,  er  den  relative  forskjellen  frem-
deles  gyldig.

område  1   (Nyhus  i  Brandbu)   er  det  eneste  som  viser  kolonisa-
sjon  til  et  område  langt  unna  den  øvrige  bosetningen.

områdene  i  gruppe  8  vil  bli  vurdert    spesielt  under
behandlingen  av  naturforholdene  i  kap.   6.
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5.4.     Funn  datert  "jernalder  generelt".

Utgangspunktet  for  dette  avsnittet  er  at  den  geograf iske  utbre-

delsen  av  funn  datert  "jernalder  generelt"  kan  gi  holdepunkter

for  en  nærmere  datering  av  disse  funnene.

Av  fig.33  `ser  vi  at  12  ruter  har  funn  med  denne  vide  dateringen.

Det  slående  er  at  ±pg£p  av  områdene  med  bare  yngre  jernalders-

funn  har  funn  datert  "generell  jernalder".

Videre  ser  vi  at  7  av  de  12  generelle  jernalderfunn-rutene

også  har  funn  fra  eldre  jernalder.   6  av  disse  7  har  i  tillegg

funn  fra  merovingertid.   Ut  fra  dette  synes  det  som  om  det  må

være  en  forbindelse  mellom  eldre  jernalder/merovingertid  og  de

generelt  daterte  funnene.

At  forbindelsen  ikke  er  tilfeldig,  understrekes  ved  at  funnene

fra  jernalder  resp.  merovingertid  har  kommet  fram  ved  ulik  inn-

samlingsmåte.   Mens  de  fleste  jernalderfunnene  er  framkommet  ved

faglig  undersøkelse,   er  de  fleste  merovingertidsfunnene  kommet

inn  tilfeldig.

5  av  de  12  jernalderfunn-rutene  har  bare  funn  datert  "jernalder

generelt".   i  naborutene  til  4  av  disse  5  rutene  finnes  både
eldre   jernalderfunn  og  funn  fra  merovingertid.   Hele  11  av  de

12  rutene  med  funn  datert  "jernalder  generelt.`  har  altså  nær

kontakt  med  områder  hvor  det  finnes  funn  fra  eldre  jernalder/

merovingertid .

Sigurd  Grieg  har  i  sin  behandling  av  disse  gravene  funnet  mange

likhetstrekk  med  400-tallsfunnene  og  han  mener  at  de  fleste
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jernalderfunnene  må  stamine  fra. folkevandringstid  -merovingertid.

Dette  blir  til  en  viss  grad  støttet  av  den  geograf iske  utbre-

delsen  og  tilknytningen  til  områder  s\om  har  daterbare  merovinger-

tidsfunn   (Grieg   1926).

5.5.      Sammendrag   av  kap.    5.3.   og   5.4.

Utbredelsen  av  eldre  resp.   yngre  jernaldersområdene  domineres

av  romertids-  og  vikingtidsfunn   (se  fig.  33  cq  34) .   Funnene  fra

de  mellomliggende  periodene   (folkevandringstid  og  merovingertid)

er  få,  men  de  viser  klar  samhørighet  med  eldre  jernalders/romer-

tidsområdet.

Ekspansjonen  i  yngre  jernalder  -  slik  den  viser  seg  i  gravfun-

nene  -  har  foregått  suksessivt  under  hele  vikingtiden,  både  som

fortetning  av  det  eldre  bosetningsområdet  og  som  ekspansjon

(reell)   til  noe  mere  perifere  områder.  Utflyttingen  til  de  mere

perifere  områdene  har  skjedd  tidligere  i  Tingelstad  og  Østre
Gran   (eldre  vikingtid)   enn  i  de  midtre  og  vestre  delene  av  Gran

(yngre  vikingtid) .
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5.6.     Funnantall  og  funnutbredelse  på  Hadeland  jamført

med  vegetasjonsutviklingen  i  Sør-Norge.

Kvartærgeologen  8.  Berglund  har  sammenfattet  resultatene

av  ulike  undersøkelser  av  vegetasjonsutviklingen  i  Sør-

Skandinavia   (Berglund  1969) .   Fire  ekspansjonsfaser  er  ut-

ledet  til  forskjellig  tid  i  ulike  deler  av  området,  med

bakgrunn  i  en  avveining  av  resultatene  hentet  både  fra

pollenanalyser  og   arkeologisk   tolkete  data.

Et  pollendiagram  viser  me et  skjematisk utviklingen  i  de
ulike  delene  av  Sør-Skandinavia   (Berglund  1969}`

Etter  Berglunds  oppfatning  forsterkes  klimaendringenes  ef fek-

ter  av  menneskenes  innflytelse.  Han  ser  endringene  slik  de

avspeiles  i  pollendiagrammene  snarere  som  et  utslag  av  men-

neskelige  aktiviteter  enn  av  klimaendringer   (Berglund  1969) .

For  Sør-Norge  bygger  han  først  og  fremst  på  Haf stens  under-

søkelser  i  oslofjo`rdområdet  og  i  Mjøsbygdene   (Hafsten  1956,

1958 ,1960 )..

De  fire  ekspansjonsfasene  er  i  følge  vegetasjonsHistorien

gg  kulturforskningen:

1)        3000    -    2600   B.C.

2)        2000    -    1500   B.C.

3)                 0    -400   A.D.

4)          800   -   1200   A.D.
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Ekspansjonsfase  3  faller  sammen  med  en  periode  med  varmere

og  tørrere  klima.   Mellom  400  og  500  blir  klimaet  kaldere  og

fuktigere,  noe  som  er  konstatert  bl.a.  ved  at  furugrensa  syn-

ker.

Fra  800-1200  er  det  få  polleninformasjoner,  men  via  arkeo-

logiske/historiske  kilder  vet  vi  at  dette  må  ha  vært  en  be-

tydelig  ekspansjonsperiode  ii  Norge   (Berglund  1969).    ME2d

forbehold  mener  Hafsten  at  det  i  løpet  av  vikingtid  igjen

kan  konstateres  en  periode  med  tørrere  klima.   Denne  antakelsen

er  basert  på  at  granen  og  lyngen  går  tilbake   (Hafsten   i958  ) .

Nyere  resultater  av  forskhhng  omkring  forhistoriens  klima-

svingninger  ellers  i  Europa  støtter  denne  antakelsen   (Parry
1978)  .

I  fig.37a  er  det  skjematiske  pollendiagrammet  for  Sør-Norge

stilt  sammen  med  to  histogram  som  begge  uttrykker  jernalder-

funnenes  fordeling  fra  periode  til  periode.  Det  ene  viser

antall  funn  for  hver

utbredelse
periode,   det  andre  funnenes  kumulative

uttrykt  i  km2.

Pollendiaarammet  er svært  hypotetisk,  men  viser  i  store  drag

opp-  og  nedganger  i  kulturmarkens   (først  og  fremst  beite-

markens)   utbredelse.

Siden  funnutbredelsen  er  framstilt  kumulativt, får  vi  pr.

definisjon  ikke  fram  eventuelle  nedganger  eller  minskninger

av  bosetningsområdet;   histograinmet  viser  bare  den  økning

som  har  skjedd.

Funnantallet  viser også  store  svingninger  fra  periode  til
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periode,  men  disse  svingningene  må  snarere  ses  som  uttrykk

for  forskjeller  i  gravskikk,   eventuelt  også  i  økonomisk

overskudd .

Av  sairmenstillingen  av  disse  tre  diagrammene  kan  vi  få  en  opp-

fatning  av  hvor  "riktig"  gravfunnene  gjenspeiler  den  egentlige

bosetningsutvidelsen .

Den  sprangvise  utvidelsen  av  bosetningsområdet  som  funnene

viser  mellom  eldre/yngre  romertid  og  merovingertid/vikingtid

er  sannsynligvis  et  utslag  av  forskjellig  gravskikk.  Pollen-

d`iagrammet  viser  en  mye  jevnere  utvidelse  av  kulturmarken

enn  funnene  viser  for  bosetningsområdet.   Mange  av  områdene

med  yngre  romertidsfunn  har  sannsynligvis  vært  bosatt  i  hvert-

fall  i  eldre  romertid.   Det  samme  er  nok  tilfelle  i  yngre  jern-

alder:   Den  bosetningsøkningen  som  gjør  seg  gjeldende  i  funn-

utbredelsen  har  trolig  begynt  allerede  i  siste  del  av  mero-

vin9ertid.

Muligens  viser  også  300-  og  400-tallsfunnene  en  mindre  utvi-

delse  av  bosetningsområdet  enn  hva  som  virkelig  var  tilfelle.

Men  sammenfallet  av  dels  at  kulturmarken  snevres  igjen,   dels

at  de  funnene  som  tross  alt  f innes  fra  folkevandringstid-

merovingertid  stort  sett  er  utbredt  innenfor  romertids/eldre

jernaldersområdet,  betyr  nok  at  det  i  beste  fall  var  en
stagnasjonsperiode  -  om  ikke  en  nedgangsperiode.

Men  sammenfatningsvis  bør  det  påpekes  at  det  tross  alt  er  en

stor  likhet  mellom  de  to  diagrammene  som  uttrykker  endringer

i  utbredelse.   Dette  viser  at  selv  om  gravskikken  har  variert
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slik  at  mellomperiodene  er  for  svakt  representert,  og  selv

om  vi  ikke  har  fått  tak  i  alle `bosetningsområdene,   bør  for-

holdet  mellom  bosetningen  i  eldre  og  yngre  jernalder  være

riktig  gjengitt  relativt  sett.

XXX

Selv  om  man  ikke  har pollenanalyser  å  støtte  seg  til  fra
et  område  en  ønsker  å  undersøke,   er  funnene  altså  brukbare

til  å  belyse    bosetningsutviklingen  så  fremt  de  overveiende

er  framkommet  tilfeldig  og  kan  overføres  til  geografiske

enheter.   Det  er  dessuten  viktig  å  skille  mellom  funnantall

og  funnutbredelse   (selv  om  det  ene  er  utledet  av  det  andre) ,

ved  jamføringer  med  pollenanalyser  i  et  område,   slik  at  man

ikke  blander  sammen  faktorer  som  egentlig  ikke  er  jamførbare.

XXX

Med  en  relativt  konstant  jordbruksintensitet  bør  man  kunne

regne  med  at  bosetningsområdet  Øker  i  samme  takt  som  befolk-

ningen.   Imidlertid  bør  man  regne  med  en  viss  intensifiering

av  jordbruket  fra  eldre  til  yngre  jernalder,  slik  at  befolk-

ningen  har  vokst  noe  raskere  enn  bosetningsområdet  har  økt.

Welinder  har  i  sine  arbeider  om  Mellom-Sverige  funnet  at

jernalderbefolkningen  §£E  fordobles  i  løpet  av  500-600  år

(1975:72,1979:108)  .   Med  dette   som  sainmenlikningsgrunnlag,

virker  det  slett  ikke  urimelig  at  en  fordobling  av  bosetnings-

området  på  700  år  representerer  en  fordobling  av  befolkningen

på   500-600   år  i  vårt  område.
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Hvis  vi  tar  utgangspunktet  i  de  to  funntoppene  i  yngre  romer-

tid  og  vikingtid  og  forutsetter  at  økningen  av  bosetnings-

området  er  sannsynlig  og  skjer  etter  de  samme  prinsipper  som

befolkningsøkningen,  kan  vi  teste  hvor  mangelfullt  mellom-

periodene  er  representert  fordi  gravskikken  er  mindre  tydelig:

Etter  den  observerte  fordoblingstid  mellom  år  250  og  år  950,

ble  den  årli e  tilveksten regnet  ut  etter  formelen  T2=  69,3/r,

hvor  T2  er  fordoblingstiden  og  r  den  årlige  tilvekst  i  pro-

mille.  En  fordoblingstid  på  700  år  gir  en  årlig  tilvekst  på

ca.   1  °/oo   (etter  Welinder  1979:61) .   En  kurve  ble  deretter

konstruert  etter  formelen  P(t)=  P(0).  (1  +  r)t,   hvor  P(0)

uttrykker  utbredelsen  av  bosetningen  år  250,   og  t  uttrykker

antall  år  som  har  gått  fra  dette  utgangspunktet   (op.cit.:6l) .

Denne  kurven  er  gjengitt  sammen  med  utbredelsesdiagrammet  på

fig37a    .   Funnutbredelsen  i  yngre  romertid   (slutten  av  200-

tallet) ,  representerer  da  bosetningsutbredelsen  fram  til  det-

te  tidspunktet,   og  funnutbredelsen  i  slutten  av  vikingtid

den  økning  som  har  foregått  siden  den  forrige  utbredelses-

toppen.   Kurven  viser  at  selv  om  funnene  er  få  fra  300-  og

400-tall,   er  den  økning  som  de  representerer  i  forhold  til

bosetningen  på  200-tall  likevel  sannsynlig.

Hvis  forholdene  hadde  vært  konstante  under  hele  perioden,

ville  denne  sammenlikningen  vist  at  det  er  merovingertids-

funnene  som  ikke  gjengir  det  bosatte  området.   i  følge  til-

vekstkurven  skulle  bosetningsområdet  i  løpet  av  merovinger-

tid  ha  økt  med  22   %  i  forhold  til  bosetningsområdet  i  folke-

vandringstid,   mens   funnene  viser  en  Økning  på  knappe   10   %.
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Vi  vet  jo   dog   at  forholdene  ikke  har  vært  konstante.   Den

klimaforverring  som  setter  inn  etter  400  A.D.   kan  ha  lagt

en  demper  På  folks  evne  eller  vilje  til  fortsatt  utvidelse

av  bosetningen.   Dette  kan  være  en  av  forklaringene  til  at

funnene  uttrykker  stillstand  fra  slutten  av  folkevandrings-

tid-merovingertid .

Nedgangen  i  areal  kulturmark  kan  muligens  ses  som  en  årsak

av  at  driftsformene  endres.  Hvis  driftsformene  ble  intensi-

vert    i  løpet  av  merovingertid,  vil  sannsynligvis  bosetnings-

området  forbli  konstant  i  utbredelse,  mens  befolkningen  fort-

setter  å  øke.  Først  fram  i  vikingtid  har  befolkningen  nådd

områdets   "carrying  capacity",   og  bosetningsområdet  utvides

på  nytt.
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6.       NATURFAKTORER   SOM   BAKGRUNN   FOR   BOSETNINGEN   I   ELDRE

OG   YNGRE   TEFNALDERi

6.1.     innledning.

Vi  har  fastslått  at  det  har  skjedd  en  temmelig  omfattende

ekspansjon  i  yngre  jermalder  i  forhold  til  det  bosatte  om-

rådet  i  eldre  jernalder.  Resultatet  er  at  bosetningsområdet

har  blitt  fordoblet  fra  eldre  til  yngre  jernalder.  Selv  om

ekspansjonen  virker  omfattende,  har  den  sannsynligvis  fore-

gått  temmelig  suksessivt,  og  -  etter  dateringene  av  grav-
funnene  -gjennom  hele  vikingtiden.  Muligens  kan  utvidelsen

ha  begynt  i  merovingertid,  men  det  har  vi  ingen  belegg  for

gjennom  gravfunnene.  Vi  vet  altså  at  de  flytter  ut  og  sann-
synligvis  p±±=,  men  vi  vet  foreløpig  ikke hvorfor.

Etter  den  klassiske  diskusjonen  av  Boserup/Malthus'   teorier

(Hygen  1978  m.   anf .   litt.) ,   kan  man  stille  opp  ulike  årsaker

til  at  utvidelse  av  bosetningsområde  skjer:

1)     Opptak  av  forbedret  teknologi/nye  driftsformer  kan  gjøre

områder  som  tidligere  ikke  var  brukelige,   tilgjenglige

for  bosetning.

2)     På  grunn  av  befolkningspress  må  man  f lytte  ut  til  dårli-

gere  områder.   Med  dårligere  områder  menes  da  f .   eks.   om-

råder  med  jordtyper  som  i  alle  tider  har  blitt  regnet

som  dårlige,   eller  som  i  kombinasjon  med  en  viss  type

teknologi  gir  dårlige  lokalklimatiske  betingelser  i

visse  perioder.

3)     Selv  om  naturgrunnlaget  over  et  større  område  er  ensartet,
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kan  bosetningen  spre  seg  f ra  sentrum  til  periferi  i  en

kolonisasjonsfase.  Avstandene  fra  sentrum  til  utkant  vil

her  spille  en  større  rolle  som  grense  for  bosetningsom-

fanget  enn  naturgrunnlaget.

4)     Utflyttingen  kan  skje  ut  fra  politisk  styring,  uavhengig

av  press  på  ressursene  i  et  område.

Sannsynligvis  vil  man  oftest  finne  at  utflyttingsprosessen

har  som  bakgrunn  en  kombinasjon    av  flere  av  de  ovenfor

angitte  mulighetene.

Følgende  problemstillinger  danner  utgangspunktet  for  be-

handlingen  av  naturgrunnlaget  i  eldre  resp.  yngre  jernalder:

1)     Er  grensen  for  mulig  bosetning  i  eldre  jernalder  nådd,

slik  at  bosetningen  i  yngre  jernalder  viser  en  utvidelse

som  har  vært  mulig  p.g.a.   nyvinninger  i  f .eks.   teknologi?

2)     Er  det  så  små  forskjeller  i  naturgrunnlaget  at  bosetnings-

utvidelsen  har  foregått  som  en  sentrum-periferiprosess,

avhengig  av  andre  forhold  enn  naturgrunnlaget?

3)     Kan  man  av  naturgrunnlaget  finne  at  betydningen  av  åker-

bruk  eller  februk  har  vært  betont  forskjellig  i  ulike

deler  av  området  i  eldre  jernalder  resp.  yngre  jernalder?

4)     Kan  deler  av  den  ekspansjonen  som  foregikk  i  yngre  jernal-

der  ses  som  en  begynnelse  av  den  ekspansjonen  som  fort-

satte  i  middelalder?

5)     Kan  områder  med  bare  fornminner  gis  en  datering  ut  fra

de  ulike  naturlige  betingelsene  i  eldre  resp.  yngre

jernalder?
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6)     Kan  de  funntomme  områdene  som  hadde  stor  åkervidde/mange

bruk  i  1827  relateres  til  naturbetingelsene  for  eldre

eller  yngre  jernalder  og  avvises  som  mulige  bosetnings-

områder,   eller  settes  opp  som  mulig  bebodde  under  eldre

og/eller  yngre  jernalder?

Følgende  naturfaktorer  skal  vurderes  hver  for  seg  og  samlet

i  forhold  til  bosetningen  i  eldre  og  yngre  jernalder:

1.     Fjellgrunnen

Denne  er  en  viktig  faktor  i  forhold  til  Hadelands  jordbruks-

bygder.  Både  topografien  og  løsavsetningene  har  sitt  ut-

gangspunkt  i  bergartenes  beskaffenhet.   Fjellgrunnen  danner

markerte  grenser  for  Hadelandsbygdene  i  alle    retninger.

2.     Løsavsetnin

Med  bakgrunn  i  topografi  og  berggrunn,   har  løsavsetningene

på  Hadeland  en  ganske  uensartet  kvalitet,   og  bosetningsmøns-
teret  bør  til  en  viss  grad  ha  blitt  bestemt  ut  fra  deres  be-

skaffenhet,   først  og  fremst  tykkelse,   innehold  av  nærings-

verdige  mdneraler  og  lokal  utbredelse.  Avsetningenes  tykkelse

varierer  fra  mektige  lag  til  tynne  sjikt  over  f jellgrunnen.

3.Hø den  over  havet

Hadeland  er  et  typisk  "berg-og-dal"-landskap.  Høyden  over

havet  innenfor  dagens bosetningsområder varierer  fra  134  m

til  over  500  m.   De  store  høydeforskjellene  medfører  ulike

klimatiske  betingelser.
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De  lavere  regioner  ved  vassdragene  i  dalbunnene  vil  sann-

synligvis  være  utsatt  for  frostrøyk,  og  over  et  visst  høyde-

nivå  vil  det  være  kaldere,   noe  som  igjen  virker  inn  på  ned-

børmengden  og  jordartenes  egenskaper.

4.      Snømengden

Snømengden  ble  kartlagt  på  senvåren  1979.   Det  viktigste  ved

en  slik  engangsregistrering  er  å  få  en  oversikt  over  ytter-

lighetene  innenfor  undersøkeisesområdet,  dvs.  de  helt  snø-

bare  områdene  og  de  områdene  hvor  snøen  sent  på  våren  ennå

ligger  i  tykke  lag.  Det  er  selvfølgelig  ikke  riktig  å  tolke

råsuitatet  av  kartieggingen  som  Tiormait";   i  år  med  kaidere

vintre  og  mere  vinternedbør  vil  snøen  ligge  lenger  også  i

overgangssonen,  og  omvendt  vil  milde  vintre  eller  liten  vin-

ternedbør  gi  større  områder  hvor  snøen  forsvinner  like  tidlig.

Men  -  det  er  viktig  å  få  en  oversikt  over  disse  ytterlighe-

tene  -  de  gir  verdifull  informasjon  om  ulike  lokalklimatiske

forhold.  .

XXX

i  det  følgende  skal  hver  faktor  behandles  for  seg.  Det  er

imidlertid  også  viktig  å  kunne  sammenfatte  de forskjellige

faktorene  som  tilsammen  utgjør  naturgrunnlaget.   Dette  vil

lett  bli  uoversiktlig.  For  å  få  fram  en  oversikt  over  natur-

forholdene  har  jeg  valgt  å  gi  de  enkelte  faktorene  E9¥.
Hver  av  de  ovennevnte  faktorene  er  diskutert  i  detalj  neden-

for,   og  grunnlaget  for  poengberegningen  beskrevet.



115

\". '' .'165-J'11`.J,3,,`--.r'--/.","'',7S.,L,-,,,': \.'+'A".'j.-t'','(,,6lt..,

`^~                              11,:`-',/:....=."`-.ht,*,„.,i,,,:"~:,~,-wo`.`~,`".,"1`"_}:;..'.      ,_'--T-OS11 1,•`'.-\`•'r\\.'+^.Lr`'":''~''`'.1,,.",!`iÅ''-'J._,..

)_._A..,;j~-,..v£,`::'~,,b,l„J,"^'"n

ji;"i-,t',:\,,'

'                                ''1-'.":   ,.,-_,`v+„"

//.(

o''"`,//_.'/,Hoglo,1o€ 6  ' ''"L.r,®'Hmghau",'9"

'..,L.`T:..`,.`1`,4.,.Jo'.l`,,hogr,"..       `•-,,.`o•,,s„-,:,.H"-"

"'.._`~r,'
0,-_o3j'..å9^OZ-

1     -",,;;`b`®,".,,,h^0O,,rh1
'~\ ''-,"-,.)"•/.-,- /o5,,'`;-^-i[....„,"..".-.1-o.''`,``v'.~,Jo3\a,.,`o..`.--~.:,-`,J-o2.`'.`..+..'.~.`',1~."

9„                     haq„              ~_-,,J",,`,,,..       "no=_`.1.,..t-h,`,„`,",i=L+,.-,,.-'.ra:,..aLou"ua.2`rF.g..`

•,::::,,;,,         .Æ\\..\\.''.,1~4

•.   -O:.-,-,-iJ,1:s         :,
ug  n                      .        ...'/`4-,r  .  o39sL9t.h.9i.93.

"'ri.Hæ.'e`,.OJr' 0.A,,`~.._:,_t,,J'          ,-t-
„almb    16                                                                J"..'   "                 L-,.hr    02

1Pug

o         -.                                    -            [-„•t,,,",.."--.+..,..,,.o.o.,`,"..-,oa'-1,10"T i- "  "   , ,-              . L       , --. ., ', . . ' . . . . "

1'

0?, `.          `;       `,`t`=,,`,`„...~~,',4`.])LL,_,.tio.,L-¢1--.`F`.;n'.-,",l

/'

•,,,`'                     ,((_--''                               a,,^/,,,,,'`

00
„"',    "          ø

99 /9.-?...

T'!1- ">r+,r*

g--,fT     ..:,_-±;.4:{_.'`.w`'o.1`,,1~,I~.'.+.i.<...a.t.h.''^„

''1  roo---.=   .•-.:":`-\`,,

1,11J4..-,,~,H,m,'Rø!!•,,`~,`}.

'             J''mv',`',_,,

•,å--.,€-.-#,i,'',`'",;„..~,.lJ\Jl`."w"

t+:--=S;--=---.,_}._,•`,~..`
1   /       `      1                                1?\"-Hi:j_.:r..-,.`t;•,.rh„`JL+,.1..;:%

.,oA=r-',roo,,   , •„.,-           `J       ..,.,,":y:;:,,.  o`.`,

a`

` CJ=.`_H  --#,Jr.."J/1',,..,,~ .-.,.-\„,.'".".t'm,4J{'P,,.a.o..'-o,,,,„a.- `-T,       s,";rhaug.n  \  ,\'rromtad.-h..T\.-`               9),'y.".,',..-.-,:l.u.,..b.,.d,*,-.,-,,_i,:-,"-,,,::ju:.9:.on"J'

#£"!/ .*-~' ',,.,0',„,L'+.-.,.,t.,,~,,Jj',:.,tb -...    &=.`

;:.f`,,  -".     ""'`1'_`=f:=`,>.-` •1 ''''''.'.* .r..€
`:~,         ";:2-,        D'2r,,,J'.L.u`)`.-\ ,\^,i`'

)`8~ÅJ-, ,.

•1¢.                  ,         _.,X~A'•`..,•,,     ,     Jn;-"            `             1'"       .`` ' ,r               `~_x,,,I     I       , 1                     .`,--,==  '  "

•j"_#ri: „0,
-         ,,I„,d•`;.',,.,',lh,'

:g+`„.'   `,..,`,`,`;:nt

~ ,      .,.!,i,   .,'',`'.` `•`-h`h`."t-..,'H,.
;,o;Jj;#;,,, ,  ,                                                            --)     -L"£`"90m9293Gm.d.9J^:".'.':.

'`g.,.                           1

11        ``           "         '..~
o  '-J

``:s`E;``tt     .`    `.\`1..-:..=....ai-`'.``-Jl-.

r'`,.,",^o`)+'n;`:;`-tt,

a ,          ^1,``''.7:,''''Iu'        S„m                       mndhau.                Aund.+",..."b,,-i,,,,-'",;n    ,     .„-'.'"pm.-:,.Lj,--`._F,:9I/

::i:.,,,1%,,..#aij',ly.,.

'.i,-      \ _..:1 `r  ` (   \1.    `=  . .   `'=H±#``.:,..h"

..,,...^J          (';        .,-rFT``^l',"1.nllt'..`   _o   `    .                                                   ...   ..'jJ:.`,`-..-....`...--.

`.--,-"L+`lr
''.  'u  +Lr,•.".'.,,~•          ,1,1,'•   \                        ',,,

t,.l'*.`X;:"-       ' 1         1';=•''r"t,`=,•u-±=,..v-!.,.v.-=•-.,'n`Nri.,•{1"  '-~' ..q -J'd:.;.,*å : : :i : : : .  : ; r3åi f.
.   ...ri.3å.".+'J'.

":'             '    `4(.."\n,,.`,.*.,',A,,O,."1-`„1,,~, 1•;,",,.``',`-~st.',".,-'t;:,:l..-.i3riLX)\.\'^
„. , ', ,n,,„,,•..,;'1•J,t}`tå"¢"

`t\

t..  ,       SLalb..nn  Stuerv.lnll.n     `.'hogdo`-.m:,,...r",t+*.:\`.`':,,l.,i"

r, : `".           '',' '''.-`.t`...„~n

l"i,
æ.' , ,_. .=•,.4.rT..':.r`,.

• _ J :+y.-'. ±` , z^ I

`-,...:.,;.>?' l".,"\,,.,i                               ````,',     `:7,.'`.;,`~-`-,3;`,,.;'               %

:-"".,,.....,*"'„,:n"„„11.
•    ,   ...,.•..~.,u,.....    ,..  .,'`..   ..i    .:.,

•  .   .  .  ...  .•,...,

.' .';...`r .'_.'1...:..,...J;:f.,.`'2,,`'
j,,;,,tB.'.,.,j.`i

".\
J,         "   ,-i=~,~'-.-J+o•.._Æi ± / J .''`,_,'.....-..r.-.`,t

*..

:J,,:;:+....:.?`,jti,.....
•.r:.....t±:-`:----,--.-`--`` '.'i.',„---`t,.,,;` ~•,,.,,

•=-r,?\:;i,,.T`,,`, ,'.      s,"       -"

`,,~,`,v,`..-...',., `.„:,,,--.,`1         .  \----*'JJ`.'"ri'._..

0

--=1,        `\,    ,                 haug"\\.,-

`',5\      ,6         "\
`..`...._ •...                          .               ,Lj

`:.`..`-=.s`      _t     .          `            `.

`7-.``,tijtjij,--.-.. `-,-.7-``:T,`:,,r4--....:::::.-.`.t+....;  ,-:,,       ;,,,,:,;',.``,.." •::-:-`-J,`:;::.,,.,,:r:,:,,..„
~,,,,;r,=`,,` ,-,-,,-`   `  .-

•r±±s?:i=F==gz€z€æE5S>:r.'  ,:188        \±±±±
9/'                    -.  ",'~,,,...             -        S-,.,hl..9"`\,,.,,,::..':..i\Ni.i.{-la,.5--:5.tl',,J'

---           `,`-:t.

'fffff-,`;''..,'==.==--"_ 92.,..,.\'....9.\/

•.  ,.,,                                                .t  ri.,,.       `                    .",/,t

/,

•_\          '                                                                                                    -81\

\,"-,,-l,,.`,+   `,-L"~,
' '    '   ,:,-:-,,f;;!,j,::;,  /,;F#f?EEffE3;D..:,J    _ _1 )±;:=:::f=± \-

;=å.,'';:Ij','`'-å:6='``._,:.-.•:j`:,..?...:':..;.:'".;..:::.::.:-......",`.;.,`,, 1,",,1.,.,,.,,,1.rf?.`_,')[,,:,`:,.,:'   )     8,#,;:,`,,,,,-i---`,,',,,,,,,'.1?
-,       (;,,¥'"``-,`'.Vt-

f,.i?,:,,.,.:fi;#;.1
'.`.'-'.''.*`'`'`' `  _ '.-"`               >=*

\ '€~' 82.\`-~1                                     ,  :;.a.f,,   =` `   V_'
`+r-±5.,v.-                         :.R.,|,u",-|,-,          ,,,.,   u'    ,                `.     ,`.,`'`--

',.'``,,`^t"l,(     ,',:"''`.1,,11

'.18.I '`r'    '},`

#           ,:"1-,`.-_'-''..~,'.."„,1H7          8'  "

8'H 1(                                         h l.

8,                       ,-,'M.,,

'-'\,,,.`,..``          '1'``."•,h..."     -        '1`"+',

Fig.   38.     Bergartens  utbredelse  på  Hadeland.
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6.2.     Fjellgrunnen

Det  etterfølgende   (6.2.1.)   er  vesentlig  hentet  fra  P.A.   Kjærnes:

Stensil  NGU   1978   til  kartblad  Gran  lsl51.

Geologisk  er  Hadeland  en  del  av  "Oslofeltet"  med  kambrosiluriske

bergarter  som  strekker  seg  fra  Oslof jorden  i  sør  til  Mjøsa  i

nord.   På  Hadeland  finnes  disse  bergartene  i  et  trekantformet

felt  øst  for  Randsf jorden  mellom  Bleiken  i  nord  og  Jevnaker

kirke  -  Roa  i  sør.     Det  trekantede  området  er  omsluttet  av

grunnfjell  og  harde  permbergarter.

6.`2.1.     Fjellgrunnens  beskaffenhet  og  utbredelse.

De  kambrosiluriske  bergartenes  lagfølge,   beskaffenhet  og

utbredelse  er  følgende   (jfr.   fig.   38):

KjmRIUM:

ORDOVICIUM:

Etasje  1-2:   Ligger  nederst  i  lagpakken  og  oppå
grunnfjellet.   Svært  karbonrik  og  kiselholdig
leirskifer   (Alunskifer) .   Lagene  forvitrer  meget
lett  til  en  jordaktig  masse.   De  finnes  idag  som
en  brem  mot  grunnfjellet  langs  V-sida  av  Vigga-
dalføret  fra  Jarenvannet  til  Røykenvik  og  rundt
Brandbukampen,   og  i  et  felt  Ø  for  Jarenvannet.

Etasje  3:   Sorte  skifere  med  tynne  kalklag.   Skife-
ren  forvitrer  lett  til  stenglige  korn,  mens  kalk-
lagene  idag  står  opp  som  mer  motstandsdyktige
Ø-V-gående  rygger.  V-sida  av  Jarenvannet  og  Vigga
til  Brandbukampen,   og  Ø  for  Jarenvannet.

Etasje  4:   En  mektig  pakke  dominert  av  mørk  leir-
skifer  med  underavdelinger  av  kalksandstein  og
knollekalk   (skifer  med  kalkboller  i  varierende
størrelse  og  mengde) .   Leirskiferen  inneholder
kalk  og  kvarts,   og  er  relativt  løst  pakket.  Av
denne  grunn  forvitrer  den  svært  lett.   Soner  med
kalker  og  sandstein  ses  som  Ø-V-gående  rygger  og
høydedrag.   Denne  bergarten  dominerer  arealmessig
innen  Hadelands  kambrosilurområde,   og  danner
f jellgrunnen  over  hele  Tingelstadsplatået,  og
på  begge  sider  av  Viggadalføret  sør  for  Jaren-
vannet.
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SILUR3 Etasje  5a:   Knollekalk,   blanding  av  skifer  og
kalk .

Etasje   5b-6b:   Kalksandstein  og  sandstein.

Etasje  7: Vesentlig  kalker.

Etasje  8:   Rød  skifer  med  liten  forvitringsgrad.

Disse  bergartene  finnes  sør  for  en  linje  Grymyr  -
Gran  kirke.   Kalk-og  sandstein  dominerer,   og
bergartene  motstår  forvitring  bedre  enn  de  ordo-
viciske  og  kambriske  bergartene,   og  er  årsaken
til  de  Ø-V-gående  høydedragene  i  nevnte  område.

Den  videre  utviklingen  fram  til  dagens  landskap  er  følgende:

DEVON:                 I  Devon  reiste  veldige  f jellkjeder  seg  i  NV  og
skjøv  de  kambrosiluriske  sedimentene  på  Hadeland
opp  i  et  Ø-V-gående  foldemønster.   De  kambriske
og  ordoviciske  skifrene   (etasje  1-4)   ble  intenst
småfoldet  og  oppbrettet,    mens   de  mer  motstands-
dyktige      siluriske  kalk-  og  sandsteinene   (etasje
5-8)   ble  lagt  i  store  regelmessige  folder.

KARBON :

PE":

MELLOM   OG
NYTID:

Kraftig  erosjon  førte  til  at  landoverflaten  ved
utgangen  av  denne  perioden  var  relativt  jevn.

Kraftig  vulkanisme  og  jordskorpebevegelser  i
oslofeltet  fra  Oslofjorden  til  Mjøsa.  Smelte-
masser  trengte  igjennom  grunnf jellet  og  de  kamb-
riske  bergartene  og  dannet  lavadekker  over  disse.
Samtidig  sank  Hadelandsområdet  inn  langs  en  hoved-
forkastning  markert  av  Randsfjorden,   og  ble
skråttstilt  med  et  fall  mot  V.

Der  smeltemassene  trengte  fram  i  de  kambrosilu-
riske  bergartene,  førte  dette  til  at  disse  i  en
sone  ble   "stekt".   Leirskifrene  ble  på  denne  måten
omdannet  til  harde  motstandsdyktige  hornfelser.

Erosjon  i  mellom  og  nytid  har  dannet  det  nåværende
landskap.   Lavaene  som  dekket  store  arealer  i  om-
rådet  ble  f jernet.   Innsynkningen  av  Hadelandsom-
rådet  synes  å  være  forklaringen  på  at  de  kambro-
siluriske  bergartene  ikke  er  blitt  erodert  bort.

Kanalene  til  vulkanene  fra  permtiden  gjenfinnes
som  høyder  i  terrenget:   Brandbukampen,   Sølsberget,
Buhammeren  og  Ballangrudkollen.

Bosetning  og  bergarter.

Oppdyrking  og  bosetning  er  knyttet  til  de  kambrosiluriske
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bergartene,  mens  grunnfjell-  og  permbergartene  stort  sett  er

tynt  befolkete  skogsarealer.   Ovenfor  grensen  for  kontaktmeta-

morfosen  langs  Viggadalens  østskråning  f innes  bare  småbruk

og  plassbebyggelse.   i  de  "stekte"  områdene  i  de  søndre  delene

av  Jevnaker  og  Lunner  finnes  også  bare  småplassbebyggelse.

6.2.2.      Gradering.

Ved  at  f jellgrunnen  er  mer  eller  mindre  motstandsdyktig  mot

forvitring,  har  den  direkte  innflytelse  på  løsavsetningene

som  hovedsakelig  består  av  lokal  morene  eller  forvitrings-

jord.  Ved  å  gi  poeng  også  til  bergartenes  beskaffenhet,  vil
rangeringen  av  løsavsetningene  bli  mere  nyansert.

Etter  forvitringsgraden  har  de  ulike  bergarter  f ått  følgende

Poeng :

Etasje  1-4:     Forvitrer  lett:   3  poeng

Etasje  4  i  kombinasjon  med  en  eller  flere  av

etasjene  5-7:   2   poeng

Etasje  5-8:   Større  motstandsdyktighet  mot  forvitring:   1  poeng

Grunnfjell-  og  permbergartene:   0  poeng.
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6.3.     Jordartene.X}

Jordartene  innenfor  Hadelandsområdet  består  av  morene-  og

forvitringsmateriale  fra  de  lokale  bergartene.

Morenen er  arealmessig  den  dominerende  jordarten.   Den  er  dels

sammenhengende  og  av  stor  mektighet,   dels  usammenhengende  og

tynn  med  tallrike  f jellblotninger.

Forvitrin orden  dominerer  innen leirskiferområdene   (etasje

1-4) .   De  fleste  steder  ligger  det  primært  et  tynt  usammen-

hengende  dekke  av  morenemateriale  over  forvitringsmaterialet,

men  ved  oppdyrking  blandes  imidlertid  morenematerialet  inn  i

forvitringsmaterialet,  og  langtransportert  blokk  og  stein

plukkes  ut,  med  det  resultat  at  forvitringsmateriale  domi-
nerer  helt   (Kjærnes   1978b) .

6.3.1.     De  ulike  jordarters  utbredelse.

Det  tykke  morene-dekket  dominerer  området  opp  mot  grunnf jells-

området  øst  for  Viggadalføret,   fra  Røykenvika  i  Brandbu  i  nord

til  Håkenstad  i  Lunner  i  sør.  Partier  av  tynnere  morene  finnes

innimellom:   På  sydskråningen  av  Brandbukampen  og  NØ  og  Ø  for

Jarenvannet.   I  sør  blir  den  tykkere  morenen  avløst  av  større

sammenhengende  partier  med  forvitringsmateriale  på  begge  sider

av  Viggadalføret  på  overgangen  fra  Gran  til  Lunner.   Bleiken-

grenda  på  nordsiden  av  Brandbukampen  ligger  også  på  forvit-
ringsmateriale .

Den  tynne  morenen  dekker  de  sentrale  delene  av  Jevnaker  og

Lunner  og  fortsetter  nordover  og  inn  i  Gran  fram  til  en  SV-

x)   Kilder:   H.   Glømmel932-53qp.A.   Kjærnes   1978b.
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NØ-gående  diagonal  fra  Grymyr  i  SV  over  Knarud  og  Gamme  til

Helgum  i  NØ.   En  smal  brem  av  tykk  morene  ligger  langs  Rands-

f jorden  og  kiler  seg  et  stykke  innover  i  tynnmorene-området

langs  de  øst-vest-gående  dalsenkningene.

Med  visse  unntak  følger  den  tynne  morenen  de  hardere  berg-

artene   (de  siluriske  lagene  5-8,   grunnfjellet  og  de  permiske

eruptivene) .

Tynnmorenen  avgrenses  av  forvitringsmateriale  i  NØ  og  N:   I

vestskråningen  ned  mot  Vigga  og  i  den  øst-vest-gående  lave

dalgangen  sør  for  Granvollen   (Søsterkirkene) .

Tingelstad  domineres  av  forvitringsmateriale,  med  bremmer  av

tykk  morene  langs  Jarenvannets  vestside  og  langs  Randsf jorden.

Både  tykk  og  tynn  morene  finnes  spredt  innenfor  forvitrings-

området.

6.3.2.     Jordartenes  beskaffenhet.

Både  morenejorden  og  forvitringsjorden  innenfor  kambrosiluren

har  en  blandet  sammensetning  som  er  heldig  for  de  fysiske

forhold  i  jorden.   Både  morenejorden  og  den  tykkere  forvit-

ringsjorden  er  lette  og  bekvemme  å  bearbeide.   De  er  tidlig

ferdige  om  våren  og  smuldrer  lett.

Morenen  i  kambrosilurområdet  er  relativt  fri  for  stein  og

blokker,   i  motsetning  til  morenen  i  grunnfjellsområdet.

Forvitringsjordene  er  dannet  på  skiferbergartene   (1ag  1-4)

som  forvitrer  lettest.   Denne  jorden  er  varm  og  drivende,  men

kan  være  tørr  og  skarp.   Særlig  over  høyderyggene  kan  inn-
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holdet  av  mold  og  finpartikler  være  lite.

Jorddybden  på  skiferbergartene  varierer  fra  30-60  cm  til  1  m.

På  de  hardere  siluriske  bergartene  kan  jorden  være  betydelig

grunnere,   og  ofte  best  skikket  for  skogen.

6.3.3.     Faktorer  som  virker  inn  på  jordlagenes  stofftransport.

6.3.3.1.     Temperatur  -Nedbør  -Fordampning.

I  de  høyereliggende  trakter   (over  350  m)   kommer  relativt  mye

nedbør  og  temperaturen  er  relativt  lav.  Uansett  de  gode  for-

holdene  i  jorden  vil  det  opptre  sigevann,  og  plantelaget  blir

utsatt  for  utvasking.

I  de  lavereliggende  strøk   (under  350  m.o.h.)   er  temperaturen

høyere  og  det  faller  mindre  nedbør,  de  fleste  steder  fra  ca.

450-600  mm  pr.   år.   Snøen  faller  vanligvis  på  frossen  jord,   og

ved  avsmeltningen  om  våren  renner  overskuddsvannet  vekk  på

overflaten.   Det  blir  altså  små  mengder  av  sigevann.   De  største

nedbørsmengder  faller  i  den  varme  årstid,  men  da  er  plantenes

vannforbruk  og  fordampningen  fra  jordoverflaten  sterkest.

Det  er  ikke  bare  den  høyere  temperaturen  som  er  årsak  til  at

fordampningen  er  større  i  de  lavere  strøk,  men  også  det  at

store  arealer  i  lange  tider  ved  menneskers  hjelp  er  holdt  frie

for  skog.  Her  får  man  ikke  bare  likevekt  i  forholdet Oppad-

ående-nedadgående  stofftransport  i  jordlagene,  men  den  oppad-

gående  stofftransporten  er  sterkere enn  den  nedadgående.   Det-

te  gjelder  også  udyrket  jord.   Den  egenskapen  er  viktig  ut

fra  et  jordbruksmessig  synspunkt.  Med  overveiende  oppadgående



122

stofftransport  reduseres  behovet  for  gjødsling   (se  kap.   6.3.4.)

og  dermed  mulighetene  for  utpining  av  jorda.

6.3.3.2.     Topografi  -Grunnvannsbevegelse  -Vannhusholdning.

Den  oppadgående  stoff transporten  er  også  avhengig  av  de  topo-

grafiske  forholdene.  På  høyderyggene  er  jordmaterialet  grov-
kornet,   og  grunnvannet  står  dypt.   Her  har  den  oppadgående

stofftransporten  dårligere  betingelser.  i  nedre  del  av  skrån-

inger  og  i  godt  drenerte  daldrag  opptrer  grunnvannsbevegelse.

Her  vil  den  oppadgående  stof f transporten  være  sterkere  enn

den  nedadgående.

I  de  grunne  forvitringsjordene  er  grunnvannsbevegelsen  enda

viktigere  for vannhusholdnin en.  Forvitringsjord  på  svake

forhøyninger  vil  temmelig  lett  lide  av  vannmangel.  Men  også

i  forvitringsjordene  opptrer  grunnvannsbevegelse  i  skrånende

terreng.  Finnes  ovenforliggende  skråninger  og  skråningen  ikke

er  for  bratt,  vil  både  næringssfoff-og  vannforsyningen  være

god.

Den  grovkornete  grus/sanden  som  finnes  ved  Randsf jordens  sør-

ende  viser  tydeliger tegn  på  utvasking  på  tross  av  det  gunstige

klimaet.

6.3.4.     Jordartenes  behov  av  gjødsel.

Gjødslingsbehovet  er  dels  avhengig  av  hva  slags  berggrunn  jord-

artene  ligger  på,  dels  av  hva  jordartene  består  av,  og  i  sær-

lig  grad  den  lokale  næringsstof f-  og  vannforsyningen  til

plantelaget.
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Innenfor! kambrosilurstrøkene  er  humusdannelsen gunstig,   først
og  fremst  p.g.a.   disse  bergartenes  store  kalkinnhold  og  evne

til  å  avgi  basemateriale  ved  forvitring.

eters redannelse  i  det naturlige  jordsmonn  er  av  stor

direkte  betydning  for  planteveksten.  Undersøkelser  har  vist

at  det  opptrer  livlig  salpetersyredannelse  i  alle  undersøkte

prøver  fra  kambrosilurstrøket.

Undersøkelser  har  vist  at  kambrosilur-bergartene  inneholder

lite  fosforsyre,  mens  innholdet  av  kalk  og  kali  er  så  stort

at  behovet  for  tilskudd  av  disse  stoffene  er  minimalt.   Dette

gjelder  særlig  de  lavereliggende  strøk  hvor  den  oppadgående
næringsstofftransporten  er .sterkere  enn  den  nedadgående.

i  de  lavere  Mjøstrakter  ble  det  i  1940-årene  foretatt  7-årige

gjødslingsforsøk  på  5  forskjellige  steder.   Jorden  viser  her
den  samme  svake  opphopning  av  salter  som  i  de  lavere  strøk

av  Hadeland.  Forsøkene  viste  at  et  slikt  saltanriket  jords-

monn  har  en  påfallende  evne  til  å  holde  avlingene oppe gjennom

lengre  tid  uten  gjødsling.   Det  framgikk  også  en  påfallende

periodisitet  i  gjødslingsvirkningen:  Uteble  virkningen  et  år
eller  to,   kom  den  igjen  senere.   Jorden  har  altså  en  utpreget

evne  til  å  bevare  sitt  forråd  av  næringsstoffer  og  beholde

det  den  mottar  når  den  gjødsles.   i  tillegg  viste  forsøkene

at  jorden  gir  store  avlinger  på  tidligere  udyrket  jord.

Disse  gode  egenskapene  er  først  og  fremst  forårsaket  av  at

utvasking  sjelden  finner  sted  i  de  lavere  strøkene,  men  den

oppadgående  stof f transporten  er  of te  i  likevekt  med  eller

sterkere  enn  den  nedadgående.
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6.3.5.      Sammendrag   av  kap.    6.3.

Jordartene  innenfor  de  bosatte  områdene  på  Hadeland  består

dels  av  morene,  dels  av  forvitringsjord.   Begge  jordarter  er

dannet  av  de  lokale  kambrosiluriske  bergartene.  Tykkelsen

varierer  ganske  sterkt,   og  særlig  morenen  kan  være  svært

tynn .

Når  jordartene  har  en  viss  tykkelse,   er  de  lette  og  bekveme  å

bearbeide,  og  de  er  tidlig  ferdig  om  våren  og  smuldrer  lett.

Jorden  trenger  lite  gjødsel,  og  gir  gode  avlinger  i  lang  tid

også  uten  gjødsel  hvis  betingelsene  er  til  stede.

De  beste  betingelsene  for  plantedyrking  f inner  vi

-     på  den  tykke  morenen

-    på  de  lett  forvitrelige  leirskifrene
-    i  nedre  del  av  skråninger  som  ikke  er  for  bratte  og

i  godt  drenerte  dalstrøk
-     i  de  lavere  strøkene,   dvs.   under  350  m.o.h.
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6.4.     Jordartenes  betydning  for  jernaldersbosetningen.

Den  forhistoriske  bebyggelsen  ville  ha  vært  det  beste  ut-

gangspunktet  for  å  finne  jordartenes  betydning  for  valg  av
bosetningsområde  i  eldre  tid,  men  da  denne  ikke  er  kjent,

må  vi  nærme  oss  problemet  fra  en  annen  innfallsvinkel.

Som  utgangspunkt  for  målinger  av  jordartene  i  funnområdene,

er  valgt  gårdstunene  på  de  av dagens årder  som  er  belagt

med  gravfunn  fra  eldre  eller  yngre  jernalder.   Gårdstunene

ligger  oftest  sentralt  i  forhold  til  innmarken,  hvor  de  fleste

funnene  er  gjort.

Fornminnene er  mindre  tjenlige  å  bruke,   selv  om  de  er  sted-

festet,   fordi  de  sjelden  kan  dateres  nærmere  enn  til  jern-

alder.   Dessuten  vet  vi  ikke  hvordan  de  har  ligget  i  forhold

til  den  forhistoriske  produksjonsmarken.  Har  de  ligget  i  ut-

kanten,   vil  mye  av  den  uproduktive   jorden  koiime  med  i  mål-

in9ene.

6.4.1.     Metode  ved  kartbearbeidelsen

Målingene  av  jordartsfordelingen  er  foretatt  med  en  sirkel  om

gårdstunene  med  radius   500  m.   Med  denne  radien  dekker  man  det

meste  av  gårdens  innmark  uten  å  få  med  altfor  mye  av  naboens

(selv  om  dette  selvfølgelig  skjer  der  gårdsbebyggelsen  er

tettest) ,   og  gårdens  fornminner  som  sjelden  ligger  mer  enn

300-400  m  fra  gårdsbebyggelsen.

Målingene  ble  utført  med  et  prikkraster,  der  hver  prikk  til-

svarer  10  mål.   Sirkelens   areal  er  ca.   800  mål   (se   fig.   39) .
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Tykk    morene  (  A  )

Tynn    morene(   8)

Forvitri ngsjord  ( C )

mH  Myr
[_Z2l   Berg  i  dagen

Fig.   39.     Eksempler  på  jordartsfordelingen  ved  Sjo  og
Hvinden,   Gran.
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Norges  Geologiske  Undersøkelser   (NGU)   har  i   løpet  av  1970-

årene  foretatt  registrering  av  løsmassene  på  Hadeland  i  for-

bindelse  med  utgivelsen  av  kvartærgeologiske  kart  til  M-711-

serien   (målestokk  1:50.000) .   Siste  feltsesong  var  1978.   Høs-

ten  1979  forelå  et  foreløpig  resultat  av  undersøkelsen  på

ØK-kart  i  målestokk  1:20.000.   Med  velvillig  tillatelse  fra

prosjektleder  geolog    P.A.   Kjærnes  fikk  jeg  fargelegge   (for

hånd)   en  svart-hvitt  kopi  av  originalkartet.

For  å  systematisere  informasjonene  fra  løsmassekartene,  ble

de  delt  inn  i  4  kategorier:

Kategori  A:     Tykk  morene

"             8:      Tynn  morene

"           C:     Forvitringsjord

"           D:     Annet;   dvs.  mindre  forekomster  av  leire  eller

grus/sand;   fjellblotninger;  myrmarker  og  vann.

Av  kap.   6.3.2.   og  6.3.3.   har  vi   sett  at  den  t kke  morenen

(heretter  også  kalt  jordart  A)   generelt  har  gode  egenskaper

i   forhold  til  åkerdyrking.   Forvitring_sjo_r_q_e_n   (jordart  C)   er

mer  lunefull   (enkelte  steder  kan  den  være  så  grunn  at  man  må

være  lokalkjent  for  å  sette  hesjer   (Brun  Tschudi  &  Myklebost

1969:9)) ,   men  der  den  har  en  viss  dybde  har  den  like  gode

egenskaper  som  den  tykke  morenen.   Den  t nne  morenen   (jordart

8)   er  skilt  ut  på  løsmassekartet  først  og  fremst  fordi  den  er

dårligere  egnet  til  dyrking  enn  jordart  A  og  C.   Den  ligger  i

tynne  lag  over  de  hardere  bergartene  som  har  avgitt  mindre

løsmasse  under  isens  bearbeiding.
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Jordartenes  egenskaper  i  forhold  til  åkerdyrking  er  sannsyn-

ligvis  almengyldige  uansett  teknologi  og  driftsform,   og  vi

bør  derfor  kunne  overføre  karakteristikken  til  forholdene  i

eldre  og  yngre  jernalder.  Med  dette  har  målingene  som  ut-

gangspunkt  å  finne  hvordan  bosetningen  i  eldre  resp.   yngre

jernalder  er  lagt  i  forhold  til  jordartstypene  med  følgende
karakteris tikk :

Jordart  A   (tykk  morene) :     Gode  brukningsegenskaper
"         8   (tynn  morene) :     Dårligere  brukningsegenskaper

"         C   (forvitringsjord):     Mer  uviss,  men  bedre  i  skrån+„

inger  enn  på  høydedrag.

Måling  av  løsmassefordeling  er  foretatt  på  gårder  med  grav-

funn   (kategori  1  og  2)   som  kan  dateres  til  eldre  eller  yngre

jernalder.  2-3 funnsteder  er  utelatt,  enten  for  at  gårdsbebyg-

gelsen  i  senere  tid  er  forsvunnet,  eller  for  at  det  er  uklart
hvilken  gård  funnstedet  skal  relateres  til.  Begge  fenomen  er

forårsaket  av  framveksten  av  tettsteder   (Brandbu  og  Gran

sentrum) .   Dessuten  faller  sydligste  del  av  undersøkelsesom-

rådet  utenfor  M-7ll-kartets  ramme   (1815  i  .Gran) ,   og  løsmassene

er  foreløpig  ikke  kartert  på  det  tilstøtende  kartbladet   (1815  ii

oppkuven) .   Derfor  er  ikke  områdene  med  daterende  fornminner\

fra  eldre  jernalder  på  Hauger  og  Moe  i  søndre  Jevnaker  tatt

med  i  jordartsundersøkelsen.

i  fig.   40  er  sirklenes  utbredelse  på  kartet  gjengitt.
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Tegnforklaring..

0    Eldre    iernalder  (nr.1-40)

0    Yngre    jernalder  (nr41-78)

::°o   Tykk    morene   (  iordart   A  )
•.:.:.   Tynn   morene   (  jordart   8  )
``````:   Forvitringsjord  ( jordart   C   )

Jordart   A-C   jevnt    representert.

Tykk    morene   i     mindre    utstrekning

'45

Fig.   40.   Dominerende  jordart  i  områder  datert  eldre
eller  yngre  jernalder
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Bosetningen  i  eldre  jernalder  er  representert  med  37  funn-

områder,   og  områdene  med  bare  yngre  jernaldersfunn  er  repre-

sentert  ved  38  funnområder.

6.4.2.     Den  statistiske  bearbeidelsesmetoden.

Problemet  med  den  statistiske  bearbeidelsen  av  løsmassemålingene

er  at  de  omfatter  4  variabler,  og  det  er  praktisk  sett  vanske-

lig  å  bearbeide  4  dimensjoner  uten  bruk  av  datamaskin.

Jeg  har  derfor  valgt  en  enklere  metode.  Under  forutsetning  av

at  jordartene  A,   8  og  C  har  vært  avgjørende  for  bosetningen,

ef  summen  ABC  brukt  som  utgangspunkt  for  prosentfordeling  av

disse  tre  variablene.   For  hvert  delområde   (a)   Jevnaker  +  Lunner,

(b)   Gran  og   (c)   Brandbu  og   (d)   for  hele  undersøkelsesområdet

er  den  prosentvise  fordelingen  av  ABC  avsatt  i  triangeldia-

gram   (fig.  4ia-d).   Ved  siden  av  at  enkeltmålingene  fra  eldre

resp.  yngre  jernalder  er  gjengitt,  er  også  det  aritmetiske

middelpunktet  for  fordelingen  av  jordarter  i  de  to  tidsperio-

dene  avsatt.   Slik  framkommer  forskyvningene  i  arealfordelingen

mellom  jordart  A,   8,   og  C  fra  eldre  til  yngre  jernalder;  både

i  delområdene  og  i  hele  undersøkelsesområdet.

Samlegruppen,  kategori  D  utgjør  i  ca.   to  tredjedeler  av

målingsområdene   (48  av  75)   under  10   %  av  det  totale  arealet

innen  målingssirkelen.  Men  der  kategori  D  utgjør  en  større

del  av  arealet,  vil  en  eller  flere  av  de  tre  jordartene  A,  8

og  C  kunne  bli  overrepresentert  i  ABC-fordelingen.

For  å  kontrollere  hvor  stor  denne  skjevheten  kunne  bli,  ble

kategori  D  og  8  slått  sammen   (dvs.   de  to  minst  gunstige  variab-
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Fig.   41.   Prosentvis  fordeling  av  jordartene  A,   8,   C  avsatt
i  triangeldiagram  for  hvert  av  de  tre  delområdene
a)Jevnaker  +  Lunner,   b)   Gran,   c)   Brandbu.
Punktene  er  avsatt  med  gårdsnavn  og  tall  som  samsvarer
med  kart  40.
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Fig.   42.     Kontroll  av  prosentvis  fordeling  av
jordartene  A+B+C  i  forhold  til  en
prosentvis  fordeling  av  jordartene
A+B+C+D.     Vi   ser  at  de  to  fordel-
ingene  viser  de  samme  tendenser.

ABC  -utregning

A BC D -ut regni ng

Fra     EJA     til    YJA
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lene) ,   og  de  aritmetiske  middelverdiene  for  arealfordelingen

av  kategori  A  og  C  mot  kategoriene  8  +  D  ble  regnet  ut  for

både  delområdene  og  for  hele  Hadeland.   Fig.`42  viser  middel-

punktene  både  for  ABC-fordelingen  og  ABCD-fordelingen,   med

forskyvning  i  arealfordeling  fra  eldre  til  yngre  jernalder.

Stort  sett  gjengir  ABC-fordelingen  det  riktige  forholdet  mel-

lom  jordart  A,B,   og  C.   Begge  prosentberegningene  viser  den

samme  forskyvning  i  arealforholdet  fra  eldre  til  yngre  jern-

alder.  Men  et  gjennomgående  trekk  er  at  arealandelen  av  jord-

art  A  blir  noe  for  høy  i  ABC-fordelingen.

6.4.3.     Tolkning  av  jordartsfordelingene  i  funnområdene.

Nedenfor  følger  en  beskrivelse  av  jordartsfordelingen  slik

den   framkommer   i  de  enkelte  kominunene:

GFLAN

Eldre  jernalder:   Hoveddelen  av  områdene  med  eldre  jernalders-

funn  ligger  på  den  tykke  morenen.   En  mindre  gruppe  funnområ-

der  ligger  også  på  forvitringsjord  med  innslag  av  tykk  morene.

Yngre jernalder:   Utvidelsen  av  bosetningsområdet  i  yngre

jernalder  har  først  og  fremst  skjedd  til  områder  som  domi-
neres  av  tykk  morene   (A)   eller  forvitringsjord   (C) .   Men  bo-

setningen  i  yngre  jernalder  er  i  større  grad  enn  i  eldre

jernalder  også  representert  i  områder  hvor  den  tynne  morenen

(8)   dominerer.

De  aritmetiske  middelpunktene  viser  en  forskyvning  i  jordarts-

fordelingen  fra  eldre  til  yngre  jernalder  i  retning  av  mindre
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tykk  morene   (A)   og  mer  tynn  morene(B) ,   mens  andelen  av  for-

vitringsjorden   (C)   er  konstant.

BFLANDBU

Eldre ernalder:   De  fleste  områdene  med  funn  fra  eldre  jern-

alder  er  konsentrert  til  forvitringsjorden,  men  alle  områdene

ligger  slik  til  at  tykk  morene  også  forekommer  innnenfor  måle-

sirkelen.   En  mindre  gruppe  av  funnområdene  ligger  på  hoved-

sakelig  tykk  morene-jord.   Forholdene  er  altså  omvendt  av  hva

vi  fant  for  Gran  i  eldre  jernalder.

re  jernalder:   Utvidelsen  av  bosetningen  i  yngre  jernalder

har  først  og  fremst  skjedd  til  områder  hvor  den  tykke  morene-

jorden  dominerer.   Et  mindre  antall  funnområder  viser  utvidelse
av  bosetningen  til  områder  med  hovedsakelig  forvitringsjord.

De  aritmetiske  middelpunktene  viser  en  forskyvning  i  jordarts-

fordelingen  fra  eldre  til  yngre  jernalder  i  retning  av  større

andel  av  tykk  morene   (A) ,  mindre  andel  av  forvitringsjord(C) ,

mens  andelen  av  tynn  morene   (8)   er  konstant.

JEVNAKER  +   LUNNER

Eldre  j ernalder:   Eldre  jernaldersbosetningen  i  disse  bygdene

skiller  seg  klart  ut  fra  Gran  og  Brandbu.   Her  ligger  ±±±£  de

målte  funnområdene  inne  i  områder  som  er  dominert  av  tynn

morene,   i  motsetning  til  i  Gran  og  Brandbu  hvor  det  bare  er

2  eldre  jernaldersområder  med  mer  enn   50   %   tynn  morene.   Hoved-

mengden  av  bosetningsområdene  i  tynnmorenedistriktet  er  imid-

lertid  lokalisert  til  lommer  av  tykk  morene.
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Bosetningen  ved  sørenden  av  Randsf jorden  har  vært  lokalisert

til  en  israndavsetning  med  grus,   sand  og  rullestein.

ernalder også  størstedelen  av  yngre  jernaldersboset-

ningen  er  å  finne  innenfor  den  tynne  morenen,   lokalisert  til

områder  hvor  det  også  er  tykk  morene.   Unntakene  fra  denne

hovedgruppen  ligger  dels  i  utkanten  av  hovedbygda  ned  mot

forvitrings-  og  tykk  morenejord  i  Viggadalen   (nr.   47  og  49) ,

dels  utenfor  hovedbygda  på  østsida  av  Viggadalen   (nr.   46) .

Vesentlig  på  grunn  av  disse  unntakene  øker  arldelen  av  jord-

art  A  og  C  i  de  gjennomsnittlige  beregningene  fra  eldre  til

yngre  jernalder.

Hele  Hadeland

Alle  delområdene  viser  det  samme,   om  enn  med  ulik  bakgrunn:

Jordart  A  har  vært  den  viktigste  bosetningslokaliserende

faktoren  av  de  tre  jordartstypene  A-C,  både  i  eldre  og  i

yngre  jernalder.

Uansett  dominerende  løsmassetype  er  det  et  fåtall  av  funnom-

rådene  som  ikke  har  tykk  morene  innenfor  det  målte  området  i

det  hele  tatt   (7  av  75  områder) .

Dette  går  klart  fram  av  fig.43.   De  to  diagrammene  viser

enkeltmålingene  av  jordart  A  og  jordart  C  både  fra  eldre  og

fra  yngre  jernaldersområdene,   sortert  fra  laveste  til  høyeste

verdi  og  kvartilinndelt.

Fig.   43aviser  at  morene  A's  betydning  faktisk  synker  fra

eldre  til  yngre  jernalder.   De  færreste  bosetningsområdene

har  manglet  tykk  morene,  men  den  markerte  forskjellen  mellom
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Fig.   43a.     Her  er  de  målte  områdene  sortert  etter
mengde  av  tykk  morene   (jordart  A) .     Vi
ser  at  det  er  gjennomsnittlig  mindre
tykk  morene  i  yngre  enn  i  eldre  jern-
alder .
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Fig.   43b.   De  målte  områdene  sortert  etter  mengde
av  forvitringsjord   (jordart  C) .
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de  to  kurvestigningene  opp  til medianen på fig.  43a viser at arælene

med  tykk  morene  holder  seg  på  et  langt  beskjednere  nivå  i

yngre  enn  i  eldre  jernalder.  Mens  halvparten  av  eldre  jern-
aldersområdene  har  mer  enn  400  mål   (50   %)   tykk  morene,   har

bare  en  tredjedel  av  områdene  med  bare  yngre  jernaldersfunn

like  mye.   De  høye  verdiene  i  høyeste  kvartil  i  yngre  jernalder,

skyldes  i  første  rekke  forholdene  i  Gran  og  Brandbu.

At  jordart  C  holder  seg  noenlunde  konstant  i  arealfordelingen

fra  eldre  til  yngre  jernalder  er  en  tilsløring  av  de  faktiske

forholdene.  Medianene  i  fig. 43r viser  at  forvitringsjorden  er

sparsomt  representert  i  langt  flere  av  yngre  jernaldersområ-

dene  enn  i  eldre  jernalder.  Men  samtidig  viser  de  parallelle

grenseverdiene  for  høyeste  kvartil  at  forvitringsjorden  har
en  større  arealdel  når  den  før§t  dominerer  i  yngre  jernalder.

6.4.4.     Gradering  av  jordartene.

Etter  som  jordart  A  ser  ut  til  å hatt  betydning  som  bosetnings-

lokaliserende  faktor,  må  man  først  og  fremst  ta  hensyn  til

om  den  f innes  eller  hvor  mye  som  f innes  innenfor  de  målte

sirkelarealene.

Grensen  for  hvor  stort  areal  som  må  være  dekket  av  jordart  A

for  at  denne  skal  ha  hatt  noen  betydning  er  satt  til  1/5  av

det  totale  arealet  av  forekomstene  A-D.   I  reelle  tall  vil

det  si  at  den  må  utgjøre  160mål.

Av  de  to  øvrige  jordartene  er  jordart  C  of test  like  god  som

jordart  A  så  fremt  den  ikke  er  for  grunn.   Fordi  man  må  ta

denne  reservasjonen,   får  denne  jordarten  en  dårligere  poeng-
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beregning  enn  jordart  A,  men  bedre  enn  jordart  8,   som  over-

veiende  er  svært  tynn.   Dårligst  er  områder  hvor  jordart  8

dominerer .

Poengberegningen  er  derfor  satt  slik:

3  poeng:     Over  1/5  av  arealet  dekket  av  jordart  A.

2  poeng:     Mindre  enn  1/5  av  jordart  A  og  mest  av  jordart  C.

1  poeng:     Mindre  enn  1/5  av  jordart  A  og  mest  av  jordart  8.

0  poeng:     Mindre  enn  5  %  av  arealet  dekket  av  jordart  A  og
mest  av  jordart  8.
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6.5.     Høyden  over  havet,   et  indirekte  mål  på  klimatiske  forhold.

Som  vi  tidligere  har  sett   (kap.   6.3.3.) ,  varierer  jordartenes

egenskaper  i  forhold  til  temperatur  og  nedbør   (klima) .   Det

er  vanskelig  å  måle  klimaet  direkte,  men  da  bl.a.   høydefor-

skjellene  innenfor  et  område  medfører  ulike  klimatiske  beting-

elser,  vil  en  inndeling  av  høydesoner  også  innbefatte  klima-

Soner.

Av  det  foregående  har  vi  sett  at  Hadelandsområdet  grovt  sett

kan  inndeles  i  to  hovedsoner,   "de  lavereliggende  og  de  høyere-

liggende  strøk"   (jfr.   kap.   6.3.3.1.).   Grensen  for  disse  klima-

sonene  går  omtrent  ved  350  m-koten.   Ovenfor  denne  høyden  vil

bl.a.   jordartene  ha  dårligere  betingelser  enn  nedenfor  med

hensyn  til  stofftransport  m.m.   I  den  nedre  sonen  kan  vi  regne

med  at  det  heller  ikke  er  så  gunstig  nærmest  f jorden  eller

nede  ved  vassdragene  av  hensyn  til  frostrøyk.  Men  et  sted

midt  imellom  bør  forholdene  ligge  vel  til  rette  for  bosetning

og  plantedyrking  på  nær  sagt  alle  måter.

i  dette  kapitlet  skal  vi  se  på  hvordan  områdene  med  funn

fornminner grupperer  seg  i  forhold  til  høyden  over  havet/

09

klima.   Det  viktigste  blir  å  se  om  det  er  noen  forskjell  eller

hovedmønster

jernalder.

i  valg  av  bosetningsområde  i  eldre  resp.   yngre

6.5.1.      Målemetode.

Målingsområdet  omfatter  hele  kambrosilurområdet  med  tilgren-

sende  strøk.   Høydemålingene  er  utført  på  kart  i  l:5o.00o

(M   7ll-serien  kartblad   lsl5   I   GRAN,   1815   11   OPPKUVEN  og   lsl6
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11  EINA) .   Høydekurvene  er  her  gjengitt  med  20  m  ekvidistanse.

For  hver  km2-rute   (UTM-nettet)   ble  høyeste  og  laveste  høyde-

kote  regnet  ut.  Fig.44                        viser  høydeforskjellene

innenfor  området.

Som  underlag  for  å  bedømme  funn  og  fornminneområdenes  belig-

genhet  i  forhold  til  høyde  over  havet  har  jeg  valgt  å  gå
ut  fra  laveste  høydekote  som  ble  målt  i  rutene.   Store  og

plutselige    topograf iske  forskjeller  vil  bare  forekomme  i
høyden,   dessuten  ligger  den  dyrkbare  jorden  stort  sett  ved

foten  av  slike  forhøyninger   (eks.   Brandbukampen,   Sølsberget,

Viksbergene  m.fl. ) .

6.5.2.     Funnområdenes  beliggenhet  i  forhold  til  h.o.h.

Funnrutene  er  ført  over  til  et  skjema  og  sortert  etter  laves-

te  høyde.   Rutenes  høyeste  kote  er  også  tatt  med,   slik  at  høyde-

skjemaet  får  form  av  et  stabeldiagram.  Forskjellig  skravering

av  høydestablene  viser  om  rutene  har  funn  bare  fra  eldre  jern-

alder,  både  eldre  og  yngre  jernalder  eller  bare  yngre  jern-

alder   (se   fig.   46).

Ved  denne  første  sorteringen  av  ruter  med  funn,   framkom  tre

grupperinger  etter deo daterende  funn.   I  et  midtfelt  med

laveste  høyde  fra  220-320  m.o.h.   finnes  de  fleste  rutene  med

eldre  og  yngre  jernaldersfunn.   I  de  områdene  hvor  laveste

høyde  er  mindre  enn   220  m  eller  mer  enn   320  m.o.h.   har  hoved-

mengden  av  rutene  bare  yngre  jernaldersfunn.

Det  ser  derfor  ut  til  at  det  meste  av  den  utvidelse  av  boset-

ningsområdet  som  skjer  fra  eldre  til  yngre  jernalder,  har
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foregått  til  områder  som  ligger  enten  lavere  eller  høyere

enn  hovedområdet  med  funn  fra  eldre  jernalder.

Men  egentlig  er  vi  bare  kommet  et stykke på vei etter  dette

resultatet,   for  både  i  de  lavere  og  de  høyere  områdene  er

det  høydekurver  som  også  gjenfinnes  i  hovedområdet.

6.5.3.     Fornminnenes  beliggenhet  i  forhold  til  h.o.h  i

f unnområdene .

For  å  få  et  mål  på  hovedtyngden  av  den  forhistoriske  bo-

setningen  i  de  tre  høydesonene,  ble  fornminnenes  høyde  plottet

innii  høydestablene  på  fig.   46.

Dette  ble  også  gjort  for  alle  de  stedfestede  fornminneloka-

litetene.   Den  generelle  utbredelsen  av  fornminner  i  forhold

til  h.o.h.   viste  at  50   %   av  disse   forekommer  mellom  275  og

360  m.o.h.   Den  resterende  halvparten  fordeler  seg  fra  140-

275  m  og  fra  360-460  m.o.h.   Mot  begge  ytterligheter  er  det

relativt  få  lokaliteter.

For  å  f å  f ram  hovedtyngden  av  f ornminnene  i  de  tre  sonene

som  framkom  etter  laveste  høyde  og  daterende  funn  ble  forn-

minnene  mellom  hver  høydekote  summert  slik:

Høydesone   I    (laveste  høyde   140-220  m.o.h.)

De  14  fornminnelokalitetene  innenfor  denne  sonen  fordeler

seg  slik:

140          160          180          200          220          240          260          280          300          320   m.o.h.

1   lL=3_ __ 13 111

Hovedtyngden  av  fornminnelokalitetene  finnes  altså  mellom
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Fig.    44.
Kart  over  høydekotene   200,   300,
400   m.o.h.   på   Hadeland.      400   m-
koten  faller  sammen  med  grensen
f or  sentralbygdene  mot  Ø  og
mot   S.
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180   og   260  m.o.h.   Hele   10   av  de   14   fornminnelokalitetene

konsentrerer  seg  innenfor  dette  høydenivået.

Høydesone   11    (laveste  høyde   220-320  m.o.h.)

200       220        240       260        280       300       320        340       360        380       400   m.o.h.

246 15          11          8           13 741

Hovedtyngden  av  fornminnelokalitetene  i  midtområdet  finnes

altså  mellom  260  og  340  m.o.h.   De   47   lokalitetene  i  dette

høydenivået  representerer  66  %  av  fornminnelokalitetene  i

høydesone   11.

Høydesone   111    (laveste  høyde   320-400  m.o.h.)

De  16  fornminnelokalitetene  innenfor  denne  høydesonen  for-

deler  seg  slik:

340         360         380          400         420         440

li_=__=J
De  fleste   (9  av  de  16)   fornminnelokalitetene  finnes  mellom

340  og  380  m.o.h.,   og  antallet  synker  for  hver  stigende  høyde-

kote  opp  til   440  m.o.h.

Sammenfatter  vi  fornminnene  hovedfordeling  i  de  tre  høyde-

sonene,   ser  vi  at  de  faktiskt  avløser  hverandre:

I  sone  1   ligger  hovedtyngden  av  fornminner  mellom  180-260  m.o.h.
„11„

„   111          „

„            260-340          „

„             340-380          „

Det  viktigste  resultatet  av  dette  er  at  de  kunstige  grensene

mellom  høydesonene  1/11  og  11/111  kan  byttes  ut  med  reelle

grenser,   henholdsvis   260  m.o.h.   mellom  sone  1  og  11  og  340

m.o.h.  mellom  sone  11  og  111.   I  hve`rt  fall  den  øvre  grensen
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kan  relateres  til  de  klimatiske  forholdene   (jfr.   kap.   6.3.3.) ,

ved  ca.   350  m.o.h.   går  grensen  for  de   "gode"   lavere  strøkene

og  de   "dårligere"  høyere  strøkene.

Allerede  her  kan  vi  skille  ut  områder  som  er  mindre  gunstige

for  åkerdyrking   (jfr.  muligheten  for  utvasking  p.g.a.   lavere

temperatur  og  større  nedbørsmengde-[,  men  som  allikevel  er

bosatt  i   jernalderen:   De  områdene  med  funn  og  fornminner  som

ligger  over  350  m.o.h.   og  i  tillegg  de  områdene  som  bare  har

fornminner .

Videre  ser  vi  at  hovedmengden  av  eldre  jernaldersområdene  er

samlet  i  høydesone  11,   og  etter  fornminnene  vil  det  si  hoved-

sakelig  mellom  260   og   340  m.o.h.   Den  utvidelse   av  bosetnings-

området  som  funnene  viser  skjer  i  yngre  jernalder,  har  altså

skjedd  enten  til  lavere  eller  til  høyere  strøk.

6.5.4.     Gradering  av  høydesonene.

Vi  kan  sannsynligvis  trygt  regne  med  at  klimaet  er  godt  og

at  betingelsene  for  jordas  gode  egenskaper  er  til  stede  i

høydesone  il.  Vi  vet  også  at  forholdene  kan  være  dårligere

i  høydesone  lii.   Det  er  vanskeligere  å  få  et  begrep  om  høyde-

sone  1,   dvs.   den  laveste.   Siden  de  fleste  rutene  i  denne

sonen  ligger  i  tilknytning  til  Randsf jorden  eller  til  Vigga-

vassdraget,  kan  vi  likevel  gå  ut  fra  at  de  til  en  viss  grad

kan  være  plaget  av  frostrøyk.   Sumpete  områder  forekommer  også,

særlig  ved  Viggavassdraget.

Derfor  vil  høydesonene  få  følgende  poeng:

Høydesone        1,140-260  m.o.h.:      2   poeng
„                   11,    260-340          „          :       3          "

„               111,    340-440          „          :       1          "
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6.6.     Lokalklimatiske  variasjoner  representert  ved  snø-

kartering  våren  1979

Om  snøen  ligger  lenge  om  våren,   blir  våronna  sen.   Planter

som  trenger  lang  vekstsesong   (f.eks.   korn) ,   vil  i  snørike

områder  komme  sent  i   jorden  og  ikke  bli  modent  til  frosten

setter  inn  om  høsten.

Som  nevnt  i  innledningen   (s.       )   foretok  jeg  en  engangsregist-

rering  av  snøforholdene  i  1979.   Formålet  var  å  få  en  oversikt

over  ytterlighetene  av  snøforekomstene  i  undersøkelsesområdet.

Dette  gir  nemlig  en  verdifull  informasjon  om  de  ulike  lokal-

klimatiske  forholdene.

Tidspunktet  f or  kartleggingen  ble  lagt  ganske  sent  på  våren

(28.-29.   april) ,   for  da  framtrer  ulikhetene  sterkest.   Under

kartleggingen  opplevde  vi  da  også  alt  fra  å  se  nysådde  åkre,

pløying  av  åkre,   at  gjødsel  var  spredt  på  delvis. snødekt
åker  til  å  se  åkre  som  ennå  var  helt  dekket  av  snø.

6.6.1.     Utførelsen  av  kartleggingen  og  bearbeidelsen  av  de

kartlagte  data.

Kartleggingen  omfattet  det  meste  av  kambrosilurområdet  med

tilgrensende  strøk.  Arbeidet  ble  vesentlig  utført  fra  bil.

Småveiene  er  mange,   og  fordi  terrenget  er  svært  kupert,  var

det  lett  å  få  oversikt  over  store  områder  fra  veien.   Det  var

overveiende  åpen/halvåpen  mark  som  ble  kartlagt,  men  dette

ga  likevel  en  grov  oversikt  for  større  områder,  \da  skogspar-
tiene  stort  sett  bare  dekker  mindre  arealer.  I  alt  4  personer

deltok  i  kartleggingen.X)   Tre  personer  i  €n  bil  rakk  de  to

x)En  takk  til  Tom  Haraldsen  og  Jørand  Løken  som  villig  stilte
opp  og  gjennomførte  30  mil  på  smale,svingete  veier  i  ebihese-
blesende  tempo  for  å  rekke  over  G,   L,   J.   Likeledes  til  Harald
Hvattum  som  påtok  seg  det  resterende  området  alene.



149

dagene  å  kommer  over  Gran,   Jevnaker  og  Lunner,   en  var  sjåfør,

en  utførte  kartleggingen  og  en  skrev  notater  og  kommentarer.

For  å  dekke  også  det  resterende  området  de  samme  dagene,   ut-

førte  en  person  det  samme  arbeidet  i  det  meste  av  Tingelstad

og  Brandbu.

Kartleggingen  ble  utført  på  M-7ll  kart  i  målestokk  1:50.000.

På  dette  kartet  er  de  åpne  markene  så  godt  markert  at  det

var  lett  å  orientere etter,     men  samtidig  så  smått  gjengitt

at  ulike  skraveringer  kunne  nedtegnes  raskt.

Snødekket  ble  delt  inn  i  3  kategorier:  A)   Helt  snøfritt,

8)   Flekkevis  snøfritt,   C)   Heldekkende  snø.

Ved  overføringen  av  de  reelle  informasjonene  til  en  mer

generell  oversikt  i  km2-ruter,  måtte  kartbildet  forenkles  noe.

1)     Helt  snøfritt

2)      Delvis  dekke   av  snø

3)      Heldekkende  snø

I  kategori  2  gjenfinnes  dels  kategori  8,   dels  en  blanding  av

A  og  C.  Kategorien  representerer  altså  både  en  mellomting

mellom  de  to  ytterlighetene  og  en  overgang  mellom  dem:

•     _;  `Irz  -``=     --=-   =

\SSS  ;    §

Flg  47

REELL      KAFiTERING

KM2-RUTEF}
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Fig.    48     Snømengden   senvåren   1979.
Større  sammenhengende  områder  er  frie  for  snø
i  vestskråningen  ned  mot  Randsf jorden  og  langs
Viggavassdraget,   mens  de  midtre  høydedragene
fremdeles  er  helt  eller  delvis  dekket  av  snø.
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6.6.2.     Snøkategorienes  utbredelse   (fig.   48).

De  helt  snøfrie  partiene  finnes  langs  Randsf jorden,   lan9s

Viggadalføret  og  sør  og  vest  for  Brandbukampen.   De  heldekte

områdene  finnes  et  stykke  opp  i  østskråningen  langs  Viggadalen;

dessuten  i  skråningen  mot  Nordmarka  sør  i  Jevnaker  og  Lunner.

Cmtrent  midt  i  området,   fra  Viksbergene  og  sørover  er  det  et

større  sammenhengende  område  med  snø.   Med  et  lite  opphold

fortsetter  dette  sørover  gjennom  Lunner  til  skråningen  mot

Nordmarka.

6.6.3.     Funn-og  fornminneområdenes  beliggenhet  i  forhold

til  snøkategoriene.

Fig.   49  nedenfor  viser  hvordan  områdene  med  funn  og/eller

fornminner  fordeler  seg  i  forhold  til  snødekket:

Snødekke-
kategori

Riter m.          Futer m.  bare         Riter m.
EJA-funn          YØA-funn                    forrm.

Ant.      %               Ant.     %                           Ant.     %

1)  Snøfritt

2)  ælvis
snøfriitt

3)  Heldekkende
snø

4)   Snø  ikke
registrert

21          64             16          52

12          36             12          39

26

13

6252

4134

1311

43

Sm                                     33       100            29       100                   120         100

Fig.   49
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Områder  med  eldre jernaldersfunn
Ut  fra  funnene  å  dømine,   er  bosetningen  i  eldre  jernalder

klart  lokalisert  til  områder  hvor  snøen  går  tidlig.   ingen

eldre  jernaldersfunn  er  lokalisert  til  områder  med  heldek-

kende   snø.

_Qm_r_å_der  med  bare  yngre   jernaider_sfunn

Utbredelsen  av  funnene  fra  yngre  jernalder  viser  en  større

utjevning  mellom  områder  som  er  helt  eller  delvis  snøfrie.

Til  forskjell  fra  eldre  jernalder,  viser  funnene  fra  yngre

jernalder  også  bosetning  i  områder  hvor  snøen  ligger  lenge

om  våren.

De  stedfestede  fornminnene

Fornminnenes  utbredelse  understreker  at  det  er  de  tidlig

snøf rie  områdene  som  har  vært  foretrukket  som  bosetnings-

område  i  jernalderen.  Men  de  viser  også  at  en  del  av  boset-

ningsområdet  har  ligget  i  områder  med  sen  snøavgang.   Ingen

av  disse  områdene  har  daterende  funn,  men  ettersom  det  bare

er  funn  fra  yngre  jernalder  som  er  lokalisert  i  områder  med

heldekkende  snø,   kan  vi  kanske  tenke  oss  at  fornminnene  i

disse  strøkene  staininer  fra  yngre  jernalder?

6.6.4.     Gradering  av  snøkategoriene.

Det  er  viktig  å  understreke  at  snøkategoriene  er  benyttet

som  et  indisium  på  forskjeller  i  de  lokalklimatiske  for-

holdene,   og  at  det  ikke  er  snømengden  i  seg  selv  som  er  det

avgjørende.   Selv  om  klimaet  ikke  har  vært  konstant  eller

likt  med  dagens  forhold  under  jernalde£en,  har  nok  disse



153

forskjellene  vært  så  merkbare  at  områdene  må  ha  vært  oppfattet

som  mer  eller  mindre  godt  egnet  for  bosetning  med  åkerbruk

som  næringsgrunnlag.

Derfor  vil  snøkategoriene  få  følgende  poeng:

Snøkategori  1,   helt  snøfritt:     3  poeng
"              2,   delvis  dekke  av  snø:     2   poeng

"               3,   heldekkende  snø:      1  poeng.
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6.7.     Naturfaktorenes  sum  i  de  undersøkte  områdene.

6.7.1.      Sammendrag   av  kap.    6.2   -6.6.

Av  de  foregående  avsnittene  har  vi  sett  at  bosetningen   (repre-

sentert  ved  gravfunnene)   både  i  eldre  og  i  yngre  jernalder

hovedsakelig    er  lokalisert  til  områder  med  tykk  morene,   selv

innenfor  tynn-morenedistriktet.  Størstedelen  av  eldre  jern-

aldersbosetningen  finnes  mellom  260  og  340  m.o.h.,   ovenfor

og  nedenfor  disse  høydenivåene  dominerer  yngre  jernalder.

innenfor  områder  med  sen  snøløsning  f innes  ingen  områder  med

eldre  jernalderfunn;   lokaliteter  med  funn  fra  yngre  jernalder

er  såvidt  representert  innenfor  disse  områdene.  Av  de  sted-

festede  fornminnelokalitetene   gjenfinnes   11  %   i  områder  med

sen  snø.   Det  er  derfor  fristende  å  trekke  den  konklusjonen

at  disse  områdene  representerer  bosetning  i  yngre  jernalder.

6.7.2.     Forskjeller  i  naturgrunnlaget  i  områder  med  funn

eller  fornminner  fra  jernalder.

I  fig.   5o    er  vist  hvordan  naturgrunnlaget  er  fordelt  etter

poengsummen  av  de  4  naturf aktorene  i  henholdsvis  områder  med

1)     eldre  jernaldersfunn

2)     yngre  jernaldersfunn

3)     bare  fornminner

4)     i  hele  jernaldersområdet,   en  summering  av  forholdene  i

områdene   1-3.

De  viktigste  forskjellene   (og  likhetene)   framkommer  dels  av

totalsummen  av  de  fire  naturfaktorene,  dels  av  to  av  fakto-
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rene  -  høyde  kombinert  med  snøforekomst  -  som  utgjør  klima-

f aktorene .

Ved  summering  av  alle  f ire  faktorene  er  2  poeng  den laveste

poengsum  et  område  kan  få.   Det  innebærer  at  området  ligger

høyt,   har  sen  snøløsning,   tynt  jordsmonn  og  at  berggrunnen

er mc>tstandsdyktig      mot  forvitring.   Den  høyeste  poengsum]men

som  er  oppnåelig  er  12  poeng.   Da  ligger  området  i  passende

høyde   (uten  fare  for  frostrøyk  eller  mye  nedbør  som  gir  ut-

vasking  av  jordlagene) ,   har  god  jord  på  god  berggrunn  og  snøen

går  tidlig.

Kombinasjonen  av  høyde-  og  snø-faktorene  kan  variere  fra  2

til  6  poeng.   2  poeng  betyr  at  området  ligger  høyt  med  sen

snøløsning  og  6  poeng  det  motsatte.

De  viktigste  trekkene  er  følgende:

6.7.2.1.     Naturfaktorenes   totale  sum.

Eldre  jernalder:

Av  totalt  40  område-enheter  er  det  3  områder  som  mangler  kart-

grunnlag  for  en  eller  to  av  faktorene.   Totalsummen  er  altså
regnet  ut  for  37  område-enheter  fra  eldre  jernalder.

De  fleste  eldre  jernaldersområdene  har  totalt  11  eller  12

poeng   (fig.50    ),   like  mange  i  hver  poengklasse,   tilsammen

utgjør  disse  områdene  over  3/4  av  område-enhetene.   Bare  5  av

områdene  har  under  10  poeng.

Bosetningen  i  eldre ernalder  har  altså  et  svært  homo

naturgrunnlag,   og  er  konsentrert  til  områder  med  de  beste

betin elser  for  åkerbruk.
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ALLE      NATURFAKTORER

Antall   enheter   °/o

Antall   enheter  a/o

JORD  /   BERGGRUNN

aELDRE     JERNALDEFi-OMRADER,      N=37

Antall   enheter   °/o

Antall   enheter  ®/o

b.YNGRE       JERNALDER-OMRADEFi,      N=37

Antall   enheter   ®/®

HØYDE   /   SNØ

Antall  enheter   °/o

Antall   enheter  ®/o

Antall  enheteir   ®/o

c.FORNMINNE-OMRADER,     N=70

Fig.   50.   Naturgrunnlaget  fordelt  etter  poengsurmen
av  de   4   naturfaktorene,   i  EJA-områdene   (a) ,
¥JA-områdene   (b)   og   i  områdene  med  bare
fornminner   (c) .
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ernalder

Av  38  enheter  er  det  1  område  som  mangler  1  eller  2  faktorer.

¥ngre  jernaldersområdene  har  et  mere  variert  naturgrunnlag,

som  skiller  seg  fra  eldre  jernaldersområdene  på  vesentlige

punkter:   Bare  få  områder  har  fått  høyeste  poengsum   (12) .   De

fleste  områdene  har  et  naturgrunnlag  som  tilsvarer  10  eller

11  poeng   (65   %) .   Størstedelen  av  utvidelsen  av  bosetningsom-

rådet  i  yngre  jernalder  i  forhold  til  eldre  jernaldersbo-

setningen  har  altså  hovedsakelig foregått i  de  "nestbeste"

områdene.   Men  den  mest  markerte  forskjellen  mellom  eldre  og

yngre  jernaldersområdene  er  nok  at  en  større  del  av  bosetningen

er  lokalisert  til  dårlige   (3-5  poeng)   eller  middels  gode  om-

råder(6-9  poeng) .   Hele  25   %   av  yngre   jernalders-enhetene  gjen-

finnes  i  områder  med  mindre  enn  9  poeng.

Fornminneområdene :

Av  76  områder  er  det  6   som  mangler  1  eller  2  faktorer.   om-

råde-enhetene  med  fornminner  utgjør  nesten  like  mange  som

funnområdene  tilsammen.

De  70  område-enhetene  viser  at  fornminnene  har  et  naturgrunn-

lag  som  ligger  nærmest  opp  til  yngre  jernaldersområdene.   Dette

beror  nok\ først  og  fremst  på  de  ulike  geografiske  spredning-

ene.  Mens  eldre  jernaldersområdene  overveiende  har  en  nord-

og  østlig  utbredelse,   har  de  fleste  yngre  jernaldersfunnene

og  fornminnene  en  utbredelse  mere  mot  vest  og  sør.

Fordelingen  er  først  og  fremst  nye  jevnere  enn  funnområdenes

fordeling.  En  større  del  av  fornminne-enhetene  ligger  i  områ-

der  med  middels  godt  naturgrunnlag   (41   %)  .   18   %   ligger  i  dår-
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lige  områder   (3-5   poeng) ,   mens  bare   7   %   har   12   poeng.   1/3

av  områdene  har   10-11  poeng.

Selv  om  fornminneområdene  overveiende  ligger  i  de   "dårligere"

strøkene  av  Hadeland,  viser  de  likevel  sterkest  tilknytning

til  de  lokalitetene  som  innenfor  disse  områdene  har  det  beste

naturgrunnlaget.

f unn-  o fornininneområdene :

Den  gjennomsnittlige  poengsummen   (x)   i  de  ulike  områdene  er

følgende=

EJA:                 10.7   poeng

YJA3                       9.6          „

Fornm. :            8.3         "

Eldre  jernaldersområdene  har  altså  en  gjennomsnittlig  poeng-

sum  som  er  høyere  enn  yngre  jernaldersområdene.   Fornminnene

viser  til  områder  som  gjennomsnittlig  har  en  lavere  poeng-

sum  enn  yngre  jernaldersområdene.

Når  gjennomsnittet  for  jernaldersbosetningen  regnes  ut  på

grunnlag  av dataene fra  funn-og  fornminneområdene,  blir  dette
9.3  -noe  lavere  enn  gjennomsnittet  for  yngre  jernaldersom-

rådene .

6.7.2.2.     Lokalklimatiske  forskjeller.

Trekker  vi  ut  2  av  komponentene  - den  over  havet  og  snø-

forekomst  -  ser  vi  klare  forskjeller  mellom  eldre  og  yngre

jernaldersområdene.   Ca.   halvparten  av eldre  jernalderområdene

ligger  slik  til  at  de  har  fått  høyeste  poengsum,  dvs  de  ligger
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verken  for  høyt  eller  for  lavt,  og  de  er  tidlig  snøfrie.

Resten  av  eldre  jernaldersområdene  ligger  slik  til  at  de  med

to  unntak  har  fått  nesten  like  bra  poengsum   (5) .

Det  er  altså  et  samband  mellom  disse  to  faktorene,   som  viste

de  største  dndringene  under  den  enkeltvise  behandlingen  i

kap.    6.5.   og   6.6.

re  jernaldersområdene  har  en mye  videre  spredning  med  hen-

syn  til  de  to  faktorene:   Få  områder  har  den  høyeste  poengsum.

Mens  de  fleste  eldre  jernaldersområdene  har  6  poeng,   har  de

fleste  yngre  jernaldersområdene  5  poeng.   Den  største  forskjel-

len  jfr.  med  eldre  jernaldersområdene  er  at  en  forholdsvis

stor  del  av  områdene  har  mindre  enn  5  poeng.

Fornminneområdene :

Som  vi  så  av  det  foregående,   har  fornminneområdene  en  større

utbredelse  i  områder  med  totalt  sett  dårligere  naturbetingel-

ser.   Dette  skyldes  dels  snø/høyde-faktorene:   I  likhet  med  om-

rådene  med  yngre  jernalderfunn,   dominerer  områder  med  5  poeng.

Men  i  tillegg  er  det  en  ganske  stor  gruppemed 2-4  poeng,   fak-

tisk  utgjør  disse  områdene  en  større' del  enn  områder  med  høyes-

te  poengsum.  Fornminnene  viser  altså  at  langt  f lere  av  områ-

dene  som  var  bosatt  i  jernalderen  ligger  dårligere  til  med

hensyn  til  høyde  og  snø  enn  funnområdene  viste.

6.7.2.3.     Naturgrunnlaget  i  hele  jernalderens  bosetnings-

område .

Totalt  sett  ligger  de  f leste  områdene  med  funn  eller  forn-

minner  fra   jernalder  i  områder  som  må  betegnes   som  g9!±   (60   %) .
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De  dårlige  utgjør  12   %, middels  gode  utgjør  28   %.   Bare   15   %

har  det  aller  beste  naturgrunnlaget  etter  våre  definisjoner.

De  fleste  av  disse  er  belagt  med  funn  fra  eldre  jernalder.

Ser  vi  på  fordelingen  kommunevis  får  vi  følgende:

i2p.      ll-10p.      9-6p.      5-3p.      ?     SUM

Jevn . +Lunner
Gran                                     20
Brandbu                              2

Hadeland                         22

Fig.   51

Gran  har  hoveddelen  av  de  gg§±  områdene.   Brandbu  domineres

av  10-11  poengsområder,   mens  Jevnaker  og  Lunner  domineres   av

områder  som  er  middels  gode.   Dårlige  områder  finnes  bare  i

Gran  og  Jevnaker/Lunner.   i  begge  disse  delområdene  utgjør  de

en  liten  del  av  det  totale  jernaldersområdet.

Utf lvttinaen  i  de  enkelte  delområdene  f ra  eldre  til

jernalder  er  vist  nedenfor   (se  fig.52   )

yngre

Både  i  Gran  og  Brandbu  er  de   "beste"  områdene  allerede  opptatt

i  eldre  jernalder.   Utvidelsen  skjer  overveiende  til  de  "nest

beste"  områdene.   i  Brandbu  er  bosetning  på  middels  godt  na-

turgrunnlag  såvidt  representert,  i  Gran  er  i  tillegg  områder

med  dårlige  betingelser  også  tatt  i  bruk.   Selv  om  de  dårlige

områdene  bare  utgjør  en  liten  del  av  jernalderens  bosetnings-

område  i  Jevnaker  og  Lunner,   er  både  eldre  og  yngre  jernalder

representert  i  disse  områdene.  Fordelingen  på  "nestbeste"  og

middels  gode  områder  er  ellers  svært  lik  i  eldre  og  yngre  jern-

alder ,
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J . +L . s

Poen9 :
enheter:

EJA

12      11-10      9-6      5-3

231

YJA

12      11-10      9-6      5-3

451

GF": EJA

poeng:              12     11-10     9-6     5-3
enheter :        12          6            1

BF"DBU:

Poen9 :
enheter:

EJA

12      11-10      9-6      5-3

210

YJA

12      11-10      9-6      5-3

3812

YJA

12      11-10      9-6      5-3
-121

Fig . 52 Naturgrunnlaget  uttrykt    i  poeng  innenf or  funn-
områdene  i  de   fire  kominunene.   12  p.="best",
10-11  p.="nesti  best",10-12   p.=.  gode  områder,
6-9  p.=  middels  gode  områder,   3-5  p.=  dårlige
områder .
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6.7.2.4.     Sammenfatning  av  naturgrunnlaget  i  de  fire

koiTmunene .

Det  nedenstående  er  en  sammenfatning  basert  dels  på  resulta-

tene  av  enkeltmålingene,  dels  på  resultatene  etter  at  natur-

grunnlagets  komponenter  er  slått  sammen.

Siden  naturgrunnlaget  skifter  fra  delområde  til  delområde,

er  det  naturlig  å  gjennomgå, resultatene  koinmunevis.  Brandbu

og  Jevnaker/Lunner  utgjør  temmelig  homogene  natur-regioner,

mens  Gran  koinmune  spenner  over  et  svært  variert  naturgrunnlag.

Brandbu:

De  f leste  eldre  jernaldersområdene  ligger  i  passende  høyde  og

de  fleste  har  god  jord.   Unntakene  -  som  ligger  lavere  -  har

god  jord  og  tidlig  snøløsning.   Dette  oppveier  sannsynligvis

ulempene  ved  mulighetene  for  frostrøyk  og  tåke  fra  vassdragene.

Utvidelsen  av  bosetningen  i  yngre  jernalder  har  fortrinnsvis

foregått nedover  i  skråningene  ned  mot  dalbunnen  eller  ned

mot  Randsfjorden.   Flere  av  disse  områdene  har  god  jord  eller

endog  bedre  jord  enn  eldre  jernaldersområdene   (her  ligger

morenen  heldekkende  i  tykke  lag) ,   men  høyden  har  sannsynlig-

vis  vært  utslagsgivende  for  at  områdene  ikke  har  blitt  bebodd

tidligere.  Vid  Tingelstadsplatået  har  sannsynligvis  Utvi¢elsen

foregått  fra  vestskråningen  opp  på  platået  og  videre  ned  i

østskråningen  på  den  andre  siden.

Et  par  tre  områder  ligger  i  god  høyde,  men  i Østvehdt  skråning.

Her  ligger  snøen  lengre  enn  i  eldre  jernaldersområdene,   som

vesentlig  er  lagt  i  vestvendte  skråninger.  Her  er  det  sann-

synligvis  det  lokalklimatiske  forholdet  som  spiller  inn.  Deler
',

av  den  brukbare  jorden  går  ned  til  bunnen  av  vassdraget.
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Gran :

i  g=±±  er  naturgrunnlaget  ganske  variert,  både  når  det  gjelder

høydeforskjeller,   jordsmonn  og  lokalklima.   På  tross  av  de

store  forskjellene  i  naturgrunnlaget  innenfor  jernalderens

bosetningsområde   (jfr.   fig.   5i     )   viser  imidlertid  elc-re

aldersfunnene
jern-

til  et  meget  homogent  bosetningsgrunnlag.

Av  de  7  områdene  som  ikke  har  det  aller  beste  naturgrunnlaget,

er  det  oftest  noe  dårli ere  lokalklima (representert  ved  se-
nere  snøIØsning)   som  trekker  områdene  ned  i  ll-poengsgruppa.

Dette  skyldes  dels  at  disse  områdene  ligger  f latt  på  toppen

av  høydedrag   (Granplatået)   eller  i  østvendt  skrånenede  ter-

reng   (Bjørge  på  vestsiden  av  Viggadalføret)   hvor  sola  ikke

tar  like  sterkt  som  i  vestskråningene  hvor  det  meste  av  bo-

setningen  er  lokali.sert   (Ålsbygda,   Østre  Gran) .  Det   ene  eldre

jernaldersområdet  som  i  Gran  er  lokalisert  til  dårlig  jords-
monn,  har  til  gjengjeld  tidlig  snøløsning  og  ligger  passende

høyt   (Gamme,   midtre  Gran) .

Bosetningsutvidelsen  i  yngre  jernalder  skjer  dels  som  en

økning  av  eldre  jernaldersområdene,  dels  til  områder  uten

tilknytning  til  den  dldre  perioden.

Den  utvidelsen  som  skjer  innenfor  eller  tett  opp  til  eldre

jernaldersområdene,  har  stort  sett  foregått  til  dårligere
•områder:   i Ålsbygda  deLs  nordover  i  lavere  strøk  med  senere

snøløsning,   dels  høyere  opp  i  skråningen,  men  ellers  på  god

jord.  Ved  Granplatået  sprer  bosetningen  seg  under  yngre  jern-

alder  nedover  til  områder  hvor  snøen  går  senere.
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Av  de  øvrige  yngre  jernaldersområdene  i  vestre  Gran  ligger  de

fleste  i  god  høyde,  men  på  dårligere  jordsmonn.  Ved  sørskråning-

en  av  Sølsberget  og  ute  ved  Randsf jorden  er  bosetningen  loka-

lisert  til  god  jord,  den  sistnevnte  i  lav  høyde.

Lengst  syd  i  midtre  Gran  ligger  et  par  områder  høyt  og  på

dårlig  jordsmonn.   i  tillegg  til  at  høyden  indikerer  utvasking

i  større  grad  enn  i  de  lavereliggende  strøkene,  viser  snø-

mengden  at  områdene  heller  ikke  er  tidlig  ferdig  om  våren.

Naturgrunnlaget  i  dette  området  hører  nærmere  sammen  med

forholdene  i  Lunner/Jevnaker  enn  med  de  Øvrige  områdene  i

Gran,

Jevnaker  o Lunner :

De  fleste  eldre  jernaldersområdene  ligger  i  god  høyde.   Disse

har  overveiende  god  jord,   dvs.   de  ligger  ved  lommer  av  tykk

morene  i  tynnmoreneområdet.   Bare  ett  av  områdene  i  god  høyde

er  helt  snøfritt,   i  de  øvrige  områdene  ligger  snøen  noe  lenger.

Et  par  områder  ligger  høyt,  med  tynt  jordsmonn.   Disse  ligger

imidlertid  i  sørvestskråningen  av  en  høydedrag  og  det  er  mulig

at  dette  luner.

Yngre  jernaldersbosetningen  ligger  dels  inne  i  tynnmoreneom-

rådet,   dels  i  utkanten  i  øst  mot  skråningen  mot  Viggadalen.

Disse  siste  har  god  jord.   På  grunn  av  at  terrenget  her  dehs

er  f latere,   dels  er  østvendt  går  snøen  senere  i  disse  områdene.

Litt  lengre  inne  i  tynnmoreneområdet  er  bosetningen  represen-

tert  på  dårligere  jord  og  med  senere  snøløsning.
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i  østre  Lunner er  yngre jernaldersbosetningen  såvidt  represen-

tert.  Bortsett  fra  at  området  ligger  høyt,  er  forholdene  ellers

gode .

Lengst  vest  i  Jevnaker  er  høyden  også  kombinert  med  dårlig

jord  og  senere  snøløsning.

Løsfunn  fra yngre  jemalder i  fornminneområder  indikerer  bosetning

mot  grensa  til  Gran.   Disse  områdene  ligger  høyt,  med  dårlig

jord  og  dårlig  klima.   Snøen  ligger  lenge.

Alt  i  alt  er  det  vanskelig  å  si  noe  om  utviklingen  fra  eldre

til  yngre  jernalder  i  Jevnaker  og  Lunner.   Til  det  er  eksemp-

lene  for  få.  Best  uttrykk  for  endringene  gir  den  generelle

vurderingen  av  det  totale  naturgrunnlaget  som  vist  ovenfor.



166

6.7.3.     Naturgrunnlagets  betydning  for  jernalderbosetningen

belyst  ved  bosetningsendringer  i  historisk  tid.

i  litteraturen  framstår  -.rud--?kspansjonen  i  tidlig  middel-

alder som  en  ekspansjon  til  dårligere/marginale  strøk.   Ned-

elsen  av årder under  1300-1400-tallet  skal  også  ha

skjedd  hovedsakelig  i  bygdenes  dårligere  og/eller  mere  peri-

fere  strøk.

For  å  f å  et  sammenlikningsgrunnlag  og  for  å  kontrollere  om

mine  vurderinger  av  naturforholdene  i  forhold  til  bosetningen

i  jernalder  går  i  riktig  retning,  er  undersøkelsene  utvidet

til  også  å  omfatte  disse  to  ekstreme

som  er  belagt  med  historiske  kilder.

bosetningsendringene

Utgangspunktet  er  at  disse  områdene  bør  få  gjennomgående

dårli summer  enn  jernaldersområdet;

ne  dårligere  enn  rud-områdene.

Ødegårdsstrøke-

i  et  såpass  bra  område  som  Hadeland  er  ut  fra  et  jordbruks-

messig  synspunk-t     (i  forhold  til  de  fleste  andre  strøk  ellers

i  landet) ,vilvived å trekke  inn  disse  områdene  også  få  et

begrep  om  de  relative  forskjellene  fra  eldre  til  yngre  jern-

alder®

Hvis  det  er  overenssteinmelse  mellom  disse  to  bosetningsend-

ringene  gg  klassifiseringen  av  naturfaktorene,  må  det  bety

at  klassifiseringen  er  bærekraftig  gg±i  i  forhold  til  jern-

aldersbosetningen.

Underlagsmaterialet  til  disse  undersøkelsene ler  hentet  fra
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artikler  i  Hadeland  bygdebok  bd.   IV,   hvor  begge  disse  bo-

setningsendringene.\,.er     gruridig  gjennomgått   (Hveberg  1952`,

Westberg   1952)  .

42  rud-gårder  regnes  for  å  være  gammelnorske  innenfor  under-

søkelsesområdet   (Hveberg  op.   cit.:126-128,   Rygh   1902)  .

i  en  kartillustrasjon  viser  Hveberg   (op.   cit.:142)   9  områder

som  omfatter  sammenhengende  ødestrøk.   Dels  ut  fra  denne  illus-

trasjonen  og  dels  ut  fra  en  tabell  hos  Westberg  over  gjen-

ryddete  gårder  1530-1730   (op.   cit.:166-167)   har   jeg  over-

ført  disse  områdene  til  eget  kartmateriale.  Ødegårdsstrøkene

omfatter  minst  73  gårdsenheter.   Spredte  enkeltvise  nedleggel-

ser  er  ikke  trukket  inn  i  undersøkelsen,  da  det  mest  interes-

sante  er  å  se  hva  slags  naturgrunnlag  som  danner  bakgrunn  for

nedleggning  av  gårder  i  større  målestokk.

Naturfaktorenes  poengsum  o9  fordelihg  er  Vist  i  fig.  53bog

fig.  53c   for  henholdsvis  rudgårdene  og  Ødestrøkene.

-rud-eks onen  i  forhold  til  jernalderbosetnin

Den  totale  poengsummen  for  naturfaktorene  i  områdene  hvor
-rud-ekspansjonen  har  foregått,  viser  en  spredning  fra  3  til

11  poeng.   Bare  ett  område  er  bra  på  alle  måter.

Den  gjennomsnittlige  poengsummen   (=)   for  -rud-gårdene  er  6,9.

Dette  er  betraktelig  lavere  enn  gjennomsnittet  både  i  eldre

og  i  yngre  jernalder   (gjennomsnittssummen  i  disse  områdene

var   10,7   resp.   9,6).

Selv  om  gode  områder  også  er  representert,   ligger  de  fleste
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JORD  /   BERGGRUNN

Antall   enheter  °/®

HØYDE   /   SNØ

Antall   enheter    °/o

Åntal(   enheter   °/®

a.JERNALDERENS      BOSETNINGSOMRÅDE     (=fig.50   a-c)    N=144

Antall   enheter   °/o

7     8      9101112   Poengsum                       012

Antall   enheter   °/o

Antall   enheter  °/®

4     5     6    Poengsum             1     2     3    4     5    6     Poengsum

b.RUD-GARDEFi      FF}A     TIDLIG       MIDDELALDER,      N=39

Antall   enheter   ®/o Antall   enheter   °/o

c.NEDLAGTE       GÅRDER      1300/1400-TALL,    N=66

Fig.   53.   Naturgrunnlaget  fordelt  etter  poengsummen  av
de  4  naturfaktorene,   i  jernalderens  bosetnings-
område   (a) ,   i  ekspansjonsområder  fra  tidlig
middelalder   (b) ,   fra  sammenhengende  øde-områder
etter  Svartedauen   (c) .



Fig.   53  b.     Rud-gårdenes  beliggenhet  i  forhold  til
j ernalderområdene .
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Fig.   53  c.     Sammenhengende  gårdsområder  som  ble  lagt
øde  på  1300/1400-tallet.     Jfr.   utbredelsen
i  forhold  til  jernalderområdene  og  rud-
gårdene  fra  tidlig  middelalder   (fig.   53b) .
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12   p.         11-10   p.         9-6   p.         5-2   p.

Ødegårder:                                       21   %                  35   %               44    %

Rud:                                    3    %                      20    %                      49    %                  29    %

JA-omr.:                 15    %                    45    %                    28    %                 12    %

YJA-Omr . :

EJA-Omr . :
8     %                        65     %                        19     %                        8     %

38     %                       49     %                        10     %                        3     %

Fig.  54 Den  prosentvise  fordelingen  av  bosetning
på  godt,  middels  godt  og  dårlig  naturgrunn-
lag  i  henholdsvis  jernalder,   rud-områder
og  ødestrøk.
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-rud-gårdene  i  middels  gode  og  dårlige  områder,   dvs.   i  områder

som  nesten  ikke  finnes  representert  blant  eldre  jernaldersom-

rådene.  Bare  en  mindre  del  av  yngre  jernaldersområdene  er

representert  i  områder  med  så  lave  poengsummer.

-Rud-gårdene  er  for  største  delen  knyttet  til  Jevnaker  og  de

vestre  delene  av  Gran.   Her  ligger  62  %  av  alle  -rud-gårdene

som  finnes  på  østsiden  av  Randsf jorden   (vestsiden  ble  sann-

synligvis  kolonisert  på  denne  tida,  her  finnes  -rud-gårder

som  ikke  er  tatt  med  i  undersøkelsen). Resten  er  fordelt  på

Lunner,   østre  Gran  og  Brandbu.

Det  er  vanskelig  å  avgjøre  hvilket  forhold  det  er  mellom

jernalder-og  Lrud-områdene.   Flere   (3/4)   ligger  i  kontakt  med

jernalderområdene.   Ingen  rud-områder  har  gitt  funn  fra  eldre

jernalder,  men  2  har  funn  fra  yngre  jernalder;   6  har  fornminner.

Mest  sannsynlig  er  at  rud-gårder  er  ryddet  i  utkanten  av

yngre  jernaldersbosetningen.  En  annen  mulighet  er  også  at
området  ble  bebygget  allerede  i  yngre  jernalder.  Enten  har

da  det  gamle  navnet  forsvunnet  eller  -  og  det  er  en  tredje

mulighet  -  -rudnavnet  kan  strekke  seg  ned  i  yngre  jernalder.

Denne  nære  tilknytningen  til  jernaldersbosetningen  er  ikke

blitt  påpekt  av  Grieg.  Av  de  ca.   80  rud-gårdene  som  finnes

har  han  avsatt  ca.   50  på  et  kart, (1926:179   fig.123) .   Hvilken

utvelgelsesmetode  han  har  anvendt  er  vanskelig  å  se,  det  ser

nærmest  ganske  tilfeldig  ut.  Men  hans  utvalg  av  rud-gårder

ligger  lenger  vekk  fra  yngre  jernaldersbosetningen  enn  de

rud-gårdene  Hveberg  mener  tilhører  tidlig  middelalder,  og
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ved  flere  av  dem  har  Rygh  anført   "visstnok  nyere''   (Rygh   19©2).

De   sammenhen ende  Øde årdsstrøkene .

i  Ødegårdsstrøkene  varierer  naturgrunnlaget  fra  3  til  11

poeng.   ingen  ±£±±  gode  områder  er  altså  nedlagt.   Ca.   halv-

parten  har  6  poeng  eller  mindre,  av  disse  har  de  fleste
3-4  poeng.   Gjennomsnittlig  poengsum  i  ødegårdsstrøkene  er

lavere  enn  i  -rud-områdene:   =  =  6.7.   En  temmelig  stor  del

av  bosetningsenhetene  som  ble  forlatt  ligger  i  områder  over

350  m.o.h.   hvor  snøen  går  sent.

De  større  sammenhengende  ødegårdsstrøkene  ligger  i  vestre

Gran.   Også på hø]fledraget  i  midtre  Gran  på  grensen  til  Lunner

blir  gårdene  lagt  øde.  Ellers  er  det  Jevnaker  som  blir  har-

dest  rammet.   I  Lunner  er  det  foruten  fortsettelsen  av  øde-

leggingen  sørover  fra  grensa  til  Gran,   et  par  mindre  øde-

strøk  i  sør.  i  oppdalen  i  østre  Lunner  er  det  en  del  gårder

som  blir  lagt  Øde  nord  for  Elgsjøen.

Av  jernaldersområdet  gjenfinnes   15   %  innenfor  ødestrøkene.

ingen  områder  med  eldre  jernalderfunn  er  imidlertid  lagt  øde.

Ca.   40   %   (17   stk.)   av  rud-gårdene  legges  ned,   deriblant  4

med  funn  eller  fornminner.

Setter  vi  opp  fordelingen  av  naturgrunnlaget  i  jernalder-,

rud-  og  Ødegårdsområdene  under  hverandre,   ser  vi  følgende:
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Ser  vi  på  fordelingen  av  naturgrunnlaget  i  ødestrøkene  i

forhold  til  områder  med  eldre  jernalderfunn,  yngre  jernalder-

funn  og  rud-gårder  ,   ser  vi  at  tyngdepunktet  i  fordelingen

forskyves:   Eldre  jernalderområdene  og  ødestrøkene  danner  yt-

terpunktene;  mens  langt  de  fleste  eldre  jernaldersområdene

ligger  i  de  gp§±  områdene,   har  ødeleggingen  hovedsakelig  fore-

gått  i  middels  gode  og  særlig

gårdene  er  tatt  opp  i  middels

dårlige  strøk.  De  fleste  rud-

gode  områder.  ¥ngre  jernalder-

områdene  danner  en  mellomgruppe  mellom  rud-gårdene  og  eldre

jernaldersområdene:   De  fleste  ligger  i  gode  områder,  men  det

er  også  en  god  del  som  har  middels  godt  naturgrunnlag.

Konk lus j on .

Det  virker  altså  sannsynlig  at  vår  gradering  av  naturgrunn-

laget  i  gode,  middels  gode  og  dårlige  områder  er  en  riktig

vurdering  av  naturgrunnlaget  i  forhold  til  bosetning:

Rud-områdene  er  klart  dårligere  enn  jernalderområdene,   og

ødegårdsområdene  er  dårligere  enn  rud-områdene.

En  sammenlikning  av  yngre  jernaldersområdene  og  rud-områdene

antyder  at  den  utflytting  som  fant  sted  i  yngre  jernalder  til

nye  områder,   faktisk  kan  ses  som  en  begynnelse  til  rud-

ekspans j onen .

Både  yngre  jernaldersekspansjonen  og  rud-ekspansjonen  kan

deles  i  to  grupper.  Mens  hoveddelen  av  yngre  jernalderseks-

pansjonen  foregikk  i  gode  områder,   og  en  mindre  del  til

middels  gode  og  dårlige  områder,   forskyves  ekspansjonen  i

tidlig  middelalder  til  først  og  fremst  middels  gode  og

dårlige  områder.
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Felles  for  de  to  ekspansjonsfasene  er  utflyttning  til  de

middels  gode  strøkene,  utflyttingen  hit  begynner  i  yngre

jernalder  og  øker  i  tidlig  middelalder.

Yngre    jernalder

Rud

Poengsum              Fig.    55   a.

Av  skissen  ovenfor  ser  vi  at  det  er  et  kraf tig  steg  mot  dår-

ligere  områder  som  foregår  i  rud-ekspansjonen  i  forhold  til

yngre  jernalderbosetningen.   Dette  gir  framfor  alt  et  perspek-
tiv  på  forskjellene  mellom  eldre  og  yngre  jernaldersbosetningen:

Eldre    jernalder

Yngre    jernalder

Poengsum
Fi9.    55   b.

Som  vi  ser  er  dette  ikke  sammenligningsbart  med  rud-ekspan-

sjonen  i `forhold  til  yngre  jernaldersbosetningen.   Den  for-

skyvningen  som  finner  sted  mellom  eldre  og  yngre  jernalder
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er  merkbar,  men  ikke  like  dramatisk  som  mellom  yngre  jern-

alder  og  tidlig  middelalder.

Sammenfatningsvis  kan  vi  si  at  det  har  foregått  en  klar  for-

skyvning  nedover  på  skalaen.  Noe  tilspisset  kan  vi  -  ut  fra

naturgrunnlaget  -  si  at  de  typiske  eldre  jernaldersområdene

har  12  poeng,   yngre   jernaldersområdene  10-11  poeng,   de  typiske

rudområdene  har  under  9  poeng,   og  de  typiske  Ødegårdene  under

4   poeng.

Den  ekspansjonen  som  fortsatte  etter  rud-ekspansjonen  utover

middelalderen  fram  til  nedleggelsen,  må  ha  foregått  på  svært

dårlig  naturgrunnlag.
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6.8.     Svar  på  spørsmålene  fra  kap.   6.1.

1)     Er  grensen  for  mulig  bosetning  i  eldre  jernalder  nådd,

slik  at  bosetningen  i  yngre  jernalder  viser  en  utvidelse

som  bare  har  vært  mulig  p.g.a.   nyvinninger  i  f .eks.

tekn0109i?

Det  er  to  ting  som  taler  imot  at  dette  har  vært  tilfelle:
-  Eldre  jernaldersområdene  viser  til  et  likeartet  naturgrunn-

la9.
-  Det  meste  av  bosetningsutvidelsen  i  yngre  jernalder  har

foregått  til  områder  med  nesten  like  godt  naturgrunnlag

som  i  eldre  jernaldersområdene.

2)     Er  det  så  små  forskjeller  i  naturgrunnlaget  at  bosetnings-

utvidelsen  har  foregått  som  en  sentrum  -  periferiprosess?

Den  forskyvning  som  kan  registreres  i  naturgrunnlaget  er

relativt  liten.  De  fleste  utvidelser  har  dessuten  skjedd  til

utkanten  av  eldre  jernaldersområdene.  Hovedsakelig  har  utvi-

delsen  skjedd  som  en  sentrum  -periferiprosess.   I  ett  tilfelle

kan  vi  registrere atmanhar `rilgtgode  jordforhold  framfor  en

mere  sentralt  beliggende  boplass  med  dårligere  naturforhold:

Hennung  lengst  nord  i  Brandbu,   ca.   5  km  nord  for  Brandbukampen.

3)     Kan  man  ut  fra  naturgrunnlaget  finne  at  betydningen  av

åkerbruk  eller  februk  har  vært  betont  forskjellig  i  ulike

deler  av  området  i  eldre  resp.  yngre  jernalder?

Det  er  ikke  mulig  å  se  noen  klare  forskjeller  mellom  eldre
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og  yngre  jernalder.  Bosetningen  i  eldre  jernalder  slik  den

framtrer  via  funnene  viser  til  et  svært  homogent  naturgrunn-

lag,  og  de  aller  fleste  funnene  er  lokalisert  til  områder

med  tykk  morene.   Generelt  må  det  ha  vært  viktig  med  et  jords-

monn  som  har  kunnet  gi  årssikker  plantehøst. Forutsetnin

kan  imidlertid  ha  vært  forskjellige  i  de  ulike  delområdene

som  var  bebodd  i  samme  periode.

Innenfor  eldre  jernaldersbosetningen  kan  følgende  tre  eksem-

pelområder  trekkes  fram:

1)     områder  hvor  forutsetningene  kan  være  gode  både  for  åker-

og  februk   (Tingelstadplatåets  vestskråning) .

2)      Cmråder  med  gode   forutsetninger  for  fehold   (Gammeområdet

i  midtre  Gran  og  Oren-Løyken-grenda  i  midtre  Lunner) .

3)     områder  med  gode  forutsetninger  for  årssikker  plante-

produksjon   (Ålsbygda,   Østre  Gran) .

Tingelstad latået
Bosetningen  ved  vestskråningen  av  Tingelstad-platået  er

lokalisert  til  et  grenseområde  mellom  forskjellige  typer

naturgrunnlag.   Åkrene  og  bosetningen  har  ligget  i  nedre  del

av  skråningen.  Nedenfor  er  terrenget  flatt,   og  veksler  mellom

fuktige  marker  og  flere  små  vann  og  tjern  og  mindre  tørrere

rabber.   Selv  om  klimaet  var  tørrere  i  eldre  jernalder,  bør

fuktområdene  likevel  ha  gitt  gode  tilganger  på  vinterf6r.

i  den  øvre  delen  av  skråningen  og  oppe  på  selve  platået  blir

jordsmonnet  mere  ujevnt  og  tynt.  Her  har  beitemulighetene

vært  gode.
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Oren-grenda  og  Gainme

oren-grenda  ligger  midt  inne  i  tynnmoreneområdet.  Ni  histo-

riske  gårder  ligger  her  samlet  vest  og  sør  for  et  av  de  store

høydedragene  som  går  over  de  midtre  delene  av  Hadeland.   En

mindre  høyderygg  deler  området  på  langs,   og  terrenget  går

ned  i  en  bekkedal  på  nordsiden  for  det  igjen  hever  seg.   På

sørsiden  av  høyderyggen  skrår  terrenget  ned  til  et  større  vann.

Deler  av  dette  området  ligger  høyere  enn  gjennomsnittet  for

bosetningen  i  eldre  jernalder.   På  tross  av  høyden  ligger

området  lunt  nedenfor detstore  høydedraget.   Dette  hever  seg

gan5.ke  langsomt  opp  fra  bebyggelsen,  og  i  det  relativt  flate
terrenget  ligger  en  rekke  småvann  og  mindre  myrstrekninger.

Jordsmonnet  i  dette  området  gir  sannsynligvis  middels  gode

betingelser  for  planteproduksjon.   Det  som  utmerker  området  er

de  gode  betingelsene  for  å  samle  f6r  på  myrer  og  våtmarker

tett  inn  til  bebyggelsen.   Dessuten  har  man  også  muligheten

for  å  drive  dyrene  på  beite  fra  gården  og  opp  i  høyden  etter

som  graset  vokser  til.   Man  kan  dessuten  regne  med  at  det  har

vært  liten  konkurranse  med  andre  bygdelag  om  dette  høydedraget.

Det  er  ganske  langt  til  neste  jernaldersbosetning  lenger  nord.

i  midtre  Gran  ligger  Gamme.   Gamme  og  tre  andre  gårder  ligger

avgrenset  av  større  høydedrag  i  øst  og  sør.   Gjennom  området

løper  flere  høyderygger  dannet  av  harde  kalksteiner.  Jords-

monnet  er  tynt,   og  fremdeles  regnes  de  to  åkerlappene  som

var  i  bruk  i   1827   som  de  beste  delene  av  åkeren   (se  fig.   6) .

Disse  ligger  omtrent  midt  i  vestskråningen  nedenfor  det  øverste

av  brukene.
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Plasseringen  av  bosetningen  i  forhold  til  naturbetingelsene

viser  det  samme  som  Oren-grenda  i  Lunner:   I  nederkant  av

lunende  høydedrag  med  vide  marker  omkring  som  gir  gode  mulig-

heter  for  innsamling  av  f6r  og  beite.   Gainine  er  idag  fremdeles

basert  på  melkeproduksjon.   Selv  med  de  nyeste  redskap  og

metoder  vil  det  aldri  bli  lønnsomt  å  gå  over  til  ensidig

kornproduksjon.   Til  det  er  jordveien  for  usikker.   På  tross

av  dette  viser  gravfeltet  en  kontinuerlig  bosetning  fra  eldre

romertid  til  inn  i  merovingertid   (Grieg  1926:99,   Helmen

1932   og  Pedersen   1976,   innberetninger  i  U.O.Top.Ark.) .

Fåbruket  har  sannsynligvis  hatt  gode  betingelser  også  i  jern-

alder .

Ålsbygda

I  Ålsbygda  i  østre  Gran  er  forholdene  noe  annerledes,   jords-

monnet  består  overveiende  av  tykk  morene,   og  de  vestvendte

skråningene  er  de  aller  f leste  steder  ikke  for  bratte  for

åkerdyrking.   i  dalbunnen  nedenfor  har  man  hatt  muligheter

for  å  samle  f6r  på  fuktområdene  som  omkranser  Viggaelven,

men  ikke  i  ubegrensete  mengder  slik  som  ved  Oren-grenda  eller

Gamme.  Med  en  tett  bosetning  fra  sør  til  nord  i  eldre  jern-

alder  var  sikkert  disse   "herlighetene"  nøye  oppdelt.   Oppover

i  skråningen  ovenfor  bebyggelsen  blir  terrenget  raskt  ganske

karrig.  Det  er  ganske  bratt  og  storsteinet.   Setring  i  nyere

tid  har  foregått  til  dels  ganske  langt  fra,bebyggelsen,   inne

på  selve  åsen.

Ålsbygda  utmerker  seg  altså  som  et  område  hvor  planteproduk-

sjonen  har  hatt  særdeles  gode  betingelser,  mens  de  tilgjenge-
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lige  ressursene  av  f6r  eller  beite  for  dyrene  har  vært  mere

begrensete  eller  ikke  så  lett  tilgjengelige  fra  boplassene.

Disse  eksemplene  som  er  trukket  fram  her,  viser  at  forutset-

ningene  for  jordbruk  kan  variere  ganske  sterkt  innenfor  de

ulike  områdene  av  Hadeland.   De  viser  at  det  ikke  er  så  selv-

følgelig  at  hele  Hadeland  faller  inn  under  betegnelsen  "god

kornbygd".   Dette  antydes  faktisk  også  av  Hammer  i  1790-årene.

Han  skriver  at  korn-dyrkingen  er  måtelig  og  at  bøndene  of te

bare  har  korn  til  eget  bruk  eller  endog  i  visse  år  må  kjøpe

korn   (Westberg   1952)  .

Det  skal  bli  interessant  å  se  om  lokale  forskjeller  vil  kunne

belyses  når  en  gang  i  framtida  pollenanalytikerne  tar  for  seg

Hade landsområdet .

4)     Kan  deler  av  den  ekspansjonen  som  foregikk  i  yngre  jern-

alder  ses  som  en  begynnelse  av  den  ekspansjonen  som  fort-

satte  i  middelalder?

Både',yngre   jernalders-og  rud-ekspansjonen  kan  deles  i  to

grupper;  mens  de  fleste  yngre  jernaldersområdene  har  et  godt

naturgrunnlag,  har  rudekspansjonen  foregått  for  det  meste

til  områder  med  middels  godt  eller  dårlig  naturgrunnlag.

Felles  for  de  to  ekspansjonsfasene  er  utflytting  til  de

middels  gode  strøkene,  utflyttingen  hit  begynner  i  yngre

jernalder  og  øker  i  middelalder   (jfr.   konkl.   i  kap.   6.7.3.) .
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5)     Kan  områder  med  bare  fornminner  gis  en  datering  ut  fra

de  ulike  naturlige  betingelsene  i  eldre  resp.  yngre

jernalder?

I  følge  kap.   6.7.2.   har  vi  funnet  forskjeller  mellom  eldre

og  yngre  jernalder  med  hensyn  til  naturen,  men  forholdet  er

ikke  absolutt.   Både  områdene  med  eldre  og  med  yngre   jern-   t

aldersfunn  viser  en  spredning  i  naturgrunnlaget  fra  gode

til  dårlige  områder.   Det  er  derfor  umulig  å  direkte  bruke

fordelingen  av  naturgrunnlaget  for  datering  av  fornininne-

områdene .

Kartet  fig.56    viser  utbredelsen  av  de  stedfestete  gravlo-

kalitetene  med  skravering  av  områdene  etter  hvordan  natur-

grunnlaget  er.   Grensene  mellom  de  ulike  områdene  er  satt

dels  etter  hvordan  gravlokalitetene  klumper  seg  sammen,   dels

etter  hvordan  naturgrunnlaget  skiller  områder  fra  hverandre.

i  det  følgende  skal  vi  se  nærmere  på  områdene  i  -  iv.   De

ligger  alle  innenfor  tynnmorenedistriktet  i  Lunner  og  Jevnaker,

og  det  er  her  de  f leste  funntomme  fornminneområdene  er  lo-

kalisert.

Hvis  vi  antar  et  naturdeterministisk  utgangspunkt  for  hvordan

et  område  bosettes,   vil  det  være    de  beste  områdene  som  bo-

settes  først.

i  vår  sammenheng  skulle  det  bety  a.t  de  områdene  med  bra

poengsum  burde  kunne  vise  til  bosetning  i  eldre  jernalder.

De  fire  områdene  som  skal  behandles  er  alle  godt  avgrenset.
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Poengsummene  for  områdene  viser  jevnt  over  et  middels  godt

naturgrunnlag,   dvs.   6-9  poeng.   Innen  hvert  av  områdene  er

det  imidlertid  minst  et  delområde  som  har  høyere  poengsum

(10-11  poeng) .   I  områdene  ill  og  iv  ligger  de  gode  områdene

sentralt,   i  område  11  i  utkanten.   i  område  i  har  en  større

del  et  godt  naturgrunnlag.

En  naturdeterministisk  tolkning  av  bosetningen  i  disse

områdene  blir  følgende:

i.     ikke  bare  Velo,  men  også  Sogn   (ingen  daterende  grav-

funn)   har  et  naturgrunnlag  som  tilsier  at  området  kan  ha

vært  bebodd  under  eldre  jernalder.

ii.     i  tillegg  til  Greftegrev-området  som  har  funn  fra

eldre  jernalder,   skulle  etter  naturgrunnlaget  også  Skjennum

kunne  ha  vært    bebodd  i  denne  perioden.   Også  gårdsnavnet

peker  i  retning  av  dette   (-heim-navn) .

iii.     oren-Løyken-grenda:  Hvis  vårt  utgangspunkt  er  rett,

skulle  Løyken  være  blant  de  områdene  som  i  denne  grenda

var  bebodd  under  eldre  jernalder.   Innenfor  gårdsområdet

på  toppen  av  høydedraget   (jfr.   under  spørsmål  3  ovenfor)

ligger  deler  av  et  større  gravfelt  som  sannsynligvis  har

gått  i  ett  fra  Vestern  over  Løyken.  Lengst  i  øst  går  feltet
over  på  Virstads  eiendom.  Virstad  er  det  eneste  området  med

eldre  jernaldersfunn  som  har  dårlig  naturgrunnlag.  Det  er

derfor  fristende  å  tenke  seg  den  mulighet  at  funnet  fra

Virstad  i  virkeligheten  stammer  fra  Vestern-Løyken-grav-

feltet.
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iv.     Bosetningen  rundt  Lunner  kirke:   Sentralt  i  dette  området

ligger  fornminnene  på  Kjørven.   Her  finnes  også  funn  fra  eldre

jernalder.   Nord  og  sør  for  Kjørven  ligger  Flatla  og  Kalvsjø.

Rent  teoretisk  burde  alle  disse  tre  områdene  kunne  ha  hatt

bosetning  i  eldre  jernalder,   ut  fra  den  samlete  poengsummen

å  dømme.   Flatla  ligger  imidlertid  over  350  m.o.h.,   og  det

kan  tenkes  at  dette  området  er  bosatt  etter  de  to  andre.  Fra

bosetningen  med  gode  naturlige  forutsetninger  kan  utvidelsen

ha  skjedd  til  de  øvrige  delene  av  området  som  har  et  middels

godt  naturgrunnlag.

Det  viktigste  som  er  vist  i  dette  avsnittet  er:

a)     Innen  hver    av  de  avgrensete  fornminnegrendene  er  det

minst  ett  område  med  bedre  naturgrunnlag.

b)     Bakgrunnsstudier  av  funn-  og  fornminneområder  og  natur-

grunnlag  bør  kunne  gi  et  underlag  for  hypoteser  om

bosetningsutviklingen  som  siden  kan  testes  ved  mål-

rettete  stikkprøver  på  gravfelt.

6)     Kan  de  funntomme  områdene  som  hadde  stor  åkervidde/mange

bruk  i  1827  relateres  til  naturbetingelsene  for  eldre

eller  yngre  jernalder  og  avvises  som  mulige  bosetnir}gs-

området,   eller  settes  opp  som  mulig  bebodde  under  eldre

og/eller  yngre  jernalder?

Fem  av  områdene  tilhører  rud-ekspansjonen,   og  i  første  omgang

er  det  tvilsomt  om  de  har  vært  bosatt  under  jernalder.

I  sørvestre  del  av  Gran  ligger  et  samlet  område  som  ikke
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har  gitt  funn.  Nesten  hele  dette  området  ble  lagt  øde  i

senmiddelalderen.   Men  -  samtlige  av  disse  områdene  har  et

naturgrunnlag  som  er  middels  godt   (Stadum,   Bjella,   0,   Grymyr) ,

et  av  områdene  også  godt   (Moger) .

Disse  områdene  omkranser  Klæstad  hvor  det  er  kjent  forn-

minner.   Det  er  altså  en  mulighet  for  at  disse  områdene  ble

bosatt  i yngre  jernalder.  Et  spesialstudium  av  dette  området
vil  muligens  kunne  klargjøre  dette.

i  nordvestre  Tingelstad  ligger  to  -vin-gårder,   Lysen  og

Elken.   De  har  verken  funn  eller  fornminner.  Men  både  gårds-

navn,  naturgrunnlag  og  det  faktum  at  områdene  var  sterkt

oppdyrket  i  1827,   skulle  tSrde  på  at  de  kan  ha  vært  bebodd

også  i  jernalder.

Et  område  med  stor  oppdyrking/mange  bruk  i  1827  ligger  uten-

for  silurområdet,   i  grunnfjellsområdet  øst  for  Viggadalføret

i  Brandbu.   Dette  området  er  sannsynligvis  bosatt  senere.

Konklusjonen  på  denne  gjennomgangen  er  at  det  er  minst  to

områder  som  kan  ha  vært  bebodd  under  jernalderen:   Deler  av

sørvestre  Gran  og  nordvest  i  Tingelstad.
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sAmNDFulG

Den  første  delen  av  denne  bosetningshistoriske  avhandling

er  et  forsøk  på  å  belyse  viktige

iske  kildematerialet
feilkilder  ved  det  arkeo-

(funn  og  fornminner) .   Det  er  først

og  fremst  feilkilder  i  forhold  til  jernalderbosetningens

utbredelse  som  er belyst.

Bortsett  fra  et  par  mindre  områder  har  jeg  ikke  funnet  at

oppdyrkingen  før  1820  har  medført  hvite  flekker  på  kartet.

Det  er  heller  ikke  funnet  at  stor  oppdyrking  1827-1970  i

noen utstrekning  har  visket  ut  sporene  av  jernalderboset-

ningen .

Dette  betyr  for  det  første  at  det  bør  ha  vært  en  relativt

velbevart  fornminnebestand  de  første  arkeologene  møtte.   For

det  andre  ser  det  ut  til  at  den  arkdologiske  virksomheten

startet  tidlig  nok  til  å  fange  opp  oldsaker  da  jordbruks-

aktiviteten  virkelig  skjøt  fart  i  siste  halvdel  av  1800-

tallet.  Faglig  virksomhet  i  form  av  utgravninger  eller  inn-

samling  av  oldsaker  har  snarere  innvirket  på  funnmengden

enn  på  utbredelsen  av  funnene.

Ved  siden  av  kartlegging  av  de  områder  som  f ramkommer  av

funnenes  utbredelse,   er  også  en  stor  del  av  del kjente  forn-

minnelokalitetene  kartfestet.  Forsøk  har  vist  at  også  eldre

kartløse  registreringer  kan  benyttes  så  fremt  beskrivelsene

av  fornminnelokalitetene  er  forsynt  med  orienteringsoppgaver.

Tilsammen  er  1300  gravminner  registrert  på  Hadeland.
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Funn-  og  fornminneområdene  danner  rammen  om  det  området  som

var  bosatt  under  jernalderen.  De  funndaterte bosetnings-

områdene  viser  en  fordobling  av  bosetningsområdet  fra  eldre

til  yngre  jernalder.

XXX

Den  andre  delen  av  avhandlingen  består  av  analyser  av  natur-

grunnlaget  som  har  dannet  forutsetningene  for  bosetningsut-
viklingen  fra  eldre  til  yngre  jernalder.  Gjennom  å  analysere

bosetningsområdenes  beliggenhet  i  forhold  til  fjellgrunn,

jordarter,  høyde  over  havet  og  lokalklimatiske  forskjeller
uttrykt  ved  snøavsmeltning,  har  jeg  kommet  fram  til  at  ut-

videlsen  av  bosetningsområdet  i  yngre  jernalder  foregikk

til  områder  som  gjennomsnittlig  har  noe  dårligere  natur-

grunnlag  enn  eldre  jernaldersområdene.

En  test  av  naturfaktorenes  holdbarhet  ble  foretatt  på  boset-

ningsendringer  i  historisk  tid   (rud-ekspansjonen  og  ødelegg-

ingen  av  gårder  i  middelalder) .  Testen  viste  dels  at  utvel-

gelsen  av  naturfaktorene  gir  et  noenlunde  riktig  bilde  av
de  ulike  naturforholdene,  dels  kaster  den  lys  over  ekspan-

sjonen  i  yngre  jernalder.   Den  kan  ikke  ses  å  være  så  dra-

matisk  som  den  senere  rud-ekspansjonen  var  i  forhold  til

yngre  jernalderbosetningen.

Avslutningsvis  er  skissert  meget  kort  hvordan  man  etter  at

naturgrunnlagets  kvaliteter  er  kvantifisert  og  gjort  til-

gjengelige  for  sammenlikninger,   kan  stille  nye  spørsmål  om

bosetningen  i  jernalder.  De  viktigste  er:



188

1)     Det  er  ikke  mulig  å  se  noen  endring  i  betoningen  av

åker-  eller  februk  fra  eldre  til  yngre  jernalder.  imid-

lertid  har  det  vist  seg  at  det  sannsynligvis  kan  ha  vært

regionale  forskjeller  innen  en  og  samme  periode   (eksemp-

lene  viser  forskjeller  i  eldre  jernalder) .

2)     UtbredelsenHav  funn  og  fornminner  viser  ofte  til  mindre

grender  som  er  vel  avgrenset  i  forhold  til  hverandre.
innen  hver  av  disse  grendene  er  det  et  kjerneområde

hvor  naturgrunnlaget  er  godt,   selv  om  de  resterende

områdene  har  et  mindre  bra  naturgrunnlag.   En  mulig

tolkning  av  dette  er  at  grendene  er  vokst  fram  rundt

dette  kjerneområdet,  og  at  det  var  dette  området  som

ble  bosatt  først.
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FUNNKATALOG

I  funnkatalogen  har  jeg  brukt  følgende  for-
kortelser:
C         =  Universitetets  Oldsaksamling,   Oslo
NMS     =  Nordiska  Mus6et,   Stockholm
KH       =  Nationalmuseet,   København
HF       =  Hadeland  Folkemuseum

Funnkategorier:
=  Sikkert  gravfunn
=  Sannsynlig  gravfunn
=  Usikkert  gravfunn/depotfunn
=  Depotfunn
=  Løsfunn

Funnene  er  ordnet  etter  prestegjeld.
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