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SAMMENDRAG 
 

Den arkeologiske undersøkelsen på Berg nedre ble foretatt i perioden 12.10.–30.10.2015 i 

forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 249 fra Snertingdal sentrum til 

Nøssvegen i Gjøvik kommune. Det ble undersøkt en jordblandet gravrøys beliggende i en 

fremskutt posisjon på kanten av en flate i lett skrånende terreng. Gravminnet målte 8 x 7 meter på 

undersøkelsestidspunktet, men røysa var forstyrret av moderne vei- og anleggsvirksomhet og det 

opprinnelige anleggets form og utstrekning er derfor noe usikker. Røysa var oppbygget av en 0,9 

meter høy kjernerøys dekket av en opptil 0,25 meter tykk kappe av løsmasser. Trekull fra rester 

av et likbål under røysa ble datert til 400–540 f.Kr., noe som gjør det sannsynlig at gravminnet 

ble anlagt i folkevandringstid.  
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Forsidebilde: Tverrsnitt gjennom den undersøkte gravrøysen i Snertingdal sentrum. Foto: (Cf34941_1817). 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV 
GRAVRØYS  

BERG NEDRE, GNR. 229/83., GJØVIK KOMMUNE, 
OPPLAND FYLKE 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen ble gjennomført i forbindelse med reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs 

fv. 249 fra Snertingdal sentrum til Nøssvegen i Gjøvik kommune. Oppland fylkeskommune 

gjennomførte en arkeologisk forundersøkelse av traseen november 2013. Det ble da ikke påtruffet 

automatisk fredete kulturminner foruten en gravrøys id51022 som var kjent fra før (Friis 2014, 

Simonsen 2015). 

 

Gravhaugen ble første gang kartfestet i forbindelse med ØK-registreringer i 1977. En påfølgende 

kontrollregistrering ble utført i 1988. Gravhaugen var delvis skadet i nord av fv. 249 og deler av 

haugen gravd bort i forbindelse med anleggelsen av veien. Reguleringsplanen lå inne som fremtidig 

gang-/sykkelvei i kommuneplanens arealdel for Gjøvik (vedtatt 27. mars 2014), men røysa var også 

med i en eldre reguleringsplan vedtatt 17. august 1979 (Reguleringsplan «del av Snertingdal 

sentrum»). Røysa ble i planen fra 1979 forsøkt hensyntatt ved at gang- og sykkelveien ble lagt i en 

sløyfe rundt gravminnet, men tiltaket ble ikke realisert. Reguleringsplanen var fortsatt gjeldende 

da utgravningen ble gjennomført i 2015. 

 

På vegne av tiltakshaver, Statens vegvesen, Region øst, søkte Oppland fylkeskommune 31. juli 

2014 om tillatelse til inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 

om kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 8. august 2014 og det ble 

utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdene (revidert august 

2015). Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for det 

berørte kulturminnene 12. august 2015. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i 

perioden 12.–30.10.2015. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Hilde M. Sømme Melgaard Feltleder + GIS 12.10.15–30.10.15 15 

Kirsti Pedersen Assistent 12.10.15–30.10.15 15 

Judyta Zawalska Assistent 19.10.15–30.10.15 10 

Axel Johan Mjærum Prosjektleder 12.10.15, 26.10.15 1 

Sum   41 

Carl Ivar Schøll Gravemaskinfører 13.10.15–29.10.15 3 

Tabell 1: Deltagere på utgravningen. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av M. 

Samdal). 
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Figur 2: Ortofoto av Berg nedre med gravrøys markert i gult og avskrevne strukturer markert i grått 

(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 10.05.2017, Kathryn E.J. Sæther). 
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 BESØK OG FORMIDLING 

Utgravningen fikk besøk av grunneieren og en del lokalbefolkning på grunn av plasseringen 

langs hovedveien. Besøkende ble gitt en orientering om gravingen og de funnene som ble gjort. 

Onsdag 14.10.15 ble feltmannskapet invitert på lunsj til det lokale dagsenteret i bygda der vi 

snakket litt om prosjektet vårt. Utgravningen fikk også besøk av Gjøvik historielag ved to 

anledninger. Det ble imidlertid ikke gjennomført organisert formidling eller kommunisert med 

presse under feltarbeidet. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Den omsøkte gravhaugen ligger i Snertingdal sentrum. Området preges av et kulturlandskap med 

spredt jordbruksbebyggelse og store utmarksarealer. Området er svært rikt på kulturminner fra 

jernalder og utmerker seg med flere store gravfelt og rydningsrøysfelt. En rekke lokaliteter ligger 

i nærområdet til gravrøys id 51022, deriblant mange gravminner. Blant disse er det store gravfeltet 

på Seegård (id 21431), hvor studenten Oddveig Bodahl utførte undersøkelser i 1932. En gjenstand 

av jern (C25325) ble levert inn. I bygdebok for Biri-Snertingdal (Lauvdal 1951) er det nevnt at det 

ble funnet kull både i denne haugen og en haug på Brenner (C25326). Trolig dreier dette seg om 

branngraver. Gravfeltet på Seegård ligger i tilknytning til en rekke dyrkingsspor, som åkerreiner 

og rydningsrøyser. Seegårds middelalderske kirkested lå umiddelbart øst for gravfeltet. En 

middelalderkirke skal også ha vært plassert på Kirkehaugen (id 21422). To fragmenter av brente 

bein (C25324) ble levert inn fra en gravhaug på nabogården Snartum (id 41332), som Bodahl 

undersøkte samme år.  

 

Et annet gravfunn fremkom på Seegård/Snartum i 1877 (C8301–8312), og besto av et svært rikt 

gravmateriale fra yngre jernalder. Blant inventaret er et fullt våpensett med sverd, spyd, øks og 

skjoldbule, men også plogjern, ljå, rangle og bissel. På Skundberg er det ved pløying fremkommet 

en grav fra eldre jernalder, med bronsenål (trolig tilhørende en fibula) og sølvtråd (C25581). 

Graven var dekket av steinheller og haugen er beskrevet som liten. En rekke funn fra eldre og yngre 

jernalder er likeledes funnet på gården, deriblant en jernbarre og fire spydspisser (C25581, 

C54766–C54768 og C25292), men funnomstendighetene er uklare. På Skundberg ligger det i dag 

tre mindre gravfelt (Id 21423, 41320 og 76448). På et gravfelt på Lindstad er det funnet en kniv 

(C37243).  

 
Id Art Lokalitetsnavn Id Art Lokalitetsnavn 

12015 Røysfelt Audenstad 41336 Gravfelt Nittåsen 

12030 Fangstlokalitet Segård 49944 Kullfremstillingsanlegg Tømmeråsen 

12036 Gravminne Nittåsen 51021 Gravfelt Klette søndre 

132427 Fangstlokalitet Nøss nedre 51022 Gravminne Berg 

132431 Jernvinneanlegg Tømmeråsen 51033 Gravminne Nittåsen 

132432 Fangstlokalitet Austdal nordre 62051 Røysfelt Hov Søndre 

132449 Fangstlokalitet Austdal nordre 76444 Gravminne Rud 

132455 Fangstlokalitet Austdal nordre 76446 Gravfelt Fåreng 

132458 Fangstlokalitet Austdal nordre 78856 Rydningsrøyslokalitet Ligården 

132485 Kullfremstillingsanlegg Nøss nedre/søndre 79567 Gravminne 

Snertingdal 

Ungdomsskole 
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21422 Kirkested 

Kirkerud kirkested - 

Kjerkehaugen 79569 Røysfelt Høystad 

21431 Gravfelt Segård 21423 Gravfelt Skundberg 

31299 Røysfelt Tømmeråssveom 41320 Gravfelt Skundberg 

31300 Fangstlokalitet Tømmeråssveom 76448 Gravfelt Skundberg 

41330 Røysfelt Skonnor 79576 Gravfelt Drogset 

41331 Gravfelt Nøss  
Tabell 2: Kulturminner i nærområdet til gravrøys id 51022. 

 

En rekke rydningsrøysfelt er også kjent i nærområdet, og de største er registrert på Høystad (id 

79569), Hov søndre (id 62051) og Tømmeråssveom (id 31299). Ingen av disse er nærmere 

undersøkt. Det er i tillegg kjent enkelte fangstgroper, jernvinneanlegg og kullgroper i nærområdet.  

 

Det har ikke blitt gjennomført arkeologiske utgravninger i bygdenære områder i Snertingdal i 

moderne tid, men det har de senere årene blitt gjennomført flere undersøkelser i de høyere deler av 

dalsidene, fjellområdene og i Biri. Det skal spesielt fremheves de mange mindre 

jernvinneundersøkelsene i samarbeid med lokalhistorielaget Snertingdalstreff (Larsen 2003). På 

Kråkhovdet i fjellområdene i vest gjennomførte Oldsakssamlingen i 2000 også en mindre 

undersøkelse av sperregjerder i myr tilknyttet et større fangstgropsystem (Gustafson 2007). Det 

foreligger seks dateringer av stokker til bronsealder, eldre jernalder og middelalder (C58175). 

Deler av et jernvinneanlegg fra romertid ble gravd ut som en del av samme prosjekt. På Bollerud 

nordvest for Biri ble det i 2007 undersøkt et stort rydningsrøysfelt med dyrkingsflater og en 

hustomt (Grindkåsa og Holm 2009). Dateringene tidfestet aktiviteten til jernalder, middelalder og 

nyere tid. I 2009 ble restene av et jernvinneanlegg fra eldre jernalder undersøkt på Kristianslund i 

utkanten av Biri sentrum (Berge og Larsen 2011).  

 

Enkelte andre undersøkelser har også blitt foretatt i Gjøvik kommune de senere år. Sør i Gjøvik, 

på Vårnes, ble et dyrkingslag og koksteinslag gravd ut i 2008 (Johansson og Rundberget 2009). 

Dyrkingslaget ble datert til overgangen senmiddelalder/etter-reformatorisk tid, mens 

koksteinslaget ble datert til tidlig middelalder. I 2009 ble bosetningsspor og dyrkingslag 

undersøkt på Gryte store, Omland, Klokkergården og Haug i Vardal (Eggen, Johansson og 

Lønaas 2010). Sjaktovner fra jernfremstilling ble datert til yngre romertid og merovingertid, 

dyrkingssporene til yngre bronsealder og eldre jernalder. I 2013 ble en rekke rydningsrøyser 

undersøkt på Torkekollen utenfor Gjøvik. Et utvalg røyser ble radiologiske datert til tidsspennet 

romersk jernalder–nytid (Russ 2015). 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs reviderte prosjektplan datert 5. august 2015 (Simonsen 2015) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen på Berg nedre. Prosjektplanen ble utarbeidet med utgangspunkt i 

registreringsfunn gjort av Oppland fylkeskommune november 2013 (Friis 2014). Det ble da ikke 

påtruffet automatisk fredete kulturminner, foruten den tidligere registrerte gravrøysen id 51022. 

Gravhaugen var skåret i nord av veiskjæring til fv. 249. De viktigste 

problemstillingene/prioriteringene for undersøkelsen var: 
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 Hvordan er de ytre og indre deler av gravminnet bygd opp?  

 Hvordan er gravskikken; inneholder haugen sekundærbegravelser?  

 Kan det observeres rester etter ritualer eller handlinger i forbindelse med gravleggingen? 

Er det bevart gjenstander i graven, og hvor er de plassert?  

 I hvilken grad er haugen plyndret, og fant plyndringen sted kort tid etter gravleggingen eller 

i nyere tid? 

 

 Påvise eventuelle flatmarksgraver, andre spor etter forhistorisk aktivitet eller dyrkning, 

enten under eller utenfor gravhaugen. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Det ble anvendt en 14 tonns gravemaskin med pusseskuff til å fjerne ulike lag og stein fra 

røysene, samt torvlag fra nærområdet rundt disse. Røysene og fremgravde lag ble renset med 

krafse og graveskje. Strukturene ble tegnet og fotografert i plan og profil, samt beskrevet på eget 

skjema. Det ble innsamlet ulike naturvitenskapelige prøver fra røys A201. Prøver er katalogisert 

under C60143. Det ble brukt digitalt speilløst systemkamera, og bildene ble lagt inn i KHMs 

fotobase under Cf34941.  

 

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

systemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til 

videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble 

RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før eksport 

inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. 

Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10. 

 

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

format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de 

respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen av id 51092 ble gjennomført i perioden 12.–30.10.2015. Lokaliteten var 

overgrodd av kratt og busker ved ankomst, og dette måtte derfor fjernes før arbeidet med å 

dokumentere gravrøysa kunne starte. Underveis i dette arbeidet ble det påtruffet ytterligere én 

røys og én steinpakning nært inntil den omsøkte gravrøysa. Gravrøysa og de to nye strukturene 

ble renset manuelt i flaten og deretter dokumentert med innmåling og foto. I dette arbeidet ble det 

blant annet benyttet drone, for å få gode oversiktsbilder over lokaliteten og kulturminnene. Etter 

den innledende dokumentasjonen ble området rundt røysene avtorvet med maskin, samt at en 

profil i veiskjæringa mot fylkesveien ble renset. Denne profilen ble dokumentert med foto og 

tegning. Den tidligere ukjente røysa, A230, og steinpakningen A260 ble snittet lagvis for hånd. 

Da det under arbeidets gang ble gjort funn som tilsa at de nyoppdagede strukturene var av nyere 
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tids opprinnelse, ble det gravd dypere langs profilen for å sikre en god avgrensning og kartlegge 

om det var funnførende lag under strukturene.  

 

Selve gravrøysa ble navngitt A201 under feltarbeidet, og utgravningen av denne ble i delvis styrt 

av røysas plassering tett inntil fylkesveien. Plasseringen gjorde at det ikke var praktisk 

gjennomførbart å grave røysa i kvadranter, og det ble derfor anlagt et snitt fra fylkesveien og 

sørover gjennom røysa. Røysa ble snittet med maskin, og steinene ble fjernet lagvis. Etter hvert 

lag ble fjernet, ble overflaten renset og dokumentert med foto. Det ble tatt fotoserier til 

produksjon av fotogrammetri for hvert lag. Profilen ble renset og fotografert, før den resterende 

halvdelen av røysa ble fjernet på samme måte. Likbålet A1240 ble innmålt, snittet og massene i 

laget såldet. Avslutningsvis ble flaten under røysa flateavdekket én gang til for å lete etter 

eventuelle eldre strukturer. 

 

 

Figur 3. Prosjektleder poserer foran gravrøysa ved utgravningens start. Moderne avfall på toppen av røysa 

er synlig i bakgrunnen. (Cf34941_1035). 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Gravrøysa id 51022 er som tidligere omtalt delvis skadet i nord av fv. 249, da deler av røysa er 

gravd bort i forbindelse med anleggelsen av veien. Dette ble tydelig når vi renset fram profilen i 

den gamle veiskjæringa. I denne sammenhengen ble det også tydelig at trærne og buskene hadde 

skadet røysa i betydelig grad, da fjerningen av relativt små trær og rotsystemer etterlot seg store 
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hull i røysa. Haugens nærhet til veien og det nærliggende tunet har også hatt betydning for 

mengden moderne søppel som var deponert på store deler av haugen, og det ble funnet en god del 

moderne glass, keramikk, tegl, betongrør, metal og plast i toppen av røysa. Tett inntil den østre 

kanten av røysa var det anlagt en dreneringsgrøft som løp under fylkesveien, og denne har skadet 

kanten av røysa. Mot sør lå det en traktorvei, og denne har gått over den sørlige kanten av røysa. 

Massene i denne delen av røysa var derfor sterkt komprimerte og røysas form var endret. 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 

 

Figur 4: Oversiktskart av utgravningsområde (Produsert 06.03.2019, H.M.S. Melgaard). 
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6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER  

6.1.1 GRAVRØYS A201 OG LIKBÅL A1240 

 

Figur 5: Oversiktsbilde av gravhaug A201 etter rydding av vegetasjon (Cf34941_1021). 

 

Gravrøysa lå fremst på en liten flate i et lett skrånende terreng. På undersøkelsestidspunktet målte 

røysa på det bredeste ca. 8 meter fra øst til vest, med et tverrmål i overkant av 7 meter. Imidlertid 

må det påpekes at røysa var kraftig skadet ved utgravningens tidspunkt (se kapittel 5.4), slik at 

det ikke lot seg gjøre å avgjøre anleggets eksakte opprinnelige mål.  

 

Røysa var 110 cm høy, og det var et tilnærmet flatt parti på toppen. På overflaten så gravminnet 

ut til å være en jordblandet røys. Under det tynne vegetasjonslaget i toppen av haugen lå et 5–25 

cm tykt lag med gråbrunt fyll, bestående primært av grov sand og grus, med en god del humus og 

småstein. Laget gikk delvis ned i mellom steinene under. Resten av røysa bestod i all hovedsak 

av stein med kun små mengder fyll mellom steinene. Steinene i røysa varierte noe i størrelse, fra 

nevestore til 20–50 cm, og alle steinene kunne løftes av en person. Under røysa ble det påtruffet 

morenemasser bestående av rødbrun siltholdig sand iblandet store og små steiner. Det ble ikke 

observert rester av fossile dyrkingslag eller gammel markoverflate.  

 

Under utgravningen ble det ikke observert noen anlegg eller strukturer gravd ned i røysas 

overflate eller i steinpakningen som tydet på sekundære graver eller senere forstyrrelser. Som alt 

omtalt var imidlertid store deler av røysa forstyrret av forholdsvis store stubber og røtter, noe som 

kunne vanskeliggjøre gjenkjennelsen av slike anlegg.  
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Figur 6: Gravhaug A201 i profil. På bildet fremkommer det tydelig hvordan den nordre (høyre) delen var skadet av 

en veigrøft (Cf34941_1820).  

 

Figur 7: Likbål A1240 i plan (Cf34941_1822). 
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Likbål A1240 

Likbålet A1240 ble påvist under røys A201, og lå forholdsvis sentralt i den bevarte delen av 

gravminnet. Laget var usammenhengende og hadde en ujevn, oval form i plan og var orientert 

med lengderetningen nordvest–sørøst. Likbålet målte ca. 220 cm ganger 140 cm. Fyllet hadde en 

gråsvart farge og besto i hovedsak av kullbiter og -støv blandet med noe sand. Laget var kun 

bevart flekkvis og ved snitting hadde det ikke en sammenhengende form, men både sidene og 

bunnen virket å være ujevne. På det dypeste var laget 16 cm. Det ble som tidligere omtalt ikke 

observert spor etter gammel markoverflate under røysa A201, og dette var også tilfelle for 

likbålet A1240. Fraværet av gammel markoverflate kan muligens forklares ved at denne har blitt 

nedbrutt etter røysa ble anlagt, men trolig ville det likevel vært mulig å se spor etter et slik lag. At 

det likevel ikke ble gjort slike observasjoner kan antyde at flaten kan ha vært ryddet for 

vegetasjon og utvaskingslaget fjernet i forkant av at likbålet ble dannet og røysa anlagt. 

 

Ved sålding av fyllet fra A1240 framkom det ingen gjenstandsfunn eller brente bein. Mangelen 

av brente bein og gravgods kan muligens skyldes bevaringsforholdene på stedet, slik at alle slike 

gjenstander har blitt nedbrutt. Den ujevne formen og tykkelsen til A1240 gjør det nærliggende å 

tro at brannlaget i stor grad er brutt ned av ulike naturprosesser, som for eksempel utvasking og 

bioturbasjon. I felt ble det ikke helt utelukket at det kunne dreie seg om en naturdannelse, men ut 

fra lagets tykkelse og den sentrale plasseringen under røysa er det nærliggende å se 

sammenhengen mellom laget og den omliggende haugen. Det er derfor høyst trolig at A1240 er 

de nedbrutte restene av et likbål og dermed representerer de siste restene av en kremasjonsgrav. 

 

 

Figur 8: Likbål A1240 i profil (Cf34941_2383). 
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Figur 9: Oversikt over de avskrevne strukturene A230 og A260 i plan (Cf34941_1047). 

6.1.2 RØYS A230 OG STEINPAKNING A260 

Om lag 1,5 meter vest for gravrøys A201 lå det en godt synlig avlang røys, A230. Røysa målte 

510 x 374 cm i plan, og var 65 cm høy. Denne var ikke registrert av fylkeskommunen, men i 

henhold til prosjektplanens problemstillinger ble det bestemt at også denne røysa skulle 

undersøkes siden den lå innenfor sikringssonen til A201. Det ble også bestemt at en steinpakning, 

A260, som ble påtruffet umiddelbart sør for denne skulle undersøkes. Steinpakningen målte 280 

x 275 cm i plan, og var 20 cm tykk. 

 

Røysa og steinpakningen var løselig oppbygget med store stein i ytterkant og hovedsakelig 

mindre stein, ca. 20 x 30 cm, i midten (se fig. 10). Det ble påtruffet flere store stein mot bunn av 

snittet som det ikke var mulig å flytte for hånd. Ned mot bunnen i røysa og steinpakningen ble det 

funnet rester av gamle sementrør og murstein, i tillegg til moderne jernskrot. Dette, i tillegg til at 

steinpakningen A260 lå inn mot en telefonstolpe og at røys A230 lå inntil en grensemarkør, førte 

til at strukturene ble tolket som moderne rydning og dermed avskrevet. 

 

Under A230 og A260 ble det oppdaget et mulig dyrkingslag, og dette laget ble undersøkt 

nærmere med et dypt snitt. Også i dette laget ble det funnet moderne avfall i form av en legokloss 

og syltetøystrikker, og laget ble dermed avskrevet som førreformatorisk. 
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Figur 10. Moderne rydningsrøys A230 i plan, underveis i undersøkelsen. Store steiner ligger plassert langs røysas 

ytterkant, mens sentrum av røysa består av mindre, nevestore steiner (Cf34941_1510).  

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det foreligger to flotterte makrofossilprøver og en kullprøve fra utgravningen. Kullprøven har 

gjennomgått detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum (2016), og er radiologisk datert ved 

Lunds universitet (2016). Restmaterialet fra kullprøven er magasinert under museumsnummer 

C60143/1. Begge makrofossilprøver stammer fra likbålet A1240, men ble ikke prioritert for 

analyse. Én av prøvene er kassert, mens den andre er magasinert under C60143/2. 

 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det foreligger en kullprøve fra utgravningen. Prøven er vedartsbestemt ved Moesgaard museum 

(se tabell 3, for rapport se kapittel 11.6). 

 

PKnr. Anr. Struktur Vekt, 

gram 

Antall 

kullbiter 

Vedartsbestemt 

1266 1240 Likbål 8,9 10 

10stk. = 2 eldre gren av bjørk, 3 yngre 

gren av selje, 5 stykker av frukttre (1 

gren, 1 eldre gren, 2 yngre gren, 1 

kvist). 
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Tabell 3: Oversikt over artsbestemte kullprøver. 

7.2 RADIOLOGISKE DATERINGER 

Det foreligger én radiologisk datering fra utgravningen. Dateringen er utført på trekull av bjørk, 

og det daterte stykket har tilhørt en eldre gren.  

 

Pnr. Anr. Struktur Lab.nr Datert 

materiale 

Ukalibr. 

C14-dat. 

Kalibrert 

datering 1sigma 

(oxcal.) 

Kalibrert 

datering 2 

sigma 

(OxCal.) 

1266 1240 Likbål Ua-53425 

Eldre 

gren av 

bjørk 

1600±27 

BP 

 

410–540 e.Kr. 
400-540 

(95,4%) e.Kr. 

Tabell 4: Oversikt over daterte prøver. 

 

 

 

Figur 11: Radiologisk datering av trekull fra likbål A1240. Figur generert av OxCal (Atmospheric curve 

from Reimer et. al (2013); OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005): r5 IntCal13). 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Undersøkelsen av gravrøysa på Berg nedre og dens umiddelbare omgivelser viste at området røysa 

lå i har vært utsatt for en relativt omfattende aktivitet i moderne tid. Det var likevel mulig å se at 

røysa opprinnelig har ligget lengst frem på en liten flate i et lett skrånende terreng. En slik 

plassering vil ha fremhevet røysa i terrenget og fått den til å se større ut enn den egentlig var. Bruk 

av naturformasjoner som bergfremspring og rygger for å fremheve gravminners størrelse er et 

vanlig forekommende fenomen i de periodene av forhistorien hvor den døde ble gravlagt i røyser 

og hauger.  

 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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  95.4% probability
    400AD (95.4%) 540AD



Gnr. 229, Gjøvik kommune  Saksnr. 2014/8526 

 

  

 20 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

De moderne skadene gjør tolkninger av gravminnets opprinnelige utforming og størrelse mindre 

sikre, men formen til den bevarte delen av røysa tilsier at den trolig har vært rund eller oval og hatt 

største mål på om lag ni meter. Den opptil 110 cm høye røysa var dekket av en 5–25 cm tykk kappe 

av løsmasser, men bestod ellers av stein av varierende størrelse. Det ble ikke observert tegn til at 

gravminnet skal ha vært forsøkt plyndret eller utvidet i forbindelse med sekundære begravelser, og 

det virker derfor overveiende sannsynlig at både kjernerøysa og kappen med løsmasser tilhører det 

opprinnelige gravminnet. 

 

Under røysa sentrum ble det påvist et for det meste tynt og usammenhengende lag som tolkes som 

rester av likbålet (bålmørje). Det ble ikke gjort funn av gjenstander eller brente bein i laget. Laget 

lå rett på undergrunnen, og det ble ikke observert spor etter varmepåvirkning av undergrunnen. Det 

ble heller ikke observert sikre rester av gammel markoverflate under hverken likbålet eller resten 

av gravminnet. Dette kan antyde at likbålet har ligget et annet sted, trolig i røysas nærområde, og 

at rester fra bålet ble fraktet til et klargjort område hvor restene fra likbålet ble plassert og røysa 

deretter reist. Trekull fra likbålet er analysert, og de analyserte stykkene besto av grener av frukttrær 

med innslag av selje og bjørk. Siden det her er snakk om et likbål kan det ikke utelukkes at noe av 

de forkullede restene av tre eventuelt stammer fra gravgaver, og at det er derfor det finnes flere 

forskjellige arter i kullmaterialet (Mikkelsen og Bartholin 2009). Alle de identifiserte artene har 

imidlertid hatt gode vekstvilkår på Berg nedre, og trekullet kan dermed like trolig stamme fra 

innsamlet ved brukt som opptenning av likbålet. En prøve av bjørk fra likbålet er tidfestet til 400–

540 e.Kr., noe som tilsvarer perioden folkevandringstid. Den daterte prøven stammet fra en eldre 

gren og prøven kan derfor ha hatt en egenalder som kan ha innvirket på dateringsresultatet. Tatt i 

betraktning det brede dateringsspennet virker det likevel overveiende sannsynlig at gravrøysa på 

Berg nedre ble reist en gang i løpet av folkevandringstid, ca. 400–550 f.Kr. 

 

Jordblandede røyser og branngravskikken var utbredt i folkevandringstid, men det er heller ikke 

uvanlig å se stor variasjon i gravskikken innenfor små geografiske områder (Solberg 2000:135). 

Det er tidligere funnet brente bein i en gravhaug på Snartum (C25324) og kull i gravhauger på 

gårdene Seegård (C25325) og Brenner (C25326). Det er som omtalt i kapittel 4 få godt daterte 

gravfunn fra Snertingdal. Det er ikke tidligere undersøkt gravminner datert til folkevandringstid, 

eller andre perioder i Snertingdal. Et lite antall gravfunn med sannsynlig datering til romertid er 

kjent fra området (C25581, C25291, C54767) og det er undersøkt fangstanlegg, jernvinneanlegg 

og dyrkingsspor med datering til eldre jernalder, men ingen gjenstander eller gravfunn tidfestet til 

folkevandringstid er tidligere kjent fra Snertingdal. Undersøkelsen av gravrøysa på Berg nedre 

dermed den første undersøkelsen av et gravminne fra folkevandringstid området og utgjør dermed 

et viktig bidrag til kunnskapen om gravskikken i eldre jernalder og folkevandringstid i Snertingdal. 

 

 SAMMENDRAG 

Den arkeologiske undersøkelsen på Berg nedre ble foretatt i perioden 12.10.–30.10.2015 i 

forbindelse med reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 249 fra Snertingdal sentrum til 

Nøssvegen i Gjøvik kommune. Det ble undersøkt en jordblandet gravrøys beliggende i en 

fremskutt posisjon på kanten av en flate i lett skrånende terreng. Gravminnet målte 8 x 7 meter på 

undersøkelsestidspunktet, men røysa var forstyrret av moderne vei- og anleggsvirksomhet og det 

opprinnelige anleggets form og utstrekning er derfor noe usikker. Røysa var oppbygget av en 0,9 
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meter høy kjernerøys dekket av en opptil 0,25 meter tykk kappe av løsmasser. Trekull fra rester 

av et likbål under røysa ble datert til 400–540 f.Kr., noe som sannsynliggjør at gavminnet ble 

anlagt i folkevandringstid.  
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 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Anr Struktur Bredde Lengde Tykkelse Beskrivelse 

201 Røys 200 200 110 Tydelig i plan, skåret i nord av veiskjæring. Toppen av røys bestod av knyttnevestor stein som er blandet med moderne avfall. 
Vest og sørlig del av struktur hadde en svak helning og omfattet stein blandet med torv. Tre store trær har stått på røysen. 
Steinsamling A220, som ble påvist å være moderne, lå i på torv i røysens vestlige avgrensning. 
I nordlig profil (skåret av veiskjæring) fremstod røysen med tre lag. Lag 1: Øvre lag bestående av torv, nevestor stein, røtter og 
stedvis moderne fyll. Lag 2: Midtre del av røys som bestod av mørk brun flisberg blandet med silt, og nevestor stein. Lag 3: 
Nederste lag som bestod av brun siltig leire iblandet nevestor stein. 
Under lag 3 i østlig halvdel ble det påtruffet et kullblandet lag, A1240, som beliggenhet kunne indikere likbål Det ble imidlertid 
ikke funnet bein eller øvrige gjenstander i laget, og er derfor tolket som kullag uten kjent funksjon. Kullaget er radiologisk datert 
til folkevandringstid som tilsier at røysen A201 er påbegynt anlagt etter denne perioden. 

220 Avskrevet 60 80 
 
Steinsamling som ble påtruffet i vestlig avgrensning av røys A201. Samlingen bestod av knyttnevestore stein i avgrensningen og 
mindre stein i midten som lå på torv. Undersøkelse påviste moderne søppel mellom steinene. 

230 Avskrevet 374 510 65 Tydelig i plan, men uklart avgrenset mot tilstøtende steinpakning A260 i sør. Større stein (ca. 40 x 40 cm) markerte røysens 
vestlige avgrensning og midten bestod av knyttnevestore og hodestore stein. I nordlig del var steinen blandet med torv, og det 
ble påtruffet fem fragment av kloakkrør på toppen av røysen. Et stort tre har stått i sørøstlig avgrensning. Nevestor stein hadde 
rast ned i sørlig del av røysen og lagt seg inntil nordlig del av A260. Undersøkelse av røysen påviste moderne gjenstander 
iblandet rundt og under steinen. Røysen ble derfor avskrevet som moderne. 

260 Avskrevet 275 280 20 Tydelig i plan, men uklart avgrenset mot røys A260 i nord. Bestod av hodestore og litt større stein i avgrensning som ikke lå 
jevnt rundt hele haugen, men litt rotete og sporadisk. Toppen og midten bestod av spaltet eller frostsprengt stein eller 
berggrunn. Nordlig og sørlig del omfattet en del torv som var blandet med nevestore stein. Sørøst, i kanten av pakningen har 
det stått et lite tre, og i sørlig avgrensning stod det en telefonstolpe. I toppen av sørøstlig del ble det påtruffet et moderne støpt 
element, og i sørvest en murstein. Like ved sørøstlig avgrensning ble det funnet en steinhelle som dekket moderne 
jernredskaper slik som hakke og høygaffel. Undersøkelse av steinpakningen påviste moderne gjenstander mellom steinene. 
Strukturen ble derfor avskrevet som moderne.  

1240 Kullag/ 
likbål 

110 214 16 Avdekket under lag 3 i østlig halvdel av røys A201. Strukturens beliggenhet og utseende liknet likbål, men undersøkelse påviste 
ingen bein. Strukturen er derfor tolket som kullag med ukjent formål. Godt synlig mot undergrunn, ujevn og til dels uklart 
avgrenset. Gjennomboret/skåret av røtter i øst. Bestod av gråsvart, svært kullblandet silt, iblandet litt grus og flere hodestore 
stein. Svært ujevn i profil, samt usammenhengende, men stedvis relativt dyp, inntil 16 cm. Stein kun i toppen. PK1266 er 
radiologisk datert til 410-540 e.Kr. som tilsvarer folkevandringstid. 



11.2 TILVEKSTTEKST, C60143/ 

 

C60143/1-2 

Gravfunn fra jernalder fra SNERTINGDAL SENTRUM, FV249, av BERGE NEDRE 

(229/83), GJØVIK K., OPPLAND. 

Funnomstendighet: I forbindelse med reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs fv. 

249 fra Snertingdal sentrum til Nøssvegen i Gjøvik kommune. Oppland fylkeskommune 

gjennomførte en arkeologisk forundersøkelse av traseen november 2013. Det ble da ikke 

påtruffet automatisk fredete kulturminner foruten en tidligere registrert, skadet gravrøys 

id 51022. Røysen ble totalgravd høsten 2015, og det fremkom et kullag/likbål under 

strukturen. Kull fra laget er detaljert vedartbestemt ved Mosegaard museum (2015), samt 

radiologisk datert ved Uppsala Universitet (2016). Analyserapporter foreligger i 

utgravningsrapport (Melgaard 2019). 

 

1)  En prøve, kull, er detaljert vedartbestemt, samt radiologisk datert: PK1266 fra 

kullag/likbål under røys A201. 10 stk. kull vedartbestemt til 2 eldre gren bjørk; 1 gren, 1 

eldre gren, 2 yngre gren og 1 kvist av frukttre og 3 yngre gren selje. Bjørk er radiologisk 

datert til 1600±27 BP, 410–540 e.Kr. (Ua-53425). 

 

2) En flotert prøve, makro, fra likbål A1240. Prøven er ikke analysert. Prøven er fordelt 

på to poser. Vekt: 62,6 gram. 

 

Orienteringsoppgave: Skjæres i nord av veiskjæring til fv 249. 28 m NØ for Nedre Berg 

villa. 14 m NNV for grensepunkt mellom eiendom 229/46, 229/58, og 229/83. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6750268, Ø: 575479. 

LokalitetsID: 51022. 

Litteratur: Melgaard, H. M., 2019: Rapport arkeologisk utgravning. Gravrøys. Berg 

nedre, 229/83, Gjøvik kommune, Oppland fylke. KHMs arkiv. 

  



11.3 PRØVER 

11.3.1 PRØVER 

Anr. Pnr. Struktur Prøvetype Vedart 
C14-

datering 
BP 

Kalibrert C14-
datering, 1 sigma 

1240 PX1234 Kullag/(likbål) Mikromorf Kassert - - 

1240 PM1265 Kullag/(likbål) Makro Kassert - - 

1240 PM1264 Kullag/(likbål) Makro Magasinert - - 

1240 PK1266 
Kullag/(likbål) 

Kull 
10 stk. = 2  eldre gren bjørk, 1 gren, 1 eldre gren, 2 

yngre gren og 1 kvist frukttre og 3 yngre gren selje. 

Bjørk er datert. 

1600±27 410-540 e.Kr. 

201 PK1235 Gammel markoverflate Kull Kassert - - 

 

  



11.4 TEGNINGER 

11.4.1 PROFIL RØYS A201 
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11.4.2 PROFIL LIKBÅL/KULLAG A1240 
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11.5 FOTOLISTE, CF34941 

Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34941_1017.JPG Oversikt A201 og 230 før rensing Ø Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1020.JPG Oversikt A230 og 260 før rensing N Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1021.JPG Oversikt A201 og A230 før rensing NV Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1022.JPG Oversikt A220 og 260 før rensing VSV Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1023.JPG Oversikt A201 og A230 før rensing S Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1026.JPG Oversikt A201 før rensing VSV Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1028.JPG A201 og A230 før rensing SSØ Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1031.JPG Oversikt A230 før rensing N Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1033.JPG Oversikt A260 før rensing NNV Axel J. Mjærum 12.10.2015 

Cf34941_1034.JPG Arbeidsbilde   Kirsti Pedersen 12.10.2015 

Cf34941_1035.JPG Arbeidsbilde   Kirsti Pedersen 12.10.2015 

Cf34941_1036.JPG Arbeidsbilde med maskin   Kirsti Pedersen 13.10.2015 

Cf34941_1040.JPG A201, oversiktsbilde nordvendt profil S Kirsti Pedersen 14.10.2015 

Cf34941_1041.JPG A201, nordvendt profil, østlig del S Kirsti Pedersen 14.10.2015 

Cf34941_1042.JPG A201, nordvendt profil, midt del S Kirsti Pedersen 14.10.2015 

Cf34941_1043.JPG A201, nordvendt profil, vestlig del S Kirsti Pedersen 14.10.2015 

Cf34941_1044.JPG Arbeidsbilde med Hilde Melgaard   Kirsti Pedersen 14.10.2015 

Cf34941_1047.JPG A260 i plan med A230 i bakgrunnen N Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1051.JPG A230 i plan Ø Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1053.JPG A230 i plan SSØ Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1057.JPG A260 i plan V Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1058.JPG Partiet mellom A230 og A260 Ø Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1059.JPG Partiet mellom A230 og A260 Ø Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1062.JPG A230s avgrensning mot A260 N Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1063.JPG A230 og A260 i plan V Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1064.JPG A230, A260 og A201 i plan NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1066.JPG Arbeidsbilde   Hilde M. Sømme Melgaard 14.10.2015 

Cf34941_1067.JPG A260, V halvdel, lag 1 S Judyta Zawalska 19.10.2015 

Cf34941_1071.JPG Magne og dronen   Kirsti Pedersen 19.10.2015 
Cf34941_1074.JPG Magne og dronen   Kirsti Pedersen 19.10.2015 
Cf34941_1075.JPG Magne og dronen   Kirsti Pedersen 19.10.2015 
Cf34941_1275.JPG A260, V halvdel, lag 2 Ø Judyta Zawalska 19.10.2015 
Cf34941_1278.JPG Arbeidsbilder   Hilde M. Sømme Melgaard 20.10.2015 

Cf34941_1282.JPG A230, V halvdel, lag 1. Ø Judyta Zawalska 20.10.2015 
Cf34941_1285.JPG A230, V halvdel, lag 1. N Judyta Zawalska 20.10.2015 
Cf34941_1477.JPG Arbeidsbilde   Hilde M. Sømme Melgaard 20.10.2015 
Cf34941_1504.JPG A230, V halvdel, lag 2 Ø Kirsti Pedersen 20.10.2015 
Cf34941_1506.JPG A230, V halvdel, lag 2 N Kirsti Pedersen 20.10.2015 
Cf34941_1508.JPG A230, V halvdel, lag 3 Ø Judyta Zawalska 21.10.2015 

Cf34941_1510.JPG A230, V halvdel, lag 3 S Judyta Zawalska 21.10.2015 
Cf34941_1518.JPG A230, Profil V Ø Judyta Zawalska 21.10.2015 
Cf34941_1528.JPG Profil V (A230 and A260) NØ Judyta Zawalska 21.10.2015 
Cf34941_1538.JPG Arbeidsbilde   Judyta Zawalska 21.10.2015 
Cf34941_1539.JPG Arbeidsbilde   Judyta Zawalska 21.10.2015 
Cf34941_1541.JPG Arbeidsbilde   Judyta Zawalska 21.10.2015 
Cf34941_1675.JPG A201 mekanisk lag1 i plan N Hilde M. Sømme Melgaard 21.10.2015 
Cf34941_1677.JPG A201 mekanisk lag1 i plan V Hilde M. Sømme Melgaard 21.10.2015 

Cf34941_1679.JPG Arbeidsbilde   Kirsti Pedersen 22.10.2015 

Cf34941_1682.JPG Arbeidsbilde   Kirsti Pedersen 22.10.2015 

Cf34941_1801.JPG A201, Ø halvdel, lag 2 S Hilde M. Sømme Melgaard 23.10.2015 

Cf34941_1802.JPG A201, Ø halvdel, lag 2 V Hilde M. Sømme Melgaard 23.10.2015 

Cf34941_1803.JPG A201, Ø halvdel, lag 2 N Hilde M. Sømme Melgaard 23.10.2015 
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Filnavn Motiv Sett 
mot 

Fotograf Dato 

Cf34941_1805.JPG Arbeidsbilde   Hilde M. Sømme Melgaard 23.10.2015 

Cf34941_1811.JPG Arbeidsbilde   Hilde M. Sømme Melgaard 23.10.2015 

Cf34941_1814.JPG A201, profil Ø V Judyta Zawalska 26.10.2015 

Cf34941_1817.JPG A201, profil Ø, arbeidsbilde   Judyta Zawalska 26.10.2015 

Cf34941_1820.JPG A201, profil Ø V Judyta Zawalska 26.10.2015 

Cf34941_1822.JPG Likbål A1240 ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 26.10.2015 

Cf34941_1824.JPG Likbål A1240 NNØ Hilde M. Sømme Melgaard 26.10.2015 

Cf34941_2148.JPG Oversikt vestre del A201 lag1 N Hilde M. Sømme Melgaard 26.10.2015 

Cf34941_2151.JPG Oversikt vestre del A201 lag1 Ø Hilde M. Sømme Melgaard 26.10.2015 

Cf34941_2156.JPG Arbeidsbilde   Hilde M. Sømme Melgaard 26.10.2015 

Cf34941_2157.JPG Arbeidsbilde   Hilde M. Sømme Melgaard 26.10.2015 

Cf34941_2161.JPG A201, V halvdel, lag 2 N Hilde M. Sømme Melgaard 27.10.2015 

Cf34941_2167.JPG A201 oversikt lag 3/2 V Judyta Zawalska 27.10.2015 
Cf34941_2173.JPG Arbeidsbilde   Judyta Zawalska 27.10.2015 
Cf34941_2190.JPG A201, V halvdel, lag 2 Ø Hilde M. Sømme Melgaard 27.10.2015 
Cf34941_2374.JPG A1240 plan (Likbål) S Judyta Zawalska 28.10.2015 

Cf34941_2375.JPG A1240 plan (Likbål) Ø Judyta Zawalska 28.10.2015 

Cf34941_2377.JPG A1240 plan (Likbål) N Judyta Zawalska 28.10.2015 

Cf34941_2383.JPG A1240 profil N (coal layer) S Judyta Zawalska 28.10.2015 

Cf34941_2384.JPG A1240 profil N (coal layer) S Judyta Zawalska 28.10.2015 

Cf34941_2385.JPG A1240 profil N (coal layer) S Judyta Zawalska 28.10.2015 

Cf34941_2389.JPG Avslutningsbilder NV Judyta Zawalska 29.10.2015 

Cf34941_2393.JPG Avslutningsbilder V Judyta Zawalska 29.10.2015 

Cf34941_2396.JPG Avslutningsbilder N Judyta Zawalska 29.10.2015 
Cf34941_2399.JPG Avslutningsbilder V Hilde M. Sømme Melgaard 29.10.2015 
Cf34941_2400.JPG Avslutningsbilder VSV Hilde M. Sømme Melgaard 29.10.2015 
Cf34941_2402.JPG Avslutningsbilder ØSØ Hilde M. Sømme Melgaard 29.10.2015 
Cf34941_2410.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

Cf34941_2412.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

Cf34941_2424.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

Cf34941_2455.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

Cf34941_2457.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

Cf34941_2468.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

Cf34941_2472.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

Cf34941_2495.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

Cf34941_2503.JPG Oversiktsbilde drone  Magne Samdol 19.10.2015 

 



Gnr. 229, Gjøvik kommune  Saksnr. 2014/8526 

 

  

 30 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 RAPPORT VEDARTANALYSE 

  
 



Gnr. 229, Gjøvik kommune  Saksnr. 2014/8526 

 

  

 31 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

  
 



Gnr. 229, Gjøvik kommune  Saksnr. 2014/8526 

 

  

 32 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

  
 



Gnr. 229, Gjøvik kommune  Saksnr. 2014/8526 

 

  

 33 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

  
 

   



Gnr. 229, Gjøvik kommune  Saksnr. 2014/8526 

 

  

 34 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

11.6.2 RADIOLOGISKE DATERINGER 

 
 

   
 

11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Dagbok 

2. Felttegninger 


