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SAMMENDRAG 
I mai og juni 2018 utførte Kulturhistorisk museum en arkeologiske undersøkelse i 

forbindelse med gravning av drenering rundt Steinhuset på Granavollen i Gran kommune. 

Steinhuset er den eneste gjenværende steinbygningen fra middelalderen som ikke er 

kirkelig og ikke befinner seg i en by. Det ble avdekket en eldre drenerigsgrøft nord for 

huset, og i bunn av grøften et kollapset trelokk med kantstein som har fungert som et 

dreneringsrør. Dette trelokket ble datert til overgangen mellom 1600- og 1700-tallet, og 

representerer trolig en utbedring/reparasjon av dreneringsgrøften som trolig er fra 

middelalder. Det ble også funnet spor etter en utbedring på et enda senere tidspunkt, i 

form av enkelte buede takstein plassert oppå det kollapsede trelokket.  

 En avfallshaug akkumulert under husets privet, som er en av de eldste og best 

bevarte middelalderdoer fra Skandinavia, ble også undersøkt. Denne viste seg å kun 

inneholde rester av kalk/murpuss fra to ulike faser med restaurering av huset. 

Gravingen rundt husets vegger viste at disse områdene er forstyrret av aktivitet i 

moderne tid. Det lot seg ikke gjøre å finne spor som kunne belyse tidspunktet for 

oppføringen av Steinhuset ytterligere.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

GRAN PRESTEGÅRD, 167/1, GRAN, OPPLAND  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Stiftelsen Steinhuset ønsket i 2017 å få utført drenering rundt den middelalderske 

bygningen Steinhuset. Stiftelsen tok kontakt med Oppland fylkeskommune, med 

anmodning om at man kunne utføre dreneringen som et samarbeid mellom 

fylkeskommunen og stiftelsen. Etter en befaring med representanter fra Riksantikvaren, 

Kulturhistorisk museum, Riksantikvaren og Oppland fylkeskommune sommeren 2017 ble 

det klart at tiltaket var av en slik art som krevde en undersøkelse, større enn det som 

ligger innenfor fylkeskommunens fullmakter. Det ble derfor søkt om dispensasjon etter 

kulturminnelovens § 8, 1. ledd. Riksantikvaren ga i 2018 dispensasjon for tiltaket, og 

midler for en utgravning ble bevilget gjennom post 70 (sikringsundersøkelser). 

Undersøkelsen ble utført av KHM i perioden 28. mai–8. juni 2018. Denne rapporten vil i 

tillegg til å beskrive resultatene fra undersøkelsene foretatt i 2018, også oppsummere og 

gi oversikt over tidligere undersøkelser ved Steinhuset, slik det også er gjort i 

prosjektplanen for dette prosjektet (Bergstøl og Stene 2018).  

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Ellen Kathrine Friis Utgravningsleder 28.5-8.6.2018 10 

Julian Post-Melbye Assistent 28.5-1.6.2018 5 

Kathrine Stene Prosjektleder 5.6.-6.6.2018 2 

Sum   17 

Even Monsen, 

Hadeland Maskindrift 

Gravemaskinfører 28.5.-30.5.2018 3 

Tabell 1: Deltagere, tidsrom og antall dagsverk for undersøkelsen.  

I tillegg var Amund Bø fra Stiftelsen Steinhuset til stede flere av dagene og bidro med 

forefallende arbeid i forbindelse med forberedelser til dreneringsarbeidet.  

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Det tilhører sjeldenhetene at det utføres arkeologiske undersøkelser i området ved 

Granavollen og ved Steinhuset spesielt. Det ble derfor fokusert på formidling både i felt 

og i media. Avisen Hadeland var på besøk 29. mai og en artikkel ble publisert i avisen og 

på nett 2. juni. Det ble arrangert en informasjonskveld 5. juni, der Ellen Kathrine Friis, 

Kathrine Stene og Morten Stige, Stiftelsen Steinhuset, fortalte om undersøkelsene og 

Steinhuset generelt. Det var godt oppmøte med 20-25 personer. I tillegg ble feltet besøkt 
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av flere klasser fra den lokale barneskolen, samt en lokal barnehage. OFK ved Irene S. 

Sandodden var på befaring en av dagene. 

  

 
Figur 1: Ellen Kathrine Friis forteller de fremmøtte på informasjonskvelden om funnene i 

dreneringsgrøften nord for Steinhuset. Foto: Kathrine Stene, KHM.  

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Undersøkelsesområdet ligger i Gran på Hadeland som er et av de gamle og sentrale 

bosetningsområdene i det indre Østlandsområdet. Mange gravminner fra jernalderen og 

monumentalbygg av stein fra middelalderen understreker den sentrale posisjonen. Gran 

kommune ligger i søndre del av Oppland, på begge sider av Randsfjorden. Fjellgrunnen 

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

av morene- og forvitringsmateriale som gir gode betingelser for jordbruk. Dette har vært 

utnyttet langt tilbake i forhistorien, og i jernalderen har det vært en godt etablert 

jordbruksbosetning i området. Kunnskapen om denne bosetningen er i stor grad basert på 

gravfunn og gravminner (Grieg 1926, Pedersen 1989). 

 Mange av gravminnene er fortsatt godt bevart, og det foreligger et særlig rikt oldsaks-

materiale som vitner om utstrakt bosetning, og om kontakt med det øvrige Europa. 

Spesielt er det rike funn fra yngre romertid (200–400 e.Kr.) og vikingtid (800–1000 

e.Kr.) (Grieg 1926, Pedersen 1989). Over 1300 gravhauger er kjent på Hadeland 

(Pedersen 1989:54). De store gravhaugene finner vi hovedsakelig i Gran kommune.  

Gravminnene i Gran finnes særlig på Tingelstadplatået som er definert som et nasjonalt 

viktig kulturlandskap (Hage 2003) og i midtlia øst for Rv 4 (jf. Pedersen 1989). Med 

rikdommen på funn og gravminner er det også grunn til å forvente mange bosetningsspor. 

Det er imidlertid foretatt få arkeologiske undersøkelser (Bergstøl og Stene 2018).  
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Figur 2: Kart som viser plasseringen av Steinhuset. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
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Granavollen  

Granavollen er Gran kommunes tusenårssted. Det er del av et rikt og vakkert 

kulturlandskap, og det antas at stedet har vært et senter – religiøst, politisk og kulturelt – 

på Hadeland og Østlandet fra forhistorisk tid. Granavollen er et område på det markante 

høydedraget rett øst for Randsfjorden. Høydedraget er orientert nord–sør og her ligger det 

flere betydelige steinbygninger fra middelalderen. I sør står Lunner kirke. På Granavollen 

ligger Søsterkirkene, Mariakirken og Nikolaikirken, samt et steintårn på kirkegården. 

Rundt 300 m nordvest for Søsterkirkene rager Steinhuset på Gran prestegård. Nord på 

høydedraget, et par kilometer nord for Steinhuset, ligger Tingelstad gamle kirke og 

Halvdanshaugen. I følge tradisjonen er det gravstedet for deler av legemet til Halvdan 

Svarte. Grusveien som går mellom Lunner, Granavollen og Tingelstad utgjør en del av 

den bergenske hovedveg som her faller sammen med dagens pilegrimsled. Vegen følger 

trolig samme løp som i middelalderen, men veifaret er sannsynlig mye eldre.  

   Det er kjent fire runesteiner fra Granavollen, der tre av dem er bevart (Rosborn 

2014:22). Det er gjennom runeinnskriftene på steinene at vi har kunnskap om den første 

kristne tida i området. En av steinene står øst for Nikolaikirkens kor. Den er av rød 

ringerikssandstein og har en høyde over bakkenivået på 1,5 m. Tilblivelsestidspunktet ut 

fra skrivemåten er satt til midten av 1000-tallet. En stein med runer, figurer og 

ornamenter ble oppdaget under reparasjon av Nikolaikirken i 1885. Den er også av rød 

ringerikesandstein og består i dag av tre deler. Stilistisk er den datert til første del av 

1000-tallet, og har mulig vært del av en likkiste. Runesteinene/bautasteinene indikerer at 

kristendommen har vært etablert på Hadeland og Granavollen i første halvdel av 1000-

tallet. 

Figur 3: Gran prestegård med Steinhuset ligger til venstre, Søsterkirkene nederst i midten og enkesetet Sjo 

gård, mulig den eldre prestegården, øverst til høyre på fotoet. Kilde: InnlandsGIS. 
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Søsterkirkene 

De to steinkirkene, Mariakirken og Nikolaikirken, er plassert ved siden av hverandre med 

en avstand på 17–18 m. Mariakirken ligger i sør og er den minste av de to. Den har trolig 

vært en sognekirke i middelalderen, mens Nikolaikirken har vært fylkeskirke for 

Hadeland. 

      Bygningsarkeologiske undersøkelser av kirkene har gitt grunnlag for en innbyrdes 

kronologi på fire/fem forskjellige faser som har fulgt etter hverandre (Rosborn 1976, 

2014). Det er brukt tre ulike steintyper. I de første byggefasene er gjenbruk av stein fra 

tidligere byggeetapper benyttet. Seinere har det vært anvendt en annen type stein, en lys 

kalkstein. Den kommer trolig fra et steinbrudd som ligger rundt 300 m sørvest for 

kirkene. Det eldste steinmateriale fra kirkene er benyttet som byggemateriale i Steinhuset, 

og dessuten i Tingelstad gamle kirke, her også sammen med den «nyere» lyse 

kalksteinen. Dendrokronologiske analyser av bevart trevirke fra Tingelstad gamle kirke 

gjør at kirkens oppføring er tidfestet til 1210-tallet. Den dendrokronologiske dateringen 

har ført til en mer presis datering av oppførelsen og byggefaser på Søsterkirkene og 

Steinhuset.  

Begge Søsterkirkene er anlagt på 1100-tallet. Ut fra de bygningsarkeologiske 

resultatene antar Sven Rosborn (2014:26) at Mariakirken er den som ble påbegynt først, 

trolig før 1150. Begge kirkene har gjennomgått endringer i løpet av middelalderen. På 

1200-tallet skjer en ombygging og utvidelse av kirkene. Rosborn mener at begge kirkene 

opprinnelig var planlagte som basilikaer med midttårn og tverrskip (se Rosborn 2014, 

bl.a. s. 91, plan over de fire byggeperiodene han redegjør for i publikasjonen), en 

kirketradisjon som hovedsakelig er knyttet til Østlandet. Det er mulig at det har vært de 

store domkirkebyggeriene i Hamar og Oslo som har bidratt til oppføringen av denne type 

basilikaer innenfor bispedømmenes territorier (Rosborn 2014:38-39). Mariakirken 

framstår i dag som langkirke/hallkirke uten sideskip.  

Runesteinen som står bak koret på Nikolaikirken er datert til 1000-tallet. Det er 

derfor sannsynlig at en tidligere trekirke har stått i nærheten. Rosborn (2014:26) mener at 

den kan ha ligget der Nikolaikirken står i dag. I det sørøstre hjørnet av kirkegården står et 

steintårn fra middelalderen. Det har en grunnflate på ca. 5 x 5 m, steinveggene er rundt 

sju meter høye. Det har vært et hjørnetårn i en mur som har gått rundt kirkegården (Ekroll 

1997:186). Byggingen av tårnet er datert til perioden med ombyggingen av Søsterkirkene, 

på 1200-tallet (Rosborn 2014:122).  

 

Gran prestegård og Steinhuset 

Steinhuset fra middelalderen ligger ved Gran prestegård med prestegårdshagen. Den 

første prestegårdbygningen det finnes opplysninger om ble revet i 1901/1902. Ny 

prestegård sto ferdig i 1905. I 1976 brant denne ned. Avgrensete arkeologiske 

undersøkelser ble utført på tomten før nye bygninger ble anlagt.  

 Ragnar Torbersen (2011:73-78) har gjennomgått nedtegnelser av Wilhelm Lassen 

som vokste opp på Gran prestegård i første halvdel av 1800-tallet. I et notat skriver 

Lassen at den «opprinnelige prestegården» lå på et annet sted. Ingen vet hvor, men at den 

lå lengre mot sør, nærmere kirken, noen skritt nedenfor Sjo enkesete, og at den skal ha 

brent for et par hundre år siden. Det vil si på 1500–1600-tallet. Opplysningene indikerer 

at Steinhuset opprinnelig ikke har hatt sammenheng med prestegården. 
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Figur 4: Steinhuset sett fra sørøst (t.v.) og fra nordvest (t.h.). Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

Bygningsarkeologiske undersøkelser av Steinhuset ble foretatt i 1972–1973 under ledelse 

av Sven Rosborn (1976, 2014). I tillegg ble det utført begrensete utgravninger rundt huset 

samt under golvet i kjelleren. Undersøkelsene avdekket ny informasjon om den 

opprinnelige bygningen og ga en relativ datering av bygningen til begynnelsen av 1200-

tallet. 

 Det er ikke vinduer på bygningens vegger i øst og nord, som står i kontrast til sør- 

og vestfasaden. Her dominerer store vinduer i andre etasje, mens det i første etasje har 

vært relativt små vindusåpninger. Inngang til overetasjen har skjedd gjennom en trapp i 

en utvendig svalgang i vest. Overetasjen har vært en sal med to krysshvelv. Vinduet i øst 

har opprinnelig vært et ildsted. I samme vegg er det også et innebygdt toalett, et såkalt 

privet. Det er en av de eldste og best bevarte middelalderdoer fra Skandinavia. Privetet er 

utført i stein. Det stikker ca. 10 cm ut fra den ytre murveggen. Fra selve setet går det en 

kort renne på tvers gjennom veggen. Renna ender i et hull rundt tre meter oppe på 

ytterveggen (Ekroll 1997:186, Rosborn 2014:17, 82-83). Første etasje utgjør et større 

rom samt et trapperom med steintrapp ned til kjelleren. Kjelleren har samme 

rominndeling som første etasje, der kjellerrommet har tønnehvelv. Utgravninger av 

golvet avdekket at det er hugd en bred renne som går gjennom hele kjelleren, orientert 

sør–nord. To mindre renner langs sidemurene munner ut i hovedrenna midt i rommet. 

Renna var gjenfylt med jord som inneholdt gjenstander fra tida 1600–1800. 

Undersøkelsene på utsiden av gavlen viste at renna fortsetter ut gjennom gavlveggen i 

nord. Renna har vært del av et dreneringssystem for å lede bort vann som ellers ville ha 

samlet seg i rommet fordi kjelleren er hugd ut i den relativt løse berggrunnen. 

Dreneringsrenna indikerer at den opprinnelige kjelleren har hatt tregolv (Rosborn 

2014:74-77). 

 

De bygningsarkeologiske undersøkelsene resulterte i en relativ kronologi av Steinhuset. 

Dette fordi huset er bygd av forskjellige steinsorter som stammer fra Søsterkirkene. Det 

er blant annet benyttet stein fra Nikolaikirkens tidligere apsis. Det viser at Steinhuset er 

oppført da Søsterkirkene ble ombygget og utvidet. I ettertid, på grunnlag av 

dendrodateringen fra tømmeret i Tingelstad gamle kirke, er den absolutte dateringen av 
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denne hendelsen satt til begynnelsen av 1200-tallet. Murverket i nordgavlen antyder to 

byggeetapper. Det er imidlertid benyttet apsissteiner både i nedre og øvre del av 

bygningen, noe som indikerer at de to byggeetappene må ha skjedd nokså samtidig 

(Rosborn 2014:72-73). 

 

Det er framsatt flere forskjellige teorier om Steinhusets opprinnelig funksjon (Bergstøl og 

Stene 2018). Steinhuset er den eneste gjenværende steinbygningen fra middelalderen som 

ikke er kirkelig og ikke befinner seg i en by. Få steinbygninger ble bygd på landsbygda, 

foruten kirkene, og lite av dem er bevart. De fleste sporene vi kjenner er etter steinkjellere 

som har hatt trebygninger over. Hovedsakelig ligger de på gamle stormannsresidenser, og 

ser ut til å ha vært et vestlandsfenomen. På Østlandet har de fleste steinkjellerne en 

geistlig bakgrunn, slik som vi ser på prestegårdene i Ringsaker (Ringsaker kommune, 

Hedmark), Hoff (Østre Toten, Oppland) og Nordrehov (Ringerike kommune, Buskerud). 

Disse ligger innenfor Hamar bispedømme, som Gran også tilhørte. I likhet med Gran er 

det på Ringsaker og Hoff steinkirker i form av basilikaer med midttårn. Hamarbiskopene 

hadde dessuten en residens på Storøya (Hole kommune, Buskerud) hvor det er bevart tre 

hvelvkjellere (Ekroll 1997:144-147). Det er sannsynlig at det var prestene fra slike steder 

som seinere ble kanniker tilhørende Hamarbiskopene (Rosborn 2014:84). 

Resultatene fra de bygningshistoriske undersøkelsene av Søsterkirkene og 

Steinhuset gjør det sannsynlig at eieren av Steinhuset har vært nært relatert til kirken. Det 

tyder på at det dreier som et sakralt miljø, og ikke bostedet til en verdslig stormann. 

Forekomst av ildsted, innebygd privet og store vindusåpninger i andre etasje indikerer et 

innflytelsesrikt bosted, der innredningen tyder på at det har vært en privat dagligstue mer 

enn en festsal. Det er derfor trolig at Steinhuset og tilsvarende bygninger ble oppført som 

privatboliger tilhørende det organiserte kanniksamfunnet ved domkirken i Hamar. På 

begynnelsen av 1200-tallet har det ifølge de skriftlige kildene virket en mektig prost i 

Gran. I følge Håkon Håkonssons saga kan dette ha vært Bård prost (Rosborn 2014:83-

84). 

 

4.1 KULTURHISTORISK STATUS 

4.1.1 TIDLIGERE UNDERSØKELSER VED STEINHUSET 

 
Mindre arkeologiske undersøkelser i 1972–1973 

I 1972 og 1973 ble det gravd åtte sjakter ved Steinhuset, én i nord, to i vest, sørvest og 

fire i sør (Rosborn 1976). Plassering av dem var betinget av hvor bygningsstillasene til 

enhver tid sto. Dette er grunnen til at noen av sjaktene ikke ble lagt helt inntil 

murveggene. 

I sjaktene sør for huset ble det ikke påvist lag og strukturer som kunne relateres til 

middelalder eller eldre kontekster. Dette skyldes muligens at berggrunnen bare lå 15–25 

cm under dagens gressoverflate. I sjaktene vest for huset ble det heller ikke påvist lag og 

strukturer som er knyttet til middelalder eller forhistorisk tid. Ved bygningens nordvestre 

hjørne skråner berggrunnen relativt bratt nedover mot nord. Mot sør er berggrunnen 

uthugget slik at den danner en jevn «avsats». 

En sjakt ble gravd ca. tre meter nord for huset. Dette var det eneste stedet hvor 

flere stratigrafiske lag ble påvist. De yngste lagene med til sammen en tykkelse på opptil 

50 cm. Gjenstandsmaterialet antyder at disse lagene ikke kan dateres lengre tilbake i tid 
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enn til 1700-tallet. Under disse lagene var det en kraftig nedhugging i berggrunnen. Det 

er del av samme dreneringssystem, hovedrenna, som ble påvist under kjellergolvet inne i 

Steinhuset. I bunn av nedhuggingen var det en uthugget trestamme som var dekt med 

fragmentariske takstein samt større steinavslag. Over trerenna ble det funnet en 

middelaldermynt, preget av Erik av Pommern på 1430-tallet. Den lå sammen med 

fragment av en krittpipe. Fyllmassen i nedhuggingen besto av et mørkegrått lag med mye 

leirskiferflis. I laget ble det funnet keramikk og brunt glass. 

Rosborns konklusjoner fra undersøkelsene ved Steinhuset er at 

dreneringssystemet sannsynlig er fra middelalderen og dessuten like gammel som 

oppføringen av bygningen på 1200-tallet. De tynne jordlagene sør og vest for huset har 

trolig blitt dannet/deponert på 1700-tallet. Det kan tyde på at berggrunnen delvis har 

ligget i dagen i middelalderen, noe som kan forklare mangelen på eldre funn. Ingen rester 

i form av masser med trekull etter den omfattende brannen fra andre halvdel av 1500-

tallet ble dokumentert. Det ble ikke utført C14-analyser fra noen lag eller strukturer.  

 

Arkeologiske undersøkelser i 1976 og 1977 

Prestegården ble utsatt for brann i 1976. Før bygging av den nye prestegården ble 

påbegynt ble det utført arkeologiske utgravninger. Først en prøvegravning i 1976 og 

videre undersøkelser i 1977 (Björkman 1977).  

Det nye bygget er plassert mellom den gamle prestegården og Steinhuset. Det er 

et vinkelbygg med et gulvareal på ca. 280 m2. Undersøkelsene ble begrenset til områdene 

der nybyggets grunnmur og kjeller skulle plasseres. Først ble hele byggeområdet 

avtorvet. Deretter ble sjaktene gravd for hånd, etter stratigrafiske prinsipper. De øverste 

lagene ble gravd med spade og krafse, de nederste med graveskje.  

Dybden på sjaktene varierte mellom 10 cm til over 1 m. I området nærmest Steinhuset 

var fjellet relativt plant, og lagene påvist mellom gresstorva og fjellet var få og tynne. 

Mot sørvest, vest og nord «sank» fjellet, lagene var her tykkere. Det ble avdekket lag og 

konstruksjoner/strukturer. De påviste konstruksjonene/strukturene ble inndelt i fire 

grupper: 

1) Stolpehull nedgravd i jordlag. De er moderne, anlagt over de øverste lagene, og 

utgjør fragmentariske stolper med støttesteiner. 

2) Groper i fjellet. To groper skilte seg ut fra de øvrige gropene/nedgravningen. 

Gropa K3 målte 0,8–1,45 m x 0,75–0,85 m og var 0,2–0,3 m dyp. Tre av sidene 

var loddrette, den fjerde hellende. Gropa inneholdt bl.a. trekull, slagg, brent leire 

og jernfragmenter. Grop K4 lå ca. 0,8 m NV for K3. Den var en grunn fordypning 

i fjellet og kan sees i sammenheng med K3 da den inneholdt trekull- og sotlag 

med slagg og brent leire. 

3) Groper/stolpehull nedgravd i fjellet. De fleste strukturene tilhører denne 

kategorien, nedhogde/nedsprengte groper i fjellet. De har trolig fungert som 

stolpehull. Form og dybde varierer, der de runde gropene utgjør de minste, 0,45–

0,5 m i diameter og 0,1–0,12 m dype, de ovale, kvadratiske og rektangulære 

gropene er 0,6–0,9 m i plan og 0,13–0,23 m dype. I et par strukturer var det 

støttesteiner, mens ingen rester av selve stolpene ble avdekket. 

4) Murer som trolig har tilhørt den såkalte Pareliusfløyen anlagt på 1700-tallet. 

 

Noen lag var karakteristiske og kunne observeres i flere sjakter. Blant annet et porøst 

sand- og grusblandet jordlag med en del skjørbrente steiner og trekull, samt et 

stratigrafisk eldre lag, som var et porøst sandblandet jordlag med kalkbruks-, tegl og 
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trebiter med mange funn. De forskjellige gruslagene er sannsynlig påførte, og dermed 

yngre enn gropene og «sjaktene» som var nedgravd i berggrunnen. 

Det meste av funnmaterialet kan dateres til tida etter 1600, eventuelt noe tidligere. 

Det består hovedsakelig av keramikk (blyglasert rødgods, grønnglasert lysgult leirgods, 

fajanse og porselen), krittpipefragmenter og fragmenter av jern (spiker og hesteskosøm). 

Noen gjenstander er vanskelig å datere: spinnehjul av kleberstein, fragment av en 

dobbeltkam, og dessuten en vridd jernnål og en ring. 

Med utgangspunkt i stratigrafien og konstruksjonene/strukturene har Jan 

Björkman (1977) delt inn bebyggelseshistorien på prestegårdstomten inn i ni faser, der 

kun «Fase 1» antas å være eldre enn tida før den store brannen på slutten av 1500-tallet. 

Han skriver at området i Fase 1 har hatt en form for bebyggelse som avtegner seg i form 

av groper i fjellet, der gropene kan ha fungert som stolpehull. Fasen er imidlertid udatert. 

Det kan være mulig at fjellet har vært bart i middelalderen. 

 

 
Figur 5: Skisse over arkeologiske undersøkelser på 1970-tallet ved Steinhuset. Kart: Björkman 1977. 
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4.1.2 REGISTRERING I FORBINDELSE MED OMSØKT TILTAK 

På bakgrunn av Stiftelsen Steinhusets ønske om å drenere rundt Steinhuset ble det foretatt 

en registrering av Oppland fylkeskommune den 12. mai 2017 (Sandodden 2017). Det ble 

stukket med jordbor både sør, øst, nord og vest for bygget for å kontrollere dybden på 

løsmassene. Stikkingen viste at det var ca. 10–40 cm med løsmasser ned til «løst» fjell. 

Videre ble det gravd tre prøvestikk inntil muren. Resultatet fra graving av prøvestikkene 

er gjengitt i tabellen nedenfor. 

 
Prøve-
stikk 

Plassering av 
pr.stikk 

Bredde 
pr.st. 

Tykkelse på 
løsmasser 

Innhold i løsmasser Observasjoner 

P1 Inntil S-vegg, ca. 
3,45 m fra det SØ-
hjørnet 

30 cm Ca. 40 cm Massene inneholdt 
rester etter betong 
og murpuss, trolig 
fra eldre 
restaureringer 

Muren bygd på fast fjell. 
En ytre murkant stikker 
ca. 40 cm under dagens 
bakkenivå (kjelleren er 
dypere) 

P2 Inntil V-vegg, ca. 
0,75 m N for 
tilbygget 

25 cm Ca. 40 cm Massene var 
omrotet og 
innehold avfall fra 
etter-reformatorisk 
tid (glass, porselen) 

 

P3 Inntil V-vegg, ca. 
1,5–2,0 m fra det 
NV-hjørnet, 
innenfor et 
område som ble 
undersøkt på 
1970-tallet 

– – – Målet med prøvestikket 
var å gjenfinne det 
gamle kjellervinduet. Det 
ble påvist ca. 1,85 m S 
for det NV-hjørnet. Det 
går her en nyere 
strømledning ut av 
bygget 

Tabell 2. Opplysninger om Oppland fylkeskommunes prøvestikking ved Steinhuset. Kilde: Sandodden 2017. 

 

4.1.3 OPPSUMMERING OG VURDERING AV RESULTATER FRA TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

VED STEINHUSET 

Gjennomgangen ovenfor viser at tidligere undersøkelser ved Steinhuset har konsentrert 

seg om områdene vest og sør for bygningen. Bare én sjakt er gravd i nord og det er ikke 

foretatt utgravninger øst for bygningen. Dybden på sjaktene, ned til fjellet, varierte fra 10 

cm til over 1 m. Området nærmest Steinhuset var relativt plant. Undersøkelsene antyder 

at berget her er delvis intensjonelt planert/nedhugget, steinkjelleren er nedgravd. Lagene 

som ble påvist mellom gresstorva og fjellet var få og tynne. Mot sørvest, vest og nord 

skråner grunnfjellet, og lagene var her tykkere. 

Det er avdekket lag, rester av murverk og nedgravninger/-hugginger i berget, 

hovedsakelig datert til tida etter den store brannen på slutten av 1500-tallet. Spor etter 

selve brannhendelsen i form av brannlag er ikke påvist. Det er påpekt at noen av gropene 

i fjellet må være eldre enn brannen. De tynne jordlagene rett sør og vest for huset fra 

etterreformatorisk tid, antyder at berggrunnen delvis har ligget i dagen i middelalderen, 

noe som kan forklare mangelen på eldre funn. Dateringene er basert på typologi av 

gjenstander og rester av bygningsmateriale avsatt i lagene, og dessuten av stratigrafiske 

observasjoner. Det bør påpekes at det ikke er utført C14-dateringer av verken lag eller 

strukturer. 
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Flere av gropene som antas å være eldre enn brannen på 1500-tallet kan ha vært 

stolpehull. To groper som lå rundt 18–20 meter sørvest for Steinhusets skiller seg ut fra 

de andre. De inneholdt trekull, slagg, brent leire og jernfragmenter og antyder at det kan 

dreie seg om rester etter smie (eller jernframstilling). Ingen av gropene er datert nærmere, 

slik at det er umulig å si om de er eldre, samtidige eller yngre enn oppføringen av 

Steinhuset på 1200-tallet.  

Rundt tre meter nord for huset er det gravd én sjakt. Her ble det påvist flere 

stratigrafiske lag. De yngste lagene hadde til sammen en tykkelse opptil 50 cm. Trolig er 

de deponert på 1700-tallet og framover i forbindelse med ombygging og restaurering av 

bygningen. Under disse lagene var det en kraftig nedhugging i berggrunnen som utgjør en 

del av samme dreneringssystem påvist under kjellergolvet inne i Steinhuset. Rosborn 

mener at det er sannsynlig at dreneringssystemet er like gammel som oppføringen av 

bygningen på 1200-tallet. I bunn av renna lå det en uthugget trestamme. Den er ikke 

datert slik at det er usikkert om den tilhører det opprinnelige dreneringssystemet eller om 

den er lagt ned seinere. En middelaldermynt, preget av Erik av Pommern på 1430-tallet, 

lå over trestammen. Det indikerte at den uthuggete trestammen var plassert i renna før 

dette tidspunktet. En naturvitenskapelig datering av den ville gi en mer presis datering av 

dreneringssystemet. Ut fra Rosborns observasjoner var det grunn til å anta at det er 

potensial for å innhente ny kunnskap om de tidligste fasene av aktivitet knyttet til 

Steinhuset i dette området. 

Det var ikke foretatt utgravninger øst for bygningen. Hvordan bevaringsforholden 

var for eventuelle middelalderske og eldre lag og strukturer var derfor usikkert. Området 

har ligget utenfor det middelalderske, lukkede anlegg med en flere meter høy ringmur 

rundt. Det var derfor ikke usannsynlig at bevaringsforholdene var bedre her enn vest og 

sør for bygningen som har utgjort den indre delen av anlegget hvor det blant annet har 

stått flere bygninger. Potensialet for å avdekke bosetningsspor relatert til de tidligste 

periodene av middelalderen og eventuelt eldre faser var derfor tilstede. I andre etasje av 

Steinhusets østvegg ligger det innebygde toalettet/privetet. Det stikker ca. 10 cm ut fra 

den ytre murveggen og fra selve setet går det en kort renne på tvers gjennom veggen. 

Renna ender i et hull rundt tre meter oppe på ytterveggen. Derfor var det knyttet stor 

interesse til området hvor det har skjedd deponering av avfall fra privetet. 

Naturvitenskapelige analyser av jordlag herfra kunne gi informasjon om leveforholdene 

til beboerne i bygningen, slik som kosthold, helse og hygiene (Bergstøl og Stene 2018). 

 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Få steinbygninger ble bygd på landsbygda i middelalderen, og lite av dem er bevart. 

Steinhuset er den eneste gjenværende steinbygningen fra middelalderen som ikke er 

kirkelig og ikke befinner seg i en by. Generelt ville derfor en undersøkelse ved Steinhuset 

inneha stort kunnskapspotensiale for å belyse denne type bygninger og deres historiske 

kontekst i Sør-Norge (Bergstøl og Stene 2018).  

 

Tidligere undersøkelser ved Steinhuset har som nevnt avdekket bosetningsspor i form av 

strukturer/nedgravninger og lag fra den eldste bruken av området. Disse sporene var 

imidlertid ikke datert slik at det var usikkert om de kunne relateres til tida før Steinhuset 
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ble oppført eller knyttes til bruken av huset. Videre, absolutte dateringer av påviste 

bygningskonstruksjoner, slik som dreneringssystemet, forelå heller ikke. De er bare datert 

generelt til middelalderen. Og dessuten, de tidligere utgravningene har gitt lite 

informasjon om menneskenes leveforhold. På denne bakgrunnen var det overordna målet 

ved en undersøkelse å fastslå en mer presis datering av hendelsesforløpet og innhent data 

som kan belyse menneskenes sosiale, kulturelle og økonomiske forhold på stedet. 

Spesifikke problemstillinger som ble vektlagt: 

 

- Kan eventuelt de eldste lag og strukturer knyttes til aktivitet før Steinhuset ble oppført, 

og i så fall hvilken funksjon har de hatt? 

- Når er dreneringssystemet anlagt, og eventuelt er det utviklet over tid?  Er den uthugde 

trestammen i bunn av renne del av det opprinnelige systemet? 

- Hvordan var leveforholdene for menneskene på stedet, slik som kosthold, helse og 

hygiene?  

 

I følge e-post av 19. mai 2017 fra Thore Desserud, Stiftelsen Steinhuset, innebefatter 

tiltaket som ønskes gjennomført til følgende inngrep i kulturminnet: 

Vegg mot sør: 

Graving av dreneringsgrøft langs vegg med fall mot øst. Grøfta har en bredde ca. 

50 cm, dybde ca. 40 cm. Det skal ikke graves/hakkes i fjellgrunnen.  

Vegg mot øst: 

Tilsvarende graving som mot sør med avrenning mot nord. Drenering ledes til en 

enkel kum/synkegrøft ved gjerdet/mot vei. Nøyaktig plassering av kum og 

graving av grøft fra vegg til kum besluttes på stedet av antikvariske myndigheter.  

Vegg mot vest: 

Graving av dreneringsgrøft som mot sør og øst. 

Mot nord: 

Det er ønskelig at det gjennomføres arkeologisk graving etter tidligere 

dreneringsgrøft/-system som har gått ut fra nivå under opprinnelig kjellergulv for 

om mulig å gjenbruke denne. 

 

I forkant av undersøkelsen ble det arrangert et formøte og befaring der representanter fra 

Kulturhistorisk museum (Jostein Bergstøl, Kathrine Stene, Magne Samdal og Ellen 

Kathrine Friis), Oppland fylkeskommune (Irene S. Sandodden) og Stiftelsen Steinhuset 

(Morten Stige og Amund Bø) var til stede. Der ble det diskutert og kommet til en enighet 

om hvordan undersøkelsen skulle foretas og hvilke premisser som ble lagt til grunn for 

utførelsen av dreneringsarbeidet i etterkant av undersøkelsen. Noen mindre endringer ble 

gjort på de planlagte inngrepene, blant annet en økt bredde av grøftene fra 0,5 m til 1-1,5 

m. Dette ble vurdert som mer hensiktsmessig av flere grunner. Både fordi det ville være 

lettere å påvise eventuelle arkeologiske strukturer i en noe bredere sjakt, og fordi vi da 

ville være sikre på at terrenget heller i riktig retning vekk fra huset og det dermed ikke vil 

kunne oppstå en situasjon der man etter de arkeologiske undersøkelsene så seg nødt til å 

grave ytterligere. Eventuelle andre endringer av planene ble det enighet om at måtte 

vurderes fortløpende under utgravningen.  
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Figur 6: Omsøkte inngrep ved Steinhuset er skravert. Sjakter som ble gravd på 1970-tallet er markert med 

gult. Kart: Sandodden 2017, Oppland fylkeskommune. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Det ble gravd grøfter rundt Steinhuset, og til dette ble det benyttet en 8 tonns 

gravemaskin. Det ble gravd ned til fast fjell. Strukturer og/eller lag ble dokumentert med 

foto og undersøkt fortløpende. Feltet øst for huset ble avtorvet med gravemaskin. 

«Dohaugen» ble dokumentert med foto i plan, før den ble snittet for hånd. Profilet ble 

dokumentert med foto og tegning.  

Sjakten mot nord ble gravd med gravemaskin så langt ned det lot seg gjøre. Lag, 

funn og strukturer ble undersøkt og dokumentert med foto underveis. Treverket i bunn av 

sjakten ble renset frem for hånd og det ble gravd en profil mot nord slik at lagene 

teglstein og murpuss over treverket kunne dokumenteres. Den dypeste delen av 

dreneringsgrøften ble gravd for hånd. I bunn av grøften ble det funnet bearbeidet treverk 

og dette ble renset skånsomt frem for hånd og treverket ble holdt fuktig hele tiden og 

tildekket med plast når det ikke foregikk graving eller dokumentasjon for å hindre 

uttørking. 

 Det ble laget en fotogrammetrimodell av dreneringsgrøften i nord, og 

dreneringsrenna ble tegnet. Deler av treverket ble samlet inn for datering. Det ble benyttet 

et digitalt kompaktkamera for all fotografering, og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase 

under Cf35269. Det ble ikke katalogisert noen funn eller prøver i KHMs gjenstandsbase.  

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

seg raskt at dekningen ved Steinhuset var veldig dårlig og deler av innmålingene hadde 
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derfor dårlig nøyaktighet. Dokumentasjonssystemet 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 startet opp mandag 28. mai 2018. Gravingen av dreneringsgrøftene startet 

på vestre side av Steinhuset. Langs vestveggen ble det gravd en 1,5 m bred grøft med 

gravemaskin. Dybden på grøften varierte fra 0,4 til 0,7 m, og ble dypere jo nærmere 

nordvestre hjørne av huset vi kom. Grøften ble gravd videre på nordsiden av huset, og var 

dypeste, 1,5 m, på midten av nordveggen. En sjakt ble så gravd ut fra midten av 

nordveggen og nordover for å følge dreneringsgrøften som gikk der. Denne sjakten ble 

gravd med maskin først til en dybde på 0,5 m. En profil ble så gravd for hånd på tvers av 

sjakten og denne ble dokumentert mot nord. Deretter ble resten av sjakten gravd med 

maskin så dypt det var mulig, deretter for hånd ned til bunn av dreneringsgrøften på 1,5 

meters dyp.  

Den 29. mai begynte gravemaskinen arbeidet på sørsiden av huset, og der ble det 

gravd en 1,5 m bred sjakt ned til grunnfjell. Dette lå som forventet kun ca. 0,3 m dypt. I 

sørøstre hjørne gravdes mesteparten for hånd da det var forventet å finne rester av 

ringmuren her. Ut fra sørøstre hjørne ble det gravd en ca. 6 m lang grøft mot sørøst, ned 

mot veigrøften langs Pilgutua. Her var det kun 0,1-0,2 m dypt før flisfjell. Samme dag ble 

østsiden av huset og den såkalte «dohaugen» avtorvet med maskin og det ble gravd en 1 

m bred sjakt langs hele østveggen. Jordsmonnet var kun 0,2-0,3 m tykt. «Dohaugen» ble 

dekket til med presenning for å forhindre uttørring, og ble gravd ut 4. juni. Først ble den 

nordvestre kvadranten av haugen fjernet, deretter den nordøstre. Profilet mot sør ble 

dokumentert. Da det viste seg at haugen kun besto av rester av kalk/murpuss, teglstein og 

annet fra nyere tid, ble det ikke prioritert å grave den søndre delen av haugen og denne 

ble derfor liggende bevart. 

Etter at gravingen var ferdig ble tiden brukt på å dokumentere treverket i bunn av 

dreneringsgrøften med fotogrammetri og tegning. Det ble besluttet at deler av treverket i 

nordre del av grøften skulle bevares in situ. Den søndre delen ble fjernet for undersøke 

om det kunne ligge noe under treverket. Deretter ble en godt bevart del av treverket sagd 

ut fra den midtre delen av grøften. Grøften i den søndre delen ble tømt for løsmasser helt 

ned på fjellet. 

 Avslutningsvis ble det tatt foto av grunnmuren langs alle veggene, spesielt ble det 

fokusert på den nordre veggen der det var synlig en murt bue på grunnmuren. Disse 

bildene har blitt overlevert til Stiftelsen Steinhuset, sammen med funnene som ble gjort i 

løpet av utgravningen. Etter at Kulturhistorisk museums undersøkelser var avsluttet den 

8. juni, ble dreneringsarbeidet fullført av Stiftelsen Steinhuset i henhold til avtalt 

fremgangsmåte med museet og Oppland fylkeskommune, og grøftene ble gjenfylt. 
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Figur 7: T.v. strømkabelen både på vest- og nordsiden av huset. På nordsiden lå det plank over kabelen. 

Bildet er tatt mot øst. T.h. strømkabel og moderne dreneringsrør som går inn under grunnmuren midt på 

nordre vegg. Rett nord for dette ble det påvist treverk tilhørende den gamle dreneringsgrøften. Bildet er tatt 

mot sør. Foto: Julian P. Martinsen, KHM.  

  
Figur 8: T.v. sjakten på sørsiden av huset. I forkant av bildet det som trolig er resten av ringmuren. Bildet 

er tatt mot vest. T.h. sjakten på østsiden av huset. Langsetter veggen ligger lynavlederen. I bakkant sees den 

avtorvede «dohaugen». Bildet er tatt mot sør. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.   
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Figur 9: Nordsiden av huset som viser dreneringsgrøften med treverk og kantstein i bunn. Bildet er tatt mot 

sør. Foto: Julian P. Martinsen, KHM.  

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Ut fra tidligere undersøkelser visste vi i forkant av undersøkelsen at deler av området 

rundt Steinhuset var gravd opp tidligere og forstyrret av annen moderne aktivitet. Det var 

derfor ikke trolig at uberørte kontekster på søndre og vestre side av huset ville bli 

avdekket. Det var likevel forventninger om at deler av området, spesielt i øst og nord ville 

være uforstyrret og kunne gi oss gode intakte kontekster fra perioden da huset ble 

oppført. Det viste seg derimot ikke mulig å finne noen områder som ikke hadde spor etter 

aktivitet i nyere tid.  

 Været var spesielt varmt og tørt, noe som førte til at jordmassene tørket raskt ut 

og det ble utfordrende å dokumentere profiler.  
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Figur 10: Kart over de undersøkte områdene rundt Steinhuset. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

 

Undersøkelsene rundt og ved Steinhuset viste at det langs alle veggene av bygningen 

hadde vært gravd flere ganger tidligere i forbindelse med utbedringer knyttet til 

drenering, strøm, lynavleder o.l. i etterreformatorisk tid. Dette har medført at massene i 

sjaktene/grøftene kun inneholdt rester av morderne aktivitet. I sjakten mot nord ble det 

påvist en dreneringsgrøft med bearbeidet treverk i bunn, se kap.6.1.1 for nærmere 

beskrivelse. Undersøkelsen av «dohaugen» ga dessverre ikke de resultatene vi hadde 

håpet på, men ga likevel informasjon om byggets historie, se kap. 6.1.2. 

 

Beskrivelse av sjaktene langs veggene: 

Søndre sjakt: 1,5 meter bred, 12 meter lang og ca. 0,3 meter dyp. Det var ingen tegn til 

bevarte middelalderske kontekster, kun moderne masser. Restene av ringmuren i sørøstre 

hjørne var svært omrotet og bar preg av moderne forstyrrelser.  

Vestre sjakt: 1,5 meter bred, 7,5 meter lang og 0,4-0,7 meter dyp. Det ble kun påvist 

moderne masser. Ut fra et gjenmurt vindu på nordvestre hjørne går det en strømkabel. 

Østre sjakt: 1 meter bred, 14 meter lang og 0,2-0,3 meter dyp. Det var også her moderne 

forstyrrelser, både i forbindelse med nedgravning av en lynavleder langs veggen og 

kalking av huset i nyere tid. Ved «dohaugen» ble det åpnet et område på ca. 3x8 meter.  

Nordre sjakt: 1,5 meter bred, 11 meter lang og 0,7-1,5 meter dyp. Det ble også her 

påtruffet en strømkabel. Denne kabelen lå på grunnfjellet som skrår ned langs nordre 

vegg mot øst og når bunn på midten av nordre vegg der kabelen gikk inn i huset under 

grunnmuren. Over kabelen var det lagt treplanker. Det var også lagt et dreneringsrør av 

betong inn under grunnmuren på samme sted. Mot øst skrår fjellet bratt opp mot østre 

hjørne av huset. Hele sjakten på 1,5 meters bredde på nordre side av huset var forstyrret 

av morderne aktivitet, mest sannsynlig i forbindelse med graving av strømkabelen. Mot 

nord ble det gravd en sjakt på 3,5x6 meter for å avdekke dreneringsgrøften som gikk ut 

fra midt på nordre vegg.  

 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

6.1.1 DRENERINGSGRØFT MED TRELOKK OG KANTSTEIN 

Nord for Steinhuset ble det avdekket en dreneringsgrøft hugget ned i fjellet. Den var ca. 

1,5 m dyp og strakte seg over hele sjakten som ble gravd til vegen Pilgutua i nordøst, i en 

lengde på ca. 6 m. Det var ingen tegn til at den endte ved slutten på sjakten, så hvor langt 

mot nord den strekker seg er usikkert. Helt i sør og inn mot husveggen er 

dreneringsgrøften forstyrret av moderne aktivitet. Det er lagt et dreneringsrør av betong 

og en strømkabel inn under grunnmuren på midten av gavlveggen.  

 I toppen var uthuggingen i fjellet ca. 1 m bred, i bunn ca. 0,5 m. I bunn av 

dreneringsgrøften lå det tilvirket treverk som så ut som en trerenne. Denne besto av 3 

planker, der de to lengst i sør hadde en lengde på 2-2,5 m. Av den lengst mot nord var det 

kun 0,4 m synlig, resten fortsatte videre inn i sjaktkanten i NØ. Plankene hadde en bredde 

på ca. 20-25 cm. Treverket var i varierende grad velbevart på grunn av fuktigheten i 

dreneringsgrøften. Planken i sør var dårligst bevart og gikk delvis i oppløsing da den ble 

forsøkt flyttet på for å undersøke hva som lå under. Den midterste derimot lot seg flytte 

og deler av den best bevarte delen ble samlet inn for vedanatomisk analyse og datering. 
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Langs begge kantene av dreneringsgrøfta, men i all hovedsak på vestre side, lå det 

kantstein på ca. 10-20 cm. Stedvis lå disse kantsteinene delvis under treverket. Helt i nord 

lå det en buet takstein over planken.  

Deler av treverket var også påvist ved undersøkelsene i 1972 og 1973 (Rosborn 

1976). Dette ble da tolket som en uthugget trestamme. Til og begynne med så det 

riktignok ut til at treplankene var buet slik at de dannet en trerenne. Etter nærmere 

undersøkelser er det mer trolig at plankene derimot har ligget som et trelokk oppå 

kantsteinene. Den «buete» formen på plankene har oppstått i forbindelse med at de har 

begynte å råtne og som følge av tykk av jordmassene over. I teorien kan kantsteinene 

også ha tjent som støtte for at renna skulle ha ligget stabilt. Likevel vil en trerenne i bunn 

av en gjenfylt grøft ikke fungere spesielt godt som drenering, da den vil være full av 

løsmasser. Skulle treplankene hatt en funksjon som renne, må de i så fall hatt en lokk 

over seg. Et tegn til at dette kan ha vært tilfelle er de enkelte taksteinene som ble funnet 

liggende over treverket, funnet både på 1970-tallet og ved vår undersøkelse. Men mest 

sannsynlig representerer taksteinene en reparasjon eller utbedring i nyere tid. Det at det 

ikke ligger takstein over hele dreneringsgrøften kan tyde på at deler av den fortsatt var 

funksjonell da disse utbedringene fant sted.  

 

 
Figur 11: Dreneringsgrøften på nordsiden av huset. Utsnitt fra fotogrammetrimodellen. Foto: Ellen 

Kathrine Friis, KHM.  
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Figur 12: Dreneringsgrøften sett fra nordre husvegg. Utsnitt fra fotogrammetrimodellen for å illustrere 

nedskjæringen i fjellet. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 
Figur 13: Denne delen av treverket ble liggende igjen i bunn av dreneringsgrøften. Den skulle dekkes med 

fiberduk og fin grus, før sjakten ble gjenfylt i regi av Stiftelsen Steinhuset. Foto: Ellen Kathrine Friis, 

KHM.  
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6.1.2 «DOHAUGEN» 

Den såkalte «dohaugen» lå på østsiden av Steinhuset, rett under utstikket og renna fra 

toalettet/privetet i andre etasje. Det var knyttet stor interesse til området hvor det hadde 

skjedd deponering av avfall fra privetet som kunne gi informasjon om leveforholdene til 

beboerne i bygningen, slik som kosthold, helse og hygiene.  

 Etter avtorving målte haugen ca. 3 x 3 m og var ca. 0,3 m høy. På overflaten var 

det klart at i alle fall det øverste laget besto av kalk/murpuss, men det var håp om å finne 

bevarte lag med organisk materiale under dette. Da haugen ble snittet ble det fort klart at 

det ikke var bevart noe organisk i haugen. Haugen besto av to lag med rester av 

kalk/murpuss, adskilt av et tynt lag med grusblandet, humusholdig jord som ble tolket 

som rester etter gammel torv som har blitt dannet mellom lagene. Det øverste laget med 

kalk/murpuss var hvitere enn det nederste som hadde en mer gulhvit farge. Begge lagene 

var 20-25 cm tykke. I det øverste laget lå det også enkelte biter av teglstein.  

 «Dohaugen» viste seg altså å bestå av rester av bygningsmateriale, snarer enn 

avfall fra privetet. Mest sannsynlig har haugen bygd seg opp under restaureringsarbeid på 

veggen over, enten av utstikket til privetet eller også ved at kalk/murpuss fra andre etasje 

har blitt kastet ut gjennom dosjakten. De to lagene representerer to ulike faser av 

restaurering. Det har ikke blitt gjort noen forsøk på å tidfeste disse.  

 

  
Figur 14: «Dohaugen» på østsiden av huset. På veggen over sees utstikket til privetet og hullet fra renna. 

Bildet t.v. er tatt mot vest, det t.h. er tatt mot sør. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.   
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Figur 15: «Dohaugen» etter at nordvestre kvadrant er utgravd. Bildet er tatt mot sør. Foto: Ellen Kathrine 

Friis, KHM.  

 
Figur 16: «Dohaugen» etter at nordre halvdel er fjernet. Profilet viser at haugen består av to ulike lag med 

klak/murpuss, der det nederste og eldste er gulere i fargen enn det hvitere og yngre øverste laget. Bildet er 

tatt mot sør. Foto: Kathrine Stene, KHM.  

 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort noen ulike funn under gravingen av dreneringsgrøften på nordre side av 

Steinhuset. I all hovedsak dreide dette seg om fragmenter av glass, biter av kalk/murpuss 

og teglstein, samt et fragment av en krittpipe. Det ble også gjort flere tilsvarende funn 

under gravning av «dohaugen». Der ble det også funnet to ulike lag med kalk/murpuss. 

Ingen av funnene kunne dateres til førreformatorisk tid men er med på å dokumentere 

ulike stadier i vedlikehold av Steinhuset i nyere tid. Funnene ble overlevert til Stiftelsen 

Steinhuset.  
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Figur 17: Funn gjort under gravingen av dreneringsgrøften på nordsiden av huset. Ingen av funnene kunne 

dateres til førreformatorisk tid. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.   

     
Figur 18: Kalk/murpuss funnet i «dohaugen». Den hvite lengst til høyre er lå i det øverste og yngste laget. 

Den gulere i midten lå i den nederste og eldste laget. Teglsteinen til høyre ble funnet i det øverste laget. 

Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDANATOMISK ANALYSE 

Den innsamlede biten av treverket fra dreneringsgrøften ble sendt inn til vedanatomisk 

analyse ved avdeling for konservering og naturvitenskap ved Moesgaard Museum i 

Danmark. Prøven besto av 5 litt større stykker uforkullet tre og en del nedbrutt 

«smulder». Alle stykkene stammet fra samme bit, men den hadde falt delvis fra hverandre 

etter innsamling. Stykkene består av stammetre, og de store stykkene har velbevart 

kjerneved. Vedarten er Picea sp, gran. Veden i gran er ikke særlig sterkt eller holdbart, 

men lett og oftest rettvokst. Gran er kjent som brukt til brensel, men også til formål der 

nettopp det rettvokste og lette treet har sine fordeler, og disse kvalitetene synes egnede 

som foringsmateriale i en nedhugget dreneringsgrøft (Jensen, Salvig og Mikkelsen 

2018:2). Se vedlegg 11.3.1 for fullstendig rapport fra de vedanatomiske analysene.  
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 I det analyserte trestykket var det i alt 32 årringer (Jensen, Salvig og Mikkelsen 

2018:2). Det ble tatt ut tre prøver til C14-datering jf. wiggle matchin metode. Prøvene ble 

tatt ved trestykkets lengste årringsforløp (prøvens bredeste sted ift. vekst).  

 

 
Figur 19: Foto av prøven som ble sendt inn til C14-datering. Utsnittet viser hvor de tre ulike prøvene (A-C) 

er tatt ut og årringene mellom dem. Foto: Jensen, Salvig og Mikkelsen 2018, Moesgaard Museum.  

 
Prøvenr. C14-prøve Art til C14-datering Bemerkninger til C14-prøven 

P1 A Picea sp., gran Tatt fra årring nr. 2  

P2 B Picea sp., gran Tatt fra årring nr. 15 

P3 C Picea sp., gran Tatt fra årring nr. 31 

Tabell 3. Resultater fra de vedanatomiske analysene og uttak til C14-datering.  

 

7.2 DATERING 

Dateringen av de tre prøvene fra trestykket ble foretatt ved Laboratoriet for C14-datering 

ved Lunds Universitet i Sverige. Se vedlegg 11.3.2 for fullstendig dateringsrapport. 

Dateringen viser at trestykket er fra nyere til, og faller innenfor perioden 1650-1950, en 

periode da det i prinsippet er umulig å datere med nøyaktighet på grunn av veldig lik 

mengde C14-nivåer i atmosfæren.    
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Lab.nr. Prøve-

nr. 

Kontekst C14-alder 

BP 

Avvik ± Cal 2Σ Datert 

materiale 

LuS-
14253 P1 A 

Drenerings-
grøft, årring 2 110 35 

1675AD (31.4%) 
1765AD, 1800AD 
(64.0%) 1940AD 

Ubrent tre, 
picea 

LuS-
14254 P1 B 

Drenerings-
grøft, årring 15 140 35 

1665AD (43.5%) 
1785AD, 1795AD 
(36.6%) 1895AD, 
1905AD (15.4%) 
1945AD 

Ubrent tre, 
picea 

LuS-
14255 P1 C 

Drenerings-
grøft, årring 31 175 35 

1650AD (18.3%) 
1710AD, 1715AD 
(47.8%) 1820AD, 
1830AD (8.6%) 
1880AD, 1910AD 
(20.8%) 

Ubrent tre, 
picea 

Tabell 4. Dateringsresultat fra Lunds Universitet. 

 

Ved bruk av wiggle match metoden (kalibrering med spesifisering av antall år mellom 

prøvene) kan det være mulig å få frem en bedre og mer nøyaktig datering. Denne ble 

utført ved bruk av Oxcal online. Resultatet viser en innsnevring i spennet på dateringene, 

og sannsynligheten er størst for at treverket kan dateres til slutten av 1600-tallet og 

begynnelsen av 1700-tallet. Det er også en mulighet for en datering til begynnelsen av 

1800-tallet, men sannsynligheten er lavere enn for den eldre dateringen. Se figur 19 for 

kalibreringskurvene etter wiggle matchingen.   

 

 
Figur 20: Kalibreringskurvene etter wiggle matchingen. De lysegrå er de opprinnelige kalibreringskurvene 

før wiggle matchingen ble foretatt.  
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8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Våre undersøkelser i forbindelse med graving av drenering rundt Steinhuset bekrefter i 

stor grad det som allerede har blitt påvist ved tidligere undersøkelser. Områdene inn mot 

veggene har blitt forstyrret av aktivitet i nyere tid, blant annet i forbindelse med legging 

av strømkabler på vestre og nordre side, og lynavleder på østre side. Rosborn konkluderte 

etter sine undersøkelser med at de tynne jordlagene sør og vest for huset trolig har blitt 

dannet/deponert etter 1700-tallet (Rosborn 1976). Trolig har berggrunnen rundt huset 

delvis ligget i dagen i middelalderen, noe som kan forklare mangelen på eldre funn.  

Det var likevel spenning knyttet til undersøkelsene av den såkalte «dohaugen» som 

har ligget under utstikket fra pivetet i andre etasje på østre side av huset. Vi hadde håpet 

at denne rommet lag med organisk avfall som kunne gi informasjon om leveforholdene til 

beboerne i bygningen, slik som kosthold, helse og hygiene. Dessverre viste utgravningen 

av haugen at denne kun inneholdt lag av kalk/murpuss fra to ulike restaureringsfaser av 

enten utstikket til privetet eller veggene i andre etasje.    

Det andre interessante punktet var undersøkelsen av dreneringsgrøften nord for 

huset. På 1970-tallet ble det påvist en kraftig nedskjæring i fjellet og på bunn av denne lå 

det en tilhugget trestamme tolket som en trerenne. Over denne det ble funnet en 

middelaldermynt, preget av Erik av Pommern på 1430-tallet. Dette ble av Rosborn tolket 

som et tegn på at treverket var eldre enn mynten, og kanskje så tidlig som husets 

oppføring som er antatt å være på 1200-tallet (Rosborn 1976). Derfor var det håp om at 

en datering av dette treverket kunne tidfeste oppføringen av huset mer nøyaktig. Våre 

undersøkelser bekreftet at det lå treverk i hele dreneringsgrøften som strakk seg 6 m nord 

for huset og fortsatt videre inn under veien. Vi har derimot tolket dette treverket som 

trelokk som var plassert oppå kantstein, slik at de sammen fungerte som et 

«dreneringsrør». Deler av treverket ble sendt til vedanatomisk analyse og C14-datering. 

Disse viste at treslaget som er benyttet er gran, et treslag som er lett og rettvokst. 

Kvaliteter som gjør at det kan egne seg godt som et trelokk i en dreneringsgrøft. 

Dateringen viste at treverket ikke stammer fra middelalderen, men mest sannsynlig fra 

overgangen mellom 1600 og 1700-tallet, eventuelt enda senere. Det viser at det har 

skjedd en utbedring/reparasjon av dreningsgrøften på denne tiden. Funnene av enkelte 

buede takstein over treverket viser at det også har foregått en utbedring på et senere 

tidspunkt.  

Det ble ikke gjort noen funn som kunne belyse tidspunktet for anleggelsen av selve 

dreneringsgrøften. Det har blitt antatt at denne er fra middelalderen og like gammel som 

oppføringen av bygningen på 1200-tallet (Rosborn 1976). Ingen av våre resultater 

indikerer at dette ikke kan være tilfelle. Den opprinnelige dreneringen kan ha vært kun en 

tilhugget grøft/nedskjæring i fjellet. Det kan også ha ligget et tilsvarende trelokk på 

kantstein eller lignende som har fungert som et dreneringsrør, og som da ble byttet ut ved 

utbedringene på 1600- og 1700-tallet. Det kan også ha blitt foretatt utbedringer tidligere. 

Det er i alle fall tydelig at det er lagt mye arbeid i et velfungerende dreneringssystem ut 

fra kjelleren i Steinhuset, og at dette har blitt utbedret vel flere anledninger.     
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9 SAMMENDRAG 

I mai og juni 2018 utførte Kulturhistorisk museum en arkeologiske undersøkelse i 

forbindelse med gravning av drenering rundt Steinhuset på Granavollen i Gran kommune. 

Steinhuset er den eneste gjenværende steinbygningen fra middelalderen som ikke er 

kirkelig og ikke befinner seg i en by. Det ble avdekket en eldre drenerigsgrøft nord for 

huset, og i bunn av grøften et kollapset trelokk med kantstein som har fungert som et 

dreneringsrør. Dette trelokket ble datert til overgangen mellom 1600- og 1700-tallet, og 

representerer trolig en utbedring/reparasjon av dreneringsgrøften som sannsynlig bla 

anlagt i middelalderen. Det ble også funnet spor etter en utbedring på et enda senere 

tidspunkt, i form av enkelte buede takstein plassert oppå det kollapsede trelokket.  

 En avfallshaug akkumulert under husets privet, som er en av de eldste og best 

bevarte middelalderdoer fra Skandinavia, ble også undersøkt. Denne viste seg å kun 

inneholde rester av kalk/murpuss fra to ulike faser med restaurering av huset. 

Gravingen rundt husets vegger viste at disse områdene er forstyrret av aktivitet i 

moderne tid. Det lot seg ikke gjøre å finne spor som kunne belyse tidspunktet for 

oppføringen av Steinhuset ytterligere.  
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11.2 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35269_4025 Oppstart oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4026 Oppstart  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4027 Oppstart  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4028 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4029 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4030 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4031 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4032 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4033 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4034 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4035 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4036 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4037 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4038 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4039 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4040 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4041 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4042 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4043 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4044 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4045 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4046 Oversikt  Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4047 Julian graver stor stein, viste seg å moderne øst Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4048 Julian graver stor stein i moderne kabelgrøft øst Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4049 Store stein i moderne kabelgrøft på nordsiden sørøst Ellen Kathrine Friis 28.05.2018 

Cf35269_4050 Sjakt på vestsiden nord Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4051 Sjakt på vestsiden sør Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4052 Julian graver på nordsiden  øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4053 Julian graver på nordsiden øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4054 Strømkabler ut av gammelt vindu på vestsiden øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4055 Julian graver på nordsiden øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4056 Julian renser frem kabler med plank over øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4057 Julian renser frem kabler med plank over øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4058 Julian renser frem kabler med plank over øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4059 Julian renser frem kabler med plank over øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4060 Rester av gammel trerenne i dreneringsgrøft  nord Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4061 Trerenne og moderne dreneringsrør i grøft på nordsiden nord Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4062 Graving av dreneringsgrøft på nordsiden nord Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4063 Dreneringsgrøft på nordsiden nord Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4064 Sjakt på sørsiden øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4065 Sjakt på sørsiden øst Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4066 Sjakt på sørsiden vest Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4067 Østsiden etter avtorving sør Ellen Kathrine Friis 29.05.2018 

Cf35269_4067 Østsiden etter avtorving sør Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4068 Østsiden etter avtorving sør Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4069 Dohaugen sør Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4070 Dohaugen  sør Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4071 Dohaugen sør Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4072 Sjakt ut i sø sørøst Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4073 Sjakt ut i sø nordvest Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 
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Cf35269_4074 Sjakt ut i sø nordvest Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4075 Dohaugen under doen vest Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4076 Dohaugen under doen vest Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4077 Dohaugen under doen vest Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4078 Dohaugen  vest Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4079 Takstein oppå trerenne i dreneringsgrøft på nordsiden sør Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4080 Takstein oppå trerenne  øst Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4081 Takstein oppå trerenne  øst Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4082 Takstein oppå trerenne nordøst Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4083 Takstein nordøst Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4084 Taksteinen  nordøst Ellen Kathrine Friis 30.05.2018 

Cf35269_4085 Arbeidsbilde, Kathrine og Julian graver trerenne sør Ellen Kathrine Friis 31.05.2018 

Cf35269_4086 Arbeidsbilde, Kathrine og Julian graver trerenne sør Ellen Kathrine Friis 31.05.2018 

Cf35269_4087 Kathrine graver trerenne nord Ellen Kathrine Friis 31.05.2018 

Cf35269_4088 Kathrine graver trerenne nord Ellen Kathrine Friis 31.05.2018 

Cf35269_4089 Kathrine graver trerenne nord Ellen Kathrine Friis 31.05.2018 

Cf35269_4090 Kathrine graver trerenne sør Ellen Kathrine Friis 31.05.2018 

Cf35269_4091 Trerenne sør Ellen Kathrine Friis 31.05.2018 

Cf35269_4092 Trerenne sør Ellen Kathrine Friis 31.05.2018 

Cf35269_4093 Dohaugen før snitting sør Ellen Kathrine Friis 04.06.2018 

Cf35269_4094 Dohaugen før snitting sør Ellen Kathrine Friis 04.06.2018 

Cf35269_4095 Dohaugen, nv del fjernet øverste murpusslag sør Ellen Kathrine Friis 04.06.2018 

Cf35269_4096 Dohaugen, nv del fjernet øverste murpusslag sør Ellen Kathrine Friis 04.06.2018 

Cf35269_4097 Dohaugen, nv del gravd ned til fjell sør Ellen Kathrine Friis 04.06.2018 

Cf35269_4098 Dohaugen, nv del gravd ned til fjell sør Ellen Kathrine Friis 04.06.2018 

Cf35269_4099 Dohaugen, nv del gravd ned til fjell sør Ellen Kathrine Friis 04.06.2018 

Cf35269_4100 Ellen renser frem trerenne sørvest Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4101 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4102 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4103 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4104 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4105 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4106 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4107 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4108 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4109 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4110 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4111 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4112 Profil dohaugen sør Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4113 Profil, dreneringssjakt, lag med murpuss øst Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4114 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4115 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4116 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4116 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4117 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4118 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4119 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4120 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4121 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4121 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4122 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4123 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 
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Cf35269_4124 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4125 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4126 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4127 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4128 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4129 Infokveld nord Kathrine Stene 05.06.2018 

Cf35269_4130 Dreneringsgrøft, snitt i trelokk/renne nord Ellen Kathrine Friis 06.06.2018 

Cf35269_4131 Dreneringsgrøft, snitt i trelokk/renne nord Ellen Kathrine Friis 06.06.2018 

Cf35269_4132 Dreneringsgrøft, snitt i trelokk/renne nord Ellen Kathrine Friis 06.06.2018 

Cf35269_4133 Dreneringsgrøft, snitt i trelokk/renne nord Ellen Kathrine Friis 06.06.2018 

Cf35269_4134 Dreneringsgrøft med trelokk/renne nord Ellen Kathrine Friis 06.06.2018 

Cf35269_4135 Seksjon av trelokk/renne  Ellen Kathrine Friis 06.06.2018 

Cf35269_4136 Seksjon av trelokk/renne  Ellen Kathrine Friis 06.06.2018 

Cf35269_4137 Nærbilde seksjon av trelokk/renne  Ellen Kathrine Friis 06.06.2018 

Cf35269_4138 Sokkel på Steinhuset, sørveggen, vestre hjørne nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4139 Sokkel på Steinhuset, sørveggen nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4140 Sokkel på Steinhuset, sørveggen nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4141 Sokkel på Steinhuset, sørveggen nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4142 Sokkel på Steinhuset, sørveggen nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4143 Sokkel på Steinhuset, sørveggen, østre hjørne nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4144 Rester av ringmur, sørøstre hjørne øst Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4145 Rester av ringmur, sørøstre hjørne nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4146 Sokkel på Steinhuset, østveggen, søndre hjørne vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4147 Sokkel på Steinhuset, østveggen, søndre hjørne vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4148 Sokkel på Steinhuset, østveggen vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4149 Sokkel på Steinhuset, østveggen vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4150 Sokkel på Steinhuset, østveggen vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4151 Sokkel på Steinhuset, østveggen vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4152 Sokkel på Steinhuset, østveggen vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4153 Sokkel på Steinhuset, østveggen vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4154 Sokkel på Steinhuset, østveggen vest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4155 Sokkel på Steinhuset, nordøstre hjørne sørvest Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4156 Sokkel på Steinhuset, nordveggen sør Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4157 Sokkel på Steinhuset, vestveggen øst Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4158 Sokkel på Steinhuset, vestveggen øst Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4159 Sokkel på Steinhuset, vestveggen øst Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4160 Sokkel på Steinhuset, vestveggen øst Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4161 Snitt av trelokk/renne i dreneringsgrøft nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4162 Snitt av trelokk/renne i dreneringsgrøft nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4163 Dreneringsgrøft etter at trelokket/renna er fjernet og 
gravd ned på fjell 

nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4164 Dreneringsgrøft etter at trelokket/renna er fjernet og 
gravd ned på fjell 

nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4165 Dreneringsgrøft etter at deler trelokket/renna er fjernet 
og gravd ned på fjell 

sør Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4166 Dreneringsgrøft, helt i nord, fjernet liten del av 
trelokket/renna 

nord Ellen Kathrine Friis 07.06.2018 

Cf35269_4167 Dreneringsgrøft, den delen av trelokket/renna som blir 
liggende 

nord Ellen Kathrine Friis 08.06.2018 

Cf35269_4168 Funn fra tømming av trelokk/renne  Ellen Kathrine Friis 08.06.2018 

Cf35269_4169 Glass funnet i massene i dreneringsgrøft  Ellen Kathrine Friis 08.06.2018 

Cf35269_4170 Blyglass funnet i massene i dreneringsgrøft  Ellen Kathrine Friis 08.06.2018 
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Cf35269_4171 To av kantsteinene fra dreneringsgrøft, mulig 
bygningsstein  

Ellen Kathrine Friis 08.06.2018 

Cf35269_4172 Kalk/puss fra dohaugen, øverste lag (lag 1)  Ellen Kathrine Friis 08.06.2018 

Cf35269_4173 Teglstein fra dohaug, øverste lag (lag 1)  Ellen Kathrine Friis 08.06.2018 

Cf35269_4174 Kalk/puss fra dohaugen, nederste lag (lag 2)  Ellen Kathrine Friis 08.06.2018 
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11.3 ANALYSERESULTATER 
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11.4 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

- original tegninger 

- -feltdagbok 


