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SAMMENDRAG 

I forbindelse med realisering av reguleringsplan for utvidelse av parkeringsplassen og 

kirkegården ved Kolbu kirke, Østre Toten kommune i daværende Oppland fylke, nå 

Innlandet, foretok KHM i juni-juli 2018 en arkeologisk utgravning av dyrknings- og 

bosetningsspor på lokalitet id 215560. Lokaliteten lå i dyrket mark rett vest for dagens 

kirkegård og ble undersøkt ved maskinell flateavdekking med påfølgende dokumentasjon 

og snitting. Lokaliteten inneholdt dyrkningsspor i form av fossile dyrkningslag og en 

rydningsrøys, samt kokegroper og bryggesteinslag. Dateringene fra dyrkningssporene 

viser at det har blitt dyrket i området allerede i eldre bronsealder, og trolig opp gjennom 

mesteparten av forhistorien frem til vikingtid. Kokegropene ble datert til overgangen 

yngre bronsealder/førromersk jernalder, førromersk jernalder og romertid. 

Bryggesteinslaget fikk dateringer til tidlig middelalder.  

 Det ble ikke gjort noen funn, utover et par hestetenner i bryggesteinslaget. Det ble 

gjort vedartsanalyse på 11 kullprøver, der det ble påvist minst sju tresorter i tillegg til 

enkelte makrofossiler. Det ble utført 16 radiologiske dateringer, hvorav 14 på trekull og 

to på makrofossiler. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

PRESTERUD, PRESTERUD 2 OG KOLBU KIRKEGÅRD 2, 

247/1, 248/27 OG 248/28, ØSTRE TOTEN, OPPLAND 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen ble utført i forbindelse med realisering av reguleringsplan for utvidelse av 

parkeringsplassen og kirkegården ved Kolbu kirke. Planområdet omfatter 25 dekar 

bestående av Kolbu kirke, kapellet og p-plass på sørsiden av kirken i tillegg til dyrket 

mark vest for kirkegården. Gjennom maskinell sjakting i dyrket mark avdekket Oppland 

fylkeskommune i 2015 en lokalitet (id 215560) med dyrknings- og bosetningsspor vest 

for kirkegården (McLoughlin 2016). 

Lokaliteten ble dispensasjonsbehandlet i hht. kml. § 8, 4. ledd i desember 2016. 

Oppland fylkeskommune og Kulturhistorisk museum var samstemte i at lokaliteten kunne 

dispenseres med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Riksantikvaren sa seg enig i 

vurderingene og ga i brev av 20. desember 2016 tillatelse til inngrep i omsøkte 

kulturminner med vilkår om utgravning. Reguleringsplanen ble vedtatt 15. mars 2017, 

deretter ble kirkegårdsplanen vedtatt 11. mai 2017. Fylkeskommunen oversendte saken til 

Riksantikvaren for fastsettelse av omfang og kostnader i hht. kml. § 10 i brev av 1. juni 

2017. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

KHM gjennomførte den arkeologiske utgravningen i perioden 25. juni til 4. juli 2018, og 

det ble til sammen benyttet 24 dagsverk i felt. Det var ikke behov for GIS support i felt 

og prosjektleder var heller ikke på befaring. Været var fint, varmt og tørt, og hadde ingen 

innvirkning på gjennomføringen og resultatet av undersøkelsen. Bort sett fra et par 

nysgjerrige besøkende på kirkegården, var det ingen andre besøk i felt og det ble ikke 

formidlet noe i media.  
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Ellen Kathrine Friis Utgravningsleder 25.6-4.7.2018 8 

Isak Roalkvam Assisterende feltleder 25.6-4.7.2018 8 

Elise Knudsen Assistent 25.6-4.7.2018 8 

Sum   24 

Kjetil Bekkelund, TGD  Gravemaskinfører 25.6-28.6.2018 4 

Tabell 1: Deltagere og tidsrom for undersøkelsen.  
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3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

De sentrale deler av Østre Toten er rike på kulturminner med stor tidsdybde (Marstrander 

1952, Herteig 1955). Sentralområdet synes å ha ligget i området rundt Lena sentrum, 

hvor gårdene Gile, Stabu og Alstad særlig må fremheves. Det er en god del funn fra 

yngre steinalder og bronsealder i området, mens funn fra førromersk jernalder og eldre 

romertid er få. De fleste funnene og flere av gravene fra Østre Toten er datert til 

tidsrommet 200 - 1000 e. Kr, dvs. fra yngre romertid og gjennom vikingtid. De mange og 

rike funnene fra dette tidsrommet tyder på at området i denne perioden var et viktig 

politisk og økonomisk sentrum i regionen. Radiologiske dateringer fra de senere års 

utgravninger, og da særlig av kokegroper, gir et bilde av stor aktivitet i romertid og 

folkevandringstid. Videre antyder billed- og runesteinene områdets sentrale posisjon i 

yngre jernalder. 

 

De seneste 15 årene har det blitt foretatt flere arkeologiske undersøkelser i Østre Toten, 

primært av kokegroper og kokegropfelt (Skullerud 2001, Rynning 2002, Kjos 2006, Russ 

2010, Derrick 2012, Sørensen 2013), men også av et gårdsanlegg fra yngre jernalder ved 

Totenvika (Loktu 2016). Planområdet ligger ca. 3 km sørvest for Kolbu sentrum, langs 

vegen Presterudgutua, midt mellom fv. 80 Narumsvegen i vest og fv. 244 Kolbulinna i 

øst. Presterud gård ligger rett vest for planområdet, mens gården Molstad ligger ca. 500 

meter mot vest. Kolbu kirke er fra 1730 og er verneverdig (listeført), men ikke fredet. 

Pilegrimsleden går gjennom området. Om lag 250 meter vest for Kolbu kirke ligger et 

kirkested fra middelalder (id 172798), hvor det skal være funnet mye bein fra 

kirkegården. Denne kirken med tilhørende kirkegård var i bruk fram til 1700-tallet, da 

den ble revet. Cirka 600 meter sørvest for planområdet ligger flere mindre gravfelt og 

gravrøyser spredt over et område på ca. 250x300 meter. Rett nordøst for planområdet er 

det funnet en grensestein med runeinnskrift fra 1100-tallet (id 32993). Steinen ble funnet 

på jordet på nordsiden av kirkegården, og den oppbevares i dag på Mjøsmuseet. 
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Figur 1: : Oversiktskart over beliggenheten til lokaliteten. Kartgrunnlag: Statens kartverk, produsert 

29.9.17, Ellen Kathrine Friis, KHM. 
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4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Det var registrert flere typer kulturminner på lokaliteten, både kokegroper, 

bryggesteinslag, dyrkingsspor, en røys og mulige stolpehull. Kulturminnene syntes å vise 

et tidsspenn på nesten 2500 år, fra bronsealder (dyrkingslag) via eldre jernalder 

(kokegroper) til vikingtid/ tidlig middelalder (bryggesteinslag og mulige stolpehull). 

Gårdsbosetning og gårdsdrift i bronsealder og yngre jernalder/vikingtid er i liten grad 

belagt gjennom arkeologiske undersøkelser. En primær problemstilling var å datere et 

representativt antall av ulike anlegg og avklare hvilke tidsperioder som er representert. Et 

sentralt mål var således å belyse hvilke aktiviteter som har funnet sted i de ulike perioder, 

slik at lokaliteten kan settes inn i en større kulturhistorisk kontekst. 

 Bryggesteinslag påtreffes ofte i åkrer nær dagens gårdstun, og de dateres gjerne til 

nettopp vikingtid-middelalder som ved Kolbu kirke (Pilø 2005). Påvisning av slike lag 

kan således indikere gårdsbosetning fra yngre jernalder og middelalder. Lagenes bakre 

datering til ca. 600 e. Kr faller grovt sett sammen med de yngre dateringene av 

kokegroper, hvilket kan reflektere en endring i koketeknikk fra «tørrkoking» i kokegrop 

til «våtkoking» i beholdere med vann. Forhold som bryggesteinslagenes lokaliserings-

faktorer, tilknytning til eldre gårdsbosetning, deres dateringshorisont samt problemfeltet 

våt-/tørrkoking er overordnete temaer hvor det er behov for mer kunnskap. 

 Videre var det påvist mulige stolpehull, ett av dem med datering til tidlig 

middelalder. Et aktuelt tema vedrørende gårdsbosetning i yngre jernalder og middelalder 

er hvorfor arkeologiske spor etter bosetning fra disse periodene er underrepresentert i 

forhold til bosetningsspor fra eldre jernalder. En teori er at en stor del av 

gårdsbebyggelsen fra vikingtid og middelalder ligger på eksisterende gårdstun. Også 

andre forklaringer er framlagt, bl.a. endringer i byggeskikk med en utvikling fra 

bygninger med stolpebåret tak i eldre jernalder til utstrakt bruk av laft i yngre jernalder og 

middelalder. Ut fra dette er en sikker funksjonsbestemmelse av de mulige stolpehullene 

samt hva de representerer en opplagt problemstilling. Dersom det viste seg at 

kulturminnene var knyttet til et gårdstun ville fokus være å dokumentere ulike typer 

bygninger, å avklare hvordan tunet var organisert, avklare om det finnes egne soner for 

spesielle aktiviteter samt belegge andre, gårdsnære aktiviteter. 

 Også for det fossile dyrkingslaget med datering til eldre bronsealder ble det 

vitenskapelige potensialet vurdert som høyt. Muligheten til å belyse jordbruket i perioden 

før jernalder er av stor faglig interesse, ettersom dette i liten grad er belagt i de indre deler 

av Østlandet. Foruten sikker datering av ulike driftsfaser var det et mål å belyse hva som 

ble dyrket og hvordan vegetasjonen var i området da dyrkningen fant sted. 

Naturvitenskapelige analyser av ulike typer er essensielt for å belegge dyrkningsaktivitet i 

forhistorisk tid. 
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 Et annet sentralt mål var å avklare funksjonen til røysa som lå mellom de mulige 

stolpehullene i sør og lagene i nord. Kokegropene ble lavt prioritert, med unntak av at de 

ble vektlagt som potensielt gode kontekster for datering. 

 

 

Figur 2: Lokaliteten ved oppstart av utgravningen. Kolbu kirke ligger til høyre. Bildet er tatt mot nord. 

Foto: Elise Knudsen, KHM.  

 

4.2 METODE OG DOKUMENTASJON 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Det ble anvendt en 12 

tonns gravemaskin med pusseskuffe til å fjerne matjordslaget. Avdekkingen innbefattet 

åpning av områdene hvor fylkeskommunen hadde påtruffet kulturminnene og arealet 

rundt dem innenfor tiltaksområdet. Etter avdekking ble undergrunnen renset med krafse 

og til dels graveskje. Strukturene ble nummerert, målt inn og fotografert i plan. 

Rydningsrøysa og et utvalg av kokegropene ble snittet for hånd. Mengden skjørbrent 

stein i kokegropene ble målt i liter. Dyrkningslaget ble dokumentert der det var synlig i 

profilene. Det ble gravd to snitt gjennom bryggesteinslaget med gravemaskin, et i den 

midtre delen og et i den søndre. Alle de snittede strukturene ble fotografert samt 

beskrevet på eget skjema og en kokegrop ble tegnet i profil. Det ble tatt makrofossil-

prøver og kullprøver fra de snittede strukturene for naturvitenskapelige analyser. Det ble 

forsøkt å ta ut mikromorfologiske prøver fra dyrkningslagene, men det lot seg ikke gjøre 

på grunn av mye stein i profilene. Det ble brukt et digitalt kompaktkamera og bildene ble 

lagt inn i KHMs fotobase under Cf53671. Prøvematerialet er katalogisert under C62205. 

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

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 
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innmålte enheter. 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 prosjektbase 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. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til 

samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen hadde oppstart mandag 25. juni, og etter pakking av utstyr og transport fra 

KHM ble avdekkingen med gravemaskin påbegynt. Totalt ble gravemaskin benyttet i 

4 dager. Vi begynte i det nordligste området der kokegropene, dyrkningslaget og 

bryggesteinslaget var registrert. Alle kulturminnene lå relativt dypt under opptil 1,5 m 

matjord. Likevel gikk avdekkingen raskt og effektivt. Kokegropene fra registreringen ble 

gjenfunnet og avdekket, det ble i tillegg funnet ytterligere en kokegrop helt inn mot 

sjaktkanten i nord. Det ble i samme område funnet rester av dyrkningslaget, men kun i 

profilet til utgravningsområdet. Etter at området rundt kokegropene var avdekket ble det 

gravd en ca. 4 meter bred sjakt mot sørvest for å avdekke og avgrense bryggesteinslaget. 

Helt i nord lå bryggesteinlaget ned mot et fuktig søkk med gammel myr/torv. Terrenget i 

området hellet bratt mot vest og ned mot søkket. For å øke sjansen for å finne eventuelle 

strukturer under bryggesteinslaget, ble det besluttet å avdekke et større område av laget 

mot sør, der terrenget var noe flatere og trolig ovenfor det fuktige søkket. Totalt ble det 

avdekket 360 m2 på dette feltet. 

 Da det var knyttet noe usikkerhet til de resterende strukturene, røysa og de mulige 

stolpehullene, ble det besluttet i første omgang kun å avdekke to mindre områder rundt 

strukturene. Deretter, når det var avklart hva slags strukturer det var snakk om, eventuelt 

åpne opp større områder rundt. Ved røysa ble det avdekket et område på 87 m2, og ved de 

mulige stolpehullene 88 m2. Da det ble klart at det dreide seg om en rydningsrøys og tre 

av stolpehullene ble avskrevet og det siste var en kokegrop, ble det ikke prioritert å åpne 

opp ytterligere områder.  

Totalt på de tre feltene ble det avdekket 535 m2. Etter at bryggesteinslaget var 

dokumentert i plan, ble det gravd to snitt gjennom det med gravemaskin. Det ble gravd ett 

omtrent på midten der laget så ut til å være på det tykkeste, og ett i den søndre delen av 

laget der sjansen for å finne strukturer under laget ble ansett som størst. Det ble ikke gjort 

ytterligere funn under laget, og den resterende tiden ble brukt til å dokumentere og 

undersøke de påviste kulturminnene. Hele undersøkelsen var ferdig den 4.7.2017.  
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Figur 3: Bryggesteinslaget undersøkes av Elise Knudsen og Isak Roalkvam. Bildet er tatt mot vest. Foto: 

Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Utgravningen ble ikke berørt av særlige kildekritiske problemer, likevel er et punkt verdt 

å nevne. Det var svært varmt og tørt vær, noe som førte til at fyllskifter ofte var 

vanskelige å få øye på. Det var blant annet utfordrende å se dyrkninglagene i plan, og det 

ble derfor fokusert på å påvise disse i profilene av utgravningsområdene etter avdekking. 

Strukturer og fyllskifter ble hyppig vannet med sprutekanne for at de skulle være synlige 

og tydelige ved dokumentasjon.   
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5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Det ble ikke påvist ytterligere strukturer enn de som allerede var påvist ved registrering 

utover en kokegrop. To av stolpehullene lot seg ikke gjenfinne, et ble avskrevet og det 

siste viste seg å være restene av en kokegrop. Det ble funnet rester av fossilt dyrkningslag 

på ytterligere to steder, inn mot bryggesteinslaget på det nordligste feltet, samt i 

sjaktkanten på den sørligste feltet.   

 

 
Figur 4: Kart over utgravningsområdene og strukturer. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

5.1.1 BRYGGESTEINSLAG 

Bryggesteinslaget var påvist ved registreringen i den nordligste delen av lokaliteten. Det 

ble da ikke avdekket nok til å avgrense laget i plan. Ved utgravningen ble så godt som 

hele laget avdekket og det fremsto som et ujevnt lag med skjørbrent stein og kullblandet 

silt spredt over et område på ca. 130 m2. De to sjaktene/snittene som ble gravd gjennom 

laget viste at det var ca. 0,5 m tykt i den midtre delen, mens det i den søndre delen var 

kun et par cm. Det ble ikke påvist noen lagskiller i bryggesteinlaget. Under laget i den 

midtre delen var det 0,2-0,3 m med myr/torvmasser og deretter grågul leire. I sør lå laget 

rett på undergrunn med gulbrun silt. Trolig er bryggesteinene brukt til å fylle opp et 

fuktig søkk i terrenget. Fuktige myr/torvmasser ble avdekket nord for bryggesteinslaget.  

I profilet av det nordligste snittet ble det funnet hestetenner. Ved registrering ble 

tilsvarende funnet i et snitt i bryggesteinslaget ca. 0,3-0,4 m øst for vårt funn. Det ble 

ikke påvist strukturer under bryggesteinslaget, men rester av et dyrkningslag (A1019) lå 

rett øst for og delvis under ytterste kant av bryggesteinslaget.  

Det ble tatt ut prøver for datering av øvre, midtre og nedre del av bryggesteins-

laget. Alle disse ble datert til tidlig middelalder, 1030-1270 e.Kr. En prøve fra bunn av 

laget ble ved registrering datert til samme periode. Se kap. 6.2 og kap.10.6 for mer 

informasjon om dateringene og analyseresultatene.  

 

 
Figur 5: Profilet i snittet i bryggesteinslaget. Under det 0,5 meter tykke laget lå det 0,2-0,3 meter med 

myr/torvmasser. Til venstre i bildet sees dyretennene som ble funnet i bryggesteinslaget. Bildet er tatt mot 

nordvest. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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Figur 6: Kart over strukturer i nordligste og midtre utgravningsområde. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM. 
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Figur 7: Kart over strukturer i det sørligste utgravningsområde. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM. 

 

5.1.2 KOKEGROPER 

Det var registrert seks kokegroper i den nordligste delen av lokaliteten. Alle disse ble 

gjenfunnet ved utgravning i tillegg til ytterligere en kokegrop helt i nordvestre kant av 

utgravningsområdet. Det var lite bevart av de seks tidligere påviste kokegropene, mens 

den syvende var noe mer solid. Kokegropene lå i svakt vestlig hellende terreng, på en 
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liten avsats ut mot vestlig kraftig hellende terreng ned mot det fuktige søkket som hadde 

blitt delvis fylt opp av bryggesteinslaget.  

Fire av de seks kokegropene ble snittet. Utvalget var basert på bevaringsgrad, 

form i plan og beliggenhet. I tillegg viste det seg at et av de registrerte mulige 

stolpehullene i den sørlige delen av lokaliteten var restene etter en kokegrop. Denne ble 

også snittet. Se kap. 10.1 for strukturliste med beskrivelse av alle kokegropene.  

Ingen av kokegropene ble datert ved registreringen. Dateringen fra de fire 

utgravde kokegropene viser en spredning på opp mot 1100 år. To av kokegropene (A720 

og A412) er datert til overgangen yngre bronsealder/førromersk jernalder, 755-380 f.Kr, 

én (A700) til førromersk jernalder, 380-195 f.Kr., og to (A735 og A751) til romertid, 

135-390 e.Kr. De to eldste var den nordligste og den helt sørligste kokegropene, hvor 

begge lå litt adskilt fra de resterende kokegropene. De to yngste lå tett på hverandre i 

klyngen på fem kokegroper på det nordligste feltet. Den best bevarte kokegropen ble 

datert til førromersk jernalder. Denne lå tett på et eldre dyrkningslag der den eldste 

dateringen samsvarer med den fra kokegropen.   

 

Kokegrop A700 

Kokegropen var oval i formen og målte 110x65 cm. Avgrensningen mot øst var ikke 

avklart, da strukturen forsvant inn i kanten av utgravningsområdet. Fyllmassen besto av 

gråbrun, kullholdig silt. Kullkonsentrasjonen var størst i den sørvestlige ytterkanten av 

strukturen. Jevnt fordelt i strukturen lå stein på mellom 4-25 cm. En del av disse var 

skjørbrente. Kokegropen hadde en flat bunn, og var klart avgrenset mot undergrunnen 

med et opp mot 5 cm tykk kullag. Den var 13 cm dyp og var den best bevarte av 

kokegropene. Ca. 8 liter skjørbrent stein ble fjernet i den utgravde delen. Kokegropen ble 

datert til førromersk jernalder, 380-195 f.Kr. 

 

    
Figur 8: Kokegrop A700 i plan (t.v.) og profil (t.h.). Bildet er tatt mot øst. Foto: Elise Knudsen, KHM.   

 

Kokegrop A735 

Kokegropen var rund i formen og målte ca. 60x55 cm. Fyllmassen besto av hardpakket 

brungrå silt/leire med enkelte større flekker av kull. I strukturen skimtes fire knyttneve-

store og to noe mindre skjørbrente stein i plan. Disse var både kantete og fragmenterte, og 

relativt jevnt fordelt i strukturen. Ved snitting fremkom ikke flere skjørbrente stein enn de 
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som ble observert i plan. Kullflekkene var tydeligst mot bunn av kokegropen. Stedvis 

uklar, men flat avgrensning mot undergrunnen. Avgrensningen var tydeligst mot bunn av 

søndre (høyre) del av profilet hvor den avtegnet seg som en rett kullinse. Kokegropen var 

kun 9 cm dyp, og det var kun bunn av kokegropen som var bevart. Kokegropen ble datert 

til romertid, 135-385 e.Kr. 

 

   
Figur 9: Kokegrop A735 i plan (t.v.) og profil (t.h.). Bildet er tatt mot nord. Foto: Isak Roalkvam, KHM.   

 

5.1.3 DYRKNINGSLAG 

Det var registrert et dyrkningslag i den nordlige delen av lokaliteten. Ved utgravningen 

ble dette gjenfunnet kun som rester i den nordøstre kanten av utgravningsområdet. Det 

ble også påvist rester av et dyrkningslag inn mot og delvis under ytterkanten av 

bryggesteinslaget, samt en dyrkningsprofil i østre kant av det sørligste området. I tillegg 

ble det funnet rester av dyrkningslag under rydningsrøysen, dette er omtalt sammen med 

rydningsrøysen i kap. 5.1.4. 

 

Dyrkningslag A798 

Dette var påvist ved registreringen og lå sammen med kokegropene i det nordligste 

utgravningsområdet. Laget kunne sees som et 5-10 cm tykt svart og mørkebrunt humus-

holdig lag i nordøstre kant av utgravningsområdet. Det lå under ca. 1,2 m matjord. Laget 

var tydelig i en lengde på ca. 1 m, mer uklart 0,5 m på hver side. I sør gikk det inn mot 

kokegrop A700 og kunne se ut til å gå under kokegropen. Det var ikke synlig på andre 

siden av kokegropen. Det ble forsøkt å ta ut en mikromorfologisk prøve av laget, men det 

lot seg ikke gjøre på grunn av mye stein. En makrofossilprøve ble tatt ut av et område der 

laget var tydeligst. Fra denne prøven ble det datert på både gran, or og et makrofossil av 

knollhestehavre. Makrofossilet fikk den eldste dateringen, 370-170 f.Kr., altså førromersk 

jernalder. De to andre dateringene ble yngre, or til romertid/folkevandringstid, 255-510 

e.Kr., og grana ble datert til vikingtid, 895-1035 e.Kr.  Fra registreringen var bunn av 

dyrkningslaget datert til overgangen mellom eldre og yngre bronsealder, 1205-1005 f.Kr.  

 



Gnr 247/1; 248/27; 248/28, Østre Toten kommune  Saksnr.2016/15026  

 

  

 17 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 10: Profilet i østre kant av det nordligste utgravningsområdet. Dyrkningslaget A798 sees til venstre i 

bildet. Kokegrop A700 til høyre. Bildet er tatt mot øst. Foto: Elise Knudsen, KHM.  

 

Dyrkningslag A1019 

Rett øst for bryggesteinslaget og delvis under ytterkanten av dette ble det påvist rester av 

et eldre dyrkningslag. Mest trolig er det snakk om det samme laget som A798 som ved 

registreringen strakte seg over et større område i den nordligste delen av lokaliteten. 

Laget var synlig som et 5-10 cm tykt svart og mørkebrunt humusholdig lag i en lengde på 

ca. 1 meter øst for bryggesteinslaget. En makrofossilprøve ble tatt fra den mest tydelige 

delen av laget, og fra denne ble hassel datert til romertid, 165-390 e.Kr. 

 

 
Figur 11: Østre del av snittet gjennom bryggesteinslaget viser rester av et dyrkningslag A1019 som lå inn 

mot og delvis under bryggesteinslaget. Bildet er tatt mot nordvest. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.   

 

Dyrkningsprofil C410 

I det sørligste utgravningsområdet ble det påvist et dyrkningsprofil i østre kant som så ut 

til å kunne inneha en betydelig alder. Profilet viste 1,2 meter med matjord. Det var ingen 

tydelige lagskiller, men det var litt kullspetter i jordmassene mot bunn som ikke var til 

stede lengre opp. Det ble tatt ut en makrofossilprøve av de nederste 15-20 cm. En 
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datering gjort på hassel ga eldre bronsealder, 1430-1205 f.Kr. Dateringen på bjørk fra 

samme prøve ga førromersk jernalder, 400-204 f.Kr. Altså et tidsspenn på ca. 1000 år. 
 

 
Figur 12: Dyrkningsprofil i kanten på det sørligste utgravningsområdet. Bildet er tatt mot øst. Foto: Elise 

Knudsen, KHM.  

 

5.1.4 RYDNINGSRØYS 

I midtre del av lokaliteten var det påvist en ansamling av stein det var knyttet noe 

usikkerhet til funksjonen av. Strukturen ble derfor undersøkt med en forutsetning om at 

det kunne dreie seg om en gravrøys. Det ble raskt klart at det ikke var tilfellet, og at det 

heller var snakk om en rydningsrøys med rester av et dyrkningslag mellom steinene. 

Røysa hadde en størrelse på ca. 3x3 meter, der steinene lå noe ujevnt fordelt innenfor en 

mer rund avgrensing av dyrkningslaget. Steinene var fra 5 til 45 cm i størrelse og lå kun i 

ett lag. Røysa lå ca. 1,3 meter under markoverflaten. Det ble tatt en makrofossilprøve fra 

bunn av røysa, under og mellom et par av steinene. Fra denne prøven ble det datert på 

frukttre og alm, til henholdsvis 1015-835 f.Kr. og 1195-920 f.Kr., altså i all hovedsak 

yngre bronsealder. 
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Figur 13: Rydningsrøys A500 i plan. Bildet er tatt mot øst. Foto: Elise Knudsen, KHM. 

 
Figur 14: Rydningsrøys A500 i profil. Bildet er tatt mot nord. Foto: Isak Roalkvam, KHM.  

 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Kullprøvene fra bryggesteinslaget, kokegropene, dyrkningslagene og rydningsrøysen ble 

vedartsanalysert ved avdeling for konservering og naturvitenskap ved Moesgaard 

Museum i Danmark. Fra de 11 prøvene ble det analysert 110 biter med trekull og det ble 

med sikkerhet påvist 7 ulike tresorter, or, bjørk, hassel, frukttre, osp, alm og gran (Salvig 

og Mikkelsen 2019). I tillegg er trolig også selje/vier og kanskje furu til stede. Ut over 

trekull ble det funnet en enkelt forkullet kornkjerne av ubestemt art og en forkullet 

rotknoll av knollhestehavre. For fullstendig analyserapport se vedlegg 10.6.1.  

I de to prøvene fra bryggesteinslaget er det kun påvist trekull fra gran, og i en av 

prøvene også en forkullet kornkjerne. Det ble undersøkt om det var snakk om en spiret 

byggkjerne som kunne indikere maltproduksjon og ølbrygging, men kjernen var for 

dårlig bevart til å kunne avgjøre dette (Salvig og Mikkelsen 2019:5). At det kun ble 

påvist gran i trekullet kan gjenspeile at det bevisst ble valgt ut som brensel og/eller at det 

er materiale fra kun en enkelt hendelse. 

Prøvene fra de fem kokegropene inneholdt utelukkende trekull fra løvtrær og er å 

anta å avspeile rester av brenselet brukt i gropene. Det blir påpekt at det er interessant at 

det er anvendt or og hassel, arter som i dag ikke er ansett som brensel av høy kvalitet, 

men som i historisk tid er kjent som velegnet som brensel. Det ble også påvist bjørk, 
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frukttre og osp i kokegropene, treslag som brenner godt og rolig (Salvig og Mikkelsen 

2019:5).  

I prøvene fra de tre dyrkningslagene ble det påvist tre noe ulike vegetasjonstyper. 

I det første C410 ble det påvist 6 ulike tresorter, gran, bjørk, frukttre, hassel, 

selje/vier/osp og furu. I det andre A1019 selje/vier/osp, gran, bjørk, or og hassel. I det 

tredje A798 var det i all hovedsak gran, med et lite innslag av or, samt en forkullet 

rotknoll av knollhestehavre. Trekullet kan avspeile avsviing av naturlig vegetasjon på 

stedet, men kan også ha blitt tilført med husholdningsavfall og/eller gjødsel.  

I prøven fra rydningsrøysen ble det påvist alm og frukttre. Alm er en tresort som 

sjelden påvises i trekullsmateriale (Salvig og Mikkelsen 2019:5). Det kan ikke utelukkes 

at dette gjenspeiler avsviing av naturlig vegetasjon på stedet.    

 

 
Tabell 2: Resultatene fra vedartsanalysen. Fra Salvig og Mikkelsen 2019, Moesgaard Museum.  

 

Mest sannsynlig avspeiler de ulike artene i prøvene tresorter fra omgivelsene og trær 

anvendt i husholdningen på ulike vis. Resultatene tegner et bilde av et landskap med 

lysåpne områder med forskjellige arter løvtrær, så vel som mager, næringsrik og fuktig 

jordbunn og skyggefulle granbevokste områder. Sett i sammenheng med dateringene, så 

kan dette gi et bilde at hvordan den lokale vegetasjonen har endret seg gjennom tidene. 

 

6.2 DATERINGER 

15 av kullprøvene og 2 makrofossiler ble datert ved Laboratoriet for C14-datering ved 

Lunds Universitet i Sverige. Det ble en stor spredning i dateringer, helt fra eldre 

bronsealder opp til tidlig middelalder. Se tabell 3 og figur 15 for de enkelte dateringene.  
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Lab. 

nr. 

Prøve-

nr. 

Kontekst C14-

alder BP 

Avvik 

± 

Cal 2Σ Datert materiale 

LuS-
14677 P40A 

C410 
Profil 
dyrkningslag 3060 45 1430-1205 BC 

Trekull, hassel (Corylus), 
stamme/gren, 4 årringer 

LuS-
14678 P40B 

C410 
Profil 
dyrkningslag 2255 35 400-205 BC 

Trekull, bjørk (Betula) 
stamme/gren, 4 årringer 

LuS-
14679 P439 

A412 
Kokegrop 2420 50 755-395 BC 

Trekull, or (Alnus) 
stamme/gren, 3 årringer 

LuS-
14680 P800A 

A500 
Rydningsrøys 2785 35 1015-835 BC 

Trekull, frukttre 
(Pomoideae) stamme/gren, 
2 årringer 

LuS-
14681 P800B 

A500 
Rydningsrøys 2875 45 1195-920 BC 

Trekull, alm (Ulmus) 
stamme/gren, 4 årringer 

LuS-
14682 P1000 

A751 
Kokegrop 1755 50 135-390 AD 

Trekull, or (Alnus) 
stamme/gren, 4 årringer 

LuS-
14683 P1001 

A735 
Kokegrop 1760 45 135-385 AD 

Trekull, hassel (Corylus) 
stamme/gren, 7 årringer 

LuS-
14684 P1002A 

A720 
Kokegrop 2375 40 735-380 BC 

Trekull, bjørk (Betula) 
kvist, 2 årringer marg og 
bark bevart 

LuS-
14685 P1002B 

A720 
Kokegrop 2465 40 765-425 BC 

Trekull, or (Alnus) 
stamme/gren, 4 årringer 

LuS-
14686 P1004 

A252 
Bryggesteinslag 
bunn 905 35 1030-1210 AD 

Trekull, gran (Picea) 
stamme/gren, 2 årringer 

LuS-
14687 P1006A 

A252 
Bryggesteinslag 
topp 855 55 1035-1270 AD Makrofossil, Cerealia indet. 

LuS-
14688 P1006B 

A252 
Bryggesteinslag 
topp 880 35 1035-1225 AD 

Trekull, gran (Picea) 
stamme/gren, 4 årringer 

LuS-
14689 P1008A 

A798 
Dyrkningslag 1670 35 255-510 AD 

Trekull, gran (Alnus) 
stamme/gren, 3 årringer 

LuS-
14690 P1008B 

A798 
Dyrkningslag 1050 35 895-1035 AD 

Trekull, gran (Picea) 
stamme/gren, 2 årringer 

LuS-
14691 P1008C 

A798 
Dyrkningslag 2195 35 370-170 BC 

Makrofossil, 
Arrhenatherum elatius var. 
Bulbosum 

LuS-
14692 P1009 

A1019 
Dyrkningslag 1755 35 165-390 AD 

Trekull, hassel (Corylus) 
stamme/gren, 2 årringer 

LuS-
14693 P1022 

A700 
Kokegrop 2215 35 380-195 BC 

Trekull, hassel (Corylus) 
yngre gren, 4 årringer 

Tabell 3: Dateringsresultatene fra Kolbu kirke.  
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Figur 15: Dateringene fra Kolbu kirke satt i kronologisk rekkefølge.  
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7 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Utgravningen ved Kolbu kirke bekreftet det som registreringen antydet, at dette er et 

område som har spor etter dyrknings- og bosetningsaktivitet i flere perioder. De eldste 

vitner om dyrkning på stedet allerede i eldre bronsealder. En av dateringene fra et fossilt 

dyrkningslag ga resultatet eldre bronsealder, i tillegg var dyrkningslaget fra registeringen 

datert til overgangen fra eldre til yngre bronsealder. Videre ser vi at dyrkningen i området 

også fortetter oppover i bronsealder, rydningsrøysen ble datert til yngre bronsealder. 

Dateringene fra dyrkningslagene viser at det også har vært dyrkning på stedet i 

førromersk jernalder, romertid/folkevandringstid og vikingtid. To av kokegropene ble 

datert til overgangen yngre bronsealder/førromersk jernalder, en til førromersk jernalder 

og to til romertid. Bryggesteinslaget fikk dateringer til tidlig middelalder. 

Bryggesteinslag påtreffes ofte i åkrer nær dagens gårdstun, og de dateres gjerne til 

nettopp vikingtid-middelalder som her ved Kolbu kirke (Pilø 2005). Påvisning av slike 

lag kan således indikere gårdsbosetning fra yngre jernalder og middelalder. Som tidligere 

nevnt faller lagenes bakre datering til ca. 600 e. Kr grovt sett sammen med de yngre 

dateringene av kokegroper, hvilket kan reflektere en endring i koketeknikk fra 

«tørrkoking» i kokegrop til «våtkoking» i beholdere med vann. Bryggestein er satt i 

forbindelse med ølbrygging i kilder fra 1800-tallet, men det er uklart om bruken har vært 

den samme også i jernalder og middelalder (Berg-Hansen 2009:7). Det har blitt foreslått 

at bryggestein har vært brukt til matlaging og ølbrygging, og at mengden av bryggestein 

på en gård er et direkte uttrykk for mat- og ølproduksjonens omfang (Pilø 2005, ref. i 

Berg-Hansen 2009:7). I bryggesteinslaget ble det funnet en forkullet kornkjerne. Det ble 

undersøkt om det var snakk om en spiret byggkjerne som kunne indikere maltproduksjon 

og ølbrygging, men kjernen var for dårlig bevart til å kunne avgjøre dette sikkert.  

Kokegroper er boplassindikerende og er ofte antatt å høre hjemme som en del av 

livet på gården i eldre jernalder. Likevel kan kokegroper ha hatt forskjellige funksjoner 

innenfor ulike kontekster. Kokegroper kan finnes som enkeltliggende groper, i mindre 

samlinger eller i større felt. De kan opptre i tilknytning til gårdsanlegg, nær gravplasser 

og middelalderkirker, i utmark osv. Majoriteten av kokegroper synes å være knyttet til 

mattilberedning, men det kan ikke utelukkes at enkelte groper også kan ha hatt et annet 

formål (jf. Gustafson et. al. 2005). Kokegropene ved Kolbu kirke var dårlig bevart og det 

ble ikke gjort funn som dyrebein i dem. Dateringene spenner fra yngre bronsealder til 

romertid. Det er kjent et stort antall kokegroper på Østre Toten. Blant annet det store 

kokegropfeltet på Hoffsvangen der kokegropene hovedsakelig er datert til romertid, men 

det fins dateringer fra ca. år 0 til 700 e.Kr. Det er også undersøkt 25 kokegroper på Østre 

Toten prestegård i 2006 (Kjos 2006) og dessuten en mindre gravning av kokegroper på 

Kraby i 2002 (Rynning 2002). De fleste ble datert til romersk jernalder og 

folkevandringstid. Det er derimot få dateringer til førromersk jernalder og ingen til 

bronsealder. På Lena ble det i 2011 foretatt en utgravning av to kokegropsfelt der et fåtall 

av kokegropene ble datert til førromersk jernalder (Sørensen 2013). Det er også kjent 
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enkelte kokegroper med førromersk datering fra registreringer på Kapp (id 172249) og 

215772 (Friis 2013, Røberg 2015).  

 

8 SAMMENDRAG 

I forbindelse med realisering av reguleringsplan for utvidelse av parkeringsplassen og 

kirkegården ved Kolbu kirke, Østre Toten kommune i daværende Oppland fylke, nå 

Innlandet, foretok KHM i juni-juli 2018 en arkeologisk utgravning av dyrknings- og 

bosetningsspor på lokalitet id 215560. Lokaliteten lå i dyrket mark rett vest for dagens 

kirkegård og ble undersøkt ved maskinell flateavdekking med påfølgende dokumentasjon 

og snitting. Lokaliteten inneholdt dyrkningsspor i form av fossile dyrkningslag og en 

rydningsrøys, samt kokegroper og bryggesteinslag. Dateringene fra dyrkningssporene 

viser at det har blitt dyrket i området allerede i eldre bronsealder, og trolig opp gjennom 

mesteparten av forhistorien frem til vikingtid. Kokegropene ble datert til overgangen 

yngre bronsealder/førromersk jernalder, førromersk jernalder og romertid. 

Bryggesteinslaget fikk dateringer til tidlig middelalder.  

 Det ble ikke gjort noen funn, utover et par hestetenner i bryggesteinslaget. Det ble 

gjort vedartsanalyse på 11 kullprøver, der det ble påvist minst sju tresorter (or, bjørk, 

hassel, frukttre, osp, alm og gran), i tillegg til enkelte makrofossiler. Det ble utført 16 

radiologiske dateringer, hvorav 14 på trekull og to på makrofossiler. 

 Resultatene fra utgravningen viser at det har vært dyrket på området helt siden 

eldre bronsealder og trolig opp gjennom mesteparten av forhistorien. Det lot seg ikke 

gjøre å påvise selve gårdbosetningen i form av hus, men kokegropene og bryggesteins-

laget er bosetningsindikatorer som tyder på at gårdsbosetningen har ligget i nærheten.  
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 

Struktur-

nr. 

Struktur-

type 

Under-

søkt 

Form i 

flate 

Mål i flate 

(cm) 

Dybde/ 

høyde (cm) 

Kommentarer 

A252 Bryggesteins

-lag 

Ja Ujevn 1600x1400 50 Ujevnt lag med bryggestein utover et 
område på ca. 130 m2. I nordlig del er 
det åå det tykkeste ca. 50 cm. I sørlig 
del forsvinner det neste helt. Ingen 
synlig lagskiller. Rester av et 
dyrkningslag (A1019) synlig øst for 
bryggesteinslaget og delvis under.  
Funn av hestetenner i nordlig profil, 
20-30 cm myr/torv under laget, grågul 
leire under det. Trolig er 
bryggesteinene brukt til å fylle opp et 
fuktig søkk i terrenget.   

C410 Dyrknings-

profil 

Ja -  120 1,2 meter tykk dyrkningsprofil i østre 
kant av utgravningsområdet i sør. 
Ingen tydelig lagskille mot bunn, men 
litt kullspetter i jordmassene som ikke 
er til stede lengre opp. Makroprøve tatt 
fra de nederste 15-20 cm. Lot seg ikke 
gjøre å ta ut mikromorf pga for mye 
stein.  

A412 Kokegrop Ja Oval 45x65 5 Avrundet i formen. Svært kullholdige 
masser av siltholdig sand. Tre 
knyttnevestore varmepåvirkede stein 
som også kunne sees i plan. Enkelte 
mindre stein i snittet. Flat bunn, med 
unntak av en stein midt i strukturen 
som stakk noe dypere. Bunn av 
kokegrop. 

A425 Avskrevet Ja - - -  

A500 Rydnings-

røys 

Ja Rund 300x240 25 Ett lag med hodestor stein, litt spredt 
utover, noen steder tettere lagt.  
Ligger under ca. 1,3 meter matjord.  

A593 Dyrknings-

lag 

Ja -  10 Dyrkningslag under rydningsrøys 

A700 Kokegrop Ja Oval 110x65 13 Strukturen er oval i formen. 
Avgrensningen mot øst er ikke avklart, 
da strukturen forsvinner inn i 
profilkanten. Fyllmassen består av 
gråbrun, kullholdig silt. Jevnt fordelt i 
strukturen ligger steiner på mellom 4-
25 cm. En del av disse er skjørbrent. I 
strukturen finnes ellers også spetter av 
kull, men kullkonsentrasjonen er størst 
i den sørvestlige ytterkanten av 
strukturen. Strukturen har en flat bunn, 
og er klart avgrenset mot 
undergrunnen. Bunn av kokegrop. 
Kokegropen ligger på en liten avsats i 
en helning mot vest, og er den best 
bevarte av kokegropene på feltet. 
Omtrent 8 l skjørbrent stein.  

A720 Kokegrop Ja Oval 70x60 15 Oval, dog noe uklar mot vest og sør. 
En større stein på 35 cm definerer 
avgrensningen mot vest, selv om den 
minner om den tilsvarende steinen i 
AK735 som har paralleller ellers i 
undergrunnen og som ikke er 
skjørbrent. Ellers i strukturen, øst for 
denne, er det jevnt fordelt 10 steiner 
på omlag 5 cm, hvorav enkelte 
fremstår skjørbrente. Det er enkelte, 
men små flekker av kull mot øst, i 
tillegg til et par mindre spett ellers i 



Gnr 247/1; 248/27; 248/28, Østre Toten kommune  Saksnr.2016/15026  

 

  

 27 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

fyllmassene. Kullholdig silt/leire, litt 
skjørbrent stein.   
Ujevn, delvis flat bunn, noe utflytende, 
ingen klar avgrensning mot 
undergrunn. Litt kullspetter ned i 
undergrunn. Stor naturlig stein i vestre 
kant. Mye kull i østre del, den som 
ligger øverst. Terrenget heller mot 
vest. Bunn av Kokegrop. Ca. 1 liter 
skjørbrent stein.  

A735 Kokegrop Ja Rund 60x55 9 Avrundet/rund. Hardpakket silt/leire 
med enkelte større flekker av kull. 
Strukturen ligger på en avsats i 
helningen mot vest, med en større 
stein beliggende i strukturens ytterkant 
mot vest som ikke er ansett som en del 
av strukturen. Dette fordi den ikke 
fremstår skjørbrent og ligner på flere 
større stein i undergrunnen omkring. I 
strukturen skimtes fire knyttnevestore 
og to noe mindre skjørbrente stein i 
plan. Disse er både kantete og 
fragmenterte, og relativt jevnt fordelt i 
strukturen. Brungrå siltholdige masser 
iblandet kull. Kullflekkene er tydeligst 
mot bunn av strukturen. Ved snitting 
fremkom ikke flere skjørbrent stein enn 
de som ble observert i plan. 
Til tider uklar, men flat avgrensning 
mot undergrunnen i bunn. Denne er 
tydeligst mot bunn av søndre (høyre) 
del av profilet hvor den avtegner seg 
som en rett kullinse. Bunn av 
kokegrop. 

A751 Kokegrop Ja Rund 50x50 16 Avtegner seg som et noe avrundet 
kvadrat i plan. Kull spesielt langs 
strukturens ytterkanter. Heriblant noen 
større spett, på det største omkring 2 
cm store. Et par mindre skjørbrente 
steiner skimtes i plan, i tillegg til to noe 
større steiner som ikke er like entydig 
brent. Steinene ligger i strukturens 
ytterkant, mot øst og nord. 
Konsentrasjon av kull som strekker 
seg fra 2-10 cm dybde, med største 
dybde midt i profilet. Under dette 
strekker strukturen seg ytterligere, ned 
til omtrent 16 cm, med en mer diffus 
mørkere/kullspettet masse 
sammenlignet med undergrunnen. Det 
dukket opp 3-4 mindre skjørbrent stein 
i de snittede massene. Formen i profil 
er avrundet, med en krappere kant i 
nordre side av profilet. Mot sør skrår 
avgrensningen mer gradvis.  
Bunn av kokegrop.  

A763 Kokegrop Nei Ujevn 65x45 - Uklar form i plan. Konsentrasjon av 
kullholdige masser og enkelte større 
spetter mot sør. Avtegner seg noe 
uklart med mørkere brun silt mot nord 
sammenlignet med undergrunnen. I 
denne retning er det også noe utdratt 
kull som ikke er definert som en del av 
strukturen. Strukturen er beliggende til 
dels i hellingen og til dels på en 
skrånende avsats. Det er ingen stein 
synlige i plan. 

A774 Kokegrop Nei Ujevn 75x50 - Tydelige kullflekker og et par steiner i 
strukturenes nordøstre ytterkant, men 
uklar avgrensning forøvrig. Vanskelig å 
umiddelbart fastslå om steinene er 
skjørbrente Da de ikke fremstår 
kantete eller fragmenterte i plan. 



Gnr 247/1; 248/27; 248/28, Østre Toten kommune  Saksnr.2016/15026  

 

  

 28 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Fyllmassene er i stor grad hardpakket 
silt/leire med ispedde kullflekker. 
Strukturen strekker seg nedover 
helningen, i motsetning til AK788 mot 
nord, og AK751 mot sør, som begge 
ble avdekket på avsatser i helningen 
formodentlig fra fylkets sjakt. 

A788 Kokegrop Nei Oval 42x30 - Avrundet/oval. Kullholdig sand/silt med 
en håndfull mindre skjørbrente stein, 
samt en knyttnevestor kantete og 
skjørbrent stein synlige i plan. 

A798 Dyrknings-

lag 

Ja -  5-10 Ca. 5-10 cm tykt dyrkningslag. Svart 
og mørkbrun humusholdig jord. Påvist i 
østre kant av utgravningsområdet i 
nord. Ligger inn mot og ser ut til å gå 
under kokegrop A700 i sør. Tydelig i 
ca. 1 meters lengde i profilkanten, mer 
uklart i 0,5 m mot kokegropen og 0,5 m 
mot nord. Forsøkt å ta ut mikromorf, 
men for mye stein.    

A1019 Dyrknings-

lag 

Ja -  5-10  Ca. 5-10 cm tykt dyrkningslag øst for 
og delvis under bryggesteinslag A252. 
Uklar overgang mellom lagene.  
Svart og mørkbrun humusholdig jord. 
Kan være fortsettelsen av 
dyrkningslaget fra registeringen, og 
som også ble påvist i østre kant av 
utgravningsområdet i nord.  
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10.2 TILVEKSTTEKST, C62205 

 C62205/1-14 

Boplassfunn fra jernalder fra PRESTERUD VED KOLBU KIRKE, av PRESTERUD 

(247/1), ØSTRE TOTEN K., INNLANDET.  

 

1) Bein, ubrente. Vekt: 19,5 gram. Hestetenner. 

F1007.  

Fra bryggesteinslag A252.  

2-12) 11 prøver, kull. Elleve prøver er vedartsbestemt, femten av disse er datert.   

2) P40, fra bunn av dyrkningsprofil C410. Vekt: 0,4 gram. Vedartsbestemt til bjørk, 

hassel, gran, frukttre, selje/vier/ops, furu/gran. Deler av prøven ble forbrukt ved datering 

på hassel (P40A), 3060 ± 45 BP, 1430-1205 calBC (LuS-14677) og på bjørk (P40B), 

2255 ± 35 BP, 400-205 calBC (LuS-14678). 

3) P439, fra kokegrop A412. Vekt: 0,7 gram. Vedartsbestemt til or, frukttre, 

selje/vier/osp. Deler av prøven ble forbrukt ved datering på or: 2420 ± 50 BP, 755-395 

calBC (LuS-14679).  

4) P800, fra rydningsrøys A500. Vekt: 0,2 gram. Vedartsbestemt til frukttre og alm. Deler 

av prøven ble forbrukt ved datering på frukttre (P800A): 2785 ± 35 BP, 1015-835 calBC 

(LuS-15680), og på alm (P800B): 2875 ± 45 BP, 1195-920 cal BC (LuS-14681).  

5) P1000, fra kokegrop A751. Vekt: 4,8 gram. Vedartsbestemt til or, osp og selje/vier/osp. 

Deler av prøven ble forbrukt ved datering på or: 1755 ± 50 BP, 135-390 calAD (LuS-

14682). 

6) P1001, fra kokegrop A735. Vekt: 2,9 gram. Vedartsbestemt til or, bjørk og hassel. 

Deler av prøven ble forbrukt ved datering på hassel: 1760 ± 45 BP, 135-385 calAD (LuS-

14683). 

7) P1002, fra kokegrop A720. Vekt: 1,6 gram. Vedartsbestemt til or, bjørk og frukttre. 

Deler av prøven ble forbrukt ved datering på bjørk (P1002A): 2375 ± 40 BP, 735-380 

calBC (LuS-14684), og på or (P1002B): 2465 ± 40 BP, 765-425 calBC (LuS-14685).  

8) P1004, fra bunn av bryggesteinslag A252. Vekt: 0,8 gram. Vedartsbestemt til gran. 

Deler av prøven ble forbrukt ved datering: 905 ± 35, 1030-1210 calAD (LuS-14686).  

9) P1006, fra topp av bryggesteinslag A252. Vekt: 1,5 gram. Vedartsbestemt til gran.  

10) P1008, fra bunn av dyrkningslag A798. Vekt: 4,7 gram. Vedartsbestemt til or og gran. 

Deler av prøven ble forbrukt ved datering på or (P1008A): 1670 ± 35 BP, 255-510 calAD 

(LuS 14689) og gran (P1008B): 1050 ± 35 BP, 895-1035 calAD (LuS 14690).  

11) P1009, fra bunn av dyrkningslag A1019. Vekt: 1,3 gram. Vedartsbestemt til or, bjørk, 

hassel, gran, selje/vier/osp. Deler av prøven ble forbrukt ved datering på hassel: 1755 ± 

35 BP, 165-390 calAD (LuS-14692). 

12) P1022, fra kokegrop A700. Vekt: 1,9 gram. Vedartsbestemt til hassel, selje/vier/osp. 

Deler av prøven ble forbrukt ved datering på hassel: 2215 ± 35 BP, 380-195 calBC (LuS-

14693). 

13-14) 2 prøver, makro. To prøver ble analysert og datert.  

13) P1006, topp av bryggesteinslag A252. 1 korn av ubest. type (Cerealia) ble forbrukt 

ved datering: 855 ± 55 BP, 1035-1225 calAD (LuS-14687). 

14) P1008, bunn av dyrkningslag A798. 1 stk. forkullet rotknoll av knollhestehavre 

(Arrhenatherum elatius var. bulbosum). Hele prøven ble forbrukt ved datering: 2195 ± 35 

BP, 370-170 calBC (LuS-14691). 
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Funnomstendighet: I forbindelse med realisering av reguleringsplan for utvidelse av 

parkeringsplassen og kirkegården ved Kolbu kirke, Østre Toten kommune i daværende 

Oppland fylke, nå Innlandet, foretok KHM i juni-juli 2018 en arkeologisk utgravning av 

dyrknings- og bosetningsspor på lokalitet id 215560. Lokaliteten lå i dyrket mark rett vest 

for dagens kirkegård, og ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, med påfølgende 

dokumentasjon og snitting. Lokaliteten inneholdt dyrkningsspor i form av fossile 

dyrkningslag og en rydningsrøys, samt kokegroper og bryggesteinslag. Radiologiske 

dateringer viser at det har blitt dyrket i området fra eldre bronsealder, og trolig opp 

gjennom mesteparten av forhistorien frem til vikingtid. Kokegropene ble datert til 

overgangen yngre bronsealder/førromersk jernalder, førromersk jernalder og romertid. 

Bryggesteinslaget fikk dateringer til tidlig middelalder.  

Det ble ikke gjort noen funn utover et par hestetenner i bryggesteinslaget. Det ble gjort 

vedartsanalyse på 11 kullprøver med funn av minst sju tresorter i tillegg til enkelte 

makrofossiler. Det ble utført 16 radiologiske dateringer, hvorav 14 på trekull og to på 

makrofossiler. Prøvene er vedartsbestemt ved Moesgård Museum, og radiologisk datert 

ved Laboratoriet för C14-datering, Lund. Analyseresultater og kopi av analyserapportene 

finnes i utgravningsrapporten (Friis 2020).  

Orienterinsopgave: Lokaliteten ligger ca. 30 meter rett vest for Kolbu kirke. Kant i kant 

med dagens kirkegård og strekker seg ca. 60 meter nordover. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6722895,189, Ø: 

596972,725.  

LokalitetsID: 215560.  

Innberetning/litteratur: Ellen Kathrine Friis, 27.02.2020: Rapport fra arkeologisk 

utgravning. Kolbu kirkegård. Bosetnings- og dyrkningsspor. Presterud og Kolbu 

kirkegård, 247/1, 248/27-28, Østre Toten k., Oppland. Utgravningsrapport fra 

Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, UiO.  
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10.3 FOTOLISTE CF53671 

 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf53671_4175 Oppstart ved Kolbu kirke.  nordvest Elise Knudsen 2018-06-25 

Cf53671_4176 Oppstart ved Kolbu kirke.  nordøst Elise Knudsen 2018-06-25 

Cf53671_4177 Oppstart ved Kolbu kirke.  sør Elise Knudsen 2018-06-25 

Cf53671_4178 Kokegrop AK412 i plan.  øst Isak Roalkvam 2018-06-25 

Cf53671_4179 Oversikt felt 3, «stolpehullene» nord Ellen Kathrine Friis 2018-06-25 

Cf53671_4179 Oversikt felt 3 nord Ellen Kathrine Friis 2018-06-28 

Cf53671_4180 Oversikt felt 3 nord Ellen Kathrine Friis 2018-06-28 

Cf53671_4181 Oversikt felt 3,avskrevet stolpehullrekke øst Ellen Kathrine Friis 2018-06-28 

Cf53671_4182 Oversikt felt 3, avskrevet stolpehullrekke øst Ellen Kathrine Friis 2018-06-28 

Cf53671_4185 Bilde av profil etter snitting av AK412. Øst Isak Roalkvam 2018-06-28 

Cf53671_4186 Profil av sjaktkant øst for S02 (avskrevet stolpehull).  øst Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4186 Profil av sjaktkant ved S02 (avskrevet stolpehull).  øst Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4186 Profil av sjaktkant ved S02 (avskrevet stolpehull).  øst Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4187 Røys sett mot Kolbu kirke. Fra venstre Ellen Kathrine 
Friis, Isak Roalkvam.  

øst Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4188 Røys sett mot Kolbu kirke. Fra venstre Ellen Kathrine 
Friis, Isak Roalkvam.  

øst Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4189 Røysa gjøres klar for snitting. Fra venstre Isak 
Roalkvam, Ellen Kathrine Friis.  

sørvest Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4190 Røysa snittes. Fra venstre Isak Roalkvam, Ellen Kathrine 
Friis.  

sørvest Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4191 Oversiktsbilde over felt ved snittet røys AR500. nord Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4192 Oversiktsbilde over felt ved snittet røys AR500. øst Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4193 Bilde av profilen i AR500 etter snitting. Med skygger. nord Elise Knudsen 2018-06-28 

Cf53671_4194 Sjakt 2 gjennom koksteinslag, tomt under. Lite kokstein 
i laget i dette området. 

vest Ellen Kathrine Friis 2018-06-28 

Cf53671_4195 Arbeidsbilde koksteinslag vest Ellen Kathrine Friis 2018-06-29 

Cf53671_4196 Arbeidsbilde koksteinslag vest Ellen Kathrine Friis 2018-06-29 

Cf53671_4197 Koksteinslag, profil sjakt 1 nordvest Ellen Kathrine Friis 2018-06-29 

Cf53671_4198 Profil sjakt 1 i koksteinslag nordvest Ellen Kathrine Friis 2018-06-29 

Cf53671_4199 Sjakt 1 koksteinslag nordvest Ellen Kathrine Friis 2018-06-29 

Cf53671_4200 Profil koksteinslag, på det tykkeste nord Ellen Kathrine Friis 2018-06-29 

Cf53671_4201 Profil, nærbilde, koksteinslag  nord Ellen Kathrine Friis 2018-06-29 

Cf53671_4202 Profil, overgang dyrkningslag og koksteinslag nord Ellen Kathrine Friis 2018-06-29 

Cf53671_4203 Profil rydningsrøys nord Isak Roalkvam 2018-06-29 

Cf53671_4204 Profil rydningsrøys nord Isak Roalkvam 2018-06-29 

Cf53671_4205 Profil rydningsrøys nord Isak Roalkvam 2018-06-29 

Cf53671_4207 Plan,kokegrop øst Isak Roalkvam 2018-06-29 

Cf53671_4208 Plan, kokegrop øst Isak Roalkvam 2018-07-02 

Cf53671_4209 Plan, kokegrop øst Isak Roalkvam 2018-07-02 

Cf53671_4206 Plan, kokegrop. øst Isak Roalkvam 2018-07-02 

Cf53671_4210 Kokegrop, plan nord Isak Roalkvam 2018-07-02 

Cf53671_4211 Kokegrop, plan. Om bildet har snudd seg ligger 
fotostokken nærmest meg, altså øst for strukturen. 

vest Isak Roalkvam 2018-07-02 

Cf53671_4212 Kokegrop, plan. vest Isak Roalkvam 2018-07-02 

Cf53671_4213 Koksteinslag, profil med dyretenner. nord Ellen Kathrine Friis 2018-07-02 

Cf53671_4214 Koksteinslag, profil med dyretenner. nord Ellen Kathrine Friis 2018-07-02 

Cf53671_4215 Kokegrop, profil. øst Isak Roalkvam 2018-07-02 
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Cf53671_4216 Kokegrop, profil. Terrenget heller mot vest.  nord Ellen Kathrine Friis 2018-07-02 

Cf53671_4217 Kokegrop, profil. øst Isak Roalkvam 2018-07-03 

Cf53671_4218 Kokegrop, profil. øst Isak Roalkvam 2018-07-03 

Cf53671_4219 Oversiktsbilde av dyrkningslag AL798 og kokegrop 
AK700. 

øst Elise Knudsen 2018-07-03 

Cf53671_4220 Kokegrop, plan. øst Elise Knudsen 2018-07-03 

Cf53671_4221 Oversiktsbilde av dyrkningslag AL798 og kokegrop 
AK700. 

nord Elise Knudsen 2018-07-04 

Cf53671_4222 Oversiktsbilde av dyrkningslag AL798 og kokegrop 
AK700. 

øst Elise Knudsen 2018-07-04 

Cf53671_4223 Kokegrop, profil.  øst Elise Knudsen 2018-07-04 

Cf53671_4224 Kokegrop, profil. øst Elise Knudsen 2018-07-04 
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10.4 ANALYSERESULTATER 

10.4.1 VEDARTSANALYSE 
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10.4.2 DATERINGER 
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