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Oversendelse av rapport fra arkeologisk registrering av reguleringsplan for Hovsgutua 5 og
15, gnr/bnr 262/37 og 262/116, Gran kommune

Vi viser til vår uttalelse av 30.8.2017. Herved oversendes rapport fra arkeologisk registrering i
forbindelse med reguleringsplan for Hovsgutua 5 og 6 i Gran.

Ingen fornminner, men funn av en lang kniv/kortsax
Som det framgår av vedlagte rapport, ble det ikke påvist faste automatisk fredete kulturminner. Det ble
funnet en mulig kniv/kortsax i dyrka marka ved sjakting (id. 236909). Den kan være førreformatorisk og
dermed automatisk fredet. Kniven vil bli levert inn til Kulturhistorisk museum, som også vil endelig
avgjøre hvor gammel den er. Funnet av kniven vil ikke få betydning for reguleringsplanen.

Vi minner om at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene
eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en
befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

Faktura
Første faktura er tidligere sendt ut for forarbeid, feltarbeid og deler av etterarbeidet. Endelig faktura
(2. faktura) for etterarbeidet knyttet til rapportskriving og innlevering av funn, vil bli oversendt i
etterkant av dette brev.

Med hilsen

Kristin Loe Kjelstad
Fylkeskonservator Irene Skauen Sandodden

Konservator/arkeolog

MJØSPLAN AS
Postboks 6
2391 MOELV



Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi til: GRAN KOMMUNE, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN
UNIVERSITETET I OSLO Kulturhistorisk Museum, Postboks 1072 Blindern, 0316 OSLO

Vedlegg: Befaringsrapport - Arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplan for Øvre
Hovsgutua 5 og 15, gnr 262 bnr 37 og 116, Gran kommune.
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1. Sammendrag

Oppland fylkeskommunev/kulturarvenheten gjennomførte 23. og 28. august 2017 en arkeologisk
registrering i forbindelse med Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 og 15 i Gran kommune
(201704889). Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete faste kulturminner innenfor planområdet.
Men det ble funnet en jernkniv (id 236909) som kan være førreformatorisk i pløyelaget.

2. Bakgrunn

Bakgrunnen for registreringen var arbeid med reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 og 15 i Gran
kommune. Planområdet ligger øst for Gran sentrum. Eksisterende boliger i området skal rives, og
erstattes med tettere boligbebyggelse.

3. Område

Området var tidligere en del av Hov gård, og ligger ca. 100 meter vest-sørvest for dagens gårdstun.
Gårder med Hov-navn regnes gjerne som veldig gamle (fra jernalder eller eldre) og knyttes ofte til
kultiske steder (gudehov) i jernalderen. Planområdet ligger ca. 60 meter sør for det som kalles
Trettenlykkja. I følge lokal tradisjon skal en konge og 12 av hans menn være begravd her (se id
52695). Hvorvidt det har vært flere graver her er ikke avklart, men rett nord, nordvest og nordøst for
Trettenlykkja ligger det fortsatt flere gravhauger på rekke (id 81146, 3907 og 32910). Kanskje er disse
de siste rester av et større sammenhengende gravfelt fra jernalderen. Ca. 275 meter sør for
planområdet, sør for Gran ungdomsskole, er det påvist kulturminner i dyrket mark i form av
kokegroper og stolpehull.
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Planområdet ligger dels i sør-og vestvendt helling og grenser til Hovsbekken i øst. Området består av
litt dyrketmark, hager, boliger og uthus.

4. Metode

En kombinasjon av overflateregistrering og maskinell søkesjakting ble benyttet for å registrere
planområdet.

Maskinell søkesjaktinger en metode som i hovedsak blir brukt i dyrket mark og går ut på at det
moderne pløyelaget eller matjorda blir fjernet lagvis med gravemaskin til man er nede på
undergrunnen. Undergrunnen blir renset med krafse, og eventuelle fyllskift blir renset fram med
graveskje. Sjaktene blir ofte lagt parallelt i den retningen som er mest hensiktsmessig i forhold til
terrenget. Metoden gjør at man kan få overblikk over automatisk fredete kulturminner som ikke er
synlige på dagens markoverflate, som for eksempel stolpehull, veggrøfter, kokegroper, ildsteder
ardspor, flatmarksgraver og utplanerte gravhauger.

Overflateregistrering vil si at det blir gått systematisk i terrenget for å lokalisere eventuelle
kulturminner som er synlige på markoverflaten. Metoden gjør at man kan finne kulturminner som for
eksempel kullgroper, slagghauger, gravhauger, røyser, kullmiler, fangstgroper og lignende.

5. Registreringen

Planområdet ble registrert 23. og 28. august 2017 av Irene Skauen Sandodden og Unni Tveiten
Grøtberg, som var feltleder og rapportansvarlig. Gravemaskinfører var Tor Ola Briskeby. Grunneiere
var også innom. Været var fint og hadde ikke innvirkning på gjennomføringen eller resultatet av
registreringen.

Totalt ble det gravd fire sjakter. Sjakt 1, 2 og 3 ble gravd i dyrket mark, mens sjakt 4 ble gravd i en
hage. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete faste kulturminner innenfor planområdet. Men
det ble funnet en jernkniv (id 236909) som kan være førreformatorisk i pløyelaget.

Figur 1: Området for sjakt 1-3 før sjakting, sett mot SV. Foto: U.T.Grøtberg 28.8.2017.
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Figur 2: Bilde til venstre viser område for sjakt 4 før sjakting, sett mot SV. Bilde til høyre viser område for sjakt 1-3 etter
sjakting. Foto: U.T.Grøtberg 28.8.2017.

Det kan se ut til at deler av jordet midt i planområdet har vært planert. Det kan også ha vært fylt på
noe masser her. Enkelte steder lå det små blokker med alunskifer trykket ned i den sterile
sandgrunnen, og disse hørte ikke naturlig til i disse massene.

5.1 Jernkniv/mulig kortsax id 236909

I den nedre delen av pløyelaget ble det funnet en kniv, eller det som kan være en kortsax, som kan
være fra førreformatorisk tid. Kniven/saxen er bøyd på to steder. Bevart tange er 5,4cm lang, 0,4cm
tykk og 0,3-1cm bred. Bladet er 32,6cm langt, 2-2,5cm bredt og 0,1-0,35cm tykt. Ryggen er rett og
eggen skrår opp mot ryggen og spissen på kniven 6-6,5cm før spissen. Bladet er bredest før det skrår
oppover og smalest 2 cm fra tangen.
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Figur 3: Kniv id 236909. Foto: U.T.Grøtberg 12.9.2017.

5.2 Sjakter

Nr.: Beskrivelse: Foto:

1 3x24m, 72m2, orientert NV-SØ, matjord 25-40 cm, gråbrun grus
og stein i undergrunnen. Ingen funn.

Sjakt 1 sett mot NV. Foto: U.T.Grøtberg 28.8.2017.

2 3x43m, 129m2, orientert NV-SØ, matjord 10-25 cm, gul, brun og
grå grus og steiner i undergrunnen. Det kan ha vært noe
planert her. Ingen funn.

Sjakt 2 sett mot NV. Foto: U.T.Grøtberg 28.8.2017.

3 3x41m, samt en liten utvidelse, 125,5m2, orientert NV-SØ,
matjord 15-70 cm (ca. 20 cm der hvor F1 (jernkniv) ble funnet.
Gul og grå grus og sand, steiner, trolig noe planert og påfylte
masser. Kniven var et løsfunn fra matjordslaget. Sjakta ble litt
utvidet der det ble gravd over en telekabel.

Sjakt 3 sett mot NV. Foto: U.T.Grøtberg 28.8.2017.

Kabel på tvers av sjakt 3 sett mot NV. Foto: U.T.Grøtberg
28.8.2017.
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4 3x12m, 36m2, orientert NØ-SV, matjord 20 cm. Fuktig og
omrotet undergrunn. Det er trolig gravd her relativt nylig i
forbindelse med arbeider med Hovsbekken. Ingen funn.

Sjakt4 sett mot NØ. Foto: U.T.Grøtberg 28.8.2017.

6. Konklusjon

23. og 28. august 2017 gjennomførte Oppland fylkeskommune v/kulturarvenheten en arkeologisk
registrering i forbindelse med Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 og 15 i Gran kommune. Det ble
ikke gjort funn av automatisk fredete faste kulturminner innenfor planområdet. Men det ble funnet
en jernkniv (id 236909) som kan være førreformatorisk i pløyelaget.

Lillehammer 6.2.2018 U.T.Grøtberg
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7. Kartvedlegg
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