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Oversendelseav rapport fra arkeologiskregistreringav reguleringsplanfor Hovsgutua5 og
15, gnr/bnr 262/37 og 262/116, Grankommune
Vi visertil vår uttalelseav 30.8.2017.Hervedoversendesrapport fra arkeologiskregistreringi
forbindelsemed reguleringsplanfor Hovsgutua5 og 6 i Gran.
Ingenfornminner, men funn av en lang kniv/kortsax
Somdet framgårav vedlagterapport, ble det ikke påvistfaste automatiskfredete kulturminner. Det ble
funnet en mulig kniv/kortsaxi dyrka markaved sjakting(id. 236909).Den kan være førreformatoriskog
dermedautomatiskfredet. Knivenvil bli levert inn til Kulturhistoriskmuseum,som ogsåvil endelig
avgjørehvor gammelden er. Funnetav kniven vil ikke få betydningfor reguleringsplanen.
Vi minner om at dersomdet i forbindelsemed tiltak i markablir funnet automatiskfredete
kulturminner som ikke er kjent, skalarbeidet straksstansesi den grad det berører kulturminnene
eller deressikringssonerpå fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skalsnarestsendestil
kulturminnemyndighetenei Opplandfylkeskommuneslik at vernemyndighetenekan gjennomføreen
befaringog avklareom tiltaket kan gjennomføresog eventuelt vilkårenefor dette.
Faktura
Førstefaktura er tidligere sendt ut for forarbeid, feltarbeid og deler av etterarbeidet.Endeligfaktura
(2. faktura) for etterarbeidet knyttet til rapportskrivingog innleveringav funn, vil bli oversendti
etterkant av dette brev.
Med hilsen

KristinLoeKjelstad
Fylkeskonservator

Irene SkauenSandodden
Konservator/arkeolog
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Etter våre rutiner er dette brevet godkjentog sendt uten underskrift.
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1. Sammendrag
Opplandfylkeskommunev/kulturarvenhetengjennomførte23. og 28. august2017en arkeologisk
registreringi forbindelsemed Reguleringsplan
for ØvreHovsgutua5 og 15 i Grankommune
(201704889).Det ble ikke gjort funn av automatiskfredete faste kulturminner innenfor planområdet.
Men det ble funnet en jernkniv (id 236909)som kan væreførreformatoriski pløyelaget.

2. Bakgrunn
Bakgrunnenfor registreringenvar arbeid med reguleringsplanfor Øvre Hovsgutua5 og 15 i Gran
kommune.Planområdetligger øst for Gransentrum.Eksisterendeboliger i området skalrives,og
erstattesmed tettere boligbebyggelse.

3. Område
Områdetvar tidligere en del av Hov gård,og liggerca. 100 meter vest-sørvestfor dagensgårdstun.
Gårdermed Hov-navnregnesgjernesom veldiggamle(fra jernaldereller eldre) og knyttes ofte til
kultiskesteder (gudehov)i jernalderen.Planområdetliggerca. 60 meter sør for det som kalles
Trettenlykkja.I følge lokal tradisjon skalen kongeog 12 av hansmenn være begravdher (se id
52695).Hvorvidt det har vært flere graverher er ikke avklart,men rett nord, nordvestog nordøstfor
Trettenlykkjaliggerdet fortsatt flere gravhaugerpå rekke(id 81146,3907og 32910).Kanskjeer disse
de sisterester av et større sammenhengendegravfelt fra jernalderen.Ca.275 meter sør for
planområdet,sør for Granungdomsskole,er det påvistkulturminner i dyrket mark i form av
kokegroperog stolpehull.
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Planområdetligger delsi sør-og vestvendthellingog grensertil Hovsbekkeni øst. Områdetbestårav
litt dyrketmark, hager,boliger og uthus.

4. Metode
Enkombinasjonav overflateregistreringog maskinellsøkesjaktingble benyttet for å registrere
planområdet.
Maskinellsøkesjaktingeren metode som i hovedsakblir brukt i dyrket mark og går ut på at det
modernepløyelageteller matjorda blir fjernet lagvismed gravemaskintil man er nede på
undergrunnen.Undergrunnenblir renset med krafse,og eventuellefyllskift blir renset fram med
graveskje.Sjakteneblir ofte lagt parallelt i den retningensom er mest hensiktsmessigi forhold til
terrenget. Metoden gjør at man kan få overblikkover automatiskfredete kulturminner som ikke er
synligepå dagensmarkoverflate,som for eksempelstolpehull,veggrøfter,kokegroper,ildsteder
ardspor,flatmarksgraverog utplanerte gravhauger.
Overflateregistreringvil si at det blir gått systematiski terrenget for å lokalisereeventuelle
kulturminner som er synligepå markoverflaten.Metoden gjør at man kan finne kulturminner som for
eksempelkullgroper,slagghauger,gravhauger,røyser,kullmiler, fangstgroperog lignende.

5. Registreringen
Planområdetble registrert 23. og 28. august2017 av Irene SkauenSandoddenog Unni Tveiten
Grøtberg,som var feltleder og rapportansvarlig.Gravemaskinførervar Tor Ola Briskeby.Grunneiere
var ogsåinnom. Væretvar fint og haddeikke innvirkningpå gjennomføringeneller resultatet av
registreringen.
Totalt ble det gravdfire sjakter.Sjakt1, 2 og 3 ble gravdi dyrket mark, menssjakt 4 ble gravdi en
hage.Det ble ikke gjort funn av automatiskfredete faste kulturminner innenfor planområdet.Men
det ble funnet en jernkniv (id 236909)som kan væreførreformatoriski pløyelaget.

Figur1: Områdetfor sjakt 1-3 før sjakting,sett mot SV.Foto:U.T.Grøtberg28.8.2017.
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Figur2: Bildetil venstreviserområdefor sjakt 4 før sjakting,sett mot SV.Bildetil høyreviserområdefor sjakt 1-3 etter
sjakting.Foto: U.T.Grøtberg28.8.2017.

Det kan se ut til at deler av jordet midt i planområdethar vært planert. Det kan ogsåha vært fylt på
noe masserher. Enkeltesteder lå det småblokkermed alunskifertrykket ned i den sterile
sandgrunnen,og dissehørte ikke naturlig til i dissemassene.

5.1 Jernkniv/mulig kortsax id 236909
I den nedre delen av pløyelagetble det funnet en kniv, eller det som kan væreen kortsax,som kan
værefra førreformatorisktid. Kniven/saxener bøydpå to steder.Bevarttangeer 5,4cmlang,0,4cm
tykk og 0,3-1cmbred. Bladeter 32,6cmlangt, 2-2,5cmbredt og 0,1-0,35cmtykt. Ryggener rett og
eggenskråropp mot ryggenog spissenpå kniven6-6,5cmfør spissen.Bladeter bredestfør det skrår
oppoverog smalest2 cm fra tangen.
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Figur3: Knivid 236909.Foto:U.T.Grøtberg12.9.2017.

5.2 Sjakter
Nr.:
1

Beskrivelse:
3x24m,72m2, orientert NV-SØ,matjord 25-40cm, gråbrungrus
og stein i undergrunnen.Ingenfunn.

Sjakt1 sett mot NV.Foto:U.T.Grøtberg28.8.2017.
2

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

Sjakt2 sett mot NV.Foto:U.T.Grøtberg28.8.2017.
3

3x41m,samt en liten utvidelse,125,5m2, orientert NV-SØ,
matjord 15-70cm (ca.20 cm der hvor F1 (jernkniv)ble funnet.
Gul og grå grusog sand,steiner,trolig noe planert og påfylte
masser.Knivenvar et løsfunnfra matjordslaget.Sjaktable litt
utvidet der det ble gravdover en telekabel.

Sjakt3 sett mot NV.Foto:U.T.Grøtberg28.8.2017.

Kabelpå tvers av sjakt 3 sett mot NV.Foto:U.T.Grøtberg
28.8.2017.
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Foto:

4

3x12m,36m2, orientert NØ-SV,matjord 20 cm. Fuktigog
omrotet undergrunn.Det er trolig gravdher relativt nylig i
forbindelsemed arbeidermed Hovsbekken.Ingenfunn.

Sjakt4 sett mot NØ.Foto:U.T.Grøtberg28.8.2017.

6. Konklusjon
23. og 28. august2017 gjennomførteOpplandfylkeskommunev/kulturarvenhetenen arkeologisk
registreringi forbindelsemed Reguleringsplan
for ØvreHovsgutua5 og 15 i Grankommune.Det ble
ikke gjort funn av automatiskfredete faste kulturminner innenfor planområdet.Men det ble funnet
en jernkniv (id 236909)som kan væreførreformatoriski pløyelaget.

Lillehammer6.2.2018

U.T.Grøtberg
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7. Kartvedlegg
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