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SAMMENDRAG 
Utgravningen ble utført i forbindelse med ønske om tilkobling til kommunalt VA-anlegg på 

eiendommen Falla, 33/2 og 33/57, Fallaveien 16. Tomten ligger i sin helhet innenfor 

avgrensningen til gravfeltet ID 11396, hvorav 15 gravhauger er bevart i dag. Prosjektet ble 

regnet som et mindre privat tiltak. Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt mellom 17. 

oktober til 25. oktober 2016. Det ble totalt påvist og undersøkt fem strukturer, men der tre ble 

avskrevet (A101, A103 og reg. F7). Det ble avdekket en branngrav (A102), en mulig fotgrøft 

(A104) og en mulig grav i senter av denne grøften (A105).  

 

Branngrav A102 besto i plan av fire større steiner som stakk opp av undergrunnen. Den indre 

gravkonstruksjonen besto av en tydelig steinkonstruksjon med store stein, gravd ned i en 0,5 

m dyp nedgravning. Det ble gjort funn av om lag 420 gram brente bein av både dyr og 

menneske, en liten jernring med kobberlegering og en spiker i jern i graven. En vedartsprøve 

fra graven ble analysert hos MOMU og resultatet viste bjørk. En kullprøve, P1, ble sendt til 

Ångströmlaboratoriet ved Uppsala Universitet. Resultatet viste folkevandringstid, kal. 400-

540 e. Kr. De brente beina fra graven ble også datert til folkevandringstid, kal. 410-540 e. Kr. 

Resultatene stemmer godt overens med fylkeskommunens datering av strukturen.  

 

Resultatet viste at det var både dyre- og menneskebein i graven. Levningene ble tolket til å 

være fra en yngre kvinne, mellom 29 og 40 år. Det ble identifisert seks bjørneknokler og 34 

fragment av minimum seks spillebrikker av horn/gevir av hjort. Bjørneknokler og 

spillebrikker i graver er relativt uvanlig og at det er en kvinne gjør det ytterligere sjeldent.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

FALLA, 33/2,57, FALLA KOMMUNE, AKERSHUS 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen ble utført i forbindelse med ønske om tilkobling til kommunalt VA-anlegg på 

eiendommen Falla, 33/2 og 33/57, Fallaveien 16. Tomten ligger i sin helhet innenfor 

avgrensningen til gravfeltet ID 11396, hvorav 15 gravhauger er bevart i dag. 

Fylkeskommunen foretok en forundersøkelse med maskinell sjakting i 2007. Det ble da påvist 

totalt 11 mulige strukturer innenfor tiltaket. Som følge av at traseen til VA-anlegget har endret 

seg siden 2007 og tiltakets smale bredde på inntil 2,5 m, vil bare enkelte av de registrerte 

strukturene bli berørt: én mulig fotgrøft (F7), én mulig grav (F8) og ett stolpehull (F9) 

(Johansson 2007).  

 

På vegne av tiltakshaver søkte Akershus fylkeskommune 29.2.16 om tillatelse til inngrep i de 

automatisk fredede kulturminnene. De anså tiltaket som et mindre privat tiltak, hvor utgifter 

til en eventuell utgravning skulle dekkes av staten. Kulturhistorisk museum uttalte seg i brev 

av 19.4.16 og det ble utarbeidet budsjett for arkeologisk utgravning. Riksantikvaren ga 

dispensasjon til inngrep med vilkår om arkeologisk undersøkelse for de berørte kulturminnene 

8.6.16. Tiltaket er å regne som et mindre privat tiltak.  

  

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Marie Ødegaard Feltleder 17.10 - 25.10.2016 7 

Siw Helen M. Grønland Assistent 17.10 - 25.10.2016 7 

Sum    

Steinar Kristensen GIS 20.10.2016 1 

Øyvind Barbøl Gravemaskinfører 17.10.2016 1 

 

Undersøkelsen ble foretatt mellom 17. oktober til 25. oktober. Til sammen ble det benyttet 14 

dagsverk i felt. Det var gråvær hele perioden og de siste dager med regn.  

 

18. og 21. oktober var prosjektleder Ole Christian Lønaas på befaring.  

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Det var mange naboer som kom på besøk, flere gjentatte ganger, og funnene ble da formidlet 

til dem når de kom. En representant for Fet historielag laget en liten notis på historielagets 
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Facebookside om utgravningen (Figur 4, se vedlegg 11.8). KHM lagde en oppfølgingssak på 

historielagets sider 10.04.17 (se 11.8). 

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Den berørte eiendommen ligger på et høydedrag 800 meter øst for Glomma, i et eldre 

kulturlandskap bestående av et av de største gravfeltene i Fet kommune, ID 11396 (se Figur 1 

og 2). Det er gjort funn av ett økseblad (C15068) i en av haugene. De fleste av gravhaugene er 

markert med inntil en halv meter brede fotgrøfter. Gravfeltets karakter av synlige 

minnesmerker og viktig landskapselement er redusert som følge av at området er bebygd med 

boliger og garasjer. Om lag 100 meter nordøst for det undersøkte området ligger et mindre 

gravfelt med tre rundhauger, hvorav én har en tydelig markert fotgrøft. Her er det gjort funn 

av et sverd og en jernring fra vikingtiden (C32008 a-b).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Oversiktsbilde over utgravningsområdet og landskapet rundt. Gravfeltet ID 

11396 ligger i all hovedsak i bjørkeskogen vest for veien. Foto mot NV. Cf35160_005. 

Foto: S. Kristensen/KHM 
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Figur 2. Oversiktsbilde over lokaliteten. Ill: Marie Ødegaard. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer: NE12000-150408SAS 
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Figur 3. Kartet viser den østre grensen av sikringssonen til gravfeltet ID 11396 med de de 

registrerte strukturene fra forundersøkelsen. Tiltaket nå vil bare berøre F7, F8 og F9. ØK-

kart CR 045-5-2. Ill: M. Johansson 2007 
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Ved oppføring av garasjen på tiltakshavers eiendom i Fallaveien 16 ble det gjort funn av 

keramikk med stempeldekor (C56317), tilnærmet lik Østmo og Hedeager type fire, nr. 19 

(Østmo og Hedeager 2005). Den dateres til merovingertid. Tiltakshaver fortalte at 

keramikken ble gjort ved utplanering av en haug da de bygde garasjen på 1960-tallet. 

Haugmassene fra denne haugen ble også brukt som fyllmasse av naboer. 

 

Akershus fylkeskommune gjorde funn av totalt fem kokegroper og en kniv av jern i 

september 2016 i tilknytning til tilkobling for VA-ledning mellom eiendommene Rovenveien 

61 (gbnr 33/59) og Fallaveien 16 (gbnr. 33/57) (ID 11396-22 til 26 og ID 223841-1). Søndre 

del av traseen ligger innenfor lokalitetsavgrensningen til gravfeltet på Guriholtet, ID 11396, 

og funnene ID 11396-22 til 26 er derfor innlemmet i den lokaliteten. To kokegroper ble 

utgravd under registreringen. Prøvene ble sendt til vedartsbestemmelse hos Helge Høeg og til 

datering hos BETA Analytics. Dateringene viser at ID 11396-25 er fra romertid (1650 ± 30 

BP) og ID 223841 er fra folkevandringstid (1970 ±30 BP). Det ble også gjort funn av en svært 

korrodert jernkniv som trolig er førreformatorisk (Kræmer 2016).  

 

Tiltaket er i dyrket mark i forholdsvis flatt terreng, i åkerkanten på vestre side av huset i 

Fallaveien 16. Undergrunnen består av rødbrun, kompakt leire. Under Akershus 

fylkeskommunes forundersøkelser ble det totalt registrert 11 mulige strukturer bestående av to 

stolpehull, fem kokegroper, én grøft, én mulig grav, og to nedgravninger med ukjent funksjon 

(jf. Figur 3). Den mulige graven (F8) ble da C14-datert til folkevandringstid, 1590+/- 60 BP, 

kalibrert 400-500 e.Kr. (C56316/6). Grøften (F7), som ble tolket som en mulig fotgrøft, ble 

datert til 670+/- 40 BP, kalibrert 1220 til 1330 e. Kr. og 1340 til 1440 e. Kr. (C56316/5).  

 

4.1 PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 

Prosjektet ble regnet som et mindre privat tiltak og det var bare laget et budsjett, ingen 

prosjektplan. Som følge av den lange tiden fra forundersøkelsen i 2007 og utgravningen i 

2016 har endringer i traseen for VA-anlegget gjort at det ikke vil være nødvendig med en 

undersøkelse av området inntil og sør for garasjen på Falla (jf. Figur 3). Det er derfor bare 

deler av registreringssjakten øst for huset som skal åpnes og tiltaket fokuserer nå på den 

mulige graven (F8) og fotgrøften (F7). I tillegg strekker tiltaket seg nå noen meter sør for 

fylkeskommunes registreringer i forlengelse av den østre sjakten. Undersøkelsen må 

begrenses til en ca. 2,5 meter bred sjakt som følge av tiltakets karakter. 

 

Grøften F7 ble tolket som en fotgrøft til en gravhaug, men også andre funksjoner som 

innhegning, veggrøft mv. er mulig. Flertallet av de synlige gravhaugene på det nærliggende 

gravfeltet har fotgrøft, og det kjennes minst én overpløyd gravhaug i området. Dateringen av 

kull fra grøften viser middelalder, 1220-1330 e. Kr. Er det en fotgrøft viser ikke dateringen til 

anleggets brukstid. Det er imidlertid ikke uvanlig at kull fra grøfter fra f.eks. gravminner og 

langhus kan inneholde kull fra eldre eller yngre perioder. Anlegget er derfor ikke sikkert 

funksjonsbestemt, og det er usikkert om en utgravning med en sjakt på inntil 2,5 meter vil 

kunne bidra til dette. En målsetning med utgravningen er likevel å forsøke å 

funksjonsbestemme anlegget og gi en datering fra en mer sikker kontekst.  

 

Andre sentrale målsetninger er datering av de enkelte anleggene, samt tidsmessig 

sammenheng med andre nærliggende kulturminner. Dokumentasjon av ytre og indre 

gravskikk er også vesentlig. Eventuelt beinmateriale vil kunne gi tolkningsgrunnlag for 
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individer i graven. En annen problemstilling er også å avklare om stedet har vært brukt som 

gravfelt og til kokegroper til samme tid.  
  

4.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen ble foretatt ved maskinell flateavdekking. Totalt ble ca. 160 m
2
 avdekket ved 

flateavdekking. Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende. Strukturene ble undersøkt 

og fotografert i plan og profil. Hver enkelt struktur som ble snittet ble beskrevet på et eget 

skjema. Det ble tatt ut kullprøve for radiologisk datering fra alle snittede strukturer. 

Beinmaterialet ble tatt fra den mulige graven og vasket og flottert etter makrofossiler uten 

resultat. Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs 

fotobase under Cf35160/001-075.JPG. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert under 

C60497/1-6. 

 

Det ble utført overflatesøk med metallsøker over strukturene. Metallsøk og innmåling ble 

foretatt av Steinar Kristensen fra Kulturhistorisk museum den 20.10.16. Dokumentasjons-

systemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til innmåling og har nøyaktighet på få 

millimeter. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 

10.3 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 RAW-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 10.3 

 

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. 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utstyr ble fraktet til felt den 17.10.2016. Gravemaskin var der da vi ankom. Arbeidene med 

VA-anlegget til nabohusene hadde allerede begynt, fra en kum sørvest for garasjen i 

Fallaveien 16 og mot naboen i øst (se Figur 4). Det feltet vi skulle åpne i forlengelse av 

registreringssjakten fra 2007 blir da begrenset til ca. fire meter mot sør og til den traff denne 

sjakten.  

 

Vi startet med å avdekke rundt kl. 12 og åpnet registreringssjakten fra 2007. Siden da hadde 

åkeren grodd igjen i vest mot huset og garasjen i Fallaveien 16, som gjorde at sjakten ble lagt 

én til to meter for langt øst. Dermed ble hele den antatte graven F8 og en kokegrop A103 

avdekket. Grøft F7 ble kuttet av en moderne grøft i vestre side, så vi måtte utvide sjakten noe 

mot garasjen for å avklare om grøften fortsatte på andre siden. Den hadde ingen klar 

avslutning, så vi avdekket ikke nærmere garasjen. Vi avdekket resten av tiltaketsområdet. En 

grøft gikk i sving gjennom sjakten og vi var usikre på om det er én eller flere strukturer. Vi 

var ferdige med all avdekking ca. kl. 1510.  
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Figur 4. Bildet viser VA-sjakten som tiltakshaver skal koble seg på. Undersøkelsesområdet er 

bak det røde huset og garasjen. Foto mot ØNØ. Cf35160_008. Foto: Steinar 

Kristensen/KHM. 

 

Påfølgende dag kom prosjektleder Ole Chr. Lønaas i felt. Vi forsøkte å avklare grøft F7s 

funksjon. Det kunne se ut til at denne ikke buer, men gikk inn i sjakten mot garasjen, mens en 

ny mulig fotgrøft var avdekket sør for den (se Figur 7). I reg.rapport fra 2007 var det registrert 

en grøft sør for garasjen (F5) og vi antok at disse kunne henge sammen slik at den da fikk en 

buet form, som en ringorm. Denne ble gitt nr. A104. En struktur som ble tolket som en bunn 

av kokegrop (F6) var også registrert i 2007, som sett i lys av de nye funnene kanskje kunne 

være en sentralgrav til den mulige fotgrøften, A104. Den antatte fotgrøften F7 ble avskrivet.  

 

19.10.2016. Den mulige sentralgraven ble lokalisert for hånd med stikkspade og krafse, og 

den ble gitt nr. A105. Steinar Kristensen fra Kulturhistorisk museum ankom for å måle inn 

strukturene. Han gikk også over strukturene med metallsøker og tok bilder av feltet med 

drone. Kokegrop A101 var registrert som stolpehull i 2007 (F9). Vi begynte å grave den 

mulige graven, A102. Vi gravde den i motstående kvadranter, NV- og SØ-kvadrant. Noen 

små brente beinfragmenter ble samlet inn.  

 

20-21.10.2016. SØ- og NV-kvadrant av A102 ble gravd ferdig, dokumentert og en kullprøve 

tatt ut i bunn av NV-kvadrant. En liten jernnagle av ubestemmelig alder ble funnet under en 

stein nær bunn.  

 

24.10.2016. Vi fortsatte med A102. Kullprøve ble tatt av kokegrop A101. Kokegrop A103 ble 

renset i flate og tatt bilde av, før den ble snittet.  

 

25.10.2016. Grav A102 ble gravd ferdig. En liten ring i kobberlegering ble funnet nær bunn. 

Kokegrop A103 ble tegnet. Den mulige sentralgraven A105 og den mulige fotgrøften A104 

ble snittet og tatt bilde av. A104 ble tegnet. Utgravningen ble avsluttet.  
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4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det var kraftig regn natt til tirsdag 25.10 som gjorde at snittkassene til den antatte graven 

A102 og kokegrop A103, som enda ikke var tegnet, ble fylt med vann (se Figur 5 og 6). Vi 

måtte tømme kassene for hånd med bøtte og øsekar. Det skapte vanskelige forhold for å 

plukke ut beina av struktur A102, der leiren klebet seg sammen og gjorde det vanskelig å 

skille ut brente bein. Noen masser kan også ha rast ut av profilet som følge av vannet, men det 

anses som av mindre betydning. Kullprøve var tatt ut av strukturen dagen i forveien.  

 

 

 
 

 

 

 

 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Det ble totalt påvist og undersøkt fem strukturer: To kokegroper (A101 og A103), en 

branngrav (A102), en grøft (A104) og en mulig grav i tilknytning til denne fotgrøften (A105).  

 

Kokegrop A103 var tolket som én av to stolper i registreringsrapporten (Johansson 2007), og 

en mulig bunn av kokegrop (F11) lå nord for A103, men ingen av disse ble avdekket nå som 

følge av tiltakets begrensede form. Funnene i sjakten øst for garasjen, F1-F5, ble heller ikke 

avdekket ved denne utgravningen.  

 

Kokegrop A101 og A103 ble under etterarbeidet datert til moderne tid og er avskrevet (se 

5.2).  Grøft A113 (F7 fra registreringen) ble også avskrevet (se 5.1.).  

 

  

5.1 MULIG FOTGRØFT OG GRAV 

Den mulige fotgrøften F7 som fremkom under registreringen i 2007 ble avskrevet. Den 

antatte søndre del av ringen ble, når vi avdekket lenger sør enn i 2007, tydelig del av en annen 

struktur, som nå ble tolket som en mulig fotgrøft, A104. F7 har uklar avgrensning og var noe 

diffus og kan fortsette mot vest og øst. Med tanke på dens datering til middelalder, kan en  

 

Figur 5. Snittkassene ble fylt med vann natt til 

25. oktober. Her er kokegrop A103. sett mot 

øst. Cf35160_068. Foto: S.H.M. Grønland 

Figur 6. Snittkassene på feltet ble fylt med 

vann natt til 25. oktober, grav A102 mot 

NNØ. Cf35160_069. Foto M.Ødegaard 
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ikke se bort fra at det kan være en moderne forstyrrelse.  

 

A104 har en buet form, som en ringorm og kan være rester av en fotgrøft (jf. Figur 7 og 8). I 

sjakten sør for garasjen som ble åpnet i 2007 er det markert en grøft som kan være den vestre 

siden av denne fotgrøften (jf. Figur 3). Dens indre diameter vil da være ca. 8 m. Den besto av 

gråbrun sand og leire, og var relativt klart markert til tross for at fargen ikke skilte seg veldig 

fra undergrunnen for øvrig. Da den ble snittet var den om lag 3 cm på det tykkeste, med noe 

uklar avslutning i bunn (se vedlegg 11.4). Kull kunne ikke observeres. Med en indre diameter 

på 8 meter er det en relativt liten fotgrøft.   

 

Vi gjenfant F6 fra registreringen, nå A105, tolket som en mulig sentralgrav til fotgrøften der 

den har en sentral plassering (se vedlegg 11.4). Den måler ca. 30 x 40 cm, men var utflytende 

uten ordentlig form i plan. En moderne grøft gikk i dens østre side. Da den ble snittet, var 

svært lite bevart og den hadde ingen ordentlig nedgravning i profilet (Figur 9). En kan likevel 

ikke se bort fra at det er en overpløyd og ødelagt grav, da pløyelaget her bare var ca. 15-20 cm 

tykt og som følge av dens lokalisering i midten av en mulig fotgrøft.  

Figur 7. Oversikt over påviste strukturer på lokaliteten. Ill: M. Ødegaard. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnr: NE12000-150408SAS 
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Figur 8. Dronefoto som viser sjakten med den halve fotgrøften A104 og den mulige graven 

A105 i midten. Foto mot NV, Cf35160_002. Foto: Steinar Kristensen/KHM 

 

Det er noe uklart om det dreier seg om en fotgrøft og en grav da strukturen er dårlig bevart og 

noe diffus. Dens beliggenhet i kanten av det store gravfeltet ID 11396, gjør det sannsynlig at 

det kan være snakk om en overpløyd grav eller gravhaug med fotgrøft.  

 

 

Figur 9. Struktur A105 har ingen ordentlig nedgravning i profilet. Bilde tatt mot nord. 

Cf35160_070. Foto: S.H.M. Grønland.  
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5.2 KOKEGROPER 

Det ble avdekket to kokegroper, A101 og A103. Kokegropene ble snittet og dokumentert, og 

vedartbestemt hos Moesgård Museum, Danmark, og deretter C14 datert hos 

Ångströmlaboratoriet i Uppsala, Sverige. Dateringen viste at begge kokegroper var moderne 

(se 6.2). Kokegropene er derfor avskrevet og kullprøvene er kassert.  

 

5.3 GRAV FRA FOLKEVANDRINGSTID 

Etter avdekking stakk fire større steiner opp av undergrunnen (se Figur 12). Den største av 

dem bare få cm under jordoverflaten. Den var under registreringen i 2007 tolket som en mulig 

grav. Ved opprensning målte strukturen 0,8 x 1 m i flate, men den var utflytende i østre del 

med en gråbrun masse som det var vanskelig å se om var del av strukturen eller del av 

pløyelaget.  

 

Strukturen ble gravd i kvadranter. NV- og SØ-kvadrant ble fingravd med graveskje. Enkelte 

små brente bein ble funnet, samt en jernspiker under store stein i bunn av NV-kvadrant, på om 

lag 35-40 dybde.  

 

Planen var å grave de to resterende kvadrantene med spade for å avdekke strukturens 

utstrekning og konstruksjon. Det dukket opp relativt mye brente bein alt i toppen av SV-

kvadrant, så det ble besluttet at også denne måtte fingraves med graveskje. NØ-kvadrant ble 

gravd med spade. Det viste seg at stort sett alle brente bein lå i SV-kvadrant og ble gjenfunnet 

fra rett under pløyelaget inntil den store steinen (se Figur 12) og nedover til bunn av 

strukturen, likevel ganske samlet i utbredelse. I SV-kvadrant ble det gjort funn av en liten 

jernring med kobberlegering, på ca. 30-35 cm dybde.  

 

Strukturen lot seg lett avgrense i profilet, og var konsentrert rundt flere store stein, med kull, 

humus og grusblandete masser (Figur 10 og 11; vedlegg 11.4). Hovedvekten av strukturen og 

nedgravningen ble liggende i SV og NV-kvadrant, og der var det mye mer kull og mørkere 

farge enn de to øvre kvadranter.  

 

Graven var en tydelig steinkonstruksjon med store stein nedover mot bunn og enkelte noe 

mindre skjørbrente stein. Som nevnt lå hoveddelen av beina i SV-kvadrant, sør for den store 

steinen som stakk opp mot pløyelaget og nedover mot bunn. Alle beinfragmentene gjør at 

strukturen tolkes som en grav. Den var ca. 0,5 m dyp og i bunn anslagsvis 30 cm i diameter, 

og hadde da en traktform. I bunn var også et ca. 4 cm tykt kullag. Kullprøve, P1, ble tatt ut av 

dette kullaget i NV-kvadrant.  

 

Om lag 420 g. brente bein av både dyr og menneske ble funnet (se 6 og vedlegg).  
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Figur 2. Nedgravningen og steinkonstruksjonen i grav A102, NV-kvadrant, SSV-profil. Foto 

mot SSØ. Cf35160_053. Se også tegning, Figur 1- Foto: SHM Grønland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Struktur A102, NV-kvadrant, SSV-

profil. Fra dette profilet kommer kullprøve P1. 

Ill. S.H.M. Grønland, rentegnet M. Ødegaard 
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Figur 3. Grav A102 under 

utgravning. Stor nedgravning og 

steinkonstruksjon, alle tatt mot SØ. 

Cf35160_026, Cf35160_039, 

Cf35160_042. Foto: S.H.M. 

Grønland/M. Ødegaard 
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6 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort funn av en liten jernring med kobberlegering, tolket 

som en mulig ringspenne, på ca. 30-35 cm dybde (C60497/2) og en 

jernspiker/nagle under store stein i bunn av NV-kvadrant, på om lag 

35-40 dybde (C60497/1).  

 

Det ble funnet 34 fragment av minst seks spillebrikker av hjort 

(C60497/5). Fra eldre jernalder er det kjent tre typer spillebrikker, 

R.177-179 (Rygh 1885). Petersen (1914) kaller spillebrikkene R.178 

og R.179 for henholdsvis Avaldsnestypen og Sætrangtypen etter 

respektive funnsteder i Rogaland og Buskerud. Sistnevnte typer er av 

glass og representerer import (Petersen 1914).  

 

Avaldsnestypen er flat og relativt stor; fra 2,6-3 cm i diameter, mens 

Sætrangtypen er noe mindre; fra 1,2 til 1,8 cm i diameter. R. 177 

ligger midt mellom de foregående typene i bredde, er omkring 2 cm i 

diameter ved basen (brikkens fot/ståflate) og er sjelden høyere enn 

0,2-0,6 cm (Kristensen 2010:36). Spillebrikkene fra Falla var i 

gjennomsnitt 1,5-1,7 cm i diameter (Sjöling 2017). I utseende og 

form ligner spillebrikkene fra Falla mest på R.179 Sætrangtypen, 

men ettersom de er av bein, er de mest tilsvarende den hjemlige 

typen R.177. Spillebrikkene i bein har som regel to hull på 

undersiden, men ingen, ett og tre hull opptrer også (Petersen 1914). 

Hull på undersiden kunne ikke observeres på spillebrikkene fra Falla. 

 

I en grav fra Udland i Lindesnes kommune i Vest-Agder gravde KHM i 2009 ut flere graver , 

og der én grav inneholdt spillebrikker av bein av typen R.177 (Glørstad og Wenn 2013). Her 

ble det også funnet et par mindre ringer av jern, ikke ulike den som ble funnet på Falla. 

Ringene fra Udland er tolket som del av nøkkel, mens ringen på Falla ble tolket som en mulig 

ringspenne. Den lille ringen, særlig den fra Udland, kan se ut som del av en trepassring, slik 

det er funnet i enkelte graver fra Gunnarstorp, eks. anlegg 78 (C38953b) (Wangen 2009, 257).  

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDART 

Det ble sendt tre kullprøver fra tre strukturer til detaljert vedartsanalyse hos Moesgård 

museum. Resultatet viste at i graven A102 var det bare brukt bjørk som ved (se 10.3). De to 

andre prøvene av de avskrevete kokegropene A101 og A103 viste at det ble brukt mest gran, 

men også bjørk og furu samt or i A103.   

 

7.2 DATERING 

Kullprøve P1 fra grav A102 ble sendt til Ångströmlaboratoriet ved Uppsala Universitet. 

Resultatet var folkevandringstid, ukal. 1597±27, kal. 400-540 e. Kr. (2. sigma; Ua55413) (se 

Figur 13 og vedlegg 10.3). De brente beina fra grav A102 ble datert til folkevandringstid, 

ukal. 1587±27, kal. 410-540 e. Kr. (2. sigma, UA-55505) (se vedlegg 10.3). 

Figur 12. Etter Skomsvoll 

2012.  
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Den angivelige kokegropen A101 er datert til ukal. 238 ± 27, dvs. mellom 1520 og 1930 e. Kr 

(2. sigma, Ua-55415) og tilsvarende er A103 datert til ukal. 125±25, kal. 1670-1940 e. Kr. (2. 

sigma, Ua-55414) (jf. 5.2.).  

 

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

500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD 1000CalAD 1500CalAD 2000CalAD

Calibrated date

Ua-55413  1597±27BP

Ua-55414  125±25BP

Ua-55415  238±27BP

 
Figur 13. Oversikt over dateringer av kull fra Falla. Graven A102 står øverst (Ua-55413).  

 

 

7.3 OSTEOLOGISK ANALYSE 

De brente beinene fra grav A102 ble sendt til osteologisk analyse hos SAU (Societas 

Archaeologica Upsaliensis). Resultatet viste at det var både dyr- og menneskebein i graven.  

Det var totalt 414,7 gram brente bein hvorav 67 % (276,3) kunne identifiseres til å være fra 

menneske. Det ble identifisert seks bjørneknokler (falanger) og spillebrikker av horn/gevir av 

hjort (Sjöling 2017, 2). Ettersom menneske er den eneste arten foruten bjørn og hjort som 

kunne identifiseres i beinmaterialet, antas det at størsteparten av de uidentifiserte beina også 

er av menneske. 

 

 
Figur 14. Cf35160_075. Bjørneknokler funnet i grav A102. Foto: E. Sjöling, SAU.  

 

Menneskebeina kommer fra alle kroppsregioner, og ble bestemt til å være et yngre voksent 

individ mellom 20-39 år. Aldersbestemmelsen ble gjort av skallefragment. De 

kjønnsindikerende fragmentene indikerer at det er en mulig kvinne (Sjöling 2017, 2).  

 

Beinfragmentene var for det meste gråhvite til hvite i farge og hadde en relativt hard ytre 

struktur, som antyder at forbrenningsgraden var høy, grad 6 iht Stiner et al. (1995; ref. i Sjölin 

2017). Beinmaterialet besto av masse småfragment, som tilsvarer fragmenteringsgrad 1, iht 

Wahls definisjoner, dvs. mindre enn 15 mm (Wahl 1982; ref. i Sjölin 2017). De 

gjennomsnittlige fragment her var ca 3 mm og med en vekt på mindre enn 0,2 g. 
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Fragmenteringsgraden har bidratt til den relativt lave bestemmelsesgraden av beinmaterialet 

når det gjelder hvilke arter som er representert i graven (Sjölin 2017, 3).  

 

 
Figur 15. Cf35160_074. Spillebrikker av horn/gevir av hjort. Foto: E. Sjöling, SAU.  

 

Det ble gjort funn av seks bjørnefalanger, dvs. små rørknokler fra finger eller tå (se Figur 14). 

Størrelsen på de to komplette falangerne var ca 30 mm. Den største var ikke intakt, men må 

ha vært mer enn 35 mm. Falangernes størrelse stemmer godt overens med den 

gjennomsnittlige størrelsen for brente bjørnefalanger som Bo Petré har identifisert på svenske 

gravfelt, selv om falangernes lengde kan variere med opp mot 15 mm (Sjölin 2017, 3 m/ref.).  

 

Det ble identifisert 34 fragment av spillebrikker av hjortedyrshorn/gevir (Figur 15). Det totale 

antallet spillebrikker er vanskelig å fastslå, men det er minst seks stykker. Majoriteten av 

fragmentene er hardt brente, mens enkelte er gråsvarte i midten som tilsvarer en mindre 

forbrenningsgrad. Størrelsen på spillebrikkene er 15-17 mm i diameter (Sjöling 2017; se 

vedlegg 10.3.2).  

 

8 VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Branngraven A102 inneholdt antakelig levninger av en yngre kvinne som fikk med seg 

bjørnebein og spillebrikker av hjort i graven i løpet av folkevandringstid, mellom 400 og 540 

e. Kr.  

 

Gravskikken i eldre jernalder preges av mangfoldighet, og både inhumasjonsgraver, dvs. der 

den avdøde har vært begravd ubrent, og kremasjonsgraver der liket er kremert, er vanlig. På 

Falla har menneskelevningene vært kraftig brent før de er gravlagt, tilsvarende den høyeste 
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brenningsgraden, 6 (Sjöling 2017). En rekke undersøkelser av kremasjonsgraver viser at de 

ofte inneholder bare et utvalg av den avdødes bein, ofte bare 25 % av skjelettet (f.eks. Holck 

1986, 122; Sigvallius 1994, 28–29; Wangen 2009:68–70). Ikke sjelden kan en også se at beina 

viser spor av å ha blitt bevisst knust, og at beina er renset for kull og aske fra kremasjonsbålet 

før det er lagt ned i graven, trolig som del av begravelsesprosessen (Shetelig 1912:63–67; 

Sigvallius 1994, 15–17; Wangen 2009, 63–67,70–72).  

 

På Falla kom beina fra alle kroppsregioner (hode, øvre og nedre ekstremitet, hånd, fot og 

kropp). Eksperimenter viser at en gjennomsnittlig manns beinrester veier 2004- 3380 g og 

kvinner 1539- 2350 g (Mays 2010, 325). En annen studie opererer med tallene 3375 g for 

menn og 2626 g for kvinner. Etter knusing reduseres vekten med ca. 1/3 (Holck 1996, 47). 

Beinrester fra forhistoriske branngraver veier mindre enn dagens rester. De forhistoriske 

funnene kan variere fra 1-3000 g, veldig sjeldent er det funnet mer enn 1000 g beinrester 

(Mansrud 2004a, 31; Østigård 2007, 50). Det at moderne mennesker er høyere enn mennesker 

fra forhistorien kan være en årsak til at moderne skjeletter veier mer etter brenning (Mays 

2010, 325- 326), men også hvor godt beinene er renset og om det er med rester av kull, jord 

og lignende i veiing (Holck 1986, 43). Når det gjelder menneskeskjelettet fra Falla veide de 

totalt 276,3 g, men beina hadde den høyeste fragmenteringsgraden. Desto høyere temperatur 

kremasjonsbålet har hatt, jo mer av den avdøde har blitt brent og det etterlater desto mindre 

materiale (Holck 1986, 43). Vi såldet heller ikke og massene var som følge av regn og 

leireundergrunn svært klissete. Dette skapte vanskeligheter med å få de minste bitene med. 

Beina lå likevel relativt samlet i den SV-kvadranten som ble gravd med graveskje og det er 

ganske mye bein som mangler. Sett bort fra naturlige nedbrytningsprosesser i jorden, er det 

mulig at det er gjort et utvalg av bein som er lagt ned i graven på Falla.  

 

Selve gravkonstruksjonen var i flate 0,8 x 1 m i diameter. Nedgravning smalnet kraftig inn 

nedover, nærmest som en trakt, og var ca 0,5 cm dyp. Det virket som beina nærmest var helt 

ned fra toppen og mot bunn. I bunn var diameteren anslagsvis 30 cm, og det var det et ca. 4 

cm tykt kullag, men det representerer neppe selve likbrenningen da beina i all hovedsak ikke 

lå i dette laget. Den store steinen som stakk opp til rett under overflaten, har trolig vært 

markering på overflaten i eldre jernalder, slik det blant annet er kjent fra graver fra 

Gunnarstorp i Skjeberg i Østfold (Wangen 2009, 60). Om graven har hatt noen større form for 

markering på overflaten, er det trolig pløyd vekk. En kan ikke se vekk fra at det har vært lagt 

stein i en sirkel, slik det var vanlig på Gunnarstorp (Figur 16). Der var 78,5 % av gravene på 

feltet ulike typer steinlegninger og der 42 % hadde en sentrumsmarkering i form av en stein, 

noen også med stående stein (Figur 17 og 18). Nedgravninger med stein var heller ikke ukjent 

fra Gunnarstorp, noe gravanlegg 156-158 viser (Figur 16, jf. også Figur 11). 

 

Graver med bjørneklør eller bjørnefell er ikke uvanlig i graver i eldre jernalder i Skandinavia, 

og særlig opptrer dette i perioden mellom yngre romertid og folkevandringstid, 200 til 600 e. 

Kr., men i Sverige også i yngre jernalder (Mansrud 2004b, 79: Henriksen 2001, 10). I Per 

Holcks gjennomgang av norske branngraver er bjørneklør funnet i totalt 58 graver, pr. 1986 

(Holck 1986, 73). Bjørnens tilstedeværelse i nordiske graver er i motsetning til andre dyr 

nesten utelukkende i form av klør, mens på Falla er det som nevnt knokler fra finger eller tå.  
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Figur 16. Gravanlegg 158a og b fra gravfeltet på Gunnarstorp i Skjeberg i Østfold er i form 

og nedgravning ikke ulikt graven fra Falla. Foto: Wangen 2009, 285.  

 

 

 

 
 

 

.  

Figur 17. Gravanlegg 151 fra 

Gunnarstorp i Skjeberg. Foto: 

Wangen 2009, 283 

Figur 18. Gravanlegg A102 fra 

Falla, sett mot SØ. Cf35160_39. 

Foto: S.H. Grønland.  



22 

 

Det har vært en utbredt oppfatning at bjørneklør ble lagt ned i mannsgraver og viser tegn på 

høy sosial status. Bjørnen har blitt tolket som den norrøne guden Odins dyr, og graver med 

dyrebein er derfor ansett som del av Odin-kult der mannlige og krigerske idealer ble dyrket 

(Mansrund 2004b, 80 m/ref). Nyere undersøkelser viser derimot at det også var vanlig at 

kvinner fikk med bjørneklør og trolig også en større del av befolkningen enn bare det høyeste 

sjikt. Bjørnen er ansett som et viktig fruktbarhetssymbol, der dens evne til å våkne opp etter 

en lang søvnperiode kan ha gitt assosiasjoner til død og gjenfødelse, og for å stå i kontakt med 

underjordiske krefter. I folketroen anses også bjørnen som et feminint symbol knyttet til 

moderlig omsorg for sitt barn, og knyttes til fødsel og beskyttelse av nytt liv (Henriksen 2001, 

12). Bjørnebein i graver kan dermed tolkes slik at slekten ønsket at den døde skulle ha en 

egnet ledsager på ferden til dødsriket hvor den døde så kunne gjenoppstå.  

 

Arkeologiske spor etter en skandinavisk spillekultur fremtrer fra de første århundrene e. Kr., 

på et tidspunkt da Romerrikets ekspansjon mot nord førte til at germanerne fikk kontakt med 

romersk spillekultur (Guttormsen 2001, 5). I alt forekommer spillebrikker i bein i totalt 31 

andre graver fra eldre jernalder i Norge (Kristensen 2007, 56; Skomsvoll 2012, 15–16; 

Glørstad og Wenn 2013, 120). Ytterligere 15 gravfunn med spillebrikker fra samme periode i 

Norge er kjent, men disse er i hovedsak av glass (Kristensen 2007, 37, 39; Skomsvoll 2012, 

15–16). Som regel er spillebrikker funnet i rikt utstyrte graver, som f.eks. på Avaldsnes, satt i 

forbindelse med en overklasse (Kristensen 2007, 89-93). Spillebrikker i bein er betraktelig 

mer vanlig på Vestlandet enn Østlandet (Petersen 1914, 83). Spillsaker knyttet til brettspill er 

ofte tolket som å representere en livsstil assosiert med en nordeuropeisk elite, og har i 

begynnelsen vært knyttet til fritid og adspredelse (Kristensen 2007:90). I en svensk 

undersøkelse av over 180 graver i Uppsala i tidsrommet fra romertid til vikingtid, er 

begravelse med spill representert i både kvinne- og mannsgraver, i både rikt og fattig utstyrte 

graver (Sandberg 1994). Dette understreker at en har hatt et forutinntatt bilde av spillsaker, og 

der slutninger er basert på undersøkelser av rikt utstyrte og de “mest interessante” gravene 

(Guttormsen 2001, 7).  

 

Spill hadde en rolle i spådomskunst og skjebnetro, og brettspill kan dermed tolkes som noe 

gåtefullt og magisk. Overnaturlige vesener hadde gjerne et brettspill, slik det er beskrevet i 

Egils saga (van Hamel 1934, 231f.). Tenkningen om spill var også knyttet til en tilstand av 

lykke, slik det fremgår av samtidens skjebnetro. Hvert trekk spillerne gjør er skjebnessvangert 

og påvirker utfallet i det neste trekket. Det er da påpekt at denne friheten til å velge mellom 

liv og død, på brettet og på slagmarken, gjør mektige menn bevisst sitt ansvar i sine 

handlinger. Samlet sett dreier det seg om å gjøre kloke og veloverveide avgjørelser mot målet 

om en ærefull seier og fred (Guttormsen 2001, 9). Andre knytter spillfenomen til livet i 

hallen, en hjemlig og trygg sfære, og der spill gir uttrykk for stabiliserende krefter som holder 

verden i balanse. Ferdigheter i spill kan da tolkes som et uttrykk for ideen om gode handlinger 

som reflekterer en persons karisma og innflytelse i samfunnet (Herschend 1998).  

 

At det er en kvinne som er begravd med bjørneknokler og spillebrikker er noe uvanlig. Til 

tross for at det ikke er noen typiske prestisjevarer i graven indikerer likevel funn av både 

bjørneknokler og spillebrikker trolig at den døde kan ha tilhørt et høyere samfunnssjikt 

og/eller hatt en særlig stilling i samfunnet. Både bjørnebein og spillebrikker kan som nevnt 

tolkes på ulike måter, men det synes som om de ofte settes i forbindelse med både liv og død, 

underjordiske krefter, men også omsorg og det hjemlige. Gravleggingen av kvinnen her i 
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folkevandringstid skal trolig tolkes i denne retning, og også settes i sammenheng med de 

øvrige gravene på det nærliggende store gravfeltet ID 11396, Guriholtet, på Falla.  

 

9 SAMMENDRAG 

Utgravningen ble utført i forbindelse med ønske om tilkobling til kommunalt VA-anlegg på 

eiendommen Falla, 33/2 og 33/57, Fallaveien 16. Tomten ligger i sin helhet innenfor 

avgrensningen til gravfeltet ID 11396, hvorav 15 gravhauger er bevart i dag. Forundersøkelser 

av Akershus fylkeskommunes registrerte 11 mulige strukturer, men den lange tiden før selve 

den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt gjorde at tiltaket hadde endret karakter og at det 

nå bare var et mindre område inntil og sør for garasjen på Falla som skulle undersøkes, 

herunder særlig den mulige graven (F8) og fotgrøften (F7). I forbindelse med registreringen 

ble den mulige graven (F8) C14-datert til folkevandringstid, kal. 400-500 e.Kr. (C56316/6). 

Grøften (F7), tolket som en mulig fotgrøft, ble datert til middelalder, kal. 1220-1440 e. Kr. 

(C56316/5).  

 

Prosjektet ble regnet som et mindre privat tiltak. Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt 

mellom 17. til 25. oktober 2016. Det ble totalt påvist og undersøkt fem strukturer, men der tre 

ble avskrevet (A101, A103 og reg. F7). Det ble avdekket en branngrav (A102), en grøft 

(A104) og en mulig grav i tilknytning til denne fotgrøften (A105).  

 

A104 ble tolket som mulig rester av en fotgrøft der A105 kan være en mulig sentralgrav. Dens 

indre diameter vil da være ca. 8 m. Det er imidlertid usikkert om A105 og A104 har utgjort et 

gravminne, men med tanke på beliggenheten i utkanten av gravfeltet ID 11396 er det 

sannsynlig at det kan være snakk om en overpløyd grav eller gravhaug med fotgrøft.  

 

Branngrav A102 besto i plan av fire større steiner som stakk opp av undergrunnen. Den indre 

gravkonstruksjonen besto av en tydelig steinkonstruksjon med store stein, enkelte mindre 

skjørbrente stein, som var gravd ned i en 0,5 m dyp nedgravning. Det ble gjort funn av om lag 

420 gram brente bein av både dyr og menneske, en liten jernring med kobberlegering og en 

spiker i jern i graven. Hoveddelen av beina lå i SV-kvadrant. Alle beinfragmentene gjør at 

strukturen tolkes som en grav. I flate var den ca. 0,8 x 1 m og dybde ca. 0,5 m. I bunn er den 

anslagsvis 30 cm i diameter, som gjør at strukturen hadde en traktform. I bunn er også et ca. 4 

cm tykt kullag.  

 

Det ble sendt en kullprøve fra graven til detaljert vedartsanalyse. Resultatet viste at i graven 

A102 var det bare brukt bjørk som ved. Kullprøven ble C14-datert og resultatet viste 

folkevandringstid, kal. 400-540 e. Kr. De brente beina fra grav A102 ble også datert til 

folkevandringstid, kal. 410-540 e. Kr. Resultatene stemmer godt overens med 

fylkeskommunens datering av strukturen.  

 

Resultatet viste at det var både dyre- og menneskebein i graven.  Det var totalt 414,7 gram 

brente bein hvorav 67 % (276,3 g) kunne identifiseres til å være fra menneske. Det ble 

identifisert seks bjørneknokler (falanger) og spillebrikker av horn/gevir av hjort (Sjöling 

2017, 2). Beinas forbrenningsgrad var høy, tilsvarende grad 6. Beinmaterialet besto av masse 

småfragment, tilsvarende fragmenteringsgrad 1. Bjørnebeina besto av seks bjørnefalanger, 

dvs. små rørknokler fra finger eller tå, med gjennomsnittlig 30 mm i lengde. Det ble 
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identifisert 34 fragment av spillebrikker av hjortedyrshorn/gevir, av minst 6 spillebrikker. 

Levningene ble tolket til å være fra en yngre kvinne, mellom 29 og 40 år.  

 

Bjørneknokler og spillebrikker i graver er relativt uvanlig og at det er en kvinne gjør det 

ytterligere sjeldent. Det er trolig at kvinnen har tilhørt et høyere samfunnssjikt og hatt en 

spesiell posisjon i samfunnet. Bjørnebeinene og spillebrikkene kan settes i forbindelse med 

både liv og død, underjordiske krefter, men også omsorg og det hjemlige.  
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Strukturnr Struktur Type Beskrivelse 

A101 
Avskrevet 
kokegrop   

Rund struktur, 60x60 cm, og en dybde på 18 cm. Ingen 
skjørbrente stein. Massene besto av kullblandet grus, 
småstein og leire, fargen var brunsvart-rødlig. Avskrevet. 

A102 Grav 

Branngrav 
med 
steinpakning 

Oval branngrav, 0,8x1 m i flate, men utflytende i østre del 
med en gråbrun masse som det er vanskelig å se om er del av 
strukturen. Ved snitting ble det klart at dette ikke var del av 
strukturen. Strukturen lar seg lett avgrense i profilet, og er 
konsentrert rundt de store steinene, med kull, humus og 
grusblandet leire Strukturen er en markant steinkonstruksjon 
med store stein nedover mot bunn, enkelte mindre 
skjørbrente stein. Dybde ca. 50 cm. I bunn er strukturen 
anslagsvis 30 cm i diameter, som gjør at strukturen hadde en 
traktform. I bunn er også et ca. 4 cm tykt kullag. Strukturen 
ble snittet i kvadranter. Det ble gjort funn av en liten 
jernnagle og en liten jernring. Funnene lå ikke samlet, men 
ca. 35 cm ned i strukturen.  

A103 
Avskrevet 
kokegrop   

Oval struktur, 0,7x0,9 m, med et par mindre skjørbrente stein 
i flaten. Profilet viste at strukturen var om lag 22 cm dyp med 
et markert kullag i bunn og særlig mot nord, med én 
skjørbrent stein i nord. Et lag med lys, gråbrun leire med 
rødbrune sandkorn lå under kullet og som et lag oppå deler 
av strukturen. Avskrevet.  

A104 
Mulig 
fotgrøft   

Buet mulig fotgrøft, som en ringorm. I sjakten sør for 
garasjen som ble åpnet i 2007 er det markert en grøft som 
kan være den vestre siden av denne fotgrøften. Dens indre 
diameter vil da være ca. 8 m. Den besto av gråbrun sand og 
leire, og var relativt klart markert til tross for at fargen ikke 
skilte seg veldig fra undergrunnen for øvrig. Da den ble 
snittet var den om lag 3 cm på det tykkeste, med noe uklar 
avslutning i bunn. Kull kunne ikke observeres.  

 

11.2 TILVEKSTTEKST,  C60497/1-6 

 

Gravfunn fra folkevandringstid fra FALLA/FALLA I FET, av FALLA (33/2,57), FET K., 

AKERSHUS. 

1) spiker av jern. Gjenstandsdel: spikerhode. 

Hodet av en liten jernspiker. 

Fnr: F1. 

Mål: Hodet: 1,1x0,9 cm Lengde: 0,9 L: 0,9 cm. B: 1,1 cm. Vekt: 0,8 gram. 

Strukturnr: A102 Funnet i grav/branngrop med steinpakning, under stein ca. 35 m dyp. 

2) ring rund av kobberlegering. Antall fragmenter: 2 Fnr: F2. 
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Mål: 1,6x1,5 cm Diam: 1,6 cm. Vekt: 1,2 gram. 

Strukturnr: A102 Funnet i grav/branngrop med steinpakning, ca. 35 m dypt. 

3) bein, brente av bein. 

Brente bein. 451,1 g, av både dyr og menneske lå spredt i graven fra topp til bunn, men 

likevel samlet i en kvadrant av nedgravningen. Resultatet viste at graven var fra 

folkevandringstid. Det var totalt 414,7 gram brente bein hvorav 67 % (276,3) kunne 

identifiseres til å være fra menneske. De resterende 138,4 g brente bein er så fragmentert at de 

ikke kunne artsbestemmes, men det påpekes at det mest sannsynlig er fra menneske da det 

ikke er identifisert flere arter enn bjørn i beinmaterialet. Det er mest sannsynlig levningene av 

en yngre kvinne, mellom 20-39 år (Sjöling 2017, rapport i Ødegaard 2017). Det ble 

identifisert seks bjørneknokler (falanger) og spillebrikker av horn/gevir av hjort. 

Bjørneknokler og spillebrikker er eget undernummer. 

Fnr: P4. Vekt: 414,7 gram. 

Datering: ukal. 1587±27, kal. 410-540 e. Kr. (2. sigma, UA-55505) 

Strukturnr: A102 Grav/branngrop med steinkonstruksjon. Funn av bein fra topp mot bunn, i 

SV-kvadrant. 

4) prøve, kull av kull. 

Kullprøve tatt ut av grav/branngrop med steinkonstruksjon. I bunn, ca 50 cm dypt, var et 

kullag med en diameter på ca. 30 cm der prøven ble tatt ut. 

Fnr: P1. Vekt: 14,8 gram. 

Datering: ukal. 1597±27, kal. 400-540 e. Kr. (2. sigma; Ua55413) 

Strukturnr: A102 Kullag i branngrop tatt ut i NV-kvadrant 

5) 6 spillebrikke av bein, gevir/horn av hjort. Antall fragmenter: 34 

I grav A102 ble det identifisert 34 fragment av spillebrikker av hjortedyrshorn/gevir. Det er 

vanskelig å fastslå sikkert antall, men minst 6 spillebrikker. 

Mål: ca 15-17 mm i diameter Diam: 1,6 cm. Vekt: 1,2 gram. 

Datering: folkevandringstid 

Strukturnr: A102 Branngrav 

6) 6 bein, brente dyr av bein, bjørn. Gjenstandsdel: falanger. Antall fragmenter: 11 

I branngrav fra folkevandringstid ble det gjort funn av seks bjørnefalanger, dvs. liten 

rørknokker fra finger eller tå. Størrelsen på de to komplette falangerne var ca 30 mm. Den 

største var ikke intakt, men må ha vært mer enn 35 mm. 

Mål: Stl: 30,0 cm. 

Datering: folkevandringstid 

Strukturnr: A102 Branngrav 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Gravfunn avdekket ved maskinell flateavdekking 

foretatt av Kulturhistorisk museum, høst 2016. En forundersøkelse ble gjort av Akershus 

fylkeskommune i 2007 (Aks.nr 2007/195, C56316, C56317). Undersøkelsesområdet ligger på 

et høydedrag 800 meter øst for Glomma, i et eldre kulturlandskap bestående av et av de 

største gravfeltene i Fet kommune, ID 11396 (jf. C15068). Bakgrunnen for tiltaket er med 

ønske om tilkobling til kommunalt VA-anlegg på eiendommen og dette ligger i helhet 

innenfor avgrensningen av det nevnte gravfeltet. Sjakten var ca. 24 x 4 m. Det ble påvist to 

kokegroper, en grav/branngrop med steinpakning, og en mulig fotgrøft. Graven målte 80x100 

cm i plan, dybde 50 cm, . Funn av c. 420 g brente bein av både menneske og dyr, hodet av en 

liten jernnagle og en liten jernring med kobberlegering. Naglen og ringen ble funnet ca. 35 cm 

dypt i nedgravningen. De to gjenstandene ble ikke funnet samlet, men ca. samme dybde. De 

brente beina var spredt fra topp mot bunn av graven. Graven ble datert til folkevandringstid, 

både på kull og beinmaterialet. De brente beina ble artsbestemt til menneske, en yngre kvinne, 
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og bjørneknokler og spillebrikker av hjortedyrhorn/gevir. Fra samme gård, omtrent 7 m SØ, 

er det tidligere innkommet merovingertidskeramikk (C56317). 

Orienteringsoppgave: Funnet er gjort i ytterkant av eiendommen på Fallaveien 16, i ytterkant 

av sikringssonen til gravfelt ID 11396, langs huset og inntil garasjen i åkerkanten. Graven lå 

ca. 7 m øst for nordøstre garasjehjørne. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6646210.001, Ø: 622727. 

LokalitetsID: 11396. 

Innberetning/litteratur: Marie Ødegaard, 05.04.2017, Del av gravfelt; branngrav. Rapport. 

Arkeologisk utgravning. Falla 33/2, 57. Fet kommune, Akershus. KHM arkiv/Daanevig 

Hauge, T., 24.08.1942, Befaring av gravfeltet ved Roven skole i Fet, den 24. august 1942. 

/Weber, Birthe, 28.11.1991, Rapport om befaring, Fallaveien 16, Gnr 33, Bnr 57, Fet k, 

Akershus/Johansson, Marit, 13.08.2007, Rapport fra registrering av automatisk fredete 

kulturminner i forbindelse med tiltak på gbnr. 33/2 m.fl. i Fet kommune, Akershus 

fylkeskommune 

Funnet av: Marie Ødegaard. 

Funnår: 2016. 

Litteratur: Petersen, J.1914: Bretspil i forhistorisk tid. Oldtiden IV, s. 75-92. 

Rygh, O.1885: Norske Oldsager. Cammermeyer. 

Katalogisert av: Marie Ødegaard.  

 

11.3 FUNN OG PRØVER 

Funnliste fra grav A102: C60497 

Cnr Funn-nr (felt) Gjenstand St.mål Materiale 

C60497/1 F1 Hodet av en liten jernnagle   Jern 

C60497/2 F2 En liten ring   Jern/kobberlegering 

C60497/3 F3 
Brente bein av dyr og 
menneske 453 g Bein 

 

10.3.1. VEDART 

 

Kullprøvene ble vedartsbestemt hos Moesgård museum, Danmark. Se 10.6. 

FellesID Strukturnr Kontekst Pnr Alnus/ 
or 

Betula/ 
bjork 

Picea/ 
gran 

Pinus/ 
furu 

11396 A102 Grav 1  10   

11396 A103 Avskrevet 
kokegrop 

2 1 1 5 1 

11396 A101 Avskrevet 
kokegrop 

3  1 7 1 
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11.3.1 KULL 

 

11.3.2 BEIN 

 

 

 

 

11.4 TEGNINGER 

 
 

 

 

Prøvenr Kontekst C-nr Lab.nr Gram Treslag Kommentar C-14 datering 

P1 Branngrav C60497/4 Ua55413 14,8 g Bjørk  400-540 e. Kr 
 

P2 Avskrevet 
kokegrop 

Kassert Ua-
55415 

 Bjørk Avskrevet 1520 og 1930 e. Kr 

P3 Avskrevet 
kokegrop 

Kassert Ua-
55414 

 Bjørk Avskrevet 1670-1940 e. Kr. 

Prøvenr Kontekst C-nr Lab.nr Kommentar C-14 datering 

P4 Branngrav C60497/3 Ua-55505 Menneskebein 410-540 e. Kr 
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Kokegrop A101 og A102: moderne strukturer, avskrevet:  
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11.5 FOTOLISTE 

Filnavn Tidligere ID Motivbeskrivelse Retning Fotograf Dato 

Cf35160_001 DJI_0159 Oversiktsbilde av sjakten, dronebilde N SK 20.10.2016 

Cf35160_002 DJI_0162 Oversiktsbilde av sjakten, dronebilde NV SK 20.10.2016 

Cf35160_003 DJI_0170 Oversiktsbilde av sjakten, dronebilde SØ SK 20.10.2016 

Cf35160_004 DJI_0173 Oversiktsbilde av sjakten, dronebilde S SK 20.10.2016 

Cf35160_005 DJI_0185 Oversiktsbilde av sjakten og landskapet, dronebilde VNV SK 20.10.2016 

Cf35160_006 DJI_0188 Oversiktsbilde av sjakten og landskapet, dronebilde VNV SK 20.10.2016 

Cf35160_007 DJI_0189 Oversiktsbilde av sjakten og landskapet, dronebilde VNV SK 20.10.2016 

Cf35160_008 DJI_0203 Oversiktsbilde av sjakten og landskapet, VA-ledning, dronebilde NØ SK 20.10.2016 

Cf35160_009 DJI_0214 Sjakt/lokalitet, dronebilde S SK 20.10.2016 

Cf35160_010 DJI_0222 Sjakt med graven A102 og kokegropene A101 og A103 S SK 20.10.2016 

Cf35160_011 DJI_0228 Sjakt med A10, A101 og A103, samt grøft F7 V SK 20.10.2016 

Cf35160_012 IMG_2568 Åker før avdekking S-SØ MØ 17.10.2016 

Cf35160_013 IMG_2569 Vannledning SØ MØ 17.10.2016 

Cf35160_014 IMG_2571 Reg.fotgrøft og ny fotgrøft SØ MØ 17.10.2016 

Cf35160_015 IMG_2572 Mulig fotgrøft, moderne kloakkgrøft i nord SSØ MØ 17.10.2016 

Cf35160_016 IMG_2573 Mulig fotgrøft, A104 SØ MØ 17.10.2016 

Cf35160_017 IMG_2576 Sjakt SSØ MØ 17.10.2016 

Cf35160_018 IMG_2578 Grøft F7 og mulig fotgrøft A104 SSØ MØ 18.10.2016 

Cf35160_019 IMG_2582 Sjakt S MØ 18.10.2016 

Cf35160_020 IMG_2583 Reg.grøft, moderne kloakkgrøft V MØ 18.10.2016 

Cf35160_021 IMG_2585 A102 før rens S MØ 18.10.2016 

Cf35160_022 IMG_2589 A101 og A102 før rens S MØ 18.10.2016 

Cf35160_023 IMG_2591 Ny mulig fotgrøft, A104 SSØ MØ 18.10.2016 

Cf35160_024 IMG_2596 Profil sjakt V MØ 18.10.2016 

Cf35160_025 IMG_2610 Arbeidsbilde, A102 flate V SG 18.10.2016 

Cf35160_026 IMG_2611 Arbeidsbilde, A102 flate S SG 18.10.2016 

Cf35160_027 IMG_2615 A101, kokegrop, flate N MØ 18.10.2016 

Cf35160_028 IMG_2616 A105, flate N MØ 19.10.2016 

Cf35160_029 IMG_2617 A105, flate N MØ 19.10.2016 

Cf35160_030 IMG_2620 A101, flate N MØ 19.10.2016 

Cf35160_031 IMG_2622 A103, flate N SG 19.10.2016 

Cf35160_032 IMG_2624 A102, flate N SG 19.10.2016 

Cf35160_033 IMG_2648 A101, snitt N MØ 19.10.2016 

Cf35160_034 IMG_2650 A101, snitt N MØ 19.10.2016 

Cf35160_035 IMG_2651 A101, snitt N MØ 19.10.2016 

Cf35160_036 IMG_2652 A102 SØ-kvadrant, arbeidsbilde NV MØ 19.10.2016 

Cf35160_037 IMG_2653 A102 SØ-kvadrant, arbeidsbilde NV MØ 19.10.2016 

Cf35160_038 IMG_2654 A102 SØ-kvadrant, arbeidsbilde NV MØ 19.10.2016 

Cf35160_039 IMG_2655 A102 NV-kvadrant, arbeidsbilde SØ SG 19.10.2016 

Cf35160_040 IMG_2656 A102 NV-kvadrant, arbeidsbilde SØ SG 20.10.2016 

Cf35160_041 IMG_2657 A102 SØ-kvadrant, arbeidsbilde NV MØ 20.10.2016 

Cf35160_042 IMG_2658 A101 NV-kvadrant, arbeidsbilde SØ MØ 20.10.2016 

Cf35160_043 IMG_2659 A101 NV-kvadrant, arbeidsbilde SØ MØ 20.10.2016 

Cf35160_044 IMG_2660 A102 SØ-kvadrant, arbeidsbilde NV MØ 20.10.2016 

Cf35160_045 IMG_2661 A102 NV-kvadrant, arbeidsbilde SØ SG 20.10.2016 

Cf35160_046 IMG_2662 A102 NV-kvadrant, profil, arbeidsbilde S SG 20.10.2016 
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Cf35160_047 IMG_2663 A102, NV-kvadrant, profil, arbeidsbilde S SG 20.10.2016 

Cf35160_048 IMG_2664 A102, SØ-kvadrant, ferdig gravd NV MØ 21.10.2016 

Cf35160_049 IMG_2668 A102, SØ-kvadrant, profil mot vest V MØ 21.10.2016 

Cf35160_050 IMG_2669 A102, SØ-kvadrant, profil mot vest V MØ 21.10.2016 

Cf35160_051 IMG_2671 A102, SØ-kvadrant, profil, midt, nedgravning V MØ 21.10.2016 

Cf35160_052 IMG_2672 A102, SØ-kvadrant, N-profil N MØ 21.10.2016 

Cf35160_053 IMG_2675 A102, NV-kvadrant, S-profil S SG 21.10.2016 

Cf35160_054 IMG_2676 A102, NV-kvadrant, detalj nedgravning og kullag SØ SG 21.10.2016 

Cf35160_055 IMG_2678 A103, NV-kvadrant, Ø-profil Ø SG 21.10.2016 

Cf35160_056 IMG_2685 A102, SV-kvadrant, flate og bein i topp NNV MØ 21.10.2016 

Cf35160_057 IMG_2686 A102, SV-kvadrant, flate  SSØ MØ 21.10.2016 

Cf35160_058 IMG_2687 A102, SV-kvadrant, flate, utstrekning Ø MØ 21.10.2016 

Cf35160_059 IMG_2689 A102, NØ-kvadrant, arbeidsbilde, nedgravning VSV SG 24.10.2016 

Cf35160_060 IMG_2694 A102, SV-kvadrant, detalj, stein og brent bein NØ MØ 24.10.2016 

Cf35160_061 IMG_2697 A102, SV-kvadrant, flate, utstrekning struktur Ø MØ 24.10.2016 

Cf35160_062 IMG_2703 A102, detalj, steiner NØ MØ 24.10.2016 

Cf35160_063 IMG_2704 A102, detalj, steiner NØ MØ 24.10.2016 

Cf35160_064 IMG_2705 A102, detalj, steiner, nedgravning VSV MØ 24.10.2016 

Cf35160_065 IMG_2708 A102, detalj, steiner, nedgravning VSV MØ 24.10.2016 

Cf35160_066 IMG_2709 A103, kokegrop, profil Ø SG 24.10.2016 

Cf35160_067 IMG_2710 A103, kokegrop, profil Ø SG 24.10.2016 

Cf35160_068 IMG_2712 A103, arbeidsbilde, vann Ø SG 25.10.2016 

Cf35160_069 IMG_2713 A102, vann  NØ MØ 25.10.2016 

Cf35160_070 IMG_2714 A105, profil N SG 25.10.2016 

Cf35160_071 IMG_2715 A105, profil NNV SG 25.10.2016 

Cf35160_072 IMG_2716 A104, profil S SG 25.10.2016 

Cf35160_073 IMG_2717 A104, profil S SG 25.10.2016 
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11.6 ANALYSERESULTATER 

Osteologisk analys 

Brandgrav 

från Fallaveien, Falla 33/2, 57, Fet kommune, Akershus 
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Osteologisk analys av en brandgrav från Fallaveien, Falla 
33/2, 57, Fet kommune, Akershus 

 
Emma Sjöling  

SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) 

emma.sjoling@sau.se 

SAU rapport 2017:4 O  

Inledning 

I januari 2017 analyserades ett bränt benmaterial från en undersökning i utkanten av ett större 

gravfält - Falla 33/2, 57, Fet kommune i Akershus. Det brända benmaterialet kommer från en 

nedgrävning med stenar och kol vilken tolkats som en brandgrav. Vid undersökningen 

påträffades en ring och en nit/nagle av järn (uppgifter från Marie Ødegaard och Ole Christian 

Lønaas). I benmaterialet identifierades dessutom spelpjäser av hjortdjurshorn/gevir samt 

björnfalanger. Analysen har gjorts på uppdrag av Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo.   

Metod 

Den osteologiska analysen omfattar flera moment: grovsortering av benmaterialet, 

identifiering av art, benslag, bendel och sida, bedömning av förbrännings-, fragmenterings- 

och sotighetsgrad hos de brända benen, ålders- och könsbedömning, kvantifiering av de 

brända benen enligt antal fragment (NISP), vikt (g) och minsta individantal (MIND), 

registrering av materialet i en databas (Microsoft Access) samt skriftlig rapportering. För 

identifiering har referenssamlingen på SAU i Uppsala använts. 

Ålder- och könsbedömning 

De morfologiska iakttagelser (form och storlek) som gjorts när det gäller åldersbedömning för 

benen i A102 utgår från graden av sammanväxning av epifyser, skalltakets tjocklek och 

utseende samt kraniesömmarnas sammanväxningsgrad. Tyvärr har inga fragment från höft 

eller tänder kunnat användas för åldersbedömning.  

 

Skalltakets (calvarium) utseende förändras med åldern. Det består av ett inre och yttre 

kompakt skikt (tabula interna och tabula externa) plus ett mellanskikt som är mer spongiöst 

mailto:emma.sjoling@sau.se
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(diploë). Barn har generellt sett släta och tunna tabulae och ett tunt, finporigt mellanskikt. 

Tjocka tabulae i förhållande till diploë ser man hos vuxna individer medan tjock diploë 

mellan tunnare tabulae finns hos gamla individer. Ytter- och innerskikten blir även 

skrovligare och muskelfästen mer markanta med åldern (Gejvall 1948:151ff). Graden av 

sammanväxning eller slutning (synostos) av skallsömmar (suturer) har noterats utifrån Holcks 

metod (1986:95ff) (fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Skalltak med A- tabula externa, B- diploë, C- tabula interna och D- gräns för sammanväxning 
(synostosering) av sömmar (suturer). Detta fragment är sammanväxt till knappt 25 % (Modifierad av Rudolf 
Gustavsson, SAU, efter Holck 1986:69, fig 12.).  

 

Vid den morfologiska bedömningen av kön brukar man använda observationer och 

skillnaderna på höftbenen (os coxae) i första hand, därefter skallen (cranium) och underkäken 

(mandibula). För benen i A102 gick endast enstaka kraniefragment att använda för 

könsbedömning.  
 

De kriterier som har gått att använda för könsbedömningen av kraniet är ögonhålans övre kant 

(margo supra-orbitalis) och nackutskottet (protuberantia occipitalis externa). 

Könsbedömningarna har kategoriserats efter följande indelning: 1 = tydligt kvinnligt drag, 2 = 

osäkert kvinnligt drag, 3 = observerbara drag som inte kan bedömas som kvinnliga eller 

manliga, 4 = osäkert manligt drag, 5= tydligt manligt drag, - = ej observerbart drag (Buikstra 

& Ubelaker 1994).  

 

Referenser som använts för ålders- och könsbedömningen är framför allt ”Standards for data 

collection from human skeletal remains” av Buikstra & Ubelaker från 1994, ”Guidelines to 

the Standards for Recording Human Remains” av IFA och BABAO (Brickley & McKinley 

2004), men även Gejvall (1948), Krogman (1962), Acsádi & Nemeskéri (1970), Ferembach et 

al. (1980), Brothwell (1981) och Bass (1987). 

Resultat 
 

I grav A102 (P4) framkom 414,7 gram brända ben varav ca 67 % av benvikten eller 276,3 

gram ben har identifierats till människa. Förutom en människa har 6 björnfalanger samt 

spelpjäser av hjortdjurshorn/gevir identifierats (tabell 2). Eftersom människa är den enda arten 

förutom björn som identifierats i benmaterialet är det sannolikt att resterande oidentifierade 

benfragment till största delen kommer från människa.  
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Benfragmenten från människa kommer från alla kroppsregioner (huvud, övre och nedre 

extremiteter, hand, fot och bål) och bedömdes härröra från en yngre vuxen individ (Adultus), 

d v s i åldern 20-39 år. Åldersbedömningen har som nämnts framför allt utgått från skalltaken 

och i viss mån epifyssammanväxning. De könsindikerande fragment som identifierats är dels 

från övre ögonhålsranden vilket bedömts till möjligt kvinnligt drag (d v s ”kvinna?”), dels den 

yttre nackknölen vilket också bedömts till möjligt kvinnligt drag (d v s ”kvinna?”). Individen 

har därför bedömts till möjligen kvinna. 

Förbränningsgrad 

De brända benens färg och ytstruktur orsakas till stor del av förbränningstemperaturen. Andra 

faktorer som påverkar färgen är ex. syretillförseln, kroppens storlek, omgivande ämnen i 

jorden och hur länge benen utsatts för hetta (During 1998). Förbränningsgrad utifrån benens 

färg har angivits efter Stiner et al. (1995) (tabell 1). Nästan alla benfragment var gråvita och 

vita till färgen. De hade dessutom en relativt hård ytstruktur. Färgen antyder att 

förbränningsgraden varit hög, vilket motsvarar förbränningsgrad 6 enligt Stiner et al. 

Benfragmenten var inte sotiga.  
 
Tabell 1. Förbränningsgrad enligt Stiner et al. 1995.  

Kod Beskrivning 

0 Not burned (cream/tan) 

1 Slightly burned; localized and <half carbonized 

2 Lightly burned; >half carbonized 

3 Fully carbonized (completely black) 

4 Localized <half calcined (more black than white) 

5 >half calcined (more white than black) 

6 Fully calcined (completely white) 

Fragmenteringsgrad 

Benmaterialet bestod av små benfragment i genomsnitt, vilket motsvarar fragmenteringsgrad 

1 enligt Wahl, d.v.s. fragment mindre än 15 mm (Wahl 1982). Det genomsnittliga fragmentet 

har uppskattats till ca 3 mm med en vikt på mindre än 0,2 g. Fragmenteringsgraden har 

bidragit till den relativt låga bestämningsgraden när det gäller art.    

Björnfalanger 

Sammanlagt har 11 fragment från 6 olika brända björnfalanger (phalanx 3) påträffats i 

materialet (se fig. 2). Storleken på de två kompletta falangerna är ca 30 mm. Den största 

falangen är tyvärr inte intakt men dess storlek har uppskattats till mer än 35 mm. Falangernas 

mått stämmer väl överens med det genomsnittliga måttet för brända björnfalanger som Bo 

Petré redovisat för svenska gravfält, även om falangernas längd från samma fäll kan variera 

med upp till 15 mm (Petré 1980:7).    
  



37 

 

 
Figur 2. Björnfalanger från brandgrav A102. Foto: Emma Sjöling, SAU.  

Spelpjäser 

I benmaterialet framkom även 34 fragment av spelpjäser i hjortdjurshorn/gevir (se fig. 3). Det 

totala antalet spelpjäser är svårt att fastslå men det rör sig om minst 6 stycken. Majoriteten av 

fragmenten är hårt brända men enstaka fragment har en gråsvart färg i mitten vilket tyder på 

en något lägre förbränningsgrad. Spelpjäserna är ca 15-17 mm i diameter.  

 

 
Figur 3. Fragment från spelpjäser i brandgrav A102. Foto: Emma Sjöling, SAU.  
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Sammanfattning av brandgrav A102 

Vikt: 414,7 gram brända ben och 10 gram från spelpjäser av hjortdjurshorn/gevir.  

Totalt 424,7 gram.   

Fragmenteringsgrad (exkl. björnfalanger och spelpjäser): 0,2 gram/fragment 

Människa, vikt: 276,3 gram 

MNI: 1 

Ålder: Yngre vuxen (Adultus) 

Åldersbedömning:  

Skalltak (calvarium): Slät yta på tabulae, medeltjocka tabulae, tunn diploë, medelporig 

diploë, sammanväxta sömmar endocranialt, öppna sömmar ectocranialt. Sömmarna är 

sammanväxta till ca ¼.  

Tåben (phalanges manus/pedis): fusionerade epifyser (>16 år).  

Kön: Möjligen en kvinna (K?) 

Könsbedömning: Pannbenet (frontale): övre ögonhålsranden (margo supra-orbitalis): relativt 

tunn och skarp (grad 2 av 5, d v s K?) (Buikstra & Ubelaker 1994:20); Nackbenet (occipitale): 

yttre nackknölen (proc.occipitalis externa): relativt slät (grad 2 av 5, d v s K?) (Buikstra & 

Ubelaker 1994:20) 

Björn: 8,8 gram från 6 olika falanger, totalt 11 fragment.  

Hjortdjurshorn/gevir: 34 fragment från minst 6 spelpjäser  

 

 

 
Figur 4. Modifierad från Iregren, E. Bildkompendium Historisk Osteologi, 2002, 5 och från Petrén, T. Anatomi. 
Del I. Rörelseapparaten., 1984, 38, fig.17.   
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Tabell 2. Benlista, A102.   
Nr Art Kroppsdel Benslag/Tand Bendel/Sida/Fusioneringsgrad/ 

Anmärkning 
Antal  Vikt (g) 

1 Människa Övre extremiteter Ulna (armbågsben/albuben) Diafys 1 1,8 

2 Människa Undre 
extremiteter 

Tibia skenben/skinneben) Diafys 6 11 

3 Människa Undre 
extremiteter 

Fibula (vadben/leggben)   2 1,7 

4 Människa Extremiteter Os longum (långa rörben/lange 
rørknokkel) 

  322 134,9 

5 Människa Övre extremiteter Clavicula (nyckelben/krageben) Proximal (Impressio lig. 
costoclavicularis); sinister (vänster) 

1 1 

6 Människa Bål Vertebra cervicalis 
(halskota/halsvirvel) 

  4 1,5 

7 Människa Bål Vertebra thoracicus 
(bröstkota/brystvirvel) 

  5 1,6 

8 Människa Bål Vertebra (kota/virvel)   24 7,3 

9 Människa Bål Costa (revben/ribben)   26 5,4 

10 Människa Fot Talus (språngben)   2 2 

11 Människa Fot Metatarsale I (mellanfotsben I) Distal led; fusionerad 1 0,6 

12 Människa Hand/Fot Carpi/tarsi (hand-/fotrotsben)   12 4,1 

13 Människa Hand Phalanx 1 manus (fingerben 1)   4 1,2 

14 Människa Fot Phalanx 1 pedis (tåben 1)   1 0,1 

15 Människa Hand/Fot Phalanges manus/pedis 
(falanger/finger-/tåben) 

  4 0,6 

16 Människa Hand/Fot Metapodium (mellanhands-
/mellanfotsben) 

  7 1,8 

17 Människa Kranium Temporale (tinningben) Pars petrosa fragm.; dexter (höger) 1 1,1 

18 Människa Kranium Temporale (tinningben) Pars petrosa fragm. 1 0,3 

19 Människa Kranium Temporale (tinningben)   10 3,2 

20 Människa Kranium Temporale (tinningben) Processus mastoideusfragm. 1 0,9 

21 Människa Kranium Occipitale (nackben/bakhodeben) Protuberantia occ. Externa 5 5,4 

22 Människa Kranium Occipitale (nackben/bakhodeben) Linea nuchae inferior 2 1,2 

23 Människa Kranium Frontale (pannben) Crista frontalis 2 1 

24 Människa Kranium Frontale (pannben) Margo supra-orbitalis 1 0,6 

25 Människa Kranium Nasale (näsben)   2 0,3 

26 Människa Kranium Dens (tand/tann) tandrot 1 0,1 

27 Människa Kranium Mandibula (underkäke/underkjeve)   2 0,9 

28 Människa Kranium Maxilla (överkäke/overkjeve) Crista nasalis 1 0,4 

29 Människa Kranium Maxilla (överkäke/overkjeve) Sulcus lacrimalis; sinister (vänster) 1 0,5 

30 Människa Kranium Maxilla (överkäke/overkjeve) Sulcus lacrimalis; dexter (höger) 1 0,3 

31 Människa Kranium Cranium   28 4 

32 Människa Kranium Calvarium (skalltak) Frontale, Parietale, Temporale, 
Occipitale- fragm. 

166 45,5 

33 Människa   Obestämt benslag   82 34 

34 Brunbjörn (Ursus 
arctos) 

Hand/Fot Phalanx 3 (finger-/tåben 3)   11 8,8 

35 Oidentifierad art   Obestämt benslag >4 mm 800 108,2 

36 Oidentifierad art   Obestämt benslag <4 mm 510 21,4 

37 Hjortdjur 
(Cervidae sp.) 

  Hjortdjurshorn/gevir   10 34 
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Figur 4. Fet historielag laget en 

liten notis av utgravningen på 

sin facebookside. Skjermdump 

fra siden tatt 2.11.16 
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