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SAMMENDRAG 
I 2011 ble det gravd opp en øks av jern fra vikingtid, ved vegen opp til Mesætre, Grimsdalen. 

Øksa var påvist ved metallsøker, og det ble opplyst av finneren at det trolig lå flere 

gjenstander av metall ved funnstedet for øksa fordi det ble gjort flere utslag med 

metallsøkeren. Kulturhistorisk museum gjennomførte derfor en sikringsgravning ved 

funnstedet i tidsrommet 2.–6. september 2013. 

 

Utgravningen avdekket et gravfunn fra vikingtid, trolig fra tida rundt AD 900. Det dreier seg 

om en branngrav/kremasjon der brente bein, gjenstander og kull fra likbålet har vært lagt 

utover et ca. 0,8 x 1,5 m horisontalt lag, et såkalt brannflak. Det kan se ut som brannflaket har 

vært anlagt direkte på bakken, med ingen synlige markering over, slik at grava må 

karakteriseres som en flatmarksgrav. Ut fra den osteologiske analysen ble det påvist to 

individer, et voksent individ og et barn, der det er sannsynlig at barnet har vært mellom 7–14 

år gammelt. Ingen av individene kunne kjønnsbestemmes. I tillegg til beina som kunne 

indentifiseres til mennesker ble det påvist bein som kunne bestemmes til dyr. Bare en dyreart, 

hund, kunne identifiseres. En mindre mengde av beina tilhører artsgruppene «mellomstort 

pattedyr» og «dyr». I brannflaket ble det funnet et sverd, 11 pilspisser, en ringnål, en 

beltespenne, et ildstål, en kniv, et beslag, et bryne og små dekorerte fragmenter av bein/gevir. 

Ut fra gjenstandsfunnene dreier det seg om en våpengrav, og tradisjonelt ansees våpengraver 

som mannsgraver. Det er derfor sannsynlig at det voksne individet har vært en mann. Øksa 

som ble funnet i 2011 lå nesten 1 m fra brannflaket, og har vært nedgravd i undergrunnen. Det 

er derfor usikkert om den tilhører selve grava. 
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1  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Våren 2012 mottok Kulturhistorisk museum av Oppland fylkeskommune en øks av jern, 

typologisk datert til vikingtid. Øksa var framkommet ved metallsøk utført av Egil Bjørnsgård 

(Dovre) i oktober 2011 år ved vegen opp til Mesætre i Grimsdalen, Dovre kommune, 

Oppland. Den lå ca. 40–50 cm under dagens bakkenivå under en stor stein, i toppen av en 

«morenehaug». Det ble opplyst av finneren Bjørnsgård at det trolig lå flere metallgjenstander 

ved funnstedet fordi det ble gjort flere utslag med metallsøkeren etter at øksa var gravd opp. 

Blant annet var det gitt utslag for noe som ble tolket som en større, lang gjenstand – mulig et 

sverd. Ut fra opplysningene ble det antatt at det dreide seg om intensjonelt nedlagte 

gjenstander, og da sannsynligvis et gravfunn. Dersom antakelsene var korrekte mente 

Kulturhistorisk museum at det var stor mulighet for at en nedbrytningsprosess for 

gjenværende gjenstander på funnstedet ville eskalere som følge av at det ble gravd et større 

hull for å ta opp øksa. Det ble derfor søkt om midler for å gjennomføre en såkalt 

«sikringsgravning» på stedet for å sikre gjenværende gjenstander, og for om mulig å avklare 

om det dreide seg om et gravfunn eller en annen form for deponering. 

 

I 2013 ble det bevilget midler fra Riksantikvaren for å utføre en sikringsgravning av et mulig 

gravfunn, jf. Riksantikvarens brev av 30. mai 2013. 

 

2  DELTAGERE, TIDSROM 

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jan Kristian Hellan Feltassistent 02.09.–06.09.2013 5 

Kathrine Stene Feltleder 02.09.–06.09.2013 5 

Sum 10 

Tabell 1. Deltakere ved sikringsgravningen av et gravfunn 

ved Mesætre, Grimsdalen. 

 

Bjørnsgård, finneren av øksa i 2011, var med alle dagene da utgravningen pågikk. Han gikk 

fortløpende over de gravde massene med metallsøker. 

 

3  BESØK OG FORMIDLING 

Utgravningsarbeidet og resultatene ble formidlet fortløpende til besøkende gjennom de 

dagene utgravningen pågikk. 

 

- I forbindelse med at Jotunheimen Adventure, ved Grethe Høstaker, arrangerte en rundtur 

langs Rondane Nasjonale Turistveg og gjennom Grimsdalen den 3. september ble det gitt en 

innføring om bosetning og ressursutnyttelse i forhistorisk tid og middelalder i Grimsdalen og 

orientert om den pågående utgravningen. 

- Journalist Einar Almehaugen fra Gudbrandsdølen Dagningen kom på utgravningsfeltet 3. 

september. Den 5. september ble artikkelen «Fant skatter i vikinggrav» trykket i avisen. 

- Den 4. september besøkte Oppland fylkeskommune ved Nina Hildre og Henriette Aasen, 

Sametinget ved Dag Lantz, og Dovre kommune ved Berit Fiksdahl, utgravningsfeltet. 
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4  LANDSKAP, FUNN OG KULTURMINNER 

 

 
Figur 1. Grimsdalen landskapsvernområde ligger mellom Dovre nasjonalpark og Rondane 

nasjonalpark. Landskapsvernområdet utgjøres av Grimsdalen og sidedalen Haverdalen i sør. 

Funnstedet for grava fra vikingtid ved Mesætre er markert med svart og rød sirkel. Røde 

sirkler markerer hvor Kulturhistorisk museum ved (DYLAN-prosjektet) utførte arkeologiske 

og vegetasjonshistoriske undersøkelser i 2009–2010. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

 

Landskap 

Grimsdalen er en fjelldal som strekker seg nordøst fra Dovre i Oppland til Folldal i Hedmark. 

Dalen har navn etter elva Grimsa, som renner fra Djupdalen og Einsethø i de nordvestlige 

deler av Rondane og møter Folla i Folldalen. Fra vannskillet nær Einsethø på ca. 1170 moh., 

faller høyden gradvis til ca. 860 moh. ved grensa til Hedmark. Hovedvassdraget går tilnærmet 

øst–vest gjennom dalen, og har en lengde på ca. 50 km. 

 

Vegetasjonen i den øvre delen av Grimsdalen er karakterisert av bjørkeskog (fjellbjørk). Den 

går opp til ca. 1100 moh. I dalbunnen, på de store elveflatene, er det frodig gressvegetasjon. 

De naturlige forholdene gjør at Grimsdalen er en god seterdal med fine husdyrbeiter, og et 

attraktivt villreinområde der reinen trekker på tvers av dalen, fra vinterbeite i Rondane til 

sommerbeite på Dovrefjell. 

 

Funn, kulturminner og tidligere arkeologiske undersøkelser 

Det er seterdriften sammen med jakt og fangst på villrein som er karakteristisk for dette 

området sett i en kulturhistorisk sammenheng. I Askeladden (Riksantikvarens database for 

kulturminner) er det oppgitt over 450 enkeltminner. De fleste er relatert til jakt og fangst, slik 

Mesætre 
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som fangstgroper og -graver, bogasteller, massefangstanlegg i form av ledegjerder og 

innhegninger, og enkeltliggende hustufter og steinbuer tolket som fangst-/jaktbuer. 

Undersøkelser på 1980-tallet av en fangststasjon, «Tøftom» (1120 moh.), og et ruseformet 

massefangstanlegg på Einsethø (1100–1230 moh.), ved inngangen til elvedalen i vest, viser at 

massefangst av villrein foregikk i tida AD 1000–1300, men at det har foregått aktivitet knyttet 

til jakt og fangst ved fangststasjonen fra 400-tallet (Mikkelsen 1994). De mange løsfunnene 

av pilspisser av jern understreker at jakt med pil og bue har vært en viktig næring fra rundt 

AD 400 i dette fjellområdet. Rundt 700 meter øst for Tøftom, rett opp for Tverrgjelet, ble det i 

2005 påvist en grav uten synlig markering på overflaten. Graven er undersøkt, og det ble 

avdekket et enegget sverd, seks pilspisser, en smedtang, en fil, en kniv og et spisst redskap, alt 

av jern, samt et bryne av sandstein. Trekull og brente bein viser at det har vært en kremasjon. 

Funnsammensetningen antyder at det har vært en mannsgrav datert til 700-tallet, slutten av 

merovingertid/overgangen til vikingtid. Noe av utstyret kan være benyttet til å produsere 

kammer av reinsdyrgevir (Wangen 2006:32-33). 

 

I forbindelse med DYLAN-prosjektet (se http://www.vm.ntnu.no/dylan/ og Risbøl, Stene og 

Sætren (red.) 2011) ble det i 2009 og 2010 utført både arkeologiske og vegetasjonshistoriske 

undersøkelser i Grimsdalen og sidedalen Haverdalen. Resultatene viser at et fangstgropsystem 

ved Bjørnsgardsætre var i bruk i yngre bronsealder og eldste del av jernalderen. Bruken av 

systemet opphørte rundt starten av vår tidsregning, med andre ord rundt 1000 år før 

massefangstanlegget på Einsethø var i drift (Stene og Gustafson 2011). Fangstgropsystemet 

ved Bjørnsgarssætre gikk ut av bruk samtidig med at beiteaktivitet sikkert kan påvises i 

pollendiagrammene. Skogen (bjørk og furu) begynte å gå noe tilbake i bronsealderen, og fra 

BC 750–390 (2410 BP) ble særlig furua redusert. I løpet av yngre jernalder intensiveres 

bruken av dalen. Skogen reduseres ytterligere og det er tydelige spor etter husdyrbeite. 

Beiteaktiviteten øker ved slutten av vikingtid, og visse områder kan være helt avskoget på 

dette tidspunktet (Høeg 2011). Denne aktiviteten kan sees i sammenheng med gravhauger og 

gravfunn fra vikingtid. Sør for Bjørnsgardsætre, i dalbunnen på en morenerygg kalt 

Langhaug, finnes det i dag rester etter fire gravhauger. Tidligere skal det ha vært fem hauger 

her (Hougen 1947). Like ved gravhaugene, på Talleråskvea, ble det i forbindelse med 

nydyrking i 1935 funnet en mannsgrav fra vikingtid (C26206/a-g), typologisk datert til ca. AD 

950–1000. Det ble funnet et tveegget sverd av type enten som Petersen 1919, type Q, fig. 110, 

eller blandingstype Q-Æ, fig. 112, men med slankere bakre hjalt (overhjalt), og dessuten ni 

pilespisser, en kniv og en spiker. Alle gjenstandene var av jern og de fleste hadde spor av 

glødeskall. De var svært godt bevart. Det var ikke kjent noen haug her tidligere, og det ble 

heller ikke funnet kull eller brente bein, men Bjørn Hougen tolker den som en branngrav 

(Hougen 1947:217-218). 

 

Topografisk er Grimsdalen en sidedal til Folldal, men som seterdal hører den kulturgeografisk 

til Dovre. Det er bøndene fra Dovre som har drevet med beiting, slått og hogst her. I matrikkel 

fra 1668 er det nevnt setring i Grimsdalen. Det finnes fem store setergrender, Verkjesætre, 

Bjørnsgardsætre, Tverrlisætre, Mesætre og Tollefshaugen, i tillegg til sju enkeltsetre. Fram til 

1937 ble det drevet vinter- og vårsetring (“vårlego”). Utgravninger i 2009 og 2010 på to 

ødesetre ved Bjørnsgardsætre, «Stulen» og «Gammelstulen», viser at det historisk kjente 

seterbruket ble etablert i seinmiddelalderen. Begge setrene har gått ut av bruk eller ble flyttet 

på 1700-tallet (Stene og Gustafson 2011). 
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Mesætre – funnstedet 

Setergrenda Mesætre ligger rundt 950–1000 moh., der den innerste setra ligger ved 

Meseterbekken. I matrikkelen fra 1668 er det nevnt at gårdene Engelsgard og Torstensgard, 

Dovrebygda, hadde setre på Mitsætre (Mesætre). Setervegen fra bygda er på rundt 3 mil. 

I 1948 ble det anlagt veg fra Grimsdalsvegen og opp til setergrenda. Det ble da funnet en 

skålformet spenne av bronse (C36768), nærmest som type R657, som typologisk kan dateres 

til ca. AD 900 (Mikkelsen 1994:83). Trolig tilhører spenna en kvinnegrav. I følge Hans 

Bjørnsgård (pers.medd. 3. september 2013) ble spenna funnet rett nedenfor gravfunnet som 

denne rapporten omhandler. Funnstedet ligger rundt 6 kilometer øst for gravhaugene på 

Langhaug og gravfunnet på Talleråskvea. 

 

Øksa og gravfunnet lå på toppen av en «morenehaug», ca. 930 moh., rett vest for vegen opp 

til Mesætre, rundt 460 meter nord for Grimsdalsvegen og ca. 1,1 kilometer sørvest for den 

innerste og høyestliggende setra i setergrenda. Morenehaugen har sannsynlig fått denne 

formen da vegen ble anlagt fordi det er tatt masse fra området til oppbygging av vegen. 

Vegetasjonen på haugen er delvis erodert bort i skråningen mot sør. Funnstedet for øksa og 

gravfunnet har sannsynlig vært plassert på kanten av en flate, der terrenget har skrånet mot sør 

og vest. 

 

 
Figur 2. Setergrenda Mesætre. Gravfunnet fra vikingtid avmerket med svart og rød sirkel. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk.  
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Figur 3. Den innerste setra i setergrenda 

Mesætre. Meseterbekken i bakgrunnen. 

Sett m/NNØ. Foto: K. Stene, KHM. 

Figur 4. Vikinggrava lå på toppen av 

«morenehaugen». Jan Kristian Hellan i 

forgrunnen. Sett m/NV. Foto: K. Stene, KHM. 

Figur 5. Utsikt fra funnstedet der Rondane 

skimtes i bakgrunnen. Sett m/SØ. 

Foto: K. Stene, KHM. 

Figur 6. Jan Kristian Hellan og Kathrine 

Stene graver. Gravhøe sees i bakgrunnen. 

Sett m/S. Foto: G. Høstaker. 
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5  PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Utgangspunktet for undersøkelsen var å påvise om det lå flere gjenstander ved funnstedet for 

øksa, og samle inn disse. Nedbrytningsprosessen av gjenværende gjenstander vil skje hurtig 

dersom funnkonteksten var blitt forstyrret ved oppgraving av øksa. Videre var det en 

målsetning å avklare hvilken type kontekst øksa og eventuelt andre gjenstander kunne 

tilknyttes – om det dreide seg om et gravfunn eller en annen form for deponering. Da 

undersøkelsen var en såkalt sikringsgravning ble det kun prioritert å utføre en mindre 

utgravning i tilknytning til funnstedet for øksa. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Bjørnsgård påviste med metallsøker at det sannsynlig lå flere metallgjenstander øst for 

funnstedet til øksa. Et felt på ca. 2,3 m (Ø–V) x 1,8 m (N–S) øst for øksefunnet ble derfor 

avtorvet. Rett under torva framkom det et lag med trekull og brente bein samt hjaltet på et 

sverd. Feltet ble opprenset og «trekullaget»(brannflaket) avgrenset, for så å bli dokumentert, 

tegnet i plan i målestokk 1:10. Deretter ble trekullaget gravd i plan. Gjenstandene som ble 

påvist ble tatt opp fortløpende og avmerket på en plantegning. Brente bein ble innsamlet i 

«samleposer», og trekullprøver tatt fra laget. De oppgravde jordmassene ble regelmessig 

gjennomgått med metallsøker av Bjørnsgård. Etter at det det meste av trekullaget var fjernet 

og gjenstander innsamlet ble sverdet tatt opp som preparat. Dette for å graves ut seinere på 

museet ved å unngå å påføre det skader. Da trekullaget var bortgravd ble både 

utgravningsfeltet og området rundt gått over med metallsøker. Ingen nye utslag ble gjort. Sør- 

og nordprofilene til utgravningsfeltet ble tegnet i målestokk 1:10 (S-profil) og 1:20 (N-profil). 

Til slutt ble det laget en terrengskisse av funnstedet i målestokk 1:20. Utgravningen ble 

fortløpende fotodokumentert. Etter utgravningen ble jordmassene og torva tilbakeført. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

 2. august: Graveutstyr ble pakket og vi kjørte fra Oslo til Grimsdalen. Funnstedet ble befart 

og fotodokumentert. 

 3. august: Startet dagen med å tømme hullet som ble gravd i 2011 for å ta opp øksa. 

Deretter ble et mindre område øst for funnstedet for øksa avtorvet fordi det her var gjort 

flere utslag med metallsøker. Rett under torva ble det avdekket et trekullag som lå på 

undergrunnen. Undergrunnen besto av podsolerte masser, sand/silt, slik at det var lett å 

grave. Det ble forsøkt å grave stratigrafisk da det kunne se ut som masser fra trekullaget og 

gjenstander var lagt ned i sekvenser. Dette ble oppgitt fordi trekullaget med gjenstandene 

viste seg å være «omrotet». Gjenstander, brente bein og trekullprøver ble innsamlet 

fortløpende, og dessuten dokumentasjon av utgravningen. 

 4. august: Resten av trekullaget ble utgravd, og til slutt ble sverdet tatt inn som preparat. 

 5. august: Utgravningsfeltet og profilene ble reset opp, tegnet og fotodokumentert. Til slutt 

ble de fjernete jordmassene lagt tilbake sammen med torva.  

 6. august: Vi kjørte tilbake til Oslo, og plasserte gjenstander og prøver på konserverings-

laboratoriet. 

 Det var fint vær alle dager med sol. 

 9. august: Sverdet, samt pilspiss 11, ble gravd fram på konserveringslaboratoriet av 

konservator Vegard Vike. 
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5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
 

Undersøkelsen var en sikringsgraving og det ble derfor kun prioritert og undersøkelse et lite 

område der det var gjort utslag med metallsøker. Eventuelt andre strukturer/konstruksjoner 

tilknyttet nedleggelsen av gjenstandene kunne dermed ikke påvises. Det bør imidlertid 

bemerkes at området rundt funnstedet ble gått over med metallsøker og det ble ikke gjort 

utslag i nær tilknytning til funnstedet. 

 

For å ta opp øksa i 2011 ble det gravd et stort hull som i plan målte ca. 0,7 m (Ø–V) x 1,0 m 

(N–S) og var 40–50 cm dypt. Ved utgravningen i 2013 ble det ikke påvist noen opprinnelig 

nedgravning for øksa, noe som trolig skyldes inngrepet i 2011. Inngrepet har også ført til at en 

eventuell relasjon mellom nedleggelsen av øksa og gjenstandene påvist ved undersøkelsen i 

2013 var blitt forstyrret, de lå ca. 1 m vest for øksa. Det er derfor vanskelig å avgjøre om øksa 

og de andre gjenstandene ble deponert samtidig eller om de representerer to ulike hendelser. 

 

Jordmassene ble ikke såldet slik at en del av de brente beina dermed ikke ble innsamlet, og 

dessuten er det også mulig at mindre gjenstander av annet materiale enn metall har gått tapt. 

 

  
Figur 7. Planskisse av funnstedet. Illustrasjon: K. Stene/B. Helle 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Figur 8. Utgravningsfeltet etter avtorving. Svart oval markerer ca. utbredelse på brannflaket, 

og svart sirkel markerer funnsted for øksa som ble oppgravd i 2011. Sett m/Ø. Foto: K. Stene 

 

  
Figur 9. Utgravningsfeltet. Det meste av brannflaket er gravd bort. De fleste gjenstandene 

er avdekket og innsamlet, men sverdet ligger fortsatt in situ, markert med svart oval, hjaltet 

ligger i NØ. Funnsted for øksa markert med svart sirkel. Sett m/S. Foto: K. Stene, KHM. 
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6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
 

Funnsted for øks 

Øksa som ble funnet i 2011 lå i følge finner Bjørnsgård ca. 40–50 cm under dagens 

bakkenivå, rett under en stor stein som var ca. 45 x 55 cm og ca. 20 cm tykk. Det ble ikke 

observert trekull ved eller rundt øksa da den ble gravd opp. For å ta opp øksa ble det gravd et 

hull som målte ca. 0,7 m (Ø–V) x 1,0 m (N–S). Ved utgravningen ble det ikke påvist noen 

opprinnelig nedgravning for øksa, som kunne belyse omstendighetene ved nedleggingen. 

Dette skyldes trolig inngrepet i 2011. 

 

Brannflak 

På grunn av opplysningene til Bjørnsgård var det forventet at gjenværende gjenstander var 

nedgravd og lå i omtrent samme dybde som øksa. Dette viste seg ikke å være tilfelle. 

Gjenstandene lå rett under dagens markoverflate, under ca. 5 cm med torv. De lå i et 

heterogent lag bestående av trekull, brente bein og undergrunnsmasse (podsol: sand/silt) – et 

såkalt «brannflak». Branngraver fra yngre jernalder er som oftest brannflakgraver der brente 

bein, oldsaker, kull og aske fra likbålet har vært lagt utover som et 1–1,5 m vidt flak med 

eventuelt en synlig markering over, med eller uten en liten steinlegging (Solberg 2000:222-

223). 

 

Brannflaket lå ca. 1 m vest for stedet hvor øksa ble gravd opp. Det hadde oval form med en 

lengde på ca. 1,5 m (NØ–SV) og største bredde på ca. 0,8 m, og var opptil 15 cm tykt. Flaket 

besto av trekull, med rester av store kullbiter, brente bein, iblandet undergrunnsmasse som 

besto av spettet orange/lys brun og grå sand/silt med noe mindre stein. Det ble funnet 18 

gjenstander, deriblant et sverd, som lå i forskjellige «nivåer» i laget, spesielt der det var størst 

konsentrasjon med trekull og brente bein. Gjenstandene lå delvis over hverandre, men sentrert 

rundt sverdets blad og spiss/odd. Det er derfor trolig at sverdet ble nedlagt først, deretter de 

andre gjenstandene. 

 

I sør lå brannflaket direkte opp på en steinhelle som mulig er en del av en større, «naturlig» 

helle/blokk som lå i utgravningsfeltets sørøstre hjørne. I utgravningsfeltets søndre profil var 

det ca. 25 cm under dagens markoverflate et tynt lag bestående av grå sand/silt med spredte 

trekullbiter. Det lå delvis på samme nivå som overflaten på steinhellene. Laget er tolket som 

rester av gammel markoverflate. I utgravningsfeltet kunne det ikke observeres at 

undergrunnen var varmepåvirket. Det tyder på at likbrenningen ikke har skjedd på stedet, men 

trolig like i nærheten. Det er derfor sannsynlig at brannflaket har blitt lagt direkte på 

bakkenivået. 

 

Tolkning: branngrav/kremasjon og flatmarksgrav 

Funnstedet representerer en branngrav/kremasjon. Fordi undergrunnen under brannflaket ikke 

var varmepåvirket er trolig den/de døde ikke brent på stedet. Brannflaket er lagt direkte på 

bakken uten markering av en jordhaug, steinrøys eller -legging over, slik at graven må 

karakteriseres som en flatmarksgrav. 
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Figur 11. Profiltegning av utgravningsfeltets søndre profil. Illustrasjon: K. Stene/B. Helle 

 

 
Figur 12. Utgravningsfeltets søndre profil. Sett m/S. Foto: K. Stene, KHM 

 

 
Figur 13. Profil av bunnen av brannflaket. Sverdets hjalt er avmerket med svart sirkel. 

Sett m/N. Foto: K. Stene, KHM  
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6.2 FUNNMATERIALE 
 

I alt ble det funnet 18 gjenstander i brannflaket, hvorav 17 av metall; en ringnål av 

kobberlegering, ett sverd, 11 pilspisser, en remspenne (beltespenne), et ildstål, en kniv og et 

beslag, alle av jern, samt et bryne av skifer. Alle gjenstandene av metall var svært god bevart 

på grunn av brenning, selv om noe korrodering forekom. Det ble innsamlet til sammen rundt 

190 g med brente bein. I forbindelse med behandling av beinprøvene etter at utgravningen var 

avsluttet ble det identifisert fire små fragmenter av brent bein/gevir med dekor i 

flettbåndsmønster. Det ble dessuten innsamlet fire trekullprøver fra forskjellige steder i 

brannflaket. 

 

Våpengrav: mannsgrav 

Selv om det er usikkert om øksa kan relateres til brannflaket/-graven, viser sverdet at det 

dreier seg om en våpengrav, og tradisjonelt ansees våpengraver som mannsgraver. I 

mannsgraver dominerer våpen; sverd, spyd, øks, fra ett våpen til fullt sett og i sjeldne tilfeller 

mer enn ett våpen av vært slag. Øks opptrer hyppigst, fulgt av sverd og spyd. Mange gravfunn 

inneholder også pilspisser, men det kan være vanskelig å avgjøre om de er brukt som våpen 

eller til jakt (Solberg 2000:222-223, 228-229). Ellen Høigård Hofseth har i en studie av 

fjellressursenes betydning i yngre jernalder i Nord-Gudbrandsdalen vist at det er en sterk 

prosentvis stigning i antall våpengraver som inneholder pilspisser etter hvor sterk tilknytning 

bygdene har til fjellområdene. Hun mener derfor at pilspissene bør anses å være redskap til å 

nedlegge matnyttig vilt med (Hofseth 1980:20). Ut fra gravens beliggenhet i en fjelldal der 

jakt og fangst av villrein har vært en viktig ressurs gjennom hele forhistorien og 

middelalderen, er det derfor mest sannsynlig at pilspissene i grava ved Mesætre representerer 

jaktutstyr. 

 

Våpen: øks og sverd 

Øksa er tilnærmet som Petersen 1919, type G, fig. 38, og dateres til vikingtid, ca. AD 850–

950 (Petersen 1919:43, Vike 2012:161). 

 

Sverdet er tveegget, tilnærmet som Petersen 1919, henholdsvis type M, fig. 98. M-typen er 

sammen med H-typen de hyppigst forekommende sverdtypene, der M-typen dominerer på 

Østlandet, mens H-typen er vanligst på Vestlandet (Petersen 1919, Solberg 2000). M-typen er 

i tillegg til å være den mest alminnelige sverdtypen, også en av de aller enkleste av dem, med 

to rette hjalter uten knapp og ornamentikk. Det er sannsynlig at flere sverd av M-typen er 

hjemlig/lokalproduserte. Funn av M-typen opptrer i gravkontekster ofte sammen med øks av 

type G, og sverdene dateres til vikingtid, ca. AD 850–950 (Petersen 1919:117-121, Vike 

2012:161). 
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Gjenstandstype Kategori Materialet Orientering  Kontekst Funnet/ 
dato 

Øks Våpen Jern  Øksa lå ca. 1 m NV for pilspiss 5 og 
utbredelsen av brannflaket. 

13.10.11 

Sverd Våpen Jern NØ–SV,  
haltet i NØ 

Trolig ble sverdet lagt ned først – 
stratigrafisk eldste deponerte 
gjenstand. 

04.09.13 

Ringnål Draktutstyr Kobberlegering N–S,  
ringen i N 

Nåla lå i nedre sjikt av brannflaket, 
S for beltespennen. 

04.09.13 

Remspenne: 
beltespenne 

Draktutstyr Jern  Spenna lå i nedre sjikt av 
brannflaket. 

03.09.13 

Pilspiss 1 Jaktredskap  Jern NV–SØ,  
spiss i SØ 

Pilspissen lå rett N for pilspiss 2. 03.09.13 

Pilspiss 2 Jaktredskap  Jern NØ–SV,  
spiss i SV 

Pilspissen lå rett S for pilspiss 1. 04.09.13 

Pilspiss 3 Jaktredskap  Jern  Pilspissen ble funnet ved «beslag 
2». 

04.09.13 

Pilspiss 4 Jaktredskap  Jern NØ–SV,  
spiss i SV 

Pilspissen lå i midtre sjikt av 
brannflaket. 

04.09.13 

Pilspiss 5 Jaktredskap  Jern NØ–SV,  
spiss i SV 

Pilspissen lå helt V i utbredelsen av 
brannflaket. 

04.09.13 

Pilspiss 6 Jaktredskap  Jern Ø–V,  
spiss i V 

Pilspissen lå rett V for ringnåla. 04.09.13 

Pilspiss 7 Jaktredskap  Jern Ø–V,  
spiss i V 

Pilspissen lå rett over pilspiss 8. 04.09.13 

Pilspiss 8 Jaktredskap  Jern NØ–SV,  
spiss i NØ 

Pilspissen lå rett under pilspiss 7. 
Pilspiss 6, 7 og 8 lå «i nivå» under 
ildstålet. 

04.09.13 

Pilspiss 9 Jaktredskap  Jern NØ–SV,  
spiss i NØ 

Pilspissen lå rett ved (i V)/over 
pilspiss 10. Pilspiss 9 og 10 lå i 
nedre sjikt av brannflaket. 

04.09.13 

Pilspiss 10 Jaktredskap  Jern NØ–SV,  
spiss i NØ 

Pilspissen lå rett ved (i Ø)/under 
pilspiss 9. Pilspiss 9 og 10 lå i nedre 
sjikt av brannflaket. 

04.09.13 

Pilspiss 11 Jaktredskap  Jern NØ–SV, 
spiss i NØ  

Pilspissen lå rett Ø for sverdet, 
sverdets midtre del. 

09.09.13 

Ildstål Personlig utstyr Jern  Ildstålet lå «i nivå» over pilspiss 7 
og 8. 

04.09.13 

Kniv Personlig utstyr Jern NØ–SV,  
spiss i NØ 

Kniven funnet N for «bryne 2». 04.09.13 

Bryne 
(bryne 1 + bryne 2) 

Personlig utstyr Skifer NØ–SV/  
bryne 1, 
NV–SØ/ 
bryne 2 

Brynet består av 7 deler, der en 
«bryne 1» var o. NØ–SV og lå Ø for 
«bryne 2» som var o. NV–SØ. 

04.09.13 

 

Beslag 
(beslag 1 + beslag 
2) 

 Jern NØ–SV 
(beslag 2) 

«Beslag 1» ble funnet med 
metallsøker i jordhaug fra 
utgravningsfeltet.  
«Beslag 2» funnet S for ildstålet. 

03.09.13 
04.09.13 

Bearbeidet stykke 
med dekor, mulig 
del av ei skje 

 Bein/gevir  Funnet ved gjennomgang av prøve 
med brente bein. 

16.09.13 

Bearbeidet stykke 
med dekor, mulig 
del av ei skje 

 Bein/gevir  Funnet ved gjennomgang av prøve 
med brente bein. 

16.09.13 

Bearbeidet stykke 
med dekor, mulig 
del av ei skje 

 Bein/gevir  Funnet ved gjennomgang av prøve 
med brente bein. 

16.09.13 

Bearbeidet stykke 
med dekor, mulig 
del av ei skje 

 Bein/gevir  Funnet ved gjennomgang av prøve 
med brente bein. 

16.09.13 

Tabell 2. Gjenstander funnet i brannflaket/grava ved Mesætre. 



18 
 
 

Jaktutstyr: pilspisser 

De 11 pilspissene varierer noe i form, men alle har tangeavsats og kan klassifiseres som 

spissovale med markert rygglinje, hvorav fire har egghjørner. Vekten på pilspissene varierer 

fra 22,4 til 30,5 g, og den totale lengden varierer fra 11,8 til 15,6 cm. At pilspissene har 

tangeavsats gjør at de generelt kan dateres til yngre jernalder. Ut fra Oddmund Farbregds 

(1972) typologisering av tilsvarende pilspisser fra Oppdalsfjella kan de alle dateres til 

vikingtid. 

 
C-nr. Pil nr. Vekt – 

gram 
Total 

lengde – 
cm 

Største 
bredde på 
blad – cm 

Lengde på 
tangestift 

– cm 

Form Merknad 

C59045/4 1 25,1 14,4 2,0 3,1 Spissoval 
m/egghjørner 

 

C59045/5 7 30,5 15,1 1,2 3,2 Spissoval 
m/egghjørner 

 

C59045/6 11 25,4 15,6 2,0 3,5 Spissoval 
m/egghjørner 

 

C59045/7 5 26,6 13,5 2,3 3,4 Spissoval 
m/egghjørner 

Kort rygglinje, flatt parti i 
nedre del av bladet 

C59045/8 3 22,4 11,8 2,0 3,0 Spissoval  

C59045/9 6 28,3 13,2 2,1 2,8 Spissoval Tangen avbrukket 

C59045/10 8 24,1 13,5 2,0 2,3 Spissoval  

C59045/11 9 27,0 13,7 2,1 3,0 Spissoval  

C59045/12 2 30,1 15,0 2,2 2,7 Spissoval  

C59045/13 4 29,0 15,0 2,1 3,4 Spissoval  

C59045/14 10 28,9 15,6 2,0 3,2 Spissoval  

Tabell 3. Pilspisser av jern funnet i brannflaket/grava ved Mesætre. 

 

 

Draktutstyr: ringnål og beltespenne 

Ringnåla er av kobberlegering nærmest som type R682, men med oval-formet ring og kortere 

nål. Ringen har rundt tverrsnitt og er dekorert, slik som type R682, men med tre vulster ca. 1 

cm fra nålefestet på begge sider. Nåla har dekor på begge sider. På den ene siden er det ved 

nålefestet tre horisontale, nedslipte striper, og lengre ned på nåla er det (innrisset) tre 

horisontale striper. På den andre siden er nedre del dekorert med små punkter langs kantene. 

Ringnåler er forholdsvis vanlige og blir ofte karakterisert som «simple ringnåler» i 

betydningen enkle nåler. Den største gruppen av ringnåler har ring med sirkelrundt tverrsnitt 

der nåla er ombøyet rundt ringens øverste del, slik som ringspenna fra Mesætregrava. Selv om 

ringnåler av denne typen er vanlige utgjør spenna fra Mesætre en noe sjeldnere type ved at 

den er mere forseggjort med vulster på ringen og enkel dekor på nåla. 

 

Ringnåler og ringspenner har vært brukt av både kvinner og menn. De har sannsynlig vært 

benyttet til å feste kappen sammen. Det er en overvekt av «simple ringnåler» i mannsgraver 

(Solberg 2000:231), noe som trolig skyldes at de ble brukt av menn gjennom hele vikingtida, 

mens av kvinner kun på 800-tallet (Petersen 1928:197). Ettersom ringnåla fra Mesætre er 

tolket som en mannsgrav kan den ikke dateres nærmere enn til yngre jernalder. 

 

Det ble funnet en remspenne av jern med en spenneramme som er rektangulær med avrundete 

hjørner, torn og rektangulær beslagplate, tilnærmet Petersen 1951, fig. 273, men der 

beslagplaten er nesten like bred som spenna. Det kan se ut som beslagplaten er dobbel, der 

tverrstangen er plassert i den delen som er bøyd for feste til torn og spenne. Tornen er bøyd 
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om tverrstangen. Beslagplaten er holdt sammen eller dekorert med to nagler (niter). Spenna 

kan dateres til yngre jernalder. 

 

Remspenner av jern finnes hovedsakelig i mannsgraver. Mindre remspenner har trolig vært 

beltespenner, brukt til belte på drakter (Solberg 2000:232). Spenna som ble funnet er tolket å 

være en beltespenne brukt på klesdrakten, men det er også mulig den kan ha tilhørt et 

sverdoppheng (se Vike 2012:171). 

 

Personlig utstyr: kniv, bryne og ildstål 

Kniver, bryner og ildstål tilhører det personlige utstyret (Petersen 1951, Solberg 2000:234). 

 

Ildstålet som ble funnet er som type R426, men der endene ikke møtes på midten. Det er 

relativt lite og har en skade der hvor den ene enden er bøyd opp. Enden har trolig blitt brutt av 

og deretter smidd på nytt, slik at spiralen i denne enden har blitt noe flattrykt. Skaden kan ha 

skjedd ved produksjonen. På den ene siden av ildstålet er det «brettekanter» som tyder på 

dårlig håndverk/smiing. Typen R426 er den vanligste typen ildstål fra vikingtid, og er en 

videreutvikling av former fra merovingertida (Petersen 1951:433), og er vanligst i 

mannsgraver (Solberg 2000:234). 

 

Bryner av skifer, som fra Mesætre, er som regel lange og smale. Både menn og kvinner fikk 

dem med i grava (Solberg 2000:234). Skifer er det vanligste materialet som bryner er laget av 

i yngre jernalder (Petersen 1951:254). 

 

Kniven er tilnærmet lik Petersen 1951, fig. 104. Den har rett rygg med skrå avsats mellom 

rygg og tange, og rett avsats mellom egg og tange. Bladets tverrsnitt er trekantet. 

 

Gjenstand(-er) av bein/gevir – mulig del av skje? 

Det er usikkert hva de fire bitene/fragmentene av bein/gevir som er bearbeidet og dekorert 

representerer. De har to endekanter og er svakt krummet, og tre av dem er dekorert med 

striper/bånd og flettbåndsmønster på begge sider, den fjerde bare dekorert på den ene siden. 

Tykkelsen på den ene biten er kun 0,1 cm og de tre andre på 0,3 mm. Det har ikke lyktes å 

finne paralleller til bitene, men de har likhetstrekk med en beingjenstand tolket som skje fra 

vikingtid funnet i Finland, avbildet og beskrevet i «Die Eisenzeit Finnlands. Bilderatlas und 

Text II» av Ella Kivikoski (1947:43, taf. 152/1170). 

 

Beslag av jern 

Det er usikkert hvilken funksjon beslaget av jern har hatt. 
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Figur 14. Øks av jern. Den ble funnet rundt 1 m vest for brannflaket. 

Foto: K. Stene, KHM. 
 

 
Figur 15. Sverdhjaltet. Foto: K. Stene, KHM. 
 

 
Figur 16. Sverd av jern. Det er av type M, med to rette hjalter uten knopp og dekor. 

Foto: K. Stene, KHM.  
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Figur 17. Pilspiss 1, av jern. Foto: K. Stene, KHM. 

 

 
Figur 18. Pilspiss 4, av jern. Foto: K. Stene, KHM. 

 

 
Figur 19. Pilspiss 6, 7 og 8, av jern, in situ. Foto: K. Stene, KHM. 
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Figur 20. Ringnåla in situ. Foto: G. Høstaker. 

 

 
Figur 21. Ringnål av kobberlegering, med tre vulster på ringen og 

enkel dekor på begge sidene av nåla. Foto: K. Stene, KHM. 

 

 
Figur 22. Beltespenne av jern. Foto: K. Stene, KHM. 
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Figur 23. Kniv av jern in situ i 

brannflaket. 

Foto: K. Stene, KHM. 

Figur 24. Bryne av skifer. 

Foto: K. Stene, KHM. 

Figur 25. Ildstål av jern. 

Foto: K. Stene, KHM.  

Figur 26. Tre fragmenter av 

bein/gevir med dekor. 

Foto: K. Stene, KHM. 

Figur 27. Belag av jern. 

Foto: K. Stene, KHM. 
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Datering: gjenstandstypologi 

De fleste av gjenstandene kan typologisk dateres generelt til yngre jernalder, og spesielt til 

vikingtid. Alle pilspissene dateres til vikingtid. Både sverdet og øksa kan plasseres innenfor 

tidsrommet ca. AD 850–950. Det er derfor trolig at grava ved Mesætre kan dateres til tida 

rundt AD 900, siste del av vikingtida. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE OG 
14C-DATERING 

Det ble innsamlet tre kullprøver fra brannflaket, og en kullprøve ca. 10 cm under sverdet som 

det er usikkert om tilhører brannflaket (se vedlegg: 11.2 Prøver). To av prøvene, KP1 og KP2, 

er vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Begge prøvene ble bestemt til furu (Pinus). En av de 

vedartsbestemte prøvene, KP4, er radiologisk datert ved Ångstömlaboratoriet/ 

Tandemlaboratoriet, Uppsala Universitet, Sverige. Resultatet ble BP 2016±32, kalibrert 2 

sigma BC106–AD65 og kalibrert 1 sigma BC50–AD25, overgangen mellom førromersk 

jernalder og romertid. Resultatet er mange hundre år eldre enn gjenstandene funnet i 

brannflaket, og viser dermed at det er benyttet gammelt trevirke i likbålet. 

 

C-nr. 
Internt 
pr.nr. 

Kontekst/beskrivelse Vedart Lab.nr. 
14

C-dat. BP 
14

C-datering 
Kal. 2 sigma 

14
C-datering 

Kal. 1 sigma 

59045/ KP1 Prøven tatt under 
opprensing rett dagens 
markoverflate, fra en 
konsentrasjon med 
store trekullbiter og 
brente bein ved enden 
av sverdet, over 
steinhelle. 

Furu (Pinus)     

59045/ KP4 Prøven tatt rett under 
sverdet (på 
konserveringslabben). 

Furu (Pinus) Ua-48275 2016±32 BC106–AD65 BC50–AD25 

Tabell 4. Kullprøver som er vedartsbestemt og radiologisk datert. 

 

 

Figur 28. Kalibrering av 
14

C-dateringen av trekull (KP4) 

fra brannflaket vist i programmet OxCal v. 4.2.3. 
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7.2 OSTEOLOGISK ANALYSE 

Det ble fortløpende innsamlet fragmenter av brente bein under utgravningen. Beinmaterialet 

ble innsamlet i fire funnposer, benevnt Bein 1–4, med en total vekt på rundt 190 g. Bein 1–3 

er osteologisk analysert av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) ved Emma Sjöling. 

Analyseresultatene foreligger i SAU rapport 2014:1 0. Nedenfor er en oppsummering av 

resultatene. 

 

Til sammen ble 169 g brente bein analysert, som utgjorde 414 fragmenter. Beinmaterialet 

består av små fragmenter, mindre enn 15 mm, med et gjennomsnitt på ca. 5–10 mm og en 

vekt på ca. 0,4 g. Fargen på de brente beina er grå, gråhvit og en mindre mengde med gulhvit 

farge. Fargen på beina antyder at forbrenningsgraden har vært høy. 

 

Av de 169 g med brente bein kunne ca. 104 g eller 96 fragmenter som utgjør ca. 62 % av 

materialet identifiseres til menneske. Det var mulig å skille ut to individer, et voksent individ 

(Adult, +20 år) og et barn (Infans, 1–14 år). De gulhvite beina er tolket å tilhøre barnet. Det 

var ikke mulig og alders- eller kjønnsbestemme det voksne individet. Barnet kan ikke 

bestemmes nærmere enn til Infans, det vil si mellom 1–14 år, men det er stor sannsynlighet 

for at det er et litt eldre barn, Infans II, mellom 7–14 år gammelt. 

 

Rundt 19 g eller 40 fragmenter av de brente beina kunne bestemmes til dyr. Bare en dyreart, 

hund, kunne identifiseres. Beinfragmentene fra hund kom fra alle kroppsregioner; hode, hals, 

ekstremiteter og fot. Utover hundebeina tilhører en mindre mengde av beina til artsgruppene 

«mellomstort pattedyr» og «dyr». 

 

8 SAMMENFATNING 

Utgravningen avdekket et gravfunn fra vikingtid, trolig fra tida rundt AD 900. Det dreier seg 

om en branngrav/kremasjon der brente bein, gjenstander og kull fra likbålet har vært lagt 

utover et ca. 0,8 x 1,5 m vidt flak, et såkalt brannflak. Det kan se ut som brannflaket har vært 

anlagt direkte på bakken, med ingen synlige markering over, slik at grava må karakteriseres 

som en flatmarksgrav. Det kunne ikke observeres at undergrunnen var varmepåvirket slik at 

de døde trolig ikke er brent på stedet. Sannsynlig har likbålet vært like i nærheten. To 

trekullprøver fra brannflaket ble vedartsbestemt til furu, der en av prøvene ble 
14

C-datert til 

BC106–AD65 (2 sigma), overgangen mellom førromersk jernalder og romertid. Det viser at 

gammelt trevirke ble benyttet i likbålet. Ut fra den osteologiske analysen ble det påvist to 

individer, et voksent individ og et barn, der det er sannsynlig at barnet har vært mellom 7–14 

år gammelt. Ingen av individene kunne kjønnsbestemmes. I tillegg til beina som kunne 

indentifiseres til mennesker ble det påvist bein som kunne bestemmes til dyr. Bare en dyreart, 

hund, kunne identifiseres. En mindre mengde av beina tilhører artsgruppene «mellomstort 

pattedyr» og «dyr». I brannflaket ble det funnet et sverd, 11 pilspisser, en ringnål, en 

beltespenne, et ildstål, en kniv, et beslag, et bryne og små dekorerte fragmenter av bein/gevir. 

Ut fra gjenstandsfunnene dreier det seg om en våpengrav, og tradisjonelt ansees våpengraver 

som mannsgraver. Det er derfor sannsynlig at det voksne individet har vært en mann. Øksa 

som ble funnet i 2011 lå nesten 1 m fra brannflaket, og har vært nedgravd i undergrunnen. Det 

er derfor usikkert om den tilhører selve grava. Men den typologiske dateringen av øksa og 

gjenstandene i brannflaket antyder at det er en sammenheng mellom de to deponeringene – og 

at de dermed utgjør et særegent uttrykk for gravritualet og at nedleggelsen/nedgravingen av 

øksa ved brannflaket var del av gravskikken. 
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9 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Den undersøkte grava ved Mesætre ligger rundt 930 moh. og langt fra nåværende 

gårdsbebyggelse. Graver beliggende i høyder fra ca. 700–1100 moh. er omtalt som 

«fjellgraver» (Skjølsvold 1980). Mange av dem ligger i snaufjellet, mens andre finnes på 

steder med spredt og lavvokst fjellskog. Tilsvarende graver i Sverige er omtalt som 

«skogsgraver». Martin Gollwitzer (1996) har argumentert for at skogs- og fjellgravene 

beskriver den samme gravskikken, og at de ulike benevnelsene var forårsaket av den 

forskjellige topografien i de to landene. Han innførte begrepet «fangstmarksgraver» som en 

fellesbenevnelse. Det er en benevnelse som nå ofte blir benyttet i Norge om graver både i 

fjellområder og skogsområder som ligger langt fra kjente jordbruksbygder. 

 

Graver i østnorske fjellområder opptrer enkeltvis eller i mindre grupper fra et par til 6–8 

stykker. De som er synlige i terrenget er som oftest små røyser eller steinblandete jordhauger 

(Skjølsvold 1980:140). Ved ulike tilfeldigheter er det påvist graver som ikke har hatt synlig 

markering på overflata, slik som for grava ved Mesætre. Det kan derfor antas at 

flatmarksgraver også har vært en utbredt gravform i disse landskapene. Plasseringen av 

gravene i landskapet varierer. De finnes på høytliggende steder med vid utsikt til 

omkringliggende områder, de kan ligge i nærheten av vann og gamle veifar, ved fangstgraver 

og -groper (og fangstanlegg), samt på og ved setre (se bl.a. Hougen 1947, Skjøsvold 1980). 

De fleste gravene er fra yngre jernalder, men det er påvist graver som er eldre, blant annet 

datert til førromersk jernalder (Skjølsvold 1980:148, 1984:111-113). 

 

Et gjennomgående trekk er at gravene er relativt rikt utstyrt. Pilspisser av jern dominerer, og 

ofte forekommer det sverd og øks, samt kniv, bryne, fil, celt, også rasper, skraper og sagblad 

(Skjølsvold 1980:140, Hofseth 1980). Ut fra de mange våpnene og pilspissene i gravene er de 

fleste tolket som mannsgraver, men det er også avdekket graver tolket som kvinnegraver. 

Graven fra Mesætre faller med andre ord inn i dette mønsteret – en relativt rikt utstyrt 

mannsgrav. Ut fra datering og gravinventaret har den store likhetstrekk med gravfunnet fra 

Talleråskvea noe lengre vest i Grimsdalen, og blant annet med et gravfunn (C24592) fra 

Fiskevollen ved Sølnsjøen i Rendalsfjella. Her er det avdekket en branngrav under flat mark 

fra omkring AD 900 som inneholdt et sverd av M-typen, øks, åtte pilspisser, kniv, ildstål, 

beslag og et flintstykke (Hougen 1947:219-223). Når det gjelder draktutstyr kan det nevnes at 

det i graver med tilsvarende funninventar er funnet en ringnål av jern og en remspenne av 

bronse i en grav (C22996) som lå i en li opp mot Knutshø ved Kongsvoll, Sør-Trøndelag 

(Hougen 1947:226), og fra en gravhaug øst for Femunden, Hedmark, ble det funnet en ringnål 

av bronse (C5888–5893). 

 

Ut fra gravinventaret var det ingen holdepunkter for å anta at graven inneholdt flere enn ett 

individ. De osteologiske analysene viser derimot at to individer er blitt kremert, et voksent 

menneske og et barn, trolig et litt eldre barn mellom 7 og 14 år. Tidligere studier av 

branngraver har påvist at man sjelden finner beinfragmenter fra et helt individ, verken av 

mennesker eller dyr, representert i gravene. Selv om brente bein kan brytes ned etter at de er 

deponert, tyder det gjennomgående begrensete beinmaterialet i branngraver på at det kan 

knyttes til de forhistoriske menneskenes valg og behandling av beina i forbindelse med 

gravskikken. Beinmaterialets fragmenterte tilstand antyder også at de må ha blitt intensjonelt 

knust etter brenningen (Mansrud 2004a:42, med referanser/2004b:87). Beinmengden kan 

derfor være et uttrykk for selve gravritualet og gravskikken (Wangen 1998:157). 
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Blant de brente beina fra grava ved Mesætre ble det sammen med bein av mennesker 

identifisert bein av hund, og fragmenter artsbestemt til mellomstort pattedyr og dyr (Sjöling 

2014). Dyrebein i graver synes å være utbredt innenfor hele det skandinaviske området i 

jernalderen. I løpet av folkevandringstid øker mengden dyr som nedlegges i graver i Sverige, 

og det blir vanlig med en større sammensetning av arter. Hund, hest, storfe og småfe er de 

mest hyppige artene, mens bein av ville dyr forekommer sjeldent. Det kan se ut til at denne 

endringen skjer noe seinere i det norske materialet. I eldre jernalder forekommer bare 

bjørneklør. Fra og med 700-tallet opptrer en større sammensetning av arter, og det er husdyr 

som dominerer (Mansrud 2004b:87-88). 

 

Tamhunden er det dyret som har hatt tettest sosiale relasjoner til mennesket, og har spilt en 

stor rolle som vakthund, gjeter, jaktdeltaker og som selskapsdyr. Funn av hundeknokler i 

graver i Skandinavia er kjent helt tilbake til eldre steinalder (Larsson 1990, Mansrud 

2004a:84). Hunden er det dyret som hyppigst forekommer i graver fra jernalderen. De er også 

representert med flere kroppsdeler enn andre dyrearter, noe som indikerer at dyrene er lagt 

hele ned i grava, sannsynligvis også i grava ved Mesætre. De fleste graver hvor det er 

identifisert bein av hund ligger i lavereliggende strøk og i tilknytning til gårdsbosetning 

(Mansrud 2004a). Det kan skyldes at det herfra er undersøkt mange flere graver enn i 

fjellområder. Det er imidlertid funnet bein av hund (Canis familiaris) i en grav fra 

Trysilfjellene, ca. 810 moh. Grava hadde et svært rikt funninventar, og er datert til siste del av 

500-årene eller tida omkring 600, altså noen hundre år eldre enn den ved Mesætre. Den er av 

Arne Skjølsvold tolket å være en fangstmanns grav (Skjøsvold 1969). 

 

I motsetning til hund er andre identifiserte dyrearter i hovedsak representert ved 

ekstremitetsknokler som antyder at man har spist de kjøttrike delene av dyret, mens de 

resterende deretter er blitt brent sammen med liket og lagt ned i graven (Mansrud 2004a:50). 

Det kan også være tilfelle for beina som ble artsbestemt til «mellomstort pattedyr» og «dyr» i 

grava ved Mesætre. Det var hovedsakelig fragmenter av kranium og ekstremiteter. 

 

Gravfunnet fra Mesætre føyer seg inn i mønsteret vi kjenner fra andre gravfunn fra østnorske 

fjellområder i vikingtid. Arne Skjølsvold (1980:156) har påpekt mange av disse gravene er 

«sørskandinaviske», det vil si lik de som finnes i sentrale jordbruksstrøk, både når det gjelder 

anleggenes form og gjenstandsinventaret. Det som er spesielt for gravene i fjellområdene er 

de mange pilspissene som indikerer at jakt og fangst har vært en viktig ressurs for 

menneskene som ble gravlagt. 

 

Det som gjør gravfunnet ved Mesætre spesielt er at det ble påvist to individer, et voksent 

individ som ut fra gjenstandssammensetningen er tolket å være en mann, og et barn som er 

gravlagt sammen. I nærheten av grava er det tidligere funnet en skålformet spenne av bronse 

som er datert til ca. AD 900, samme periode som gravfunnet kan dateres til. Trolig tilhører 

spenna en kvinnegrav. Forekomsten av så vel manns-, kvinne- og barnegrav kan antyde en 

familiebosetning. At de har begravet sine døde på stedet, kan videre tyde på en forholdsvis 

stasjonær bosetning. 

 

Det er framsatt flere tolkninger hva graver i fjellområdene representerer. Da flere av gravene 

ligger i tilknytning til setre ble det tidlig framsatt tolkninger om at gravene var spor etter 

tidligere seterdrift eller fjellgårder, der jakt og fangst var et viktig supplement til gårdsdrifta 

(se Skjølsvold 1980:140-142). For Grimsdalen mente Bjørn Hougen (1947:290) at det var 

sannsynlig at det kunne ha vært en fjellgård ved Bjørnsgårdsætre på bakgrunn av samlingen 



28 
 
 

av gravhauger og gravfunnet fra vikingtid. Egil Mikkelsen (1994:83) støtter Hougens tolkning 

om at det har ligget en fjellgård her med fast bosetning i vikingtid og tidlig middelalder. Han 

underbygger tolkningen med resultater fra pollenanalytiske undersøkelser som viser at skogen 

ble ytterligere redusert i løpet av yngre jernalder mens det er tydelige spor etter husdyrbeite 

(Høeg 1994). Skjøsvold argumenterer derimot for at fjellgravene kan knyttes til en gruppe 

mennesker som fremdeles i jernalderen hadde jakt og fangst som hovederverv eller eneste 

erverv. Han viser til etnografiske kilder som beskriver at rene fangstsamfunn har hatt både 

permanente og temporære oppholdssteder. Det mener han også kan være gjeldene i 

Grimsdalen, at gravene kan være minner om en fangstbosetning, og viser til deres nære 

beliggenhet til fangstgropsystemer (Skjølsvold 1980:142, 155). Nyere forskning relaterer ofte 

disse gravene til en samisk befolkning (se Bergstøl 2007 for utdyping). 

 

De arkeologiske og vegetasjonshistoriske undersøkelsene i 2009 og 2010 i Grimsdalen ga ny 

kunnskap om bruken av området. Resultatene viser at fangstgropsystemet for villrein ved 

Bjørnsgardsætre ble anlagt og brukt i bronsealder og førromersk jernalder, med andre ord 

mange hundre år eldre enn gravene ved Langhaug/Talleråskvea (Stene og Gustafson 2011) og 

gravfunnet ved Mesætre. Fangstgropsystemet gikk ut av bruk samtidig med at beiteaktivitet 

sikkert kan påvises i pollendiagrammene. 

 

I løpet av yngre jernalder reduseres skogen ytterligere og det er tydelige spor etter husdyrbeite 

og på myrslått som indikerer innsamling av fôr. Beiteaktiviteten øker ved slutten av vikingtid, 

som er tida for den mest intensive bruk av ressursene i denne delen av dalen i følge 

pollenanalysen (Høeg 2011). Denne aktiviteten kan dermed sees i sammenheng med 

gravhauger og gravfunn fra vikingtid ved Bjørnsgardsætre og Mesætre. Det er mulig sporene 

representerer fjellgårder slik Hougen og Mikkelsen har foreslått, eller en forholdsvis stasjonær 

bosetning uten at denne nødvendigvis var helårlig. Det bør bemerkes at det ikke er registrert 

eller påvist spor etter bygninger fra denne perioden. Uavhengig av om grava/-ene ved 

Mesætre representerer helårlig eller sesongmessig opphold må jakt og fangst ha spilt en 

betydelig rolle i økonomien for bosetningen/menneskene som gravla sine døde på stedet. 

 

 
Figur 29. Funnstedet etter utgravning og restaurering. Sett m/Ø.  

Foto: K. Stene, KHM.  
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11 VEDLEGG 

 

11.1 TILVEKSTTEKST, C59044 OG C59045 

C59044/1 

Løsfunn fra vikingtid fra GRIMSDALEN STATSALLMENNING, MESÆTRE (86/1), 

DOVRE K., OPPLAND. 

 

1) Øks av jern, nærmest som Petersen 1919, type G, fig. 38. Øksen har rettere hals, og ikke 

fullt så utsvunget blad i overkant som typeeksemplaret. Øksen er svært godt bevart, og et parti 

på den ene siden av bladet har sin opprinnelige overflate inntakt. Den andre siden av bladet er 

noe korrodert. L. 18,5 cm, hvorav 12,5 cm er blad, b. 10,2 cm (egg) og 2,8 cm (nærmest 

skafthullet), bladets t. nærmest skafthullet 3,0 cm. Vekt: Datering: Vikingtid (ca. AD 850–

950). 

 

Funnomstendighet: Framkommet ved metallsøk. Funnet av Egil Bjørnsgård ved metallsøk, 

2011. Øksen lå i en morenehaug, ca. 40–50 cm under bakkenivå, under en stor stein. 

Orienteringsoppgave: Funnstedet lå rett V for vegen opp til Mesætre, rundt 460 m N for 

Grimsdalsvegen og ca. 1,1 km SV for den innerste og høyestliggende setra i setergrenda. 

Projeksjon: ETRS 89 UTM; sone 33, N: 226533.77, Ø: 689532.45. 

LokalitetsID: 155096 

Litteratur: Petersen, J.1919. De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over 

vikingetidens vaaben. Videnskapsselskapets Skrifter II. Hist.-fil.klasse 1919, 1. 

Katalogisert av: Kathrine Stene 

 

C59045/1–30 

Gravfunn fra vikingtid fra GRIMSDALEN STATSALLMENNING, MESÆTRE (86/1), 

DOVRE K., OPPLAND. 

 

1) Ringnål av kobberlegering nærmest som type R682, men med oval formet ring (spenne) og 

kortere nål. Den er svært godt bevart. Ringen har rundt tverrsnitt og er dekorert, slik som type 

R682, men tre vulster ca. 1 cm fra nålefestet på begge sider. Den delen av nåla som er bøyet 

rundt spenna/ringen er flatt, deretter er nålas tverrsnitt rundt (l. ca. 5 cm), og endestykket har 

flatt tverrsnitt (l. ca. 5 cm). Nåla har dekor på begge sider. På den ene siden er det ved 

nålefestet, ved overgangen mellom flatt og rundt tverrsnitt tre horisontale, nedslipte striper, og 

lengre ned på nåla der den får flatt tverrsnitt er det (innrisset) tre horisontale striper. På den 

andre siden er nedre del med flatt tverrsnitt dekorert med små punkter langs kantene. Mål: 

Spennas ytre br. 4,2 cm, indre br. 3,4 cm, ytre h. 3,4, indre h. 2,1 cm, t. 0,5 cm. Nålas l. 10,1 

cm, diam. på nålas rundt tverrsnitt 0,4–0,5 cm, st.br. på nålas flate tverrsnitt 0,6 cm, t. 0,2 –0,3 

cm. Vekt: 25,1 g. Datering: Yngre jernalder (Rygh 1885). 

2) Tveegget sverd av jern som Petersen 1919, type M, fig. 98, med tilnærmet jevnt høye og 

svakt krummede hjalter. Sverdet er fullstendig bevart, men har en skade på bladet (klingen) 

og den ene eggen, ca. 23 cm fra spissen. Skaden kan være intensjonell da det er en bøyning i 

dette partiet av bladet. (Her er bladet noe korrodert.) Lengre mot hjaltet har også bladet en 

svak krumming. Blodranden er synlig fra ca. 12 cm fra fremre hjalt (Petersens «nedre» hjalt) 

til ca. 6 cm fra spissen. Mål: L: 89,0 cm. Bladets l. 77,0 cm, st.b. 5,9 cm. Samlet l. på hjaltet 

er 12,0 cm hvorav grepets l. 9,3, st.b.3,4 cm. Bakre hjalts (Petersen «øvre» hjalt) l. 7,0 cm, h. 

1,3 cm, st.t. 2,2–2,3 cm. Fremre hjalts (Petersens «nedre» hjalt) l. 9,4 cm, h. 1,1 cm, st.br. 2,3 
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cm. Blodrandas st.br. 12 cm. Vekt: 1141,1 g. Datering: Vikingtid, ca. AD 850–950 (Petersen 

1919). 

3) Beltespenne av jern med spenneramme som er rektangulær med avrundete hjørner, torn og 

rektangulær beslagplate, tilnærmet Petersen 1951, fig. 273, men der beslagplaten nesten er 

like bred som spenna. Det kan se ut som beslagplaten er dobbel, der tverrstangen er plassert i 

den delen som er bøyd for feste til torn og spenne. Tornen er bøyd om tverrstangen. 

Beslagplaten er holdt sammen eller dekorert med to nagler (niter). Beltespennen er godt 

bevart selv om den er noe korrodert. Mål: Spennas h. 1,8 cm, br. 2,3 cm. Beslagplatens l. 2,7 

cm (x 2), br. 2,2 cm. Tverrstangens l. 2,5 cm. Naglehodenes diam. 0,6 cm. Vekt: 11,5 g. 

Datering: Yngre jernalder (Petersen 1951). 

4) Pilspiss av jern nærmest som Farbregdt 1972, pl. 4, med blad som nr. 42, men med spissere 

oddparti og egghjørner som er noe usymmetriske, og tangen som nr. 43 med avskåret 

tangeavsats. Bladet har markert egglinje. Mål: L: 14,4 cm, hvorav 7,8 cm er blad, 3,5 cm er 

tangehals, og 3,1 cm er tangestift. Bladets stb.: 2,0 cm. Vekt: 25,1 g. Datering: Vikingtid 

(Farbregd 1972). Fnr.: Pil 1. 

5) Pilspiss av jern nærmest som Farbregd 1972, pl. 4, med blad som nr. 38, med egghjørner 

og noe usymmetriske egglinjer, og tange som nr. 43 med avskåret tangeavsats. Bladet har 

markert egglinje. Mål: L: 15,1 cm, hvorav 7,7 cm er blad, cm er 4,2 tangehals, og 3,2 cm er 

tangestift. Bladets stb.: 1,2 cm. Vekt: 30,5 g. Datering: Vikingtid (Farbregd 1972). Fnr.: Pil 7. 

6) Pilspiss av jern nærmest som Farbregd 1972, pl. 4, med blad som nr. 42, med egghjørner 

og noe usymmetriske egglinjer, og tange som nr. 43 med avskåret tangeavsats. Bladet har 

markert rygglinje. Mål: L: 15,6 cm hvorav 8,5 cm er blad, 3,6 cm er tangehals og 3,5 cm er 

tangestift. Bladets stb.: 2,0 cm. Vekt: 25,4 g. Datering: Vikingtid (Farbregd 1972). Fnr.: Pil 

11. 

7) Pilspiss av jern nærmest som Farbregd 1972, pl. 4, med blad som nr. 40, men med mindre 

kraftige egghjørner og har kun rygglinje øverst på bladet (3,5 cm lang), deretter et flatt, 

hamret, parti til tangeavsatsen, og tange som nr. 43 med avskåret tangeavsats. Mål: L: 13,5 

cm hvorav 5,8 cm er blad, 4,3 cm er tangehals og 3,4 cm er tangestift. Bladets stb.: 2,3 cm. 

Vekt: 26,6 g. Datering: Vikingtid (Farbregd 1972). Fnr.: Pil 5. 

8) Pilspiss av jern med spissovalt blad der bredden er størst nær odden, markert rygglinje og 

avskåret tangeavsats, nærmest som Farbregd 1972, pl. 43. Mål: L: 11,8 cm hvorav 6,3 cm er 

blad, 2,5 cm er tangehals og 3,0 cm er tangestift. Bladets stb.: 2,0 cm. Vekt: 22,4 g. Datering: 

Vikingtid (Farbregd 1972). Fnr.: Pil 3. 

9) Pilspiss av jern med spissovalt blad der bredden er størst nær odden, markert rygglinje og 

avskåret tangeavsats, bladet er nærmest som Farbregd 1972, pl. 5, nr. 50, og tange som pl. 4, 

nr. 43. Tangen er avbrutt i enden. Mål: L:13,1 cm hvorav 7,8 cm er blad, 2,5 cm er tangehals 

og 2,8 cm er tangestift. Bladets stb.: 2,1 cm. Vekt: 28,3 g. Datering: Vikingtid (Farbregd 

1972). Fnr.: Pil 6. 

10) Pilspiss av jern med spissovalt blad, markert rygglinje og avskåret tangeavsats, nærmest 

som Farbregd 1972, pl. 4, nr. 43. Det er en liten skade i den ene eggen. Mål: L: 13,5 cm 

hvorav 8,2 cm er blad, 3,0 cm er tangehals og 2,3 cm er tangestift. Bladets stb.: 2,0 cm. Vekt: 

24,1 g. Datering: Vikingtid (Farbregd 1972). Fnr.: Pil 8. 

11) Pilspiss av jern med spissovalt blad, markert egglinje og avskåret tangeavsats, nærmest 

som Farbregd 1972, pl. 4, med blad som nr. 45, og tange som nr. 43. Mål: L: 13,7 cm hvorav 

7,9 cm er blad, 2,8 cm er tangehals og 3,0 cm er tangestift. Bladets stb.: 2,1 cm. Vekt: 27,0 g. 

Datering: Vikingtid (Farbregd 1972). Fnr.: Pil 9. 

12) Pilspiss av jern med spissovalt blad, markert rygglinje og avskåret tangeavsats, nærmest 

som Farbregd 1972, pl. 4 med blad som nr. 45, og tange som nr. 43. Mål: L: 15,0 cm hvorav 
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9,8 cm er blad, 2,5 cm er tangehals og 2,7 cm er tangestift. Bladets stb.: 2,2 cm. Vekt: 30,1 g. 

Datering: Vikingtid (Farbregd 1972). Fnr.: Pil 2. 

13) Pilspiss av jern med spissovalt blad, markert rygglinje og avskåret tangeavsats, lik type 

R539, nærmest som Farbregd 1972, pl. 4, med blad som nr. 44, og tange som nr. 43. Mål: L: 

15,0 cm hvorav 9,9 cm er blad, 1,7 cm er tangehals og 3,4 cm er tangestift. Bladets stb.: 

2,1cm. Vekt: 29,0 g. Datering: Vikingtid (Farbregd 1972). Fnr.: Pil 4. 

14) Pilspiss av jern med spissovalt blad, markert rygglinje og avskåret tangeavsats, nærmest 

som Farbregd 1972, pl. 4, nr. 45. Mål: L: 15,6 cm hvorav 10,2 cm er blad, 2,2 cm er tangehals 

og 3,2 cm er tangestift. Bladets stb.: 2,0 cm. Vekt: 28,9 g. Datering: Vikingtid (Farbregd 

1972). Fnr.: Pil 10. 

15) Ildstål av jern som type R426, men der endene ikke møtes på midten. Ildstålet har en 

skade der hvor den ene enden er bøyd opp. Enden har trolig blitt brutt av og deretter smidd på 

nytt, slik at også spiralen i denne enden har blitt noe flattrykt. Skaden kan ha skjedd ved 

produksjonen. På den ene siden er det «brettekanter» som tyder på «dårlig» håndverk/smiing. 

Mål: St. mål: L: 5,1 cm, H: 1,9 cm. T: 0,3 cm. Vekt: 9,3 cm. Datering: Yngre jernalder 

(Petersen 1951:28). 

16) Kniv av jern, tilnærmet lik Petersen 1951, fig. 104. Den har rett rygg med skrå avsats 

mellom rygg og tange, og rett avsats mellom egg og tange. Bladets tverrsnitt er trekantet og 

tangen er opprullet i enden. Kniven er krummet, trolig på grunn av brenning. St. mål: L: 19,0 

cm. L. på eggen: ca. 8 cm. L. på ryggen: 7,6 cm. St. br. på knivbladet: 1,3 cm. St. t. på 

ryggen: 0,5 cm. St.t. på tangen: 0,4 cm. Vekt: 37,2 g. Datering: Yngre jernalder (Petersen 

1951:192). 

17) Beslag av jern i to sammenhørende deler. En liten bit/del mangler i den ene enden (beslag 

2). Beslaget er korrodert på yttersiden. Mål: St. mål: L: 11,5 cm. Br.: 0,6 cm. H: 1,1 cm. 

(Åpning: 0,5 cm). Vekt: 12,8 g (Beslag 1: 7,2 g og Beslag 2: 5,6 g.). Datering: Yngre 

jernalder (funnkontekst). 

18) Bryne av skifer i sju sammenhørende deler, nærmest som type R423a med rette kanter. 

Det er avslått et lite stykke i begge endene. St. mål: L: 19,2 cm. St.br: 2,1 cm. St.t.: 1,0 cm. 

Vekt: 80,8 g. Datering: Yngre jernalder (Rygh 1885, Petersen 1951:254). 

19) Fragment av mulig skje av bein eller gevir. Fragmentet er svakt krummet og har to 

endekanter. Det er dekorert på begge sider, langs endekantene er det innrisset striper/bånd, og 

innenfor er det flettbåndsmønster. St. mål: 1,4 cm. T.: 0,3 cm. Vekt: 0,51 g. «Stykke 1». 

20) Fragment av mulig skje av bein eller gevir. Fragmentet er svakt krummet og har to 

endekanter. Det er dekorert på begge sider, langs endekantene er det innrisset striper/bånd, og 

innenfor er det flettbåndsmønster. St. mål: 1,3 cm. T.: 0,3 cm. Vekt: 0,81 g. «Stykke 2». 

21) Fragment av mulig skje av bein eller gevir. Fragmentet er svakt krummet og har en 

endekant. Det er dekorert på begge sider, langs endekanten er det innrisset striper/bånd, og 

innenfor er det flettbåndsmønster. St. mål: 1,5 cm. T.: 0,3 cm. Vekt: 0,58. «Stykke 3». 

22) Fragment av mulig skje av bein eller gevir. Fragmentet er svakt krummet og har to 

endekanter. Det er dekorert på den ene siden, langs den ene endekanten er det innrisset en 

striper, og nedenfor er det flettbåndsmønster. St. mål: 1,3 cm. T.: 0,1 cm. Vekt: 0,3 g. «Stykke 

4». 

23) Fragmenter av brent bein. Vekt: 21,5 g. Beina har blitt analysert til menneske (to 

individer) og dyr (hund, «mellomstort pattedyr» og «dyr»). Innsamlet under graving av øvre 

sjikt av brannflaket. Fnr.: Bein 1. 

24) Fragmenter av brent bein. Vekt: 108, 5 g. Beina har blitt analysert til menneske (to 

individer) og dyr (hund, «mellomstort pattedyr» og «dyr»). Innsamlet under graving i øvre 

sjikt av brannflaket. Fnr.: Bein 2. 
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25) Fragmenter av brent bein. Vekt: 50,3 g. Beina har blitt analysert til menneske (to 

individer) og dyr (hund, «mellomstort pattedyr» og «dyr»). Fnr.: Bein 3. 

26) Fragmenter av brent bein. Vekt: 8,3 g. Innsamlet ved ringnåla. Fnr.: Bein 4. 

 

Prøver, kull 

27-30) 4 kullprøver fra brannflaket. 2 prøver ble vedartsbestemt, av disse ble 1 prøve også 

radiologisk datert: 

27) Vekt: 14,2 g. Prøven er vedartsbestemt til furu (Pinus). Fnr.: KP1. 

28). Vekt: 5,3 g. Fnr.: KP2 

29) Vekt: 1,0 g. Fnr.: KP3.  

30) Vekt: 6,6 g. Prøven er vedartsbestem til furu (Pinus) og er datert til 2016±32 BP, kal. 2 

sigma 106 f.Kr.–65 e.Kr.(Ua-48275). Innsamlet rett under sverdet. Fnr.: KP4. 

 

Funnomstendighet: Funn fra sikringsgravning av en brann- og flatmarksgrav i Grimsdalen 

statsallmenning, 86/1. Undersøkelsen ble foretatt fordi det ble gravd opp en øks av jern fra 

vikingtid i 2011, og i følge finneren lå det flere gjenstander av metall ved funnstedet for øksa. 

Utgravningen ble utført i perioden 2.–6. september 2013. Rett Ø for funnstedet for øksa ble 

det for hånd avtorvet et område på ca. 2,3 m x 1,8 m. Rett under torva framkom det et 

brannflak som var anlagt direkte på den gamle markoverflaten. Det ble funnet 18 gjenstander 

hvorav 17 av metall og en av skifer, og dessuten ble det funnet fire fragmenter av brent 

bein/gevir med dekor. Rundt 190 g med brente bein ble innsamlet. Det ble tatt ut kullprøver 

fra forskjellige steder i brannflaket. To kullprøver har blitt vedartsbestemt av Helge I. Høeg; 

en av disse ble radiologisk datert ved Ångstömlaboratoriet/ Tandemlaboratoriet, Uppsala 

Universitet, Sverige. Brente bein fra tre kontekster ble analysert av Emma ved Sjöling 

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Alle analyserapporter finnes i 

utgravningsrapporten (Stene 2014). 

Orienteringsoppgave: Gravfunnet lå rett V for vegen opp til Mesætre, rundt 460 m N for 

Grimsdalsvegen og ca. 1,1 km SV for den innerste og høyestliggende setra i setergrenda. 

Projeksjon: ETRS 89 UTM; sone 33, N: 226533.77, Ø: 689532,45. 

LokalitetsID: 155096 
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11.2 PRØVER 

 

Internt 
prøvenr. 

Prøvetype Kommentar Dato: 
Prøven 
innsamlet 

KP1 Trekull Prøven tatt under opprensing rett under torva (dagens 
markoverflate), fra en konsentrasjon med store trekullbiter og 
brente bein. Prøven tatt fra området hvor enden av sverdet lå, 
over steinhelle. 

03.09.13 

KP2 Trekull Prøven tatt under graving, i toppen av brannflaket, i S-del av 
feltet. 

03.09.13 

KP3 Trekull Prøven tatt fra «Ø-profil», orientert SV–NØ, ca. 10 cm under 
sverdet. Det er usikkert hvilken kontekst prøven kommer fra, 
om det er fra brannflaket eller stratigrafisk eldre aktivitet før 
brannflaket ble deponert. 

04.09.13 

KP4 Trekull Prøven tatt rett under sverdet (på konserveringslabben). 09.09.13 

Bein1 Brente bein Beinfragmenter innsamlet under graving i toppen av 
brannflaket, i S-del av laget. 

03.09.13 

Bein2 Brente bein Beinfragmenter innsamlet under graving i øvre del av 
brannflaket, i S-del av laget. 

04.09.13 

Bein3 Brente bein Beinfragmenter innsamlet under graving av brannflaket, i 
midtre del/i plan/utbredelse av laget. 

04.09.13 

Bein4 Brente bein Beinfragmenter innsamlet under graving av brannflaket, ved 
ringnål, stratigrafisk nedre del av laget. 

04.09.13 
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11.3 FOTOLISTE 

Cf34772 

 

Bildenr.  Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

4455 1 Funnstedet: øks og grav. NØ K.Stene 02.09.2013 

4456 2 Funnstedet, Jan Kristian Hellan i forgrunnen. NØ K.Stene 02.09.2013 

4457 3 Funnstedet/grop for øka i 2011. NØ K.Stene 02.09.2013 

4458 4 Utsikt fra funnstedet. SV K.Stene 02.09.2013 

4459 5 Funnstedet. N K.Stene 02.09.2013 

4460 6 Funnsted for øks, grop gravd i 2011. NV K.Stene 03.09.2013 

4461 7 Funnsted for øks, grop gravd i 2011. V K.Stene 03.09.2013 

4462 8 Funnsted for øks, grop gravd i 2011. Ø K.Stene 03.09.2013 

4463 9 Hjaltet på sverdet delvis avdekket. V K.Stene 03.09.2013 

4464 10 Utgravningsfeltet (før utvidelse). V K.Stene 03.09.2013 

4465 11 Egil Bjørnsgård og Jan Kristian Hellan. V K.Stene 03.09.2013 

4466 12 Utgravningsfeltet etter avtorving. Ø K.Stene 03.09.2013 

4467 13 Stein som lå over øksa.   K.Stene 03.09.2013 

4468 14 Kullaget/brannflaket avdekket. V K.Stene 03.09.2013 

4469 15 Kullaget/brannflaket avdekket. Ø K.Stene 03.09.2013 

4470 16 Funn: Pil1. N K.Stene 03.09.2013 

4471 17 Funn: Pil1. N K.Stene 03.09.2013 

4472 18 Jan Kristian Hellan graver.   K.Stene 03.09.2013 

4473 19 Formidling i felt!   K.Stene 03.09.2013 

4474 20 Utgravningsfeltet. Ø K.Stene 03.09.2013 

4475 21 Funn: Pil1. SØ K.Stene 03.09.2013 

4491 22 Utgravningsfeltet. Ø K.Stene 04.09.2013 

4492 23 Utgravningsfeltet. N K.Stene 04.09.2013 

4494 24 Funn: Pil2. SSØ K.Stene 04.09.2013 

4495 25 Funn: Pil2 og pil1 (markert m/spiker). SSØ K.Stene 04.09.2013 

4496 26 Pil3.   K.Stene 04.09.2013 

4497 27 Pil3.   K.Stene 04.09.2013 

4498 28 Brannflaket, funn av bryne. NV K.Stene 04.09.2013 

4499 29 Brannflaket, funn av bryne. NV K.Stene 04.09.2013 

4500 30 Brannflaket, funn av pil4 og ringnål. NV K.Stene 04.09.2013 

4501 31 Funn: Pil4 og ringsnål. NV K.Stene 04.09.2013 

4502 32 Funn: Pil4 og ringsnål. NV K.Stene 04.09.2013 

4503 33 Utgravningsfeltet. Ø K.Stene 04.09.2013 

4504 34 Utgravningsfeltet. Ø K.Stene 04.09.2013 

4505 35 Utgravningsfeltet. S K.Stene 04.09.2013 

4506 36 Utgravningsfeltet. V K.Stene 04.09.2013 

4507 37 Brannflaket, funn av pil5. Ø K.Stene 04.09.2013 

4508 38 Brannflaket, funn av pil5. Ø K.Stene 04.09.2013 

4509 39 Funn: Pil5. SSØ K.Stene 04.09.2013 

4511 40 Brannflaket, funn av kniv. NØ K.Stene 04.09.2013 

4512 41 Funn: Kniv NØ K.Stene 04.09.2013 

4513 42 Brannflaket, funn av ringnål. NØ K.Stene 04.09.2013 

4514 43 Brannflaket, funn av ringnål. NØ K.Stene 04.09.2013 

4515 44 Funn: Ringnål. NØ K.Stene 04.09.2013 

4516 45 Brannflaket, funn av pil6, 7 og 8. S K.Stene 04.09.2013 

4517 46 Brannflaket, funn av pil6, 7 og 8. S K.Stene 04.09.2013 

4518 47 Funn: Pil6, 7 og 8. S K.Stene 04.09.2013 

4519 48 Funn: Pil9. NV K.Stene 04.09.2013 

4520 49 Funn: Pil9 og sverdet delvis avdekket. NV K.Stene 04.07.2013 
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4522 50 Funn: Pil10. NV K.Stene 04.09.2013 

4523 51 Profil "under" sverdet. NV K.Stene 04.09.2013 

4524 52 Profil "under" sverdet. NV K.Stene 04.09.2013 

4525 53 Utgravningsfeltet etter undersøkelse. Ø K.Stene 05.09.2013 

4526 54 Utgravningsfeltet etter undersøkelse. V K.Stene 05.09.2013 

4527 55 Utgravningsfeltet etter undersøkelse. Ø K.Stene 05.09.2013 

4528 56 Nord-profil. N K.Stene 05.09.2013 

4529 57 Nord-profil. N K.Stene 05.09.2013 

4530 58 Sør-profil. S K.Stene 05.09.2013 

4531 59 Sør-profil. S K.Stene 05.09.2013 

4532 60 Sør-profil, vestre del. S K.Stene 05.09.2013 

4533 61 Sør-profil, vestre del. S K.Stene 05.09.2013 

4534 62 Sør-profil, midtre del. S K.Stene 05.09.2013 

4535 63 Sør-profil, midtre del. S K.Stene 05.09.2013 

4536 64 Sør-profil, østre del. S K.Stene 05.09.2013 

4537 65 Sør-profil, østre del. S K.Stene 05.09.2013 

4538 66 Sør-profil, østre del. S K.Stene 05.09.2013 

4539 67 Sør-profil. S K.Stene 05.09.2013 

4540 68 Sør-profil, vestre del. S K.Stene 05.09.2013 

4541 69 Sør-profil, midtre del. S K.Stene 05.09.2013 

4542 70 Sør-profil, østre del. S K.Stene 05.09.2013 

4543 71 Utgravningsfeltet etter undersøkelse. Ø K.Stene 05.09.2013 

4544 72 Egil Bjørnsgård, Grethe Høstaker og Jan Kristian Hellan.   K.Stene 05.09.2013 

4545 73 Egil Bjørnsgård, Kathrine Stene og Jan Kristian Hellan.   K.Stene 05.09.2013 

4546 74 Funnstedet etter utgravning og restaurering. Ø K.Stene 05.09.2013 

4547 75 Funnstedet etter utgravning og restaurering. ØNØ K.Stene 05.09.2013 

4548 76 Funnstedet etter utgravning og restaurering. V K.Stene 05.09.2013 

4549 77 Funnstedet etter utgravning og restaurering. V K.Stene 05.09.2013 

4554 78 Ringnål.   K.Stene 05.09.2013 

4556 79 Ringnål.   K.Stene 05.09.2013 

4557 80 Pil5.   K.Stene 05.09.2013 

4558 81 Pil5.   K.Stene 05.09.2013 

4559 82 Pil8.   K.Stene 05.09.2013 

4560 83 Pil8.   K.Stene 05.09.2013 

4561 84 Pil6.   K.Stene 05.09.2013 

4562 85 Pil6.   K.Stene 05.09.2013 

4563 86 Pil4.   K.Stene 05.09.2013 

4564 87 Pil4.   K.Stene 05.09.2013 

4565 88 Pil2.   K.Stene 05.09.2013 

4566 89 Pil2.   K.Stene 05.09.2013 

4567 90 Pil7.   K.Stene 05.09.2013 

4568 91 Pil7.   K.Stene 05.09.2013 

4569 92 Pil9.   K.Stene 05.09.2013 

4570 93 Pil9.   K.Stene 05.09.2013 

4571 94 Kniv.   K.Stene 05.09.2013 

4572 95 Kniv.   K.Stene 05.09.2013 

4573 96 Pil3.   K.Stene 05.09.2013 

4574 97 Pil3.   K.Stene 05.09.2013 

4575 98 Pil10.   K.Stene 05.09.2013 

4576 99 Pil10.   K.Stene 05.09.2013 

4577 100 Bryne - sammensatt.   K.Stene 05.09.2013 

4578 101 Bryne - sammensatt.   K.Stene 05.09.2013 

4579 102 Bryne - 7 deler.   K.Stene 05.09.2013 
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4580 103 Vegard Vike graver ut sverdet og pil11 på 
konserveringslaboratoriet, KHM. 

  K.Stene 09.09.2013 

4581 104 Funn: Pil11.   K.Stene 09.09.2013 

4582 105 Pil11, den lå ved nedre del av sverdet (klingen) som sees i 
bakgrunnen. 

  K.Stene 09.09.2013 

4583 106 Jan Kristian Hellan gransker sverdet!   K.Stene 09.09.2013 

4584 107 Sverdet delvis avdekket.   K.Stene 09.09.2013 

4585 108 Hjaltet på sverdetdelvis avdekket.   K.Stene 09.09.2013 

4586 109 Sverdet.   K.Stene 09.09.2013 

4587 110 Hjaltet på sverdet.   K.Stene 09.09.2013 

4588 111 Haltet på sverdet.   K.Stene 09.09.2013 

4590 112 Sverdet.   K.Stene 09.09.2013 

4591 113 Øvre del av sverdet.   K.Stene 09.09.2013 

4592 114 Øvre del av sverdet.   K.Stene 09.09.2013 

4599 115 Ildstålet.   K.Stene 09.09.2013 

4600 116 Ildstålet.   K.Stene 09.09.2013 

4601 117 Pil4.   K.Stene 10.09.2013 

4006 118 Alle pilspissene: Pil1-11    K.Stene 10.09.2013 

4619 119 Sverdet.   K.Stene 10.09.2013 

4621 120 Nedre del av sverdet, spissen.   K.Stene 10.09.2013 

4622 121 Midtre del av sverdet, en skade på klingen.   K.Stene 10.09.2013 

4623 122 Øvre del av sverdet med hjaltet.   K.Stene 10.09.2013 

4624 123 Haltet på sverdet.   K.Stene 10.09.2013 

4626 124 Haltet på sverdet.   K.Stene 10.09.2013 

4628 125 Sverdet, i profil.   K.Stene 10.09.2013 

4630 126 Pil1.   K.Stene 10.09.2013 

4634 127 Kniv.   K.Stene 10.09.2013 

4636 128 Kniv.   K.Stene 10.09.2013 

4638 129 Beltespenne.   K.Stene 10.09.2013 

4639 130 Beltespenne.   K.Stene 10.09.2013 

4641 131 Beltespenne, i profil.   K.Stene 10.09.2013 

4642 132 Beltespenne.   K.Stene 10.09.2013 

4643 133 Beltespenne.   K.Stene 10.09.2013 

4644 134 Bryne - sammensatt.   K.Stene 10.09.2013 

4646 135 Bryne - sammensatt, i profil.   K.Stene 10.09.2013 

4648 136 Ringnål.   K.Stene 10.09.2013 

4653 137 Ringnål.   K.Stene 10.09.2013 

4658 138 Ringnål.   K.Stene 10.09.2013 

4664 139 Ringnål.   K.Stene 10.09.2013 

4665 140 Beslag av jern - 2 deler.   K.Stene 10.09.2013 

4666 141 Beslag av jern - sammensatt.   K.Stene 10.09.2013 

4670 142 Beslag av jern - sammensatt.   K.Stene 10.09.2013 

4673 143 Tre fragmenter av bein/gevir med dekor på begge sider - mulig 
del av skje. 

  K.Stene 10.09.2013 

4676 144 Tre fragmenter av bein/gevir med dekor på begge sider - mulig 
del av skje. 

  K.Stene 10.09.2013 

4677 145 Tre fragmenter av bein/gevir med dekor på begge sider - mulig 
del av skje. 

  K.Stene 10.09.2013 

4678 146 Tre fragmenter av bein/gevir med dekor på begge sider - mulig 
del av skje. 

  K.Stene 10.09.2013 
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