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SAMMENDRAG 
Kulturhistorisk museum gjennomførte en arkeologisk sikringsundersøkelse av sju 

kremasjonsgraver på Arnestad nordre og østre i Nes kommune i august 2014. Strukturene 

ble avdekket ved Akershus fylkeskommunes registrering i forbindelse med 

reguleringsplan for E16. Veitraseen er senere blitt endret, men på grunn utsatte og dårlige 

bevaringsforhold for gravene ble det besluttet å utføre en sikringsutgravning av de 

registrerte funnene. Lokaliteten lå på et relativt flatt høydeplatå ca. 1 km nordøst for 

tettstedet Vormsund og elven Vorma. Området omfatter et eldre kulturlandskap, med 

gamle gårdstun, store arealer med dyrket mark og enkelte skogområder 

 

Under utgravningen ble det totalt avdekket ca. 270 m² i dyrket mark, og påtruffet syv 

graver. I tillegg ble en grav undersøkt av fylkeskommunen i 2012. Alle strukturene ble 

snittet. Det ble funnet brente bein i alle gravene, og osteologisk analyse har påvist at disse 

er kremerte menneskebein. Keramikk ble påvist i seks av strukturene, og karfôringskitt 

knyttet organiske kar ble også funnet i fire av disse. Fem av gravene er tolket som 

urnegraver, et som brannflak og to var for ødelagte av plog til å typebestemmes utover 

branngrav. Seks av gravene er radiologisk datert (fem på bein og en på kull). Dateringene 

fordeler seg jevnt innenfor tidsspennet 350 f. Kr til 70 e. Kr. (førromersk jernalder-eldre 

romertid).
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RAPPORT FRA SIKRINGSGRAVNING 

  

ARNESTAD NORDRE OG ØSTRE, 96/1, 14, 21, 
NES KOMMUNE, AKERSHUS FYLKE  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Sikringsutgravningen er gjennomført i forbindelse med fremkomne graver på Arnestad 

nordre og østre i Nes kommune. Gravene ble påvist under arkeologisk registrering utført 

av Akershus fylkeskommune i 2012 i forbindelse med reguleringsplan for E16. Det ble 

da registrert fem sikre og to mulige graver, samt en kokegrop. En av gravene ble 

undersøkt av fylkeskommunen og radiologisk datert til førromersk jernalder. Brente bein 

fra strukturen er bestemt av Per Holck til menneske. Kokegropen ble også undersøkt og 

radiologisk datert til romertid. 

 

Traseen er i ettertid endret og feltet berøres ikke av planen, men gravene ble vurdert til å 

være i dårlig forfatning og med begrenset vern under et tyntmatjordslag. Lokaliteten ble 

derfor båndlagt iht. kml. §3,2. ledd og avmerket med sperregjerde inntil en arkeologisk 

sikringsutgravning finansiert av Riksantikvaren kunne utføres. Kulturhistorisk museum 

(KHM), utformet et budsjett for sikringsgravningen (Bukkemoen 2014), og 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrepet. KHM gjennomførte den arkeologiske 

undersøkelsen i perioden 25-29.08.2014. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Grethe Bjørkan Bukkemoen Prosjektleder   

Kathryn Etta Sæther Feltleder 25-29.08.2014 5 

Sofie Scheen Jahnsen Assistent 25-24.08.2014 4 

Marlin Trømborg Assistent 25-24.08.2014 4 

Pia Løken Assistent 25-29.08.2014 5 

Knut Roar Sæther Maskinfører 25.08.2014 1 

Magne Samdal Metallsøker 26.08.2014 0,5 

Sum 19,5 

Tabell 1: Oversikt over deltagerne på utgravningen og tidsrommet de deltok. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Lokaliteten var relativt godt skjermet fra alfarvei noe som førte til få besøkende. Feltet 

ble imidlertid besøkt av journalist Heidi Wexel Rise fra lokalavisen Rauma som trykket 

en artikkel om utgravningen, onsdag 27.08.2014. Feltet ble også besøkt av Ivar Aarrestad 

fra Riksantikvaren og Bjarne Gaut mfl. fra Akershus fylkeskommune. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 08/01.2015, M. Samdal). 
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Figur 2: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 08/01.2015, M. Samdal). 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Lokaliteten lå på et relativt flatt høydeplatå ca. 1 km nordøst for tettstedet Vormsund og 

elven Vorma. Området omfatter et eldre kulturlandskap, med gamle gårdstun, store 

arealer med dyrket mark og enkelte skogområder. 

 

 
Figur 3: Oversikt over nærliggende kulturminner til id159655. Kartutdrag fra fornminnedatabasen 

Askeladden. 

 

I tillegg til gravfeltet id159655 er det avdekket tre, mindre kokegroplokaliteter på 

Arnestad nordre, og en rundhaug omkring 200 m nordøst på Lyrejordet. Det er også 

registrert flere gravminner i form av gravhauger i nærområdet. 

 

ID Art Navn Vernestatus 
159700 Kokegroplokalitet Arnestad nordre Undersøkt 

42220 Gravminne/rundhaug Vormsund Aut. fredet 

61626 Gravminne/rundhaug Lyrejordet Aut. fredet 

69988 Gravminne/rundhaug Smiehaugen Aut. fredet 

158625 Annen arkeologisk lokalitet Arnestad Aut. fredet 

159655 Utgravningens gravfelt Arnestad Nordre Undersøkt 

151223 Funnsted/skjørbrent stein Funnsted Uavklart 

159703 Kokegroplokalitet Arnestad nordre Undersøkt 

160510 Kokegroplokalitet 96 Undersøkt 

51986 Gravminne/rundhaug Vormsund Aut. fredet 

159653 Kokegroplokalitet Hovin Undersøkt 

159656 Ildsted Arnestad Undersøkt 

22362 Gravfelt/3 rundhauger Vormnes søndre Aut. fredet 

50819 Gravminne/rundhaug Vormnes søndre Aut. fredet 
Tabell 2: Liste over kulturminner på og ved Arnestad. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 9. januar 2014 (Bukkemoen 2014) danner den vitenskapelige 

bakgrunnen for undersøkelsen på Arnestad. Prosjektplanen er utarbeidet med 

utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Akershus fylkeskommune i 2012 (Trømborg og 

Celius 2014). Det ble da registrert fem sikre og to mulige graver, samt en kokegrop. En 

av gravene ble undersøkt av fylkeskommunen under registreringen og deretter 

radiologisk datert til førromersk jernalder. Brente bein fra strukturen er bestemt av Per 

Holck til menneske. Kokegropen ble også undersøkt og radiologisk datert til romertid. De 

viktigste problemstillingene/prioriteringene for sikringsundersøkelsen var derfor; 

 

 Funksjonsbestemmelse av de enkelte anleggene. 

 Datering av de enkelte anleggene og bruksfasen(e). 

 Nærmere bestemmelser mht. type grav, kjønn/alder, enkelt- eller dobbeltgrav mv. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Det ble anvendt en 8 tonns 

gravemaskin med pusseskuff. Avdekkingen innbefattet åpning av områdene hvor 

fylkeskommunen hadde påtruffet automatisk fredete kulturminner og arealet rundt dem 

innenfor grensene til sikringsområdet. Etter avdekking ble deler av utgravningsområdet 

finrenset med gravskje og plogspor ble fjernet. I tillegg ble det utført frisøk med 

metallsøker XPDEUS over avdekket flate, samt nærliggende områder innenfor 

sikringsområdet. Standard innstilling på søker ble brukt. 

 

 
Figur 4: Feltet blir finrenset av Malin, Pia og Sofie (foto: Cf34792_29). 
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Fremkomne strukturer ble nummerert fra 114 og kort beskrevet. Alle strukturene ble 

undersøkt, tegnet og fotografert i plan og profil. Hver struktur ble beskrevet på et eget 

skjema. Gravfyllet fra tre av gravene (A130, A165 og A231) ble tørrsåldet i felt. Fyllet 

fra de resterende fire gravene (A114, A180, A198 og A263) ble fraktet inn til KHM for 

våtsålding. Det ble tatt makrofossilprøver fra fem av strukturene. To av dem,(A130 og 

A165) hadde for lite og omrotet masse til prøveuttak. Det ble brukt digitalt speilløst 

systemkamera og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf34792. Funn og prøver 

fra utgravningen er katalogisert under C59849-59855, prøver og funn fra registreringen er 

katalogisert under C59856. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og 

analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 

GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-

format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 

kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 

og ESRIs ArcMap 10.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen ble påbegynt mandag 25.08.2014. Dagen ble brukt til å rydde vekk et 

midlertidig gjerde som var satt opp rundt den båndlagte lokaliteten for å forhindre 

pløying. Deretter ble området flateavdekket, og flere strukturer påvist. 

 

Fylkeskommunens registrering hadde allerede fastslått at området omfattet flere graver. 

Det var derfor viktig, med hensyn til disponering av tid og personell, å raskest mulig få 

oversikt over antall mulige graver i utgravningsområdet. 

 

Under avdekking ble det tydelig at undergrunnen var svært forstyrret av moderne og 

naturlige årsaker. Dette vanskeliggjorde arbeidet med å skille ut graver. Brente bein ble i 

tillegg funnet spredt utover store deler av utgravningsområdet, samt i plogspor. Funn av 

brente bein indikerte følgelig ikke nødvendigvis en grav. Det ble derfor prioritert å rense 

store deler av utgravningsområdet, samt å tømme deler av plogsporene. Dette arbeidet bar 

frukter ved å synliggjøre fire mulige strukturer som ikke var oppdaget under avdekking. 

(Undersøkelse påviste at to var graver). Etter rensing ble strukturene nummerert, innmålt 

og dokumentert i plan med foto, og delvis beskrevet. Kartene fra innmålingene viste at 

funnene utskilt under utgravningen var svært sammenfallende med funnene som var blitt 

registrert av fylkeskommunen. 
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Figur 5: Oversiktskart over sammenfallende registreringsfunn og utgravningsfunn. (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 04/03.2015, K. Sæther). 
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Figur 6: Feltet blir flateavdekket og renset av Knut Roar, Malin, Pia og Sofie (foto: Cf34792_9). 

 

Fire graver ble påbegynt undersøkt med dokumentasjon og snitting onsdag 27.08. 

Løsmasser som ble fjernet fra gravene ble tørrsåldet for lettere å kunne påvise eventuelle 

funn. Denne metoden ga blandede resultater. Graven A231 bestod av litt grusblandet og 

mindre kompakt leire som var lettere å sålde enn de øvrige gravene som hovedsakelig 

bestod av kompakt, stedvis seig leire. To av gravene, A130 og A165, var imidlertid svært 

nedpløyde og med liten utstrekning. Den begrensede mengden fyll var derfor 

overkommelig å tørrsålde. De gjenstående gravene viste seg å være svært funnrike, og 

A180 og A198 var også relativt dype. Det ble raskt tydelig at tørrsålding av løsmassene i 

disse strukturene ville være svært tidkrevende og høyst sannsynlig føre til at funn ville gå 

tapt og/eller bli ødelagt. I dialog med prosjektleder ble det derfor besluttet å samle fyllet 

fra gravene i poser slik at de kunne fraktes til Kulturhistorisk museum for våtsålding.  

 

Fredag 29.08. ble våtsålding av løsmassene i gravene påbegynt på museet av Marlin 

Trømborg og Sofie Scheen Jahnsen. Pia Løken og Kathryn Sæther ble igjen på felt for å 

avslutte undersøkelsen og dokumentasjonen av de siste gravene. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Matjordslaget var svært tynt, kun 15-20 cm, og undergrunnen og strukturene bar sterkt 

preg av pløying. Plogspor var godt synlig i overflaten og alle strukturene var skåret av 

plog. Flere av gravene var nesten fullstendig pløyd vekk og omfattet kun et tynt sjikt i 

undergrunnen. Det er derfor ingen tvil om at gravene som ble undersøkt var blitt endret 

av moderne aktivitet, men da i ulik grad. Fragmenter av brente bein uten synlig kontekst 

ble funnet flere steder i utgravningsområdet, samt i plogspor. Det er usikkert om disse 

fragmentene representerte graver som er blitt pløyd vekk eller om de var fra gravene som 

ble undersøkt. 

 

Det ble i tillegg påtruffet mye moderne skrot i form av jern, plastikk og glass i matjorden. 

Deler av skrotet ble også funnet i overflaten og stedvis trykt ned i undergrunnen. Dette 

skapte store problemer ved metallsøkingen, og det kan ikke utelukkes at forhistoriske 

metallfunn er blitt forbigått. Det ble også avdekket naturlige forstyrrelser i undergrunnen 

på Arnestad. Disse omfattet hovedsakelig røtter fra trær som tidligere hadde stått i vestlig 



Gnr. 96, Nes kommune  Saksnr. 2012/11439 

 

  

 13 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

del av feltet, samt røttene til trærne som fortsatt stod der for å markere en 

eiendomsgrense. Røttene hadde stedvis boret sinn vei inn i enkelte av gravene nærmest 

vestlig feltkant, og ført med seg brente bein, keramikk og porselen ut av sin opprinnelige 

kontekst. I tillegg ble det påtruffet enkelte mørke flekker fra trerøtter som til forveksling 

kunne likne forhistoriske strukturer i plan. 

 

Undergrunnen i utgravningsområdet bestod av leire og denne viste seg å være svært hard. 

Vi hadde veldig fint vær i utgravningsperioden, men dette førte til at leira ble 

oppsprukken og hard, og avgrensningene ble tidvis vanskeligere å se. Med bakgrunn i 

leiras hardhet og tidspress ble det umulig å grave seg suksessivt og forsiktig nedover i 

gravene, og det ble nødvendig å hakke seg gjennom med graveskje, samt spisspade. Dette 

forhindret til en viss grad nøye observasjon av strukturene under utgravning, og trolig har 

noen bein og keramikkskår blitt skadet som følge av dette.  

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Under utgravningen ble det totalt avdekket ca. 270 m² av en liten forhøyning i dyrket 

mark. Forhøyningen ble ikke fullstendig avdekket ettersom den fortsatte inn i et treholt 

som utgjorde eiendomsgrensen til tilstøtende eiendom i Ringsbyvegen 11. Undergrunnen 

bestod av gul/grå leire, stedvis spettet med oransje jernutfelling.  

 

 
Figur 7: Flateavdekket område med forhøyning inntil treholtet (foto: Cf34792_37). 

 

Alle gravene og mulige sådanne som var registrert av Akershus fylkeskommune ble 

gjenfunnet i tillegg til nye sikre og mulige fyllskifter/graver. Til sammen ble det 

nummerert tolv strukturer og av disse ble fem avskrevet etter nærmere undersøkelse. De 

resterende syv strukturene var alle gravminner uten bevart overflatemarkering. Gravene 

lå hovedsakelig konsentrert på toppen av forhøyningen i nordvest, sammen med graven 

F2/id159655-1 som var blitt undersøkt av Akershus fylkeskommune i 2012. 
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Figur 8: Oversiktskart over sammenfallende registreringsfunn og utgravningsfunn. (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 04/03.2015, K. Sæther). 
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6.1 KREMASJONSGRAV A114, C59849 

I plan var strukturen godt synlig mot undergrunnen, tilnærmet rund, 75 x 75 cm, men 

avgrensning var delvis utflytende. Graven bestod av gråsvart leire med svært kullholdige 

og fete partier, spesielt i avgrensningen. Leiren var spettet med oransje jernutfelling og 

undersøkelsen fastslo at den var meget kompakt og hard. Det var mye brente bein synlig i 

overflate, hovedsakelig innkapslet i askefarget/gråsvart leire. Rødbrent leire ble observert 

spredt utover laget. 

 

 
Figur 9: A114 i plan, sett mot SØ (foto: Cf34792_11). 

 

Undersøkelsen viste at graven kun bestod av et ca. 4 cm tykt kremasjonslag som lå i det 

som trolig var en grunn nedgravning med flat bunn og buete sidekanter. Hele laget var 

kullblandet, men blandingsforholdet varierte mellom svært og middels kullholdig. Brente 

bein og enkelte keramikkskår ble påtruffet i hele strukturen, men noe mer konsentrert i 

nordlig del. 

 

 
Figur 10: A114 i profil (foto: Cf34792_65). 

 

PM200007 ble tatt fra snittet halvdel (NV). Øvrig fyllmasse ble fraktet til KHM og vasket 

ut i såld med liten maskevidde. PK200017 ble plukket ut av PM200007 under flottering. 

Det ble funnet i underkant av 1 kg brente bein fra graven og 13 g keramikkskår. 

 

Ca. 54 % av benvekten, 517,4 g, er identifisert som menneske. Fragmentene stammer fra 

hele kroppen til et voksent individ (20-39 år). Det er kun fremkommet ett 
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kjønnsindikerende fragment med kvinnelige drag, som ikke er nok til å fastslå individets 

kjønn (Sjöling 2015). 

 

6.2 UTPLØYD KREMASJONSGRAV A130, C59850, (F8 UNDER REGISTRERING) 

Strukturen hadde tilnærmet rund form i plan, 38 x 38 cm. Avgrensningen var delvis 

utydelig og utflytende siden strukturen nesten var helt pløyd vekk samt gjennomskåret av 

plogspor i midten.  

 

 
Figur 11: A130 i plan, sett mot SØ (foto: Cf34792_13). 

 

Undersøkelsen påviste at strukturen kun omfattet et tynt lag, ca. 4 cm, som hovedsakelig 

var uklart avgrenset i profil. Laget bestod av gråbrun spettet, humusholdig leire, iblandet 

noe kull. Det ble ikke påvist noen nedgravning, men dette kan skyldes ødeleggelsene fra 

plogen. Små fragmenter av brente bein ble funnet i hele laget. 

 

 
Figur 12: A130 i profil (foto: Cf34792_13). 

 

Fyllet fra graven ble tørr-såldet i felt, men med bakgrunn i de store, moderne 

ødeleggelsene i strukturen ble det ikke innsamlet naturvitenskapelige prøver. Det ble 

derimot funnet 5,7 g brente bein i strukturen. 10 av fragmentene, ca. 1,9 g, er identifisert 

som menneske, og de omfatter skallefragment, en tann, samt noen rørknokler fra et barn 

(ca. 1-14 år) (Sjöling 2015). 
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6.3 UTPLØYD KREMASJONSGRAV A165, C59851, (F7 UNDER REGISTRERING) 

Strukturen var godt synlig mot undergrunnen, men vestlig del var skåret vekk av plog. 

Avgrensningen var svært ujevn og utflytende, 65 x 54 cm, noe som trolig skyldes 

pløying.  

 

 
Figur 13: A165 i plan, sett mot SV (foto: Cf34792_18). 

 

Undersøkelsen påviste at strukturen kun omfattet et mørkt gråbrunt/gråsvart, ca. 3 cm 

tykt, lag som var godt synlig mot undergrunnen. Det ble ikke påvist noen nedgravning, 

men dette kan skyldes ødeleggelsene fra plogen. Laget bestod av kull blandet med leire 

og litt humus, samt flere fragmenter av brente bein.  

 

 
Figur 14: A165 i profil (foto: Cf34792_56). 

 

Fyllet fra graven ble tørr-såldet i felt, men med bakgrunn i de store, moderne 

ødeleggelsene av strukturen ble det ikke innsamlet naturvitenskapelige prøver. Det ble 

derimot funnet 32 g brente bein i strukturen. 25 av fragmentene, ca. 17,2 g, er identifisert 

som menneske, og de omfatter rørknokler, et skallefragment, kjeve og nakkebein fra et 

menneske, trolig voksen (Sjöling 2015). 
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6.4 KREMASJONSGRAV A180, C59852 

Strukturen var skåret av plogspor som var orientert NØ-SV, og ble først godt synlig mot 

undergrunnen etter at sporene ble tømt/fjernet. Plogsporene hadde dratt ut deler av 

strukturens avgrensning som gjorde den ujevn i plan, 50 x 41 cm. Fyllet som var synlig i 

overflaten bestod av kompakt, mørk gråbrun til lys gråbrun spettet, humusholdig leire, 

iblandet litt kull, brente bein og enkelte keramikkskår, lag 1. I tillegg ble det påtruffet 

enkelte små skår av moderne porselen i og rundt plogsporene som skar strukturen.  

 

 
Figur 15: A180 i plan, sett mot N (foto: Cf34792_21). 

 

Snitt ble satt i det som fremstod som midten av strukturen, men under tømming ble det 

tydelig at graven hadde en utstrekning lenger mot nord og nordøst enn det som hadde 

vært synlig i overflaten. Profilet viste at strukturen omfattet en klart avgrenset 

nedgravning som hadde avrundet bunn og skrå eller ujevne sidekanter. Største dybde i 

profil ble målt til 25 cm, men under tømming ble det tydelig at strukturens egentlige 

største dybde var 40 cm, og at senter lå litt lenger mot nordøst. 

 

 
Figur 16: A180 i profil (foto: Cf34792_49). 
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Nedgravningen bestod hovedsakelig av to fyll. Lag 1 som hadde vært synlig i overflaten 

fylte de øvre, sentrale delene av strukturen. Laget ble dypere/tykkere mot midten av 

nedgravningen og mer likt undergrunnen. Mot midten av nedgravningen fremstod lag 1 

som avrundet i form, nærmest som et stolpehull, som var avgrenset av lag 2.  

 

  
Figur 17: A180 i forskjellige stadier av utgravning (foto: Cf34792_63 og 68). 

 

Lag 2 avgrenset hele graven, og bestod av et gråsvart, seigt og/eller fett kullag som var 

leireblandet. Lagets største tykkelse var ca. 25 cm og ble påtruffet i bunnen av strukturen. 

Det ble funnet flere fragmenter av brente bein og keramikkskår i hele laget, også oppover 

sidekantene. Den største og mest tettpakkede konsentrasjonen av brente bein ble 

imidlertid påtruffet sentralt i bunnen av strukturen, og delvis mot nordvest. PM301 ble 

tatt ut av lag 2 under utgravning, og PK200011 er vasket ut av makroprøven. 

 

Fyllet fra A180 ble påbegynt tørrsåldet ute i felt, men den største andelen ble våtsåldet 

hos KHM i såld med liten maskevidde. Det ble funnet 2214,7 g brente bein i graven og 

271 g keramikkskår. I tillegg ble det funnet 11,5 g bek brukt som tetningskitt med 

avtrykk. Dessverre har det ikke vært mulig å fastslå hva avtrykkene kommer fra, men det 

er sannsynligvis noe av organisk art.  

 

Ca. 61 % av benvekten, 1355 g, er identifisert som menneske. Fragmentene stammer fra 

hele kroppen til et ungt, voksent individ (20-39 år). Flere av fragmentene har mannlige 

drag som fastslår at personen i graven var en mann (Sjöling 2015). I tillegg ble det påvist 

spor etter skjelettforandringer på enkelte hals -og brystvirvler som er et resultat av fysisk 

påkjenning. 

 

6.5 KREMASJONSGRAV A198, C59853 

Strukturen var i plan godt synlig mot undergrunnen til tross for forstyrrelser av plog i 

overflaten. Den fremstod som klart avgrenset og tilnærmet oval, 63 x 54 cm. Da 

strukturen ble fullstendig tømt ble det imidlertid tydelig at nedgravningen hadde ca. 7 cm 

større utstrekning mot nord enn det som var synlig i plan. 
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To fyll var synlige i overflaten. Lag 2 omfattet nordøstlig del av strukturen og bestod av 

lys gråbrun, litt humus -og kullholdig leire. Lag 1 fylte resten av strukturen og bestod av 

mørk gråbrun, humusholdig, leire, iblandet en del kull. Langs med store deler av vestlig 

avgrensning var det synlig keramikk som tilsynelatende var kantstilt som en rand. 

Undersøkelse påviste imidlertid at keramikken omfattet skår som ikke kunne settes 

sammen til en rand. 

 
Figur 18: A198 i plan, sett mot N (foto: Cf34792_25). 

 

Strukturen var godt synlig i profil og klart avgrenset. Graven omfattet en nedgravning 

som var 19 cm dyp, med flat bunn, ujevne sidekanter og svært kompakt fyll. Lag 1 og lag 

2 som var synlige i plan ble også påtruffet i øvre del av profilet, men nedgravningen var 

hovedsakelig avgrenset av lag 3 som bestod av et gråsvart, fett kullag som var 

leireblandet. Største tykkelse på lag 3 ble påtruffet i bunnen av strukturen og var 12 cm 

tykk.  

 

 
Figur 19: A198 i profil (foto: Cf34792_60). 
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Det ble påtruffet brente bein og enkelte keramikkskår i hele lag 3, men i de siste 5 cm 

mot bunnen av strukturen økte mengden merkbart. I nord var konsentrasjonen av brente 

bein svært stor. I tillegg ble det påtruffet flere keramikkskår inntil og delvis under 

beinkonsentrasjonen.  

 

Under utgravningen ble PM303 tatt ut av lag 3, og PK200013 er vasket ut av 

makroprøven. Resten av fyllet fra A198 er våtsåldet hos KHM i såld med liten 

maskevidde. Det ble funnet 1034,7 g brente bein i graven og 255,5 g keramikkskår. I 

tillegg ble det funnet 30,5 g skår av bek med avtrykk etter mulig fin flettverk.  

 

Ca. 56 % av benvekten, 581,8 g, er identifisert som menneske. Fragmentene stammer fra 

hele kroppen til et ungt individ. Det fremkom ingen kjønnsindikerende fragment i 

materiale som kunne fastslå individets kjønn (Sjöling 2015). 

 

6.6 NEDPLØYD KREMASJONSGRAV A231, C59854, (F5 UNDER REGISTRERING) 

Graven lå svært nær vestlig feltkant og området med bjørketrær. Den var godt synlig i 

plan, men tydelig gjennomboret av små røtter. Da strukturen ble tømt ble det klart at 

nordvestlig del var delvis ødelagt/omrotet av røtter.  

 

I overflaten fremstod strukturen som tilnærmet oval, 58x48 cm, og den bestod av mørk 

gråbrun grusholdig leire, iblandet humus og kull. Enkelte brente bein var også synlig i 

overflaten. 

 
Figur 20: A231 i plan, sett mot N (foto: Cf34792_39). 

 

Strukturen var godt synlig i profil og klart avgrenset. Graven omfattet en nedgravning 

som var 14 cm dyp med avrundet bunn og sidekanter. Nedgravningen var hovedsakelig 

fylt med samme fyll som var synlig i plan. Sentralt i strukturen, mot sørlig avgrensning, 

ble det påtruffet konsentrasjoner av kull/kullag og brente bein. Kullet og beina var delvis 

omringet av skår som først ble antatt å være fra et kar av fint, svart gods, men som viste 

seg å være bek. I samme område ble det påtruffet bunnskår av rødbrunt gods.  

 



Gnr. 96, Nes kommune  Saksnr. 2012/11439 

 

  

 22 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 21: A231 i profil med synlig skår av bek (foto: Cf34792_43). 

 

PM297 ble innsamlet fra område rundt konsentrasjonen av brente bein og kull, og 

PK200009 er vasket ut av makroprøven. Øvrige deler av gravens fyll ble tørrsåldet med 

sil. Dette var mulig fordi gravens fyll var mer grusblandet enn leireblandet, og dermed 

mindre kompakt enn de øvrige gravene på Arnestad. Det ble funnet 82,4 g brente bein i 

graven og 59,5 g keramikkskår. I tillegg til 32,5 g bek med avtrykk etter trolig never. 

 

113 av beinfragmentene, 45,4 g, er identifisert som menneske. Disse omfatter fragment 

fra skalle, kjeve og rørknokler til et voksent individ. Det fremkom ingen 

kjønnsindikerende fragment (Sjöling 2015). 

 

6.7 NEDPLØYD, KREMASJONSGRAV A263, C59855, (F3 UNDER REGISTRERING) 

Kantstilt keramikk var synlig i overflaten til A263. Skårene dannet en tilsynelatende oval 

form som indikerte at disse kunne representere bunnen av et kar/urne, noe som 

undersøkelsen fastslo var riktig. Rundt skårene var leira noe mørkere enn undergrunnen, 

og det ble påtruffet enkelte fragmenter av brente bein under opprensning. Strukturen 

dannet en ujevn form, 48x34 cm, i overflaten da den var gjennomboret av små røtter mot 

vest. 

 

 
Figur 22: A263 i plan, sett mot VNV (foto: Cf34792_27). 
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Det ble ikke påvist en nedgravning rundt skårene, til det var graven for ødelagt. Det ble 

derimot påvist et lag rundt skårene, ca. 3 cm tykt, som bestod av gråbrun humusholdig 

leire. Under skårene/urnen ble det avdekket konsentrasjoner av kull, som trolig 

representerte et fragmentarisk kullag. PM307 ble tatt ut under utgravning, og PK200015 

ble vasket ut av makroprøven. Det ble funnet 0,9 g brente bein i strukturen (alle funnet 

under opprensning) og 359 g keramikkskår. 

 

 
Figur 23: A263 i profil (foto: Cf34792_73). 

 

Det var kun fire beinfragmenter som ble funnet i strukturen, og samtlige av disse er 

rørknokler, men de har ikke vært mulige å artsbestemme (Sjöling  2015). 

 

6.8 FUNNMATERIALE, C59849-C59856 

Til tross for til dels store ulikhetene med hensyn til størrelse og bevaringsgrad ble det 

gjort funn i alle gravene, inkludert F2 som er undersøkt av fylkeskommunen. Brente bein 

er største funnkategori og de ble funnet i alle strukturene endog i svært varierende 

mengde. (Alle beinfragmentene er analysert og er nærmere omtalt i kapittel 7.1). 

 

I seks av gravene (A114, 180, 198, 231, 263 og F2) har det til sammen fremkommet 

972,5 g keramikkskår. Alle skårene er fra tilnærmet like brukskar bestående av middels 

grovt, rødbrunt eller gråbrunt gods som er svært vanlig gjennom hele jernalderen. 

Skårene i de enkelte strukturene er tilsynelatende homogene og representerer trolig kun 

ett kar pr. grav. Graden av fragmentering er imidlertid såpass stor at karene ikke kan 

rekonstrueres, med unntak av skårene fra A263. Disse har latt seg delvis rekonstruere, og 

omfatter bunnen av et kar/urne (C59855/1) med en indre diameter på drøye 13 cm.  
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Figur 24: Delvis rekonstruert kar/urne C59855/1 fra kremasjonsgrav A263 (foto: Cf34792_74-75). 

 

Fnr 
Anr Cnr 

Materiale Beskrivelse 
Vekt, 

g 

298 231 C59854/2 Bein Menneskebein. Se også F200023, keramikk og F200032, kitt 97,3 

299 180 C59852/2 Bein Menneskebein. Se også F200025, keramikk og F200034, kitt 2460 

300 130 C59850/1 Bein Menneskebein 5,7 

302 198 C59853/2 Bein Menneskebein. Se også F200027, keramikk og F200036, kitt. 1220 

304 165 C59851/1 Bein Menneskebein og 1 dyrebein 32,9 

305 114 C59849/2 Bein Menneskebein. Se også F200021, keramikk. 1000 

306 263 C59855/2 Bein Omfatter et fåtall brente bein. Se også F200030, keramikk. 0,9 

200021 114 C59849/1 Keramikk 
 

13 

200023 231 C59854/1 Keramikk Bunnskår 59,5 

200025 180 C59852/1 Keramikk 
 

271 

200027 198 C59853/1 Keramikk 
 

255,5 

200030 263 C59855/1 Keramikk Bunn av urne. Flere deler kan rekonstrueres. 359 

200032 231 C59854/3 Organisk Kitt som trolig har tettet et kar/beholder av never. 32,5 

200034 180 C59852/3 Organisk Kitt 11,5 

200036 198 C59853/3 Organisk Kitt som trolig har tettet et kar/beholder av flettverk. 30,5 

200038 114 C59849/3 Brent leire 
 

6,5 

Funnmateriale fra Akershus fylkeskommunes registrering 

Reg. F2 C59856/3 Menneskebein  136,5 

Reg. F2 C59856/1 Keramikk  11,5 

Reg. F2 C59856/5 Organisk Kitt som trolig har tettet et kar/beholder av flettverk. 4 

Reg. 
F5 

(A231) 
C59856/2 

Keramikk  3 

Reg. 
F8 

(A130) 
C59856/4 

Bein  2 

Tabell 3: Oversikt over funn fra id159655. 

 

I fire av gravene, (A180, 198, 231 og F2) er det funnet fragmenter av harpikstetninger 

eller karfôringskitt, (synonyme betegnelser; harpikskitt, tettningsring, tettningskitt, 

tettningsmasse, trekarkitt, kartettingskitt og harpiksringer), til sammen 78,5 g. 

Fragmentene er brunsvarte og tilsynelatende uanselige, men i likhet med 

keramikkskårene representerer også disse fragmentene beholdere for oppbevaring. 
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Figur 25: Skår/biter av bek C59854/3 funnet i kremasjonsgrav A2331 (foto: Cf34792_76). 

 

Harpikstetninger eller karfôringskitt er fremstilt av tjære, også kalt bek. Det er et svart 

eller mørkebrunt restprodukt fra destillasjon av tretjære. Ved temperaturer omkring 50-

100 ºC blir bek mykt og flytende. Tjæren har gjennom hele forhistorien hatt flere 

bruksområder ikke minst som tyggegummi, men er nok bedre kjent som lim, samt 

tettnings- og impregneringsmiddel av hus, båter og redskaper. Det er dermed kanskje 

overraskende at kitten er et vanlig forekommende materiale i graver fra eldre jernalder 

(500 f.Kr.-570 e.Kr.), og at antallet funn er nesten like høyt som leirkarskår. I tilfelle 

gravene er kitten satt i sammenheng med organiske kar/beholdere som fôring eller 

tettning av sådanne, og i likhet med leirkarene er gjenstandskategorien funnet i flere 

kontekster, men primært som nedlagte gjenstander i graver (Norby 2012:75). 

 

I likhet med tidligere funn av kitt i graver har fragmentene fremkommet fra Arnestad 

klare avtrykk etter bark eller treverk samt sting. Dette viser at kitten har vært brukt som 

tettningsmateriale mellom bunn og vegg samt i sømmene i veggen på innsiden av 

beholdere utført i sveipeteknikk, og muligens også ved flettverk som er tilfelle for 

fragmentene funnet i A198 og F2. Beholderne har vært runde eller ovale, og variert i 

størrelse fra noen cm opp til en 0,5 m i diameter. Karenes vegg, kalt sveipet, har vært 

sydd sammen med bast eller tæger (Nordby 2012:77). De tettede karene er blitt benyttet 

både som beholdere for brente bein i kremasjonsgraver og som gravgods i ubrente graver. 

Eksemplarer av slike kar er funnet i graver fra eldre bronsealder i Danmark og Sverige, 

men i Norge er harpikstetninger av sveipete kar foreløpig kun kjent fra eldre jernalder 

(Nordby 2012:78). I yngre jernalder er sveipete kar fortsatt i bruk og nedlagt i graver slik 

som Oseberg og Gokstad, men de er ikke lenger tettet med tjære. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble til sammen tatt ut fem makroprøver under utgravningen, og det ble vasket fram 

fem kullprøver fra disse under etterarbeidet. I tillegg ble det samlet inn brente bein, 

4816,8 g, fra alle gravene. Beina er analysert ved Stiftelse SAU, (Societas Archaeologica 

Upsaliensis), av Emma Sjöling (2015), samt radiologisk datert ved The Ångström 
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Laboratory, Uppsala (2016). (En kullprøve tatt av Akershus fylkeskommune er 

radiologisk datert ved BetaAnalytics Inc). 

 

7.1 OSTEOLOGI 

Alle beina som ble funnet under utgravningen er analysert. 

 

Fnr Anr 
Cnr. 

Vekt, g 
Antall 
fragm. 

Resultater 

298 231 59854/2 82,4 773 Ung voksen 

299 180 59852/2 2214,7 7014 Voksen mann, (20-39 år) 
300 130 59850/1 5,6 106 Barn, (1-14 år) 
302 198 59853/2 1034,7 4531 Ungdom/ung voksen 
304 165 59851/1 32 161 Trolig voksen, 1 dyrebein 
305 114 59849/2 965,5 2806 Ung voksen, (20-39 år) 
306 263 59855/2 0,9 4 Ukjent 

Total  4335,8 15395  

Tabell 4: Oversikt over analyserte bein fra utgravningen på Arnestad. 

 

Den osteologiske analysen har omfattet grovsortering av beinmaterialet, identifisering av 

art, bendel, benslag, og side, forbrenning -og fragmenteringsgrad, alder –og 

kjønnsbestemming, vekt, samt antall individer. 58 % av den totale beinvekten kunne 

identifiseres som menneske, og disse stammet fra seks av gravene. I A263 ble det kun 

funnet fire beinfragment, hvorav ingen kunne identifiseres. Kun ett beinfragment er 

identifisert som dyrebein, men det er usikkert hvilken art (fra A165). 

 

Det ble påvist ett individ pr. grav, hvorav ett barn, en ungdom, to unge voksne, en 

ungdom/ung voksen, en voksen og en trolig voksen. Det var få kjønnsindikerende 

fragment i materialet, og det var mulig å kun kjønnsbestemme en mann i graven A180. 

Flere av fragmentene fra graven hadde i tillegg spor etter skjelettforandringer som følge 

av fysisk påkjenning.  

 

En moderne kremering av et voksent individ resulterer i ca. 1,6-3,6 kg med et 

gjennomsnitt på 3 kg. I snitt tilsvarer mengden fra et skjelett fra mann 3375 g og en 

kvinne 2625 g når alderen er ca. 70 år. Fargen på beina fra Arnestad, og deres relativt 

harde ytre, tilsier at forbrenningsgraden har vært høy i alle kremasjonene. Mengden med 

bein varierte derimot mye, fra noen få gram til drøye 2200 g. Gravene som inneholdt 

mest var A180 med ca. 2200 g, A114 med ca.1100 g, og A198 som hadde drøye 1000 g. 

Mengden bein fra gravene var da betydelig mindre enn ved en moderne kremering, noe 

som hovedsakelig kan skyldes skadene påført av plogen. Mengden fra A180 stemmer 

imidlertid best overens med vekten som kan forventes av en uforstyrret grav.  

 

Fragmenteringsgraden i beinmaterialet fra Arnestad er høy, med et gjennomsnitt på 5 mm 

og vekt på mindre enn 0,29 g. I gravene A180 og A198 var det en stor andel fragment 

med spongiosa, (dvs. den indre svampaktige delen av knoklene), bevart som antyder at 

beina har ligget relativt beskyttet i en beholder eller grop (Sjöling 2015). 
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7.2 DATERING 

Fem av gravene undersøkt under utgravningen er radiologisk datert på bein, og graven 

F2, undersøkt av fylkeskommunen er radiologisk datert på kull.  

 

Fnr Anr 
Cnr. Lab,nr. 

Vekt, g 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 1 sigma 
(OxCal.) 

305 114 59849/2 Ua-53982 3,3 1964±29 f.Kr-70 e.Kr 

304 165 59851/1 Ua-53983 2,4 2142±29 350-110 f.Kr 

299 180 59852/2 Ua-53984 3,6 2086±29 160-50 f.Kr 

302 198 59853/2 Ua-53985 3,4 2023±29 50 f.Kr-20 e.Kr 

298 231 59854/2 Ua-53986 2,5 2155±30 350-120 f.Kr 

Reg. F2 59856/6 Beta  2100±30 198-47 f.Kr 

Tabell 5: Oversikt over daterte prøver fra utgravningen på Arnestad. 

 

Dateringsresultatene fra utgravningen fordeler seg svært jevnt innenfor tidsspennet 350 f. 

Kr til 70 e. Kr. som tilsvarer førromersk jernalder – eldre romersk jernalder. 

 

 
Figur 26: Radiologiske dateringer fra utgravningen på Arnestad fremstilt i en samlingstabell generert av 

OxCal (Atmospheric curve from Reimer et. al (2013); OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013): r5 IntCal13). 
 

Det er betydelig overlapp mellom de påfølgende dateringene, spesielt mellom tidsspennet 

200-100 f.Kr. Dette indikerer at bruken av gravfeltet har forekommet kontinuerlig, men 

trolig vært mest intensivt i siste halvdel av førromersk jernalder.  

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Under fylkeskommunens forundersøkelse var det blitt registrert en lokalitet bestående av 

fem sikre og to mulige graver, samt en kokegrop. Kokegropen og en av gravene ble 

undersøkt av fylkeskommunen under registreringen og radiologisk datert til henholdsvis 

romertid og førromersk jernalder. Brente bein fra graven ble fastslått å være kremerte 

menneskebein. De overordnete målene med sikringsundersøkelsen var derfor å 

funksjonsbestemme de øvrige anleggene, samt datere disse. I tillegg til eventuell nærmere 

bestemmelser angående type grav, kjønn og alder mv. 
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Alle fylkeskommunens registrerte kulturminner ble gjenfunnet under utgravningen, i 

tillegg til nye sikre og mulige fyllskifter/graver. Undersøkelsen påviste syv gravminner 

som lå sammen med graven undersøkt av Akershus fylkeskommune i 2012. Det vil si at 

til sammen omfattet det undersøkte areal åtte gravminner, og de var alle uten bevart 

overflatemarkering. 

 

Strukturene lå relativt konsentrert på toppen av en liten forhøyning langsmed nordvestlig 

feltavgrensning. Forhøyningen ble ikke fullstendig avdekket mot nordvest fordi den 

strakk seg utenfor lokalitetens avgrensning, og inn i hagen til tilstøtende eiendom 

(Ringsbyvegen 11). Gravfeltet er derfor ikke avgrenset i nordvestlig retning. Med 

bakgrunn i gravenes beliggenhet er det sannsynlig at feltet fortsetter eller har fortsatt i 

den retning. Det er i tillegg sannsynlig at gravfeltet har bestått av flere graver enn det som 

ble påtruffet under utgravningen. Flere av strukturene var svært grunne og bar tydelig 

preg av å være nesten utslettet av pløying. Det ble også påtruffet en del brente bein i 

plogspor som krysset feltet. 

 

Det ble funnet brente bein i alle gravene, hvorav alle, med unntak av beina fra A263, er 

fastslått gjennom osteologisk analyse å være kremerte menneskebein. Det ble påvist et 

individ pr. grav, hvorav ett barn, en ungdom, tre unge voksne, en ungdom/ung voksen, en 

voksen og en trolig voksen (Sjöling 2015, Holck 2012). Det var kun mulig å 

kjønnsbestemme beina i grav A180, og disse var av en voksen mann. 

 

Seks av gravene er radiologisk datert, og de strekker seg jevnt innenfor tidsspennet 350 f. 

Kr til 70 e. Kr. som tilsvarer førromersk jernalder – eldre romersk jernalder. I denne 

perioden var branngravskikken enerådende i Norge og gravtypene omfattet 

urnebranngrop, brannflak, branngrop, eller brannplett, gjerne dekket av en steinhelle eller 

satt inntil en stein. Gravene er tidvis markerte enten med lave røyser, jordhauger, 

steinpakninger eller innhegnet med stein, men ofte er de anlagt under flatmark. 

 

Det ble ikke påvist overflatemarkering eller spor etter sådanne på noen av gravene som 

ble undersøkt på Arnestad. Til gjengjeld så lå alle i dyrket mark og eventuelle 

markeringer kan ha blitt pløyd vekk. Det ble funnet keramikk i seks av gravene (A114, 

180, 198, 231, 263 og F2). Skårene er fra middels grove brukskar uten dekor. Den store 

graden av fragmentering blant skårene har utelukket rekonstruksjon av karene, med 

unntak av skårene fra A263. Med bakgrunn i det homogene utseende til skårene i hver 

grav er det imidlertid sannsynlig at gravene kun har inneholdt ett leirkar hver. Det ble 

derimot påtruffet fragmenter av harpikstetninger eller karfôringskitt i fire av gravene, 

(A180, 198, 231 og F2), noe som tilsier at organiske kar også har vært til stede i graven. 

Eksemplarer på organiske kar i graver er funnet i graver fra eldre bronsealder i Danmark 

og Sverige, men i Norge er harpikstetninger av sveipete kar foreløpig kun kjent fra eldre 

jernalder (Nordby 2012:78). Begge typer kar har alternativt blitt brukt som urner eller 

beinholdere i graver. Deres tilstedeværelse i gravene på Arnestad kan derfor indikere at 

gravene kan klassifiseres som urnebranngroper.  

 

 Urnebranngrop er brente bein og bålmørje (kull og akse) som er lagt ned i en 

nedgravning/grop. Urnebranngrop har likhetstrekk med urnegrav, men i sistnevnte 

tilfelle er de brente beina renset før de er lagt i beholderen (definisjon er hentet fra 

Wangen 2009:155). 
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Skårene/bitene som ble påtruffet i de enkelte gravene på Arnestad var i stor grad 

fragmenterte, og de ble funnet generelt til dels spredt i nedgravningene. Det er derfor 

sannsynlig at karene ikke ble lagt ned hele i graven, men at de fulgte med på 

kremasjonsbålet. Unntaket er A263 som omfattet en konsentrasjon av leirkarskår som 

danner bunnen av et kar/urne (C59855/1). Det ble ikke påvist en nedgravning/grop rundt 

skårene, og det ble kun funnet noen få brente bein under opprensningen av strukturen. 

Disse lot seg dessverre ikke artsbestemme, men funnets kontekst tilsier imidlertid at også 

A263 er en kremasjonsgrav. Skårenes konsentrasjon og mulige rekonstruksjon tilsier i 

tillegg at graven trolig har vært en urnegrav. Karet og gravens generelle tilstand indikerer 

også at urnen trolig ble nedlagt i en grop. Nedgravning og urne har deretter blitt ødelagt 

og materiale spredt av pløying i moderne tid.  

 

Både A130 og A165 omfattet brente menneskebein, men strukturene var så grunne og 

utpløyde at en nærmere klassifisering enn kremasjonsgraver vanskelig lar seg gjøre. 

Begge gravene omfattet imidlertid et lag/fyll som var gjennomgående blant alle de øvrige 

gravene på Arnestad. Disse bestod av leireblandet kull, iblandet brente bein, keramikk og 

i fire tilfeller også bek. Trolig har lagene representert bålmørje, det vil si de innsamlede 

restene etter kremasjonsbål. I så tilfelle har de keramiske og organiske beholderne vært 

plassert på likbålet. Bålmørje forekommer mest hyppig i brannflak og branngroper. 

 

 Brannflak utgjør trolig restene etter selve bålplassen, men kan også være dannet 

ved at større mengder bålmørje er bragt fra bålplassen til stedet for gravleggelse. 

 Branngrop er en nedgravning/grop fylt med bålmørje (definisjon er hentet fra 

Wangen 2009:155). 

 

Gravene A180, A198, A231, F2 og mulig A114 omfattet nedgravninger/groper av svært 

ulik form og dybde. Spesielt A180 og A198 omfattet relativt dype groper avgrenset av 

tykk, fet, innholdsrik bålmørje, og kan trolig defineres som branngroper. I tilfelle gravene 

A231 og F2 er definisjonen litt mer usikker fordi deres nedgravninger var grunnere og 

med mindre bålmørje bevart. Nedgravningene var imidlertid tydelig til tross for at de var 

noe begrensede, og lagenes sammensetning sannsynliggjør tolkningen av dem som 

branngroper. Det er derimot litt mer usikkert om A114 bør defineres som brannflak eller 

bunnrestene etter en branngrop. Strukturens nedgravning var vanskelig å påvise og er 

dermed betegnet som usikker. Bålmørjen derimot var svært lik den påtruffet i A180 og 

A198, og relativt innholdsrik med tanke på at den ikke var tykkere enn 4 cm. Tykkelsen 

på laget taler for at graven burde defineres som et brannflak, men den hadde relativt liten 

utstrekning i så tilfelle. A114 har dermed noen karakteristikker som taler for ulik 

fortolkning, nærmere definisjon utover kremasjonsgrav blir derfor vanskelig. 

 

 

 

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med fremkomne graver på Arnestad nordre og østre i Nes kommune, utførte 
KHM en arkeologisk sikringsutgravning i august 2014. Gravene ble påvist under 

arkeologisk registrering utført i 2012 av Akershus fylkeskommune i forbindelse med 
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reguleringsplan for E16. Traseen ble i ettertid endret, men gravene var påvist å være i 

dårlig forfatning og lite beskyttet av områdets tynne, dyrkete matjordslag. Lokaliteten ble 

derfor båndlagt iht. kml. §3,2. ledd inntil en arkeologisk sikringsutgravning, finansiert av 

Riksantikvaren, kunne utføres på feltet. 

 

Under utgravningen ble det totalt avdekket ca. 270 m² i dyrket mark, og påtruffet syv 

kremasjonsgraver. I tillegg var en grav undersøkt av fylkeskommunen i 2012. Alle 

strukturene ble totalundersøkt. Det ble funnet brente bein i alle gravene, og osteologisk 

analyse har påvist at det er kremerte menneskebein. Keramikk ble påvist i seks av 

strukturene, og karfôringskitt tilknyttet organiske kar ble også funnet i fire av disse. Seks 

av gravene er radiologisk datert (fem på bein og en på kull) og disse fordeler seg svært 

jevnt innenfor tidsspennet 350 f. Kr til 70 e. Kr. som tilsvarer førromersk jernalder – 

eldre romersk jernalder. 
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11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKSTER, C59849-C59856 

C59849-C59855 

Gravfunn fra jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Kulturhistorisk museum gjennomførte en arkeologisk 

sikringsundersøkelse av sju kremasjonsgraver på Arnestad nordre og østre i Nes 

kommune i august 2014. Strukturene ble avdekket ved Akershus fylkeskommunes 

registrering i forbindelse med reguleringsplan for E16 (Trømborg og Celius 2014). 

Registreringsfunnene er katalogisert under C59856. Traseen er i ettertid endret og feltet 

berøres ikke av planen. Brente bein fra alle gravene er analysert ved Stiftelse SAU, 

(Societas Archaeologica Upsaliensis) ved Emma Sjöling (2015), samt radiologisk datert 

ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2016). Analyseresultat er vedlagt 

utgravningensrapport (Sæther 2016). Gravene er katalogisert under hvert sitt Cnr; 

C59849-C59855.  

 

Orienteringsoppgave: Avgrenset i NV av bakhagen til Ringsbyvegen 11.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6672447, Ø: 0634559.  

LokalitetsID: 159655.  

Litteratur: Trømborg, Malin og Åsa Rommetveit Celius 2014: Registreringsrapport. Med 

funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. E16 Nybakk – Slomarka. Ullensaker 

og Nes kommune. Delrapport 1. Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune. 

Sæther, Kathryn E., 2016: Rapport arkeologisk utgravning. Graver. Arnestad nordre og 

østre 96/1, 14, 21, Nes kommune, Akershus fylke. KHMs arkiv. 

 

C59849/1-5 
Gravfunn fra jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Omfatter funn og prøver fra kremasjonsgrav A114. Undersøkelsen 

viste at graven kun bestod av et ca. 4 cm tykt kremasjonslag som trolig lå i en grunn 

nedgravning. 

 

1) 12< svært slitte bukskår trolig fra et leirkar. Godset har middels grov magring av 

knust bergart og glimmer. Skårene har rødbrun utside, innside og kjernegods. Stl: 2,9 cm, 

stb: 1,8 cm og stt: 0,5 cm. Vekt: 13 g. 

2) Bein, brente. Total vekt: 965,5 g. 886 fragment, 517,4 g, er identifisert som voksent 

menneske. 3,3 g er radiologisk datert til 1964±29 BP, calBC-70 calAD (Ua-53982). 

3) Rødbrent leire med mulig avtrykk. Stl: 2,8 cm, stb: 2,3 cm. Vekt: 6,5 g. 

4) Prøve, kull. Vekt: 0,6 g.  

5) Prøve, makro. 

 

 

For fellesopplysninger se C59849 

 

C59850 
Gravfunn fra jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Omfatter funn fra kremasjonsgrav A130. Strukturen omfattet kun et 

tynt lag, ca. 4 cm. Laget var delvis utydelig og utflytende da det var sterkt skadet av 
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pløying.  

1) Bein, brente. Total vekt: 5,6 g. 10 fragment, 1,9 g, er identifisert som fra et barn. 

 

 

 

For fellesopplysninger se C59849. 

 

C59851 
Gravfunn fra jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Omfatter funn og prøver fra kremasjonsgrav A165. Strukturen 

omfattet kun et mørkt gråbrunt/gråsvart, ca. 3 cm tykt lag. Vestlig halvdel var fullstendig 

fjernet vekk av pløying. 

  

1) Bein, brente. Total vekt: 32 g. 25 fragment, 17,2 g, er identifisert som menneske, 

trolig et voksent individ. 2,4 g er radiologisk datert til 2142±29 BP, 350-110 calBC (Ua-

53983). 

 

 

 

For fellesopplysninger se C59849. 

 

C59852/1-5 
Gravfunn fra jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Omfatter funn og prøver fra kremasjonsgrav A180. Graven omfattet 

en nedgravning som var 40 cm dyp, avgrenset i bunnen av et fett, leireblandet kullag eller 

bålmørje. Det ble funnet flere fragmenter av brente bein og keramikkskår i hele laget, 

også oppover sidekantene, men en tettpakket konsentrasjon ble også påtruffet sentralt i 

bunnen av strukturen, og delvis mot nordvest.  

 

1) 50< buk, rand og bunnskår, trolig fra et leirkar. Mange av skårene er avskallete 

og/eller slitt. Randen er fortynnet og avrundet. Godset har middels grov magring av knust 

bergart og glimmer. Skårene har rød/brungrå utside og svart innside og kjernegods. Stl: 5 

cm, stb: 3,5 cm og stt: 0,6 cm. Vekt: 271 g. 

2) Bein, brente. Total vekt: 2214,7 g. 7014 fragment, 1355 g, er identifisert som av 

menneske, trolig et ungt, voksent individ. 3,6 g er radiologisk datert til 2086±29 BP, 160-

50 calBC (Ua-53984). 

3) 15 < biter av brunsvart kitt/bek med avtrykk på innsiden og utsiden. Stl: 2,5 cm, stt: 

1,6 cm. Vekt: 11,5 g. 

4) Prøve, kull. Vekt: 6,7 gram.  

5) Prøve, makro. 

 

 

 

For fellesopplysninger se C59849. 

 

C59853/1-5 
Gravfunn fra jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., AKERSHUS.  
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Funnomstendighet: Omfatter funn og prøver fra kremasjonsgrav A198. Undersøkelsen 

påviste at graven omfattet en nedgravning som var 19 cm dyp, og avgrenset i bunnen av 

et fett, leireblandet kullag eller bålmørje. Det ble påtruffet brente bein og enkelte 

keramikkskår i hele laget, men i de siste 5 cm mot bunnen av strukturen økte mengden 

merkbart. I nord var konsentrasjonen av brente bein og keramikkskår svært stor.  

 

1) 50< bukskår fra trolig et leirkar. Mange av skårene er avskallete og/eller slitt. Godset 

har middels grov magring av knust bergart og glimmer. Skårene er rødbrune på utsiden 

og innsiden. Kjernegodset er svart. Stl: 2,9 cm, stb: 2,5 cm og stt: 0,5 cm. Vekt: 255,5 g. 

2) Bein, brente. Total vekt: 1034,7 g. 4531 fragment, 581,8 g, er identifisert som av et 

ungt menneske. 3,4 g er radiologisk datert til 2023±29 BP, 50 calBC-20 calAD (Ua-

53985). 

3) 30 < biter av brunsvart kitt/bek med avtrykk av mulig flettverk på innsiden. Stl: 2,7 

cm, stt: 1 cm. Vekt: 30,5 g. 

4) Prøve, kull. Vekt: 5,2 g. 

5) Prøve, makro. 

 

 

For fellesopplysninger se C59849. 

 

C59854/1-5 
Gravfunn fra jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Omfatter funn og prøver fra nedpløyd kremasjonsgrav A231. 

Undersøkelse påviste at strukturen omfattet en nedgravning som var 14 cm dyp Sentralt i 

strukturen, mot sørlig avgrensning, ble det påtruffet konsentrasjoner av kull/kullag, trolig 

bålmørje, og brente bein. Kullet og beina var delvis omringet av skår/biter av bek. I 

samme område ble det påtruffet skår av rødbrunt gods. 

 

1) 12 buk –og bunnskår,  trolig fra et leirkar. Godset har middels grov magring av knust 

bergart og glimmer. Skåret har rød/gråbrun utside og svart innside og kjernegods. Stl: 4,8 

cm, stb: 4,4 cm og stt: 0,6 cm. Vekt: 59,5 g. 

2) Bein, brente. Total vekt: 82,4 g. 113 fragment, 45,4 g, er identifisert som av et 

voksent menneske. 2,5 g er radiologisk datert til 2155±30 BP, 350-120 calBC (Ua-

53986). 

3) 30 < biter av brunsvart kitt/bek med avtrykk av bark på innsiden. Stl: 3,4 cm, stt: 0,4 

cm. Vekt: 32,5 g. 

4) Prøve, kull. Vekt: 7,9 gram.  

5) Prøve, makro. 

 

 

For fellesopplysninger se C59849. 

 

C59855/1-4 
Gravfunn fra jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., AKERSHUS. 

Funnomstendighet: Omfatter funn og prøver fra mulig urnegrav A263. Undersøkelsen 

påviste den fragmenterte bunnen av et leirkar i et ca. 3 cm tykt lag av humusholdig leire. 

Under skårene/urnen ble det avdekket konsentrasjoner av kull, som trolig representerte et 

fragmentarisk kullag. Kun et fåtall brente bein ble funnet i toppen under opprensning. 
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1) 29 bunn og bukskår fra et leirkar. 17 av skårene kan settes sammen til deler av bunn 

av brukskar med utskrådde sidekanter/buk.  Godset er middels grovt, magret med knust 

bergart og glimmer. Utsiden av skårene er rød/brungrå og innsiden og kjernegodset er 

svart. Sth: 4 cm. Bunndiam: 11,5 cm. Øvre, indrediam: 13 cm. Vekt: 359 gram. 

2) Bein, brente. Total vekt: 0,9 g. Samtlige fragment, 4 stk. er identifisert som 

rørknokler, men av ukjent art. 

3) Prøve, kull. Vekt: 8,2 gram.  

4) Prøve, makro. 

 

 

 

C59856/1-6 
Gravfunn fra førromersk jernalder fra ARNESTAD NORDRE (96), NES K., 

AKERSHUS. 

Funnomstendighet: I forbindelse med reguleringsplan for E16 utførte Akershus 

fylkeskommune i 2012 en arkeologisk registrering av Arnestad nordre og østre i Nes 

kommune. Det ble da registrert fem sikre og to mulige graver, samt en kokegrop. I 

samråd med Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren ble en av gravene og kokegropen 

undersøkt av fylkeskommunen. Brente bein fra graven er analysert Per Holck (2013), og 

to kullprøver er radiologisk datert ved BetaAnalytics Inc (2013). Analyseresultat er 

vedlagt registreringsrapport (Trømborg og Celius 2014). I 2014 utførte KHM en 

sikringsundersøkelse av lokaliteten. Det ble da påvist syv kremasjonsgraver som er 

katalogisert under C59849-C59855. 

 

1) 11 avskallede buk –og bunnskår fra et leirkar. Godset har middels grov magring av 

knust bergart og glimmer. Skåret har rødbrun utside. Kjernegodset er svart. Stl: 1,9 cm, 

stt: 0,9 cm. Vekt: 11,5 g. Fra grav F2. 

2) Bukskår av leirkar. Godset har middels grov magring av knust bergart og glimmer. 

Skåret har rødbrun utside og innside. Kjernegodset er svart. Stl: 2,3 cm, stt: 0,5 cm. Vekt: 

3 g. Fra grav F5.  

3) Flere fragmenter av bein, brente. Vekt: 136,5 g. Beina er analysert og påvist å være 

fra et menneske mellom 20-25 år. Fra grav F2.  

4) Minst 7 fragmenter av bein, brente. Vekt: 2 g. Fra grav F8.  

5) Minst 20, hovedsakelig små biter, av brunsvart kitt/bek med avtrykk av mulig flettverk 

på innside. Stl: 1,7 cm, stt: 0,3 cm. Vekt: 4 g. Fra grav F2. 

6) 2 prøver, kull. Begge er radiologisk datert:  

F1, kokegrop: Kull av ubest. type er radiologisk datert: 1640±30 BP, 0-400 calAD 

F2, grav: Kull av ubest. type er radiologisk datert: 2100±30 BP, 198-47 calBC 

 

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6672450, Ø: 063455.  

LokalitetsID: 159655.  

Litteratur: Trømborg, Malin og Åsa Rommetveit Celius, 2014: Registreringsrapport. 

Med funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. E16 Nybakk – Slomarka. 

Ullensaker og Nes kommune. Delrapport 1. Arkeologisk feltenhet, Akershus 

fylkeskommune. 



 

 

11.2 PRØVER 

11.2.1 OSTEOLOGISK ANALYSE OG RADIOLOGISK DATERING 

Fnr. C-nr. Anr Strukturtype 
Vekt, 
gram Analyseresultat 

Ukalibrert 
datering 

Kalibret datering, 1 
sigma 

298 59854/2 231 Urnegrav  82,4 Ung voksen 2155±30 350-120 f.Kr 

299 59852/2 180 Urnegrav  2214,7 Voksen mann, (20-39 år) 2086±29 160-50 f.Kr 

300 59850/1 130 Utpløyd grav 5,6 Barn, (1-14 år) - - 

302 59853/2 198 Urnegrav  1034,7 Ungdom/ung voksen 2023±29 50 f.Kr-20 e.Kr 

304 59851/1 165 Utpløyd grav 32 Trolig voksen, 1 dyrebein 2142±29 350-110 f.Kr 

305 59849/2 114 Brannflak 965,5 Ung voksen, (20-39 år) 1964±29 f.Kr-70 e.Kr 

306 59855/2 263 Mulig urnegrav 0,9 Ukjent - - 

 

11.2.2 KULLPRØVER 

PK.nr. C-nr. Anr. Funnomstendighet Vekt, gram Tresort 

200009 59854/4 231 Fra PM297 7,9 Ikke analysert 

200011 59852/4 180 Fra PM301 6,7 Ikke analysert 
200013 59853/4 198 Fra PM303 5,2 Ikke analysert 
200015 59855/3 263 Fra PM307 8,2 Ikke analysert 
200017 59849/4 114 Fra PM200007 0,6 Ikke analysert 

 

11.2.3 MAKROFOSSILPRØVER 

MP.nr. Cnr Anr. Struktur Liter Analyseresultat 
297 59854/5 231 Urnegrav 2,5 Ikke analysert 
301 59852/5 180 Urnegrav 2,1 Ikke analysert 
303 59853/5 198 Urnegrav 2,2 Ikke analysert 
307 59855/4 263 Mulig urnegrav 0,7 Ikke analysert 

20000
7 

59849/5 114 Brannflak 2,2 Ikke analysert 
 



 

 

11.3 TEGNINGER 

11.3.1 PLAN OG PROFIL A114 
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11.3.2 PLAN OG PROFIL A130 OG A165 
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11.3.3 PLAN OG PROFIL A180 
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11.3.4 PLAN OG PROFIL A198 
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11.3.5 PLAN OG PROFIL A231 OG A236 
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11.4 FOTOLISTE, CF34792 

Filnavn Motivbeskrivelse Retning 
Sett Mot 

Navn Dato 

Cf34792_01.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før avdekking. NØ Sæther, Kathryn E. 25.08.2014 

Cf34792_03.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før avdekking. SV Sæther, Kathryn E. 25.08.2014 

Cf34792_06.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet før avdekking. SSV Sæther, Kathryn E. 25.08.2014 

Cf34792_09.JPG Arbeidsbilde med maskin. VSV Sæther, Kathryn E. 25.08.2014 

Cf34792_11.JPG Grav A114 i plan. SØ Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_13.JPG Grav A130 i plan. SØ Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_18.JPG Grav A165 i plan. SV Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_21.JPG Grav A180 i plan. N Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_25.JPG Grav A198 i plan. N Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_27.JPG Grav A263 i plan. VNV Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_29.JPG Arbeidsbilde av Pia, Marlin og Sofie når de renser. S Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_31.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking. V Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_32.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking. V Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_33.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking. SV Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_35.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking. NNØ Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_37.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområdet etter avdekking. N Sæther, Kathryn E. 26.08.2014 

Cf34792_39.JPG Grav A231 i plan. N Løken, Pia 26.08.2014 

Cf34792_41.JPG Grav A231 i profil. NV Løken, Pia 27.08.2014 

Cf34792_43.JPG Grav A231 i profil. NV Løken, Pia 27.08.2014 

Cf34792_45.JPG Grav A130 i profil. SV Sofie Scheen 
Jahnsen 

28.08.2014 

Cf34792_48.JPG Grav A180 i profil. NNØ Trømborg, Marlin 28.08.2014 

Cf34792_49.JPG Grav A180 i profil. NNØ Trømborg, Marlin 28.08.2014 

Cf34792_53.JPG Detaljbilde av brente bein og skår fra urne i grav A231. NV Løken, Pia 28.08.2014 

Cf34792_56.JPG Grav A165 i profil. VSV Sofie Scheen 
Jahnsen 

28.08.2014 

Cf34792_57.JPG Grav A198 i profil. NØ Sæther, Kathryn E. 28.08.2014 

Cf34792_58.JPG Grav A198 i profil. NØ Sæther, Kathryn E. 28.08.2014 

Cf34792_60.JPG Grav A198 i profil. NØ Sæther, Kathryn E. 28.08.2014 

Cf34792_63.JPG Kullag i grav A180 blir fjernet. NØ Trømborg, Marlin 28.08.2014 

Cf34792_64.JPG Grav A114 i profil. NV Løken, Pia 28.08.2014 

Cf34792_65.JPG Grav A114 i profil. NV Løken, Pia 28.08.2014 

Cf34792_66.JPG Detaljbilde av konsentrasjon av brente bein i grav A180. Ø Trømborg, Marlin 28.08.2014 

Cf34792_68.JPG Grav A180 i profil. Ø Trømborg, Marlin 28.08.2014 

Cf34792_69.JPG Formgravd hull etter grav A198 er blitt fullstendig fjernet. NØ Sæther, Kathryn E. 29.08.2014 

Cf34792_70.JPG Formgravd hull etter grav A180 er blitt fullstendig fjernet. NØ Løken, Pia 29.08.2014 

Cf34792_71.JPG Metallsøkerfunn fra området. ØNØ Løken, Pia 29.08.2014 

Cf34792_73.JPG Grav A263 i profil. ØNØ Sæther, Kathryn E. 29.08.2014 

Cf34792_74.JPG Delvis rekonstruert bunn av kar/urne C59855/1 fra 
nedpløyd kremasjonsgrav A263. Sett ovenfra. 

 Sæther, Kathryn E. 04.11.2016 

Cf34792_75.JPG Delvis rekonstruert bunn av kar/urne C59855/1 fra 
nedpløyd kremasjonsgrav A263. Sett fra siden. 

 Sæther, Kathryn E. 04.11.2016 

Cf34792_76.JPG Skår/biter av bek C59854/3 funnet i kremasjonsgrav 
A231. 

 Sæther, Kathryn E. 04.11.2016 
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11.5 ANALYSERESULTATER 

11.5.1 OSTEOLOGISK ANALYSE SAU 
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11.5.2 OSTEOLOGISK ANALYSE PER HOLCK  

(Oppdragsgiver Akershus Fylkeskommune) 



Gnr. 96, Nes kommune  Saksnr. 2012/11439 

 

  

 

 

11.5.3 RADIOLOGISKE DATERINGER 
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