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SAMMENDRAG 
Arkeologisk undersøkelse gjennomført i perioden 1. – 18. september 2014. Lokaliteten 

ligger innenfor våtmarksområdet Starene i Romedal i Stange kommune. Et lårbein av 

kvinne, C14-datert til førromersk jernalder, fremkom ved drenering av jordbruksmark i 

november 2013. I 2014 ble det søkt dispensasjon for ytterligere drenering. Ved den 

arkeologiske undersøkelse ble overliggende matjord og torvjord fjernet maskinelt 

innenfor et område på 242 m
2
 og ned til en dybde på ca. 1,40 m. Det ble gjort funn av 

ytterligere ett lårbein og nesten 5 kilo dyrebein. De to lårbeina antas å komme fra samme 

individ; en kvinne på 25–30 år. Ca. 50 % av dyrebeina er fra hest, ellers forekommer 

storfe og sau/geit. Det er i overveiende grad gjort funn av ekstremitetsbein og de samme 

knokkeltypene er funnet flere ganger, f.eks. knokler fra for- og bakfot. Det foreligger 11 

C14-dateringer fra undersøkelsen som viser at bruken ikke opphørte med nedleggelsene 

av menneskebein i førromersk jernalder, men at deponeringer av dyrebein fant sted i 

perioden romertid–merovingertid. Det foreligger analyser av pollen- og jordprøver 

foretatt av Annine Moltsen ved Natur & Kultur. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ØSTBY, 229/1, STANGE KOMMUNE, HEDMARK  

 

1.   BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSE 

Den arkeologiske undersøkelsen har sin bakgrunn i søknad av 26. mars 2014 fra 

Hedmark fylkeskommune til Riksantikvaren om drenering av ca. 30 daa dyrket mark som 

ligger innenfor våtmarksområdet Starene som er et LNF-område. Området er tidligere 

drenert og vannet pumpes ut i vekstsesongen. Utenfor vekstsesongen er området 

oversvømt av hensyn til fuglelivet i Starene. Grøftingen er et nødvendig tiltak for en 

effektiv tømming av området for vann. I november 2013 fremkom et venstre lårbein 

(Femur) fra menneske ca. 1,5 – 2 m dypt i en dreneringssjakt. Noe slakteavfall, antatt å 

være fra nyere tid, lå lenger opp. Lårbeinet er svært godt bevart, kun med en liten skade 

på kneleddet som har funnet sted post-mortem. Undersøkelser foretatt av Professor Per 

Holck, Universitetet i Oslo, tyder på at lårbeinet kommer fra en kvinne på mellom 20 og 

30 år, og med en høyde på mellom 152 og 160 cm. Lårbeinet er datert til 360 – 160 f.Kr. 

Den planlagte grøftingen kommer i konflikt med kulturminnet ID 175214, som omfatter 

funn av lårbein fra menneske, C14-datert til 360–160 f.Kr., samt ytterligere funn av 

ubrente dyrebein. Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep samt tilsagn om dekning av 

utgifter til arkeologisk undersøkelse i brev av 17. juni 2014. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode SUM 

dagsverk 

Grethe Bjørkan Bukkemoen Utgravningsleder/ 

prosjektleder 

1. – 18. september 2014 14 dv 

Kjetil Skare Assisterende 

feltleder 

1. – 18. september 2014 12,5 dv 

Mari Dyrstad Hartvigsen Assistent 8. – 18. september 2014 10 dv 

Mai Tove Smiseth Hedmark 

fylkeskommune 

2. september 2014 0,5 dv 

Magne Samdal Metallsøking og 

innmåling 

4. og 18. september 2014 2 dv 

Gravemaskin m/fører  

fra Aurskog Høland Bygdeservice 

  4 dv 

Sum felt (u/maskin)                                                                                                                                          39 dv 

Tabell 1. Oversikt bruk av dagsverk ved feltundersøkelsen. 
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Figur 1. Kart over undersøkelsesområdets beliggenhet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SA. Kart ved Magne Samdal, KHM. 
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3. BESØK OG FORMIDLING  

Utgravningen ble dekket av NRK Hedmark og Oppland med innslag både på radio og 

nett-tv. To innlegg om utgravingen og analyseresultatene er publisert på Norark.no. 

Tiltakshaverne Ragnhild og Peter Torp, sammen med andre familiemedlemmer, var med 

jevne mellomrom innom utgravningsfeltet og ble da orientert om arbeidets gang. 

 

4. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Starene er et frodig og flatt kulturlandskap i Romedal i Stange kommune. Området utgjør 

over 1000 dekar. Før Starene ble dyrket opp, var dette en stor elveslette der Nordre 

Starelva og Svartelva snodde seg gjennom våtmarksområdet. Navnet Starene kommer fra 

sumpplanter som flaskestarr og elvesnelle, planter som vokser i fuktige områder. I dag er 

det meste av Starene dyrket opp, og flere gårder deler området som blir brukt både som 

dyrket mark og beiteland. 

 

 

 

Figur 2. Cf35148_108. Oversiktbilde over området. Gårdstunet på Østby til venstre i bildet. Veien i 

venstre kant er Galgumveien. Pilen viser utgravningsfeltet. Retning mot nord. Foto: Kulturhistorisk 

museum. 

 

Våtmarksområdet Starene ligger på laveste punkt innenfor et rikt jordbruksområde og er 

omkranset av store gårder. På 1800-tallet og tidligere gikk ferdselsåren ut av Romedal og 

nordover mot Ilseng gjennom Starene. På et mer overgripende plan fremstår Starene som 

noe perifert beliggende sammenliknet med de mer sentrale områdene langs Mjøsa og 

Åkersvika. Starene er imidlertid knyttet til dette området ved at Svartelva renner ut i 



229., Stange  Saksnr. 14/4182  

 

  

 7 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Åkersvika. På flere av gårdene er det registrert gravminner fra jernalder. Av de nærmeste 

kan nevnes gravhaugene på Horne (ID 13381) og Østby (ID 3615). To kokegroper 

fremkom ved registrering på Røne østre, 225/1, i forbindelse med registrering i 2008, 

ellers har det vært gjennomført få undersøkelser i nærområdet tidligere. I Stange som 

helhet har det vært flere arkeologiske undersøkelser de senere årene. Hovedsakelig dreier 

dette seg om bosetnings- og dyrkningsspor fra jernalder. Blant annet kan nevnes 

undersøkelsen av et stort kokegropfelt på Guåker med mye ubrent beinmateriale bevart 

(Bukkemoen 2010) samt undersøkelsen av et langhus fra romertid på Vevla (Eggen 

2011). I 2015 ble det gjennomført omfattende utgravninger i Løten kommune, blant annet 

knyttet til jernutvinning og fangst, i forbindelse med planer om ny Rv 3/25, men 

rapporter foreligger ikke enda. I skrivende stund er undersøkelser av omfattende 

bosetningsspor ved Uthuskrysset i Stange nettopp avsluttet. Av løsfunn fra området bør 

nevnes er kulehalsringen fra Hammerstad (C37935) som er fremstilt i kopperlegering og 

datert til førromersk jernalder. Ringen fremkom i våtmark (Resi 2011:55 – 61).  

 

 

Figur 3. Utgravningsfeltets beliggenhet i våtmarksområdet. GEO-referering ved Magne Samdal, 

KHM. 

5. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Problemstillingene som ble skissert i prosjektplanen var knyttet til ulike aspekter ved 

deponering og deponeringsstedet. Det var på forhånd vanskelig å estimere funnomfang 
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og funnenes karakter. Det viste seg underveis i utgravningen at dyrebein fremkom i mye 

større omfang enn forventet, og problemstillingene måtte følgelig justeres iht. dette. 

Følgende problemstillinger var skissert i prosjektplanen: 

 

Ved funn av flere deler av eller hele skjelettet er følgende problemstillinger relevante: 

 Er ett eller flere individ representert? 

 Kan materialet belyse kjønn, alder, helsetilstand, dødsårsak etc.? 

 Kan dødsårsaken knyttes til henrettelse/straff eller en naturlig død? 

 Finnes materiale fra kroppens bløtdeler bevart, f.eks. i torv/gytje omkring 

skjelettet, som kan gi grunnlag for naturvitenskapelige analyser?  

 Hvis analyser av ovennevnte type er mulig så vil et spekter av problemstillinger 

aktualiseres, f.eks. rester av evt. mageinnhold osv. 

 Hvordan lå skjelettet ved deponering? Er det mulig å si noe om kroppens leie? 

 

 Problemstillinger knyttet til funnkontekst: 

 Finnes det tegn til at deponeringsstedet er formet som en grav eller på annen måte 

preget i forkant av deponeringen? 

 Kan det påvises gjenstander, tau/rep, kvister el. som kan ha vært lagt ned sammen 

med/over den avdøde? 

 Bestod stedet av åpent vann eller myr på deponeringstidspunktet og hvordan har 

det omkringliggende landskapet vært? 

 Har deponeringsstedet ligget sentralt eller perifert i sin samtid? 

 Hvilken oppbygning har myra? 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen ble gjennomført som en maskinell flateavdekking der de ulike 

avsetningene i myra ble fjernet med maskin ned til funnførende nivå. Det ble anvendt en 

13 tonns maskin med pusseskuff fra Aurskog-Høland Bygdeservice. Funn av dyreknokler 

i omrotede lag med matjord ble fortløpende samlet inn i felles pose. Konsentrasjoner av 

bein i funnførende lag ble målt inn som funnområder, dvs. at funnførende areal er målt 

inn og ikke det enkelte bein. Lårbeinet fra menneske ble målt inn som enkeltfunn. Etter 

funn av lårbein ble det etablert et koordinatsystem (jf. kap. 16). Undersøkelsen ble videre 

gjennomført ved graving i vekselvis 0,5 x 0,5 og 1 x 1 meters ruter. Jorden i områdene 

omkring funnstedet for lårbeinet ble vannsåldet i såld med 5 mm maskevidde. Vann til 

vannsålding ble pumpet opp fra nærliggende kunstig innsjø. Såldingen ga ingen resultat 

og vi gikk etter hvert over til å grave 2 meters ruter uten sålding. Det ble hentet inn 

maskin mot slutten av utgravningen for å fjerne ytterligere torvmyr fra 

utgravningsområdet og det fremkom da en røys og et område med svært mye dyrebein i 

vestre feltkant. Området ble åpnet og dokumentert. Underveis i utgravningen ble det 

holdt telefonisk kontakt med Per Holck, professor ved Anatomisk institutt, Universitetet i 

Oslo. Han mottok også bilder av bein og kunne bestemme hvorvidt disse var menneske 

eller dyrebein pr. epost. 
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Figur 4. Cf35148_002. Avdekking av de øverste jordlagene. I bildet Kjetil Skare. Retning mot 

nordøst. Foto: Kulturhistorisk museum 

 

Det ble vektlagt å opprette to profiler på hhv. nord- og sørsiden av utgravningsfeltet for å 

ha kontroll med lagrekkefølgen og for å etablere gode kontekster for prøveuttak. 

Jordprofilene ble tegnet for hånd. Annine Moltsen fra Natur & Kultur kom ut i felt én dag 

for å ta ut jordprøver for analyse av pollen og avsetninger i myra. Det ble også tatt ut 

jordprøver for analyse fra andre relevante kontekster. Det ble brukt digitalt 

speilreflekskamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf35148. Funn 

og prøver fra utgravningen, samt lårbeinet som ble funnet i 2013, er katalogisert under 

C60107.  

 

Området ble søkt over med metallsøker utført av Magne Samdal fra Kulturhistorisk 

museum. Innmålingen i felt ble utført av Grethe Bjørkan Bukkemoen og Magne Samdal. 

Det ble målt inn én struktur i tillegg til feltgrenser, jordprofiler, steiner, 

funnkonsentrasjoner, dreneringsgrøfter og rutenett. I områder hvor det ble gjort mye 

beinfunn ble spredningen av funn målt inn og beina fikk samme funnummer. 

 

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.  
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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 

Første dag i felt ble brukt til transport samt bygging av såldestasjon. Tilgang til vann ble 

en noe komplisert affære, men det lyktes til slutt å pumpe vann fra nærliggende kunstig 

innsjø rett øst for lokaliteten. Avdekking av utgravningsfeltet startet om morgenen den 

andre dagen. Funnstedet for lårbeinet som fremkom i 2013 var da med noe usikker 

nøyaktighet markert ut. Funnet skal være gjort i grøft 3 eller 4 (fig. 12), og rett ved 

tverrgående grøft i nordenden av disse (rett nord for profil 174). Det var derfor planlagt å 

åpne et område som omfattet arealet mellom og rett utenfor disse grøftene. Fjerningen av 

det øverste laget med matjord og ned til -80 cm gikk raskt. Det fremkom noe dyrebein i 

pløyelaget. En del råttent treverk fremkom, for øvrig var pløyelaget mørk, brunsvart og 

humusrikt med porøs konsistens. Dreneringsgrøftene fremkom på ca. 1,40 meters dybde 

og var synlige ved treflis i overflaten, og dermed noe grunnere enn vi forventet. Etter at 

maskinskuffen forsiktig hadde fjernet løs torvjord stakk et lårbein opp fra grunnen. 

Lårbeinet ble funnet helt på slutten av dagen og det ble derfor besluttet å dekke det til 

med filtduk og jord for videre undersøkelse påfølgende dag. Funnførende lag lå ca. 1,40 

m dypt fra markoverflaten i nordlig del og ca. 1 m dypt i sørlig del. Terrenget heller noe 

fra sør mot nord, og nordlig del antas å ha vært del av de dypere områdene av innsjøen. 

Da vi påbegynte videre undersøkelse av lårbeinet visste vi ikke om det lå på det 

opprinnelige deponeringsstedet eller var forflyttet. Funnstedet antas å være 

sammenfallende med, eller inntil maks 5 meter, fra lårbeinet som fremkom i 2013. Vi 

renset derfor opp området umiddelbart omkring lårbeinet og la et profil inntil beinet slik 

at vi hadde kontroll på dybde og eventuelle øvrige funn dersom det skulle vise seg at 

beinet lå i sin opprinnelige kontekst. Det ble også tatt ut en jordprøve (F113, C60107/29) 

inntil, og rett vest for, lårbeinet, både for å kunne analysere nærmere grunnforholdene på 

stedet, men også som en referanseprøve. Deretter ble beinet gravd frem og tatt opp. Det 

var ingen tegn til nedskjæring. Løsmassene var homogene og syntes ikke forstyrret av 

nyere aktivitet. Undersøkelsen tyder derfor på at beinet ble funnet på eller rett ved 

opprinnelig deponeringssted, dvs. in situ. Alle løsmasser omkring lårbeinet ble samlet og 

vannsåldet i etterkant. 

Utgravningsfeltet ble utvidet med maskin sørøst for funnstedet til lårbeinet og der 

fremkom store mengder dyrebein. En del av beina lå i forstyrrede jordmasser fra 

dreneringsgrøft 3 og 6 som gikk gjennom dette området, men en del bein lå også 

tilsynelatende i sin opprinnelige kontekst og i samme nivå som lårbeinet. Dette 

funnområdet ble målt inn som F179 (C60107/9–15) og beina ble deretter samlet inn. 

Magne Samdal kom ut i felt påfølgende dag for å gå over utgravningsfeltet med 

metallsøker. Søket ga ingen funn. Det ble også satt ut et 1 x 1 meters rutesystem i 

utgravningsfeltet. Etter funnet av lårbeinet valgte vi å gjøre dette for å få bedre kontroll 

med evt. funn gjennom vannsålding og for å ha et system for videre undersøkelse som i 
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etterkant kunne kvalitetssikres. Graving i kvadranter ut fra funnstedet for lårbein og 

påfølgende vannsålding ga ingen resultat og etter 1,5 dager besluttet vi å grave i 2 meters 

ruter uten vannsålding. Gravingen ble etter hvert konsentrert til området omkring den 

østre nord-sør-gående dreneringsgrøften (grøft 3) siden funnspredningen tilsa at begge 

lårbeina var funnet i nærheten av denne grøfta og siden dette området var mest 

utfordrende å komme til med maskin. I dette området fremkom enkelte dyrebein. 

 

Figur 5. Cf35148_031. Utgravningsfeltet etter regnvær. Oppe til høyre ses tunet på Horne. Det 

grønne beltet rett nord for feltet er eiendomsgrensen mellom Horne og Østby. Retning mot nordvest. 

I bildet: Mari Dyrstad Hartvigsen. Foto: Kulturhistorisk museum. 

Torsdag 11. september kom arkeobotaniker Annine Moltsen fra Natur & Kultur ut i felt 

for å diskutere potensial i prøveuttak og ta ut jordprøver for videre analyse. Dette var 

svært nyttig og ga oss god informasjon om myras ulike lag. På forhånd hadde vi renset 

opp to profil i hhv. nordlig og sørlig del av utgravningsfeltet. Disse viste seg godt egnet 

for prøveuttak. I forkant av Annines besøk hadde vi flere ganger gjort funn av små 

knyttnevestore hvite steiner som lå spredt i myra og i nivå med lårbeinet og dyrebeina. Vi 

mente at steinene ikke var naturlige for myra, noe Annine kunne bekrefte. 

Siste dag før maskin ble hentet inn igjen fremkom en tilhugget staur i nordlig del av 

utgravningsfeltet. Stauren var tydelig tilspisset og selve spissen stod 83 cm dypere enn 

funnførende lag (ca. -1,40 cm fra markoverflaten). Hvis stauren er stukket ned fra dagens 

markoverflate må stauren har vært ca. 220 cm lang. Rett i nærheten ble det gjort funn av 

noen dyrebein, blant annet en hestehov (F2059, C60107/23). Vi gravde ned i området 

omkring stauren, men uten videre resultat. Parallelt ble det gravd jord inntil 

dreneringsgrøft 3 for å stabilisere rørene. 

To dager før utgravningen skulle avsluttes ble maskin hentet tilbake for å fjerne mer av 

gytjen i myra. Staur nr. 2 ble da funnet. Stauren hadde en lengde på 1,24 meter og må 

følgelig ha hatt en lengde på 2,64 meter hvis den er stukket ned fra markoverflaten. En 
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liknende staur ble også funnet i en av haugene med avdekte jordmasser øst for feltet. I 

området mellom dreneringsgrøftene 3 og 4 ble det gravd ytterligere 60 cm dypt med 

maskin, slik at samlet dybde var på ca. 2 meter fra markoverflaten. Videre ble det åpnet 

mer av området i sørvestre del hvor det underveis i utgravningen hadde fremkommet en 

del dyrebein. Ytterligere dyrebein ble påvist i dette området. Funnene i dette området 

forekommer i ulike dybder, og konteksten er tydelig forstyrret i ulik grad av 

dreneringsgrøftene som løper på kryss og tvers nettopp her (jf. figur 12). Bein 

fremkommer både i jordmasser fra grøft og i tilsynelatende uberørt torvjord. Majoriteten 

av beina ligger likevel i samme dybde som lårbeinet, men terrenget skråner i denne delen. 

Funnførende lag varierer i dette området fra minus 1 meter til minus 1,40 meter fra 

markoverflaten. Dette tyder på at vi nå er ved bredden av innsjøen.  

Underveis i avdekkingen i det sørvestre hjørnet av feltet fremkom flere større steiner. 

Siden steinene lå i samme område som dyrebeina ble det besluttet å fjerne mer av 

overliggende lag for å avklare om steinene kunne knyttes til en struktur. Det fremkom da 

en konsentrert steinsamling/røys. I fyllmassen mellom steinene ble det gjort funn av 

kjevepartiet til en hest, men det var uklart ved avdekking om funnene var spredt som et 

resultat av forstyrrelsene fra grøft 1. Steinpakningen (A2005) lå også svært grunt, noe 

som kunne bety at den var av nyere dato. Steinpakningen ble renset frem og dokumentert 

før steiner ble fjernet. Det ble ikke gjort funn under steinpakningen, kun i fyllmassen 

mellom steinene (F2017, C60107/16–18). Det ble i tillegg søkt med metallsøker over 

røysa og i fyllmassene uten at dette ga utslag.  

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Starene våtmarksområde har gjennom årene blitt kraftig endret som følge av drenering og 

oppdyrking. Allerede i 1850-årene ble det tatt initiativ til regulering av vannføringen for å 

unngå de årvisse skadeflommene. Senkning av elvene var gjennomført ca. 1865 og da 

startet oppdyrkningen av området. Nye senkingsarbeider i Svartelva og Nordre Starelv 

ble gjennomført fra 1950 til 1953. Området hvor den arkeologiske undersøkelsen fant 

sted har vært drenert gjennom mange år og dreneringsgrøftene graves opp med ca. 25–30 

års mellomrom og nye rør legges ned. Tydelige tegn på dette er funn av dyrebein i 

matjordlaget og i lagene nedover i myra samt i løsmasser over dreneringsgrøftene. 
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Figur 6. Oversikt over innmålte funn, grøfter og funnområder. Grøft 2 fortsetter sørover. Kart ved 

Magne Samdal. KHM. 
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6. UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER  

6.1.1 STEINSAMLING/RØYS A2005 
En steinsamling/røys fremkom i vestre del av utgravningsfeltet, og var anlagt i 

overgangen mellom laget som viser sterkt tilgroing og laget som viser åpent vann (jf. 

Kap. 8. lag 3 og 4, profil 172 og 2001). Røysa hadde en utstrekning på ca. 1,5 x 1 meter. 

Røysas øverste punkt var kun ca. 0,5 meter dypere enn markoverflaten og røysa skrånet 

ned til ca. 0,7 meters dybde. Samtlige stein var hvite/kalkholdige og av relativt jevn 

størrelse, ca. 20–30 cm i diameter. Steinene lå forholdsvis godt samlet, men en 

dreneringsgrøft som løp inntil røysa har medført forstyrrelser og det lå steiner i røysas 

utkant mot øst og vest. Det lå enkelte ubrente bein i fyllmassen innimellom steinene. Da 

røysa så ut til å kun bestå av ett lag med stein ble én og én stein fjernet. Det kunne ikke 

identifiseres noen nedskjæring eller fyllskifte i underkant av steinene. Området ble 

ettergravd med maskin da steinene var fjernet. Det ble renset opp et profil rett vest for 

røysa for å dokumentere røysa beliggenhet i myra. Det var der tydelig at røysa lå i 

overgangen mellom lag 3 og 4 (profil 172 og 2001). Løsmassene som lå mellom og under 

steinene var likevel mer forenlig med lag 3, som viser kraftig gjengroing, med mye kvist 

og vegetasjon. Det ble tatt ut en jordprøve (C60107/29, F2018) fra under en av steinene i 

røysa. Analyser av prøven viser at den bestod av gytje dannet i ferskt, rolig eller 

stillestående vann. Laget har vært tidvis uttørket og det har vært vekst i laget. Dette kan 

tyde på at røysa har ligget ved bredden av vannet, eller kun delvis/tidvis vært dekket av 

vann. En C14-datering av frø fra svartor funnet under steinen ga 50 BC–130 AD. Det ble 

også tatt ut en jordprøve fra profil 2001 (JP 2000) for analyse av lagene, men den er ikke 

analysert da den ble vurdert å tilsvare lag 3 og 4 i profil 172. Det ble gjort funn av enkelte 

ubrente bein i toppen av røysa og i fyllmassen mellom steinene, blant annet deler av et 

kranie fra hest (F2017, C60107/16). En tann fra kraniet er C14-datert til 330–540 AD. 

Dateringen av svartor gir da en bakre datering av røysa til tidlig romertid, dvs. etter at den 

er anlagt etter at et menneske ble senket i vannet. Det var ingen konsentrasjon av bein på 

røysa, men det lå mye ubrent beinmateriale i området rundt røysa. 
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Figur 7. Cf45148_102. Røys A2005, retning mot vest. Foto: Kulturhistorisk museum 

 

Prøvenr. Cnr. Prøvemateriale C14-datering 

BP 

C14-datering 2δ Lab. nr. 

F2018 C60107/29 7 frø, svartor 1974±39 BP 50 BC–130 AD (Ua-51585) 

F2017 C60107/16 Tann fra hest 1638±30 BP 330–540 AD (Ua-50691) 

Tabell 2. Oversikt over C14-dateringer som foreligger fra røysa A2005. 

6.1.2 KONSENTRASJONER AV DYREBEIN 
Underveis i utgravningen ble det innmålt enkeltfunn og samlinger med beinmateriale. 

Ubrente dyrebein forekom hovedsakelig i vestre del av feltet, vest for dreneringsgrøft 3. 

Spredte funn av bein forekom i nordlig del, mens det i sørvestre del ble gjort funn av 

større konsentrasjoner. Bein av hest har størst spredning. De største beinsamlingene 

finnes innenfor de innmålte enhetene 179, 2017 og 2019, og samtlige funn er gjort i lag 4. 

Funnene ligger følgelig i hovedsak konsentrert nordøst for røys A2005, og det er 

nærliggende å anta at det er en forbindelse mellom røys og funn. Beinsamlingene er til 

dels forstyrret av dreneringsgrøfter, som det er en del av i dette området, men mange av 

funnene ble også gjort tilsynelatende i kontekst.  
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Figur 8. Cf34148_69. Bildet viser funn av hov fra hest in situ. C60107/23. 

Foto: Kulturhistorisk museum. 

7. FUNNMATERIALE 

7.1 HUMANT BEINMATERIALE 

Ved undersøkelsen fremkom et ubrent høyre lårbein av menneske (C60107/2). Ved 

graving av dreneringsgrøft i 2013 fremkom et venstre lårbein (C60107/1). Eksakt 

funnsted for sistnevnte er ikke kjent, men er fra finner oppgitt å være 6–8 meter fra der 

hvor en av to sidegrøfter (nr. 3 eller 4) møter tverrgående hovedgrøft (rett nord for profil 

174). Funnspredningen tatt i betraktning er det mest sannsynlig at det er snakk om grøft 

nr. 3, og omtrent der høyre lårbein ble funnet. Høyre lårbein ble ved utgravningen funnet 

omtrent midt i utgravningsfeltet, ca.1 m øst for grøft 3. Beinet stod ned i gytjen og var 

ikke forstyrret av grøftingen. 

 

Lårbeina er komplette med gråbrun farge og synes å ha tilhørt samme individ, en yngre 

kvinne, trolig mellom 20 og 30 år gammel. Vurdert kroppshøyde: 158+/-4 cm (beregnet 

etter Janz' tabeller). Lårbeinas leddflate er uten tegn til slitasje med normal form og 

normal vinkel mellom lårhals og skaft (cello-diafysevinkelen): ca. 125 grader. Vinkelen 

mellom halsaksen og kneaksen (anteversjonsvinkelen) er noe større enn vanlig: ca. 30 

grader, noe som muligens har medført at vedkommende, i hvert fall i barndommen, har 

gått litt "inntilbeins". Dette er et vanlig funn i normalbefolkningen, men kan ses noe 

hyppigere hos samene. I C60107/1 er det boret et hull i lårbeinet og tatt ut beinmateriale 

til C14-analyse. Vekt 200 mg. Hullene ble etterfylt med gips. 
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Figur 9. Cf35148_006. Bildet viser lårbeinet da det ble funnet. Foto: Kulturhistorisk museum. 

 

 

Figur 10. Cf35148 _019. Kjetil Skare holder lårbeinet etter at det er gravd frem. Foto: 

Kulturhistorisk museum. 

Prøvenr. Cnr. Prøvemateriale C14-datering 

BP 

C14-datering 

2δ 

Lab. nr. 

 C60107/1 Ubrent bein 2170±30 BP BC 360–120 Beta-370364 

F114 C60107/2 Ubrent bein (100 mg) 2183±46 BP BC 390–110 Ua-51812 

Tabell 3. Oversikt over C14-dateringer av humant beinmateriale. 

7.2 DYREBEIN 

Totalt omfatter materialet 62 fragmenter av dyrebein med en samlet vekt på 4220,3 gram. 

Fragmenteringsgraden er svært lav, og gjennomsnittsvekten pr. fragment var på hele 69 

gram. Materialet er helt upåvirket av ild, men i noen tilfeller svært forvitret. Hele 50 % av 

materialet kommer fra hest, deretter storfe etterfulgt av sau/geit og til sist svin og ett 

fragment av kvinand. Til sammen inneholder materialet fragmenter av minst 10 ulike 

individer. Dette skyldes at materialet består av et fåtall ulike skjelettelement som 

fremkommer flere ganger i materialet. Majoriteten av dyrene har vært voksne ved 
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deponeringstidspunktet, men enkelte ungdyr forekommer. Det er ikke påvist dårlig 

helsestatus. For detaljerte osteologiske beskrivelser, se rapport i vedlegg ved Rudolf 

Gustavsson. Det er en tydelig anatomisk fordeling i det samtlige kraniedeler av hest er 

funnet innenfor steinsamlingen A2005. Disse omfatter en underkjeve, en løs framtann og 

en løs tann fra en overkjeve, trolig fra samme kranium. Kraniedeler av storfe finnes til 

sammenlikning i samtlige enheter hvor arten forekommer. 

 

Hest 

Om lag halvparten av beina kan bestemmes som hest, og minst fire individer av hest er 

representert i materialet. Samtlige kroppsregioner er representert, men med en overvekt 

av ekstremitetsbein av typen for- og bakbein. I materialet finnes individer som er hhv. 

yngre enn 1,2–1,5 år, over 5 år og ca. 2,5 år, basert på tannfrembrudd- og slitasje. 

Mankehøyden har variert fra 122–136 cm. 

 

Storfe 

Beina av storfe representerer minst tre individer. Dubletter finnes kun av venstre hælbein. 

I materialet finnes minst ett individ under 2–2,5 års alder og to over 3 års alder. 

Mankehøyden har vært ca. 110 cm for kyr og ca. 121 cm for okser. 

 

Får, geit og svin 

Kun seks bein er identifisert fra denne gruppen. Ett skallefragment er fra svin, mens de 

resterende er fra får/geit. Skallefragmentet av svin viser at det var under 1,5 år gammelt. 

 

Fugl 

Ett vingebein av en kvinand ble også funnet. 

 

Spor av huggemerker 

Fem ribbein av hest og ett av storfe har spor i øvre ende av å ha blitt hugget løs fra 

ryggraden da slaktekroppen ble delt i to halvdeler. På fire av beina fra hest og ett av beina 

fra storfe kan det ses tynne snittspor på yttersiden. Sporene ligger i kroppens retning og 

gjentas med noen cm mellomrom. Dette er gjort fra innsiden av kroppen, følgelig etter at 

kroppen er delt i to halvdeler. Den minste halsvirvelen av storfe er identifisert i materialet 

(F179, C60107/10). Denne er delt innenfra med minst tre separate hugg langs ryggradens 

retning. Dette bør ha skjedd etter at kroppen ble åpnet. Bekkenbeinet av hest er stykket 

opp langs elementenes ytterkanter. Ingen snittspor er synlig, kun de rette 

overflatehuggene i beinets ytterkanter. Det som er dokumentert av bruddmerker tyder på 

en bevisst fragmentering av ferskt materiale. 

Prøvenr. Cnr. Prøvemateriale C14-datering 

BP 

C14-

datering 2δ 

Lab. nr. 

F179 C60107/9 Ubrent bein (hest) 1220±30 BP 690–885 AD Beta-396075 

F2059 C60107/24 Ubrent bein (storfe) 1570±30 BP 415–560 AD Beta-396076 

F179 C60107/10 Ubrent bein (storfe) 1541±32 BP 420–590 AD Ua-50689 

F179 C60107/13 Ubrent bein (svin) 1467±32 BP 540–650 AD Ua-50690 

F2017 C60107/16 Tann (hest) 1638±30 BP 330–540 AD Ua-50691 

F2059 C60107/23 Ubrent bein (hov) 1307±35 BP 650–780 AD Ua-50692 

Tabell 4. Oversikt over daterte dyrebein 
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7.3 HVITE STEINER 

Med ujevne mellomrom ble det gjort funn av små, knyttnevestore hvite steiner. Steinene 

fremkom kun i det funnførende laget. Det var ellers ingen stein i myrlagene og de hvite 

steinene skilte seg derfor klart ut og ga inntrykk av å være selektivt sortert ut. Steinene 

fremkom ved graving av ruter i lag 4 (jf. profil 172, fig. 8), og ble ikke observert ved 

avdekking av de øverste lagene med maskin. Steinene antas å være av kvarts og 

kalkstein. Det er ikke fastslått om de er av samme type som de større steinene som lå i 

røys A2005, men disse syntes også å være kalkholdige. Knoklene ble funnet i 

konsentrasjoner, mens de hvite steinene ble funnet mer spredt. 

7.4 TILHUGGEDE STAURER, C60107/28 

Det ble ved tre tilfeller gjort funn av staur (F2040, F212, F2060). Disse stod dypt i myra 

og var tydelig tilhugget i den ene enden. Samtlige er vedartsbestemt av Helge I. Høeg til 

furu. F2040 ble dokumentert i en lengde på 83 cm fra toppen av funnførende lag. 

Funnførende lag i dette området lå på - 1,40 m fra markoverflaten. Det foreligger en C14-

datering av F2040 som har gitt nyere tid, 1670–1950 AD, 128±30 BP (Ua-50968). Det er 

ikke avklart hvilken funksjon staurene har hatt. Både F2040 og F212 ble funnet inntil 

nyere dreneringsgrøfter, noe som ikke utelukker at de kan ha fungert som merkepinner i 

den sammenheng. Staurene er imidlertid funnet så dypt at de må ha hatt en lengde på 

rundt 2 meter hvis de skal ha vært stukket ned fra dagens markoverflate. Dette virker lite 

sannsynlig, også siden staurene kun har en tykkelse på ca. 3–4 cm. Alternativt må det ha 

funnet sted en tilføring av jordmasser som har vært lagt oppå staurene, f.eks. fra 

utgravningen av den nærliggende innsjøen, men dette er avkreftet av grunneier. 

 

 

 

Figur 11. Cf344985_350. De tre staurene. Foto: Vegard Vike, KHM. 
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Figur 12. Oversikt over dreneringsgrøfter og profiler. Kart ved Magne Samdal, KHM. 
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8. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

8.1 MYRAS OPPBYGNING OG DE ULIKE LAGENE 

På nord- og sør-siden av utgravningsfeltet ble det etablert profiler (172 og 174) for 

dokumentasjon av lagrekkefølgen og for å sikre gode kontekster for prøveuttak. Et profil 

(2001) ble i tillegg dokumentert i vestre del, der røys A2005 fremkom. De to profilene 

172 og 174 var svært ulike og viste klare forskjeller i sedimentering, noe som tyder på 

lokalt ulike forhold i våtmarksområdet. Profil 172 og 2001 viste lik lagdannelse- og 

rekkefølge. For å måle surhetsgraden i myra ble jord fra prøve JP197 fra lag 4 (profil 

172) lagt på pH-strips. Verdien ble målt til mellom 4 og 5, noe som tilsvarer surt 

jordsmonn. Målingen ble utført ved KHM. 

 

Profil 172 

Lagene i profilet var veldefinerte og ved hjelp av Annine Moltsen fra NOK var 

tolkningen av lagene relativt enkle. De samme lagene er til stede også i profil 2001. 

 

 

 

Figur 13. Tegning av profil 172. 
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Figur 14. Cf35148_38. Profil 172 sett mot sørøst- Foto: KHM 

 

Lag 1: Mørk brun matjord, moderne pløyelag. Hardt og kompakt.  

Lag 2: Matjord, men noe løsere enn lag 1. Overgangslag mellom lag 1 og 3. 

Lag 3: Høyt innhold av organisk materiale, mye nedbrutt treverk og kvister. Noen linser 

av sand. Sterk torvtilvekst. 

Lag 4: Gråbrun, fuktig og humusrik leire/silt. Kompakt lag med mye lavere innhold av 

fibre. Tyder på åpent vann. 

 

Profil 174 

Dette profilet viste også veldefinerte lagrekkefølger, men ga et annet inntrykk av myras 

tilgroing og sedimentering. Det nederste laget (lag 7) er sammenfallende med lag 4 i 

profil 172 og viser til lavt innhold av fibre og åpent vann. Over dette laget viser profil 

174 mye større vannaktivitet enn tilfellet er for profil 172. Den tydelige marmoreringen 

viser til større grad av strømninger i vannet og at vannstanden trolig har endret seg med 

jevne mellomrom. 
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Figur 15. tegning av profil 174. 
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Figur 16. Cf45148_46.  Profil 174 sett mot NNV. Foto: KHM. 

 

Lag 1. Mørk brun matjord, moderne pløyelag. 

Lag 2. Mineraliserte røtter/nedbrutt organisk materiale. Brungrå leire og silt. 

Lag 3. Gråbrun silt og flekker av mineraliserte røtter. 

Lag 4. Samme som 3. 

Lag 5. Lag som er avsatt i stillestående vann. 

Lag 6. Leire. 

Lag 7. Gråbrun fuktig og humusrik leire/silt. Kompakt lag med lavere innhold av fibre. 

Tyder på åpent vann. 
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Figur 17. Jordprofil 2001. Lagene tilsvarer beskrivelsen til profil 172. 

 

Kort oppsummering av jordprofilene 

Profil 172 viser en relativt homogen oppbygning av myra og en suksessiv tilgroing fra 

rolig eller stillestående vann med økt myrtilvekst. Fra markoverflaten og ned til 

funnførende lag er det i sørlig del av feltet i underkant av 1 m. Det nederste laget (lag 7) i 

profil 174 viser naturlig dannet gytje og tilsvarer lag 4 i profil 172. Over lag 7 i profil 174 

skjer en kraftig innblanding av leire. Tilkomsten av leire kan skyldes at mineraljorden 

blottlegges i forbindelse med at omkringliggende areal oppdyrkes, men i prøvene og 

profilet ser det mer ut som om den nederste leiren, som ligger direkte på torven, er påført. 

Fra gamle kart er det tydelig at Starelva, i hvert fall på 1800-tallet hadde sitt løp forbi 

lokaliteten, antakelig der hvor grenseskillet mellom Østby og Horne er i dag. 

Vannføringen der har vært større enn i myra og med gjentatte flomepisoder. Innslagene 

av leire i profil 174 kan ha en slik forklaring. 

 

8.2 ANALYSE AV JORDPROFILER, POLLEN- OG MAKROFOSSILANALYSE 

Annine Moltsen fra Natur & Kultur kom ut i felt og tok ut store jordprøver. Ni prøver ble 

sendt til Natur & Kultur, og fem av disse ble plukket ut for nærmere analyse. På 

laboratoriet ble jordprøvene vasket ut for makrofossiler og det ble tatt ut mindre prøver 

for analyse av pollen. De ulike lagene ble også vurdert med utgangspunkt i jordprofiler i 

felt og de nevnte jordprøvene. Jordprøvene er katalogisert under C60107/29. For mer 

detaljerte beskrivelser av de ulike lagene, se Moltsens rapport vedlagt.  
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Analysene viser at det har vært stillestående vann på det tidspunkt hvor lårbeina ble 

deponert. Landskapet har vært åpent med noe trevekst dominert av furu, bjørk, eik og en 

del pil. Det har i hele den undersøkte perioden vært lite åkerbruk i området, noe som kan 

tyde på at stedet har vært noe perifert og ikke ligget inntil samtidige bosetningsområder. 

Innholdet av frø fra gresslandsarter og sumpplanter i prøvene fra profil 172 stammer fra 

planter som har grodd på lavt vann ved kanten av myra. 

 

Det skjer etter hvert en tilgroing og uttørking av gytjen, men uttørkingen kan til dels være 

sekundær med bakgrunn i nyere tids drenering av området. De øverste lagene virket noe 

omrotet og det ble observert massiv tilgroing. Like over nivået hvor lårbeinsknoklene ble 

funnet ble det funnet huggeflis, noe som tyder på at det har vært felt trær. I samme nivå 

ble det gjort funn av trekull og fragmenter av delvis forkullet tre. Det ble derimot ikke 

funnet spor av ytterligere kulturpåvirkning i prøven fra selve laget hvor lårbeinet ble 

funnet. C14-dateringer av frø fra jordlagene (JP 185B og JP187B) viser en relativt klar 

stratigrafi og gir inntrykk av begrensede forstyrrelser i de funnførende sjiktene. JP 2018 

er tatt under en av steinene i røys A2005, og gir trolig en bakre datering av røysa til 

50BC–130 AD, mens en ubrent tann av hest funnet oppå røysa til sammenlikning er 

datert til 330–540 AD. 

 

For øvrige analyseresultater, se vedlagt rapport. 

 

Prøvenr. Cnr. Prøvemateriale C14-datering 

BP 

C14-datering 

2δ 

Lab. nr. 

JP113 C60107/29 Frø (Crataegus sp.) 2432±34 760–400 BC Ua-51582 

JP185 (B) C60107/29 Frø (Crataegus sp.) 2511±36 800–510 BC Ua-51583 

JP187 (B) C60107/29 Frø (Numphaea alba) 1874±33 60–230 AD Ua-51584 

JP193 C60107/29     

JP2018 C60107/29 7 frø (alnus) 1974±39 50BC–130 AD Ua-51585 

Tabell 5. Oversikt over analyserte jordprøver og prøver som er C14-daterte. 

8.3 C14-DATERINGER 

Det foreligger samlet 11 C14-dateringer fra utgravningen. Det er foretatt dateringer av 

både humant og animalsk ubrent beinmateriale samt dateringer av plantemateriale 

utplukket fra jordprøver. 

 

 

Prøvenr. Cnr. Prøvemateriale C14-datering BP C14-datering 2δ Lab. nr. 

JP2018 C60107/29 7 frø, svartor 1974±39  50 BC–130 AD Ua-51585 

JP113 C60107/29 Frø (Crataegus sp.) 2432±34 760–400 BC Ua-51582 

JP185B C60107/29 Frø (Crataegus sp.) 2511±36 800–510 BC Ua-51583 

JP187B C60107/29 Frø (Numphaea alba) 1874±33 60–230 AD Ua-51584 

F2017 C60107/16 Tann fra hest 1638±30  330–540 AD Ua-5069 

 C60107/1 Lårbein (menneske) 2170±30  BC 360–120 Beta 

370364 

F114 C60107/2 Lårbein (menneske) 2183±46 BP BC 390–110 Ua-51812 
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Prøvenr. Cnr. Prøvemateriale C14-datering BP C14-datering 2δ Lab. nr. 

(100 mg) 

F179 C60107/9 Ubrent bein (hest) 1220±30 BP 690–885 AD Beta-

396075 

F2059 C60107/24 Ubrent bein (storfe) 1570±30 BP 415–560 AD Beta-

396076 

F179 C60107/10 Ubrent bein (storfe) 1541±32 BP 420–590 AD Ua-50689 

F179 C60107/13 Ubrent bein (svin) 1467±32 BP 540–650 AD Ua-50690 

F2059 C60107/23 Ubrent bein (hov) 1307±35 BP 650–780 AD Ua-50692 

Tabell 6. Oversikt over samtlige C14-dateringer 

 

 

Figur 18. Fremstilling av samtlige C14-dateringer ved hjelp av Oxcal. 

 

9.  VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Ved den arkeologiske undersøkelsen ble det øverste pløyelaget samt øvre del av myrlaget 

fjernet med gravemaskin. Noe ubrent beinmateriale av dyr ble observert og tatt inn 

underveis, men dette materialet er trolig forstyrret ut av sin opprinnelige kontekst i 

forbindelse med tidligere drenering av området. I funnførende lag, mellom 1 og 1,4 m 

dypt, ble det funnet flere konsentrasjoner av dyrebein, i alt ca. 5 kg. I tillegg ble det 

funnet flere små, hvite knyttnevestore stein spredt i myra. Det fremkom også et lårbein 

fra menneske. Dyreknoklene fremkom i et område der det også ble gjort funn av en 

steinsamling eller liten røys. Kjevepartiet av en hest ble funnet blant steinene i røysa. 

Dyreknoklene er i overveiende grad ekstremitetsbein fra hest, storfe og sau/geit, og et 

fåtall ulike skjelettelement gjentas flere ganger i materialet. Dette tyder på et bevisst 

nedleggelsesmønster hvor spesifikke typer bein fra utvalgte dyrearter har blitt deponert 

snarere enn en «generell» avfallshåndtering hvor mat- og slakteavfall har blitt kastet i 

vannet. 
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Det foreligger 11 C14-dateringer som gir et godt bilde av stratigrafien i myra og hvordan 

innholdet i deponeringene har blitt endret over tid. De eldste dateringene er fra yngre 

bronsealder mot overgangen til førromersk jernalder og er foretatt på frø fra funnførende 

lag og fra samme nivå som funn av lårbein fra menneske. De to lårbeina, fra hhv. høyre 

og venstre lår, er begge datert til førromersk jernalder, innenfor tidsspennet ca. 400–110 

f.Kr. Analyser av stratigrafien i myra tyder på at lårbeina, fra en kvinne på 20–30 år, er 

nedlagt i åpent, stillestående vann. Hvorvidt deponeringen opprinnelig omfattet hele 

kroppen, er ikke bragt på det rene, men det ble ikke funnet flere menneskebein. Funn av 

et fåtall utvalgte kroppsdeler, slik situasjonen synes å være her, er også kjent fra 

deponeringer ellers i Skandinavia.  

 

Ved det som er tolket som bredden av innsjøen ble det gjort funn av en steinsamling eller 

liten røys med kalkholdige, hvite steiner. Basert på analysert materiale fra under en av 

steinene i røysa så har denne delen av innsjøen kun periodevis stått under vann. Trolig 

har røysa derfor ligget ved bredden av vannet. De største konsentrasjonene av 

dyreknokler ble gjort rett nord og nordøst for steinsamlingen. Det kan derfor tenkes at 

røysa er anlagt som en plattform eller et alter i overgangen mellom land og vann. 

Knoklene er i så tilfelle deponert på røysa og, for en stor del, ute i det dypere vannet, 

utenfor røysa. Ingen bein ble funnet sør og vest for røysa, dvs. mot tørt land. Det kan 

selvfølgelig ikke utelukkes at bein lagt inntil røysa i nordøstre del har blitt vasket ut i 

vannet ved høyere vannstand. En C14-datering av frø fra laget under den ene steinen i 

røysa har gitt en bakre datering til 50 f.Kr. – 130 e.Kr. En tann av hest funnet mellom 

steinene i røysa er datert til 330–540 e.Kr. og bekrefter at nedleggelser av dyreknokler 

synes å være en seinere praksis enn deponeringer av humane knokler. Øvrige dateringer 

av knokler fra dyr er datert innenfor tidsspennet yngre romertid til merovingertid, ca. 

420–780 e.Kr. Pollenanalyser fra myra tyder på at våtmarksområdet har ligget i et åpent 

landskap, men noe perifert i forhold til samtidig bosetning, da det kun er påvist 

begrensede spor av dyrkning i lagene. 

 

I Sør-Skandinavia og ellers i Nord-Europa er det gjennom mange år funnet ubrente 

levninger etter mennesker i myrer og sumpområder, både skjeletter og til dels velbevarte 

lik. Det danske begrepet «moselig» (moselik) brukes også i Norge om myrfunn der 

bløtvev som hud, hår og negler er bevart, mens begrepet «myrskjelett» synes best egnet 

for funn der kun knokler og beinrester er bevart (Sellevold 2011:67). Fraværet av 

nedbrytende oksygen og tilstedeværelse av konserverende aktive stoffer i myra er 

avgjørende for bevaringsforholdene. Om bløtdelene ved liket er bevart er derfor knyttet 

til den enkelte myrs egenskaper. Det er spesielt i såkalte høymyrer at bløtdelene er bevart. 

Slike myrer har ikke kontakt med grunnvannet og tar derfor ikke opp stoffer nedenfra. 

Spagnum-planten lever i slike myrer og bidrar aktivt til konserveringen av liket. Hvis 

liket er nedlagt i en myr med kalkrikt jordsmonn, slik situasjonen er i Stange, vil normalt 

bare skjelettet bevares, mens bløtdeler, hår og tøy av ull, skinn og lær vil brytes ned 

fullstendig (jf. Jensen 2006).  

 

Funn av levninger etter mennesker fra våtmarksområder er svært sjeldent i Norge. Det er 

aldri funnet moselik, men en nyere gjennomgang av materialet viser at det innenfor 

kategorien «myrskjelett» er gjort funn av levninger etter 15 individer fra ni forskjellige 

lokaliteter (Sellevold 2011:80). Funnene er datert innenfor perioden steinalder – 

middelalder, og begge kjønn og alle aldersgrupper er representert. Det er kun i Hedmark 
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det er gjort funn av skjeletter datert til førromersk jernalder. Helge Høegs (2011) analyser 

av pollenprøver fra funnstedene viser at de døde ble nedlagt i åpent vann, i likhet med 

funnene fra Starene. 

 

I tillegg til funnet fra Starene foreligger det nå seks skjelettfunn fra fire ulike funnsteder i 

Hedmark, og med ett unntak er samtlige datert innenfor førromersk jernalder. Det påviste 

materialet er svært fragmentarisk, og ingen hele skjelett forekommer. 

 

ID Cnr. Funnsted Kommune Antall 

indiv. 

Kjønn og alder Datering 

162013 C57543 Kolstad Ringsaker 1 Kvinne, 45-60 år ca. 500 f.Kr. 

 C36434 Ry Hamar 1 Mann, 35-55 år ca. 470 f.Kr. 

142111  Nordre Rå/Lange Re Stange 3 I: Mann, 35-55 år 

II: Mann, 35-55 år 

III: Kvinne, 25-35 år 

ca. 540-390 f.Kr. 

ca. 410-350 f.Kr. 

ca. 350-290 f.Kr. 

177272 C60106 Skytra Stange 1  ca. 800 f.kr 

Tabell 7. Oversikt over skjelettfunn fra Hedmark 

ID 162013 Kolstad i Ringsaker (C57543) 

Funnet omfatter deler av skjelettet av en eldre kvinne, ca. 1,60 m høy, med spor etter 

slitasjegikt. Funnet på ca. 1,5 m dybde ved henting av myrjord ca. 40 m fra kanten av 

Kinnlitjernet. Funnet ble trolig gjort omkring 1910, men ble levert inn i 1976 (Nybruget 

2011) 

 

(Uten ID) Ry i Vang (C36434) 

Funnet fremkom i 1976 under grøftegraving i nærheten av det nesten gjengrodde 

Rytjernet, ca. 1,5 m dypt. Rester av vannplanter over og i samme lag tyder på at den døde 

var senket i åpent vann. Over liket var det plassert tilhugde greiner. Over greinene var det 

lagt små og store steiner. På en av steinene lå et stykke tvunnet rep. Nesten hele skjelettet 

ble funnet. Av store deler var det bare hodeskallen som manglet. KHM gjennomførte 

etterundersøkelser i 1983 og 2004. En bit av bjørkestammen og repstykket av bast er 

datert til førromersk jernalder (Nybruget 2011). 

 

ID 142111 Nordre Rå/Lange Re i Stange 

Funnet fremkom i 1988 under arbeid med å grave dreneringsgrøfter i et myrlendt, 

allerede oppdyrket areal nord for Vitbergstjernet på Lange Re. Deler av hodeskallen til 

skjelett I (C57537/1) ble funnet 1,2 m dypt. Flere skjelettdeler ble funnet senere. 

Ytterligere en hodeskalle (C57537/2) ble funnet ca. 300 m lenger nord, på Nordre Rås 

grunn. Funnet ble gjort ca. 1 m under overflaten, i bunnen av en dreneringsgrøft. Skjelett 

III (C57537/3) fremkom ved etterundersøkelse samme sted som skjelett II. Skjelett II og 

III var dekket til med kvister og jord. Funnstedene ligger innenfor et tidligere 

sammenhengende våtmarksområde (Resi 2011). 

 

(ID 177272) Skytra i Stange (C60106) 

Funn av kraniefragmenter fremkommet ved grøfting i 2014. Datert til yngre bronsealder, 

ca. 2800 BP. 

 

Forskningen omkring de danske moselikene er omfattende, det samme gjelder for 

liknende funn i Nord-Tyskland, Nederland og England. I følge en nyere gjennomgang 
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teller materialet fra Danmark 145 myrlik fra 79 funnsteder (Ravn 2010:113). Det norske 

skjelettmaterialet har kun i begrenset grad vært gjenstand for en forskningsmessig 

gjennomgang. Med referanse til det danske materialet, hvor flere av likene viser spor etter 

henging og/eller vold, blir slike nedleggelser i myr gjerne tolket som rituelle drap der et 

menneske først er henrettet og deretter ofret (Baefverfeldt 2006). Tolkningene har sin 

bakgrunn i Tacitus’ Germania (1997:71) der han forteller at «forrædere og desertører ble 

hengt i trær, mens feiginger, folk som har skulket unna i strid, og slike som har vanæret 

sin kropp, blir druknet i gjørmete myrer, med et flettverk av vidjer lagt over». De seinere 

årene er tolkningene blitt mer nyanserte med referanse til materialets store variasjon, både 

når det gjelder dødsårsak, behandlingen av den døde og selve nedleggelsen. Berit J. 

Sellevolds bestemmelser og analyser av skjelettmaterialet fra Hedmark viser også at 

ingen av skjelettene har spor etter ytre påført vold, men dødsårsaken er heller ikke 

avklart. Med referanse til funnene fra det nylig undersøkte våtmarksområdet Starene på 

Østby er det grunn til å se deponeringene på Hedmarken som mer komplekse enn 

tidligere antatt. Både dyreknokler, hvite steiner og dateringsspennet knytter funnene i 

økende grad til tilsvarende funnkontekster ellers i Skandinavia. 

 

10.  SAMMENDRAG 

Arkeologisk undersøkelse gjennomført i perioden 1. – 19. september 2014. Lokaliteten 

ligger innenfor våtmarksområdet Starene i Romedal i Stange kommune. Et lårbein av 

kvinne C14-datert til førromersk jernalder fremkom ved drenering av jordbruksmark i 

2013. I 2014 ble det søkt dispensasjon for ytterligere drenering. Ved den arkeologiske 

undersøkelsen ble overliggende matjord og torvjord fjernet maskinelt ned til en dybde på 

ca. 1,40 m. Det ble gjort funn av ytterligere ett lårbein og nesten 5 kilo dyrebein. De to 

lårbeina antas å komme fra samme individ; en kvinne på 25–30 år. Ca. 50 % av dyrebeina 

er fra hest, ellers forekommer storfe og sau/geit Det er i overveiende grad gjort funn av 

ekstremitetsbein og de samme knokkeltypene er funnet flere ganger, f.eks. knokler fra 

for- og bakfot. Det foreligger 11 C14-dateringer fra undersøkelsen som viser at bruken 

ikke opphørte med nedleggelsene av menneskebein i førromersk jernalder, men at 

deponeringer av dyrebein fant sted i perioden romertid–merovingertid. Det foreligger 

analyser av pollen- og jordprøver foretatt av Annine Moltsen ved Natur & Kultur. 
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12. TILVEKSTTEKST, C60107 

C60107/1-29 

Myrfunn fra eldre jernalder fra STARENE, av ØSTBY (229/1), STANGE K., 

HEDMARK.  

Funnomstendighet: Fremkommet ved drenering av dyrket mark og påfølgende 

arkeologisk undersøkelse gjennomført av KHM i perioden 1.– 19. september 2014. 

Undersøkelsesområdet ligger innenfor våtmarksområdet Starene. Funnene ble gjort ved 

ca. 1,40 m dybde og undersøkelsesområdet omfattet 242 m
2
. Lårbeina er antatt 

fremkommet i nærheten av hverandre. Lårbeinet som ble funnet ved registrering 

fremkom innenfor det området som KHM undersøkte, men eksakt funnsted er ikke kjent. 

Ved den arkeologiske undersøkelsen fremkom enkelte dyrebein allerede i pløyelaget, 

men det ble også påvist flere konsentrasjoner. Størst var konsentrasjonen i SV-del av 

feltet, inntil og delvis på en røys/steinsamling. Hver funnkonsentrasjon ble innmålt med 

et funnummer. Ved katalogisering har kontekst og art vært førende, dvs. at under hver 



229., Stange  Saksnr. 14/4182  

 

  

 32 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

kontekst så har bein fra hver art samme undernr. Beina ligger i separate poser merket med 

undernr. og SAU nr.  Det osteologiske materialet er analysert ved SAU i Uppsala. Det 

foreligger 11 C14-dateringer fra undersøkelsen, utført ved Beta Analytics og 

Universitetet i Uppsala. Makrofossil- og pollenanalyser er utført av Annine Moltsen, 

Natur & Kultur.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger innenfor våtmarksområdet Starene og i 

nåværende dyrket mark. Lokaliteten ligger 245 m rett Ø for Hornessvingen og 585 m rett 

N for krysset Hornessvingen-Frenningvegen. Lokaliteten ligger i flukt med, og rett S for, 

eiendomsgrensen mellom Østby 229/1 og Horne 433/2  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6742250, Ø: 294451.  

LokalitetsID: 175214.  

Innberetning/litteratur: Grethe Bjørkan Bukkemoen 2016: Rapport fra arkeologisk 

undersøkelse av skjelettdeler og dyrebein fra våtmarksområdet Starene. Østby, 229/1, 

Stange k., Hedmark. KHMs arkiv  

Funnet av: Grethe Bjørkan Bukkemoen.  

Funnår: 2014.  

Katalogisert av: Grethe Bukkemoen.  

 

1) Bein, ubrente av homo sapiens. Ubrent venstre lårbein av menneske, antatt samme 

individ som C60107/2. Mål: L: 41,2 cm.  C14-datert: 360-160 calBC, 2100+/-30 BP 

(Beta-370364). Fremkommet ved graving av dreneringsgrøft ca. 29. november 2013. 

Antatt dybde 1,5–2 m. Eksakt funnsted er ikke påvist, men det ligger innenfor det 

området som ble åpnet ved den arkeologiske utgravningen.  

2) Bein, ubrente av homo sapiens. Ubrent høyre lårbein av menneske, antatt samme 

individ som C60107/1.  Mål: Stl: 422,0 cm. C14-datert: 390–110 calBC, 2183+/-46 BP 

(Ua-51812). 

Det er boret to hull i lårbeinet og tatt ut beinmateriale til hhv. isotopanalyse og C14-

analyse, vekt 200 mg. Hullene ble etterfylt med gips. Funnet i myr, ca. 1,40 m dypt målt 

fra markoverflaten.  

Lårbeina er komplette med gråbrun farge og synes å ha tilhørt samme individ, en yngre 

kvinne, trolig mellom 20 og 30 år. Vurdert kroppshøyde: 158+/-4 cm (beregnet etter Janz' 

tabeller). Lårbeinas leddflate er uten tegn til slitasje med normal form og normal vinkel 

mellom lårhals og skaft (cello-diafysevinkelen): ca. 125 grader. Vinkelen mellom 

halsaksen og kneaksen (anteversjonsvinkelen) er noe større enn vanlig: ca. 30 grader, noe 

som muligens har medført at vedkommende, i hvert fall i barndommen, har gått litt 

"inntilbeins". Dette er et vanlig funn i normalbefolkningen, men kan ses noe hyppigere 

hos samene.  

Lårbeina er komplette med gråbrun farge og synes å ha tilhørt samme individ, en yngre 

kvinne, trolig mellom 20 og 30 år gammel. Vurdert kroppshøyde: 158+/-4 cm (beregnet 

etter Janz' tabeller). Lårbeinas leddflate er uten tegn til slitasje med normal form og 

normal vinkel mellom lårhals og skaft (cello-diafysevinkelen): ca. 125 grader. Vinkelen 

mellom halsaksen og kneaksen (anteversjonsvinkelen) er noe større enn vanlig: ca 30 

grader, noe som muligens har medført at vedkommende, i hvert fall i barndommen, har 

gått litt "inntilbeins". Dette er et vanlig funn i normalbefolkningen, men kan ses noe 

hyppigere hos samene.  

Bein, ubrente 

3) Vekt: 360,5 g. Skinnebein (tibia) av hest. SAU nr. 1.  SAU nr , Fnr: 101. 

Funnet i matjord under avdekking. 
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4) Vekt: 41,6 g.  Ribbein (costa) av hest. SAU nr. 2, Fnr: 2. Løsfunn matjord. 

5) Vekt: 0,6 g. Skinnbeinet av kvinand. SAU nr. 3, Fnr: F167. Funnet i 54x, 49y 

6) Vekt: 60,4 g. Fragment av underarmsbein (Radius) av hest. Fnr: F176. SAU nr. 4.  

Funnet i masser fra dreneringsgrøft  

7) Vekt: 185,4 g. Skinnebein (tibia) av hest. SAU nr. 5. Fnr: F177 

Funnet i Ø profilvegg, ca. 1 m dypt fra markoverflate  

8) Vekt: 2,7 g. Halebeinsvirvel (vertebra coccygeales) fra hest. Fnr: F178. SAU nr. 6.  

 

Fra funnkontekst F179 

Hest 

9) Vekt: 269,7 g.  Bekken (Coxae) SAU nr. 7.  

Vekt: 277 g.  Skinnbein (Tibia), SAU nr. 8.  C14 datert: 1220±30 BP, 690–885 cal AD 

(Beta-396075)  

Vekt: 116,1 g. Pipe fra frambein (Metacarpal 3). SAU nr. 9.  

Vekt: 124,6 g. Pipe fra frambein (Metacarpal 3), SAU nr. 10. 

Vekt: 182,4 g. Pipe frå bakbein  (Metatarsal 3). SAU nr. 11 

Vekt: 161,8 g. Pipe bakbein (Metatarsal 3). SAU nr. 12,  

Vekt: 3,3 g.  Beinsplint frambein (Metacarpal 2). SAU nr. 13. 

Vekt: 37,4 g. Kodebein (Phalanges 1). SAU nr. 14., SAU nr. 15. Costa, ribbein, hest.  

Vekt: 16,5 g. Ribbein (Costa). SAU nr. 15. 

Storfe 

10) Vekt: 4,4 g. Lendevirvel (Vertebra lumbales). SAU nr. 16.  

Vekt: 86,2 g. Mellomfot (Metacarpal). SAU nr. 17. 

Vekt: 29,3 g. Tenner. SAU nr. 18.  

Vekt: 65,9 g. Øverste nakkevirvel (Atlas). SAU nr. 19.  

Vekt: 15,8 g. Fragment av albuebein (Ulna). SAU nr. 23. C14-datert: 1541±32 BP, 420–

590 cal AD (Ua-50689). 

Andre 

11) Vekt: 29,4 g. Skinnbein (Tibia) av sau. SAU nr. 20. 

12) Vekt: 16,6 g. Underarmsbein (Radius) av sau/geit. SAU nr. 21. 

13) Vekt: 15,5 g. Fragment av kranie (occipitale/parietale) av tamsvin. C14-datert: 

1467±32 BP, 540–650 cal AD (Ua-50690). SAU nr. 24. 

14) Vekt: 1,3 g. Ubestemt fragment av pattedyr. SAU nr. 22.  

15) Vekt: 26,7 g.  Fragment av øverste del av albuebeinet (Ulna) av hest. SAU nr. 25.  

Fnr: F205 

Fra funnkontekst F2017, røys A205 

Hest 

16) Vekt 350, 1 g. Stort fragment av underkjeve (Mandibula) med mange av tennene 

bevart. Hesten er aldersbestemt til ca. 2,5 år. SAU nr. 26.  

Vekt 13,9 g. Melketann, pd 4. C14-datert: 1638±30 BP, 330–540 calAD (Ua-50691). 

SAU nr. 27 (tatt frå SAU nr. 26). 

Vekt 81,9 g. Fragment av bekkenbein (Coxae). SAU nr. 28. 

Vekt 8,2 g. Tann. SAU nr. 29. 

Vekt 63,5 g. Tenner frå overkjeve. SAU nr. 30. 

Vekt 13,8 g. Fragment av skulderblad (scapula). SAU nr. 33. 

Storfe 

17) Vekt 2,2 g. Tann. SAU nr. 31.  

Vekt 116,5 g. Pipe frå bakbein (Metatarsal). SAU nr. 32. 
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Stort pattedyr/pattedyr 

18) Vekt 3 g. Fragment av kort knokkel (ossa brevia). SAU nr. 34.  

Vekt 12,3. Svært fragmentariske deler av bein fra pattedyr. SAU nr. 35 

 

Fra funnkonsentrasjon F2019 

Hest 

19) Vekt 42,1 g. Ribbein (Costa). SAU nr. 36.  

Vekt 26,6 g. Ribbein (Costa). SAU nr. 37.  

Vekt 24 g. Ribbein (Costa). SAU nr. 38.  

Vekt 29,3 g. Ribbein (Costa). SAU nr. 39.  Det sagd av en prøve for C14-datering fra den 

distale enden.  

Vekt 30,1 g. Ryggvirvel (Vertebra Cervicales). SAU nr. 41.  

Vekt 43,8 g. Kodebein (Phalanges 1). SAU nr. 40. 

Vekt 30,1 g. Halsvirvel (Vertebra cervicales). SAU nr. 41.  

Vekt 111,3 g. Pipebein (Metacarpal 3). SAU nr. 43. 

Storfe 

20). Vekt 179,5 g. Lårbein (Femur). SAU nr. 44.  

Vekt 79,6 g. Pipebein frembein (Metacarpal), SAU nr. 45. 

Vekt 69,9 g. Pipebein bakbein (Metatarsal). SAU nr. 46.. 

Vekt 144,9 g. Del av underkjeve (Mandibula) med tenner. SAU nr. 47.  

Vekt 134,2 g. Del av underkjeve (Mandibula). SAU nr. 48. 

Stort pattedyr/Pattedyr 

21) 47,9 g. Fragment av rørknokkel (ossa longa). SAU nr. 42.  

2,7 g. Ryggvirvel (Vertebrae Cervicales). SAU nr. 51.  

4,2 g. Fragment av bein. SAU nr. 52. 

Sau/geit 

22) 6 g. Ryggvirvel (Vertebrae Cervicales). SAU nr. 49.  

9,9 g. Fragment av overarmsbein (humerus). SAU nr. 50.  

 

23) Vekt: 42,6 g gram. Hov (Phalanx 3) av hest. C14-datert til: 1307±35 calBP, 650–780 

AD (Ua-50692). SAU nr. 54.  Fnr: 2059.  Funnet innenfor 59x, 45 y  

24) Vekt 45,5 g. Fragment av lårbein (Femur). C14-datert til 1570±30 BP, 415–560 

calAD (Beta-396076). SAU nr. 53. Fnr: 2059.  Funnet innenfor 59 x, 45 y og 58 x, 45 y  

 

Fra pløyelaget, F200010 

Hest 

25) Vekt 44 g. Kodebein (Phalanges 1). SAU nr. 55.  

Vekt 33,7 g. Ryggvirvel (Vertebrae Cervicales). SAU nr. 56.   

Storfe 

26) 52,7 g. Hælbein (Calcaneus.  SAU nr. 57.  

64,9 g. Hælbein (Calcaneus). SAU nr. 58.  

58,7 g. Fragment av ribbein (Costa). SAU nr. 59.  

27,5 g. Fragment av ribben (Costa). SAU nr. 60 

53,5 g. Tenner M1 og M2 max (Dens). SAU nr. 61.  

Sau/geit 

27) Vekt 14,7 g. Underarmsbein (Radius). SAU nr. 62.  
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28) Tre staur av furu. Tydelig tilhugget i endene. F2040. Stl. 83 cm, stt. 3,8 cm. (F210 i 

analyserapport) er C14-datert til: 1670–1950 AD, 128±30 BP (Ua-50968). F212. Stl. 124 

cm, stt. 3,2 cm. F2060. Stl. 74 cm, stt. 3,3 cm.. Fnr: F2040, 212, 2060.  

F2040 funnet i 59x, 47y, sv, F212 funnet i 60x, 51y sø, F2060, løsfunn i avdekkede 

jordmasser fra Ø del av feltet. De tilhuggede spissene er saget av og magasinert. 

29) 12 prøver, annet hvorav 9 ble innsendt for vurdering av analyse. 5 av prøvene ble 

analysert for pollen og makro. Prøvene er tatt ut som store jordprøver og oppdelt på 

analyselaboratoriet. 4 prøver er C14-datert. Fra JP113, fra tett ved lårbein F114 

(C60107/2): 1 frø er C14-datert: 2432±34 BP, 760–400 calBC (Ua-51582). Frø fra 185b 

C14-datert til: 2511±36 BP, 800–510 calBC (Ua-51583). 187b er C14-datert til: 1874±33 

BP, 60–230 calAD (Ua-51584). JP193, profil 172, overgang mellom lag 3 og 2 JP189, 

profil 174, lag 6 og 7 JP191, profil 174, lag 5 og 4 JP2000, profil 2001, overgang lag 2 og 

3. Samme lag som røys 2005. JP2018, fra røys A2005. Tatt fra under en av steinene i 

røysa. 7 frø av Svartor er datert: 1974±39 BP, 50 calBC–130 calAD (Ua-51585).  

Fnr: JP166, JP113, JP185, JP187, JP193, JP189, JP 191, JP2000, JP2018. Fnr. 195, 197 

og 200 er magasinert. 

 

13.  FUNNLISTE 

Funnr.  Cnr. Type 

F101 C60107/3 Knokkel av hest 

F112 C60107/4 Knokkel av hest 

F114 C60107/2 Lårbein av menneske 

F167 C60107/5 Knokkel av fugl 

F176 C60107/6 Knokkel av hest 

F177 C60107/7 Knokkel av hest 

F178 C60107/8 Knokkel av hest 

F179 C60107/9-14 Knokler av hest, storfe, sau/geit og svin 

F205 C60107/15 Knokkel av hest 

S212 C60107/28 Staur 

S2040 C60107/28 Staur 

F2017 C60107/16-18 Knokler av hest, storfe og stort pattedyr 

F2019 C60107/19-22 Knokler av hest, storfe, sau/geit 

F2059 C60107/23-24 Knokler av hest (hov) og storfe 

F200010 C60107/25-27 Knokler av hest, storfe, sau/geit 

 

14. PRØVEMATERIALE 

14.1 JORDPRØVER 

Prøvenr. Kontekst Cnr Innhold C14-datering BP   

JP113 Tett inntil 

lårbein 

C60107/2 

C60107/29 Frø (Crataegus 

sp.) 

2432±34 760–

400 

BC 

Ua-

51582 

JP166 55x, 49y NV C60107/29     

JP185B Profil 172 C60107/29 Frø (Crataegus 2511±36 800– Ua-
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Prøvenr. Kontekst Cnr Innhold C14-datering BP   

sp.) 510 

BC 

51583 

JP187B Profil 172 C60107/29 Frø (Numphaea 

alba) 

1874±33 60–

230 

AD 

Ua-

51584 

JP189 Profil 174 C60107/29     

JP191 Profil 174 C60107/29     

JP193 Profil 172 C60107/29     

JP195 Profil 172 C60107/29     

JP196 Profil 172 Kassert     

JP197 Profil 172 C60107/29     

JP198 Profil 172 Kassert     

JP199 Profil 172 Kassert     

JP200 Profil 172 C60107/29     

JP201 Kassert      

JP2000 Profil 2001 C60107/29     

JP2018 Røys 2005 C60107/29 7 frø (alnus) 1974±39 50B

C–

130 

AD 

Ua-

51585 

 

14.2 MIKROMORFOLOGI 

Det ble tatt ut to mikromorfologiprøver i felt. Ingen av disse er analysert. Kassert. 
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15. FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett mot Opptaksdato 

Cf35148_001.JPG Oversikt over utgravningsområdet før oppstart, sett mot Starholen. NØ 01.09.2014 

Cf35148_002.JPG Vi har begynt å fjerne pløyelaget og beveger oss ned i mya. ca. 80 cm dypt. I 
bildet: Kjetil Skare 

NØ 02.09.2014 

Cf35148_003.JPG Ca. 80 cm dypt. Kjetil Skare N 02.09.2014 

Cf35148_004.JPG Ca. 1,20 m dypt. Kjetil Skare N 02.09.2014 

Cf35148_005.JPG Ca. 1,20 m dypt. I bildet: Kjetil Skare N 02.09.2014 

Cf35148_006.JPG Funn av lårbein in situ. NØ 02.09.2014 

Cf35148_007.JPG Funn av lårbein in situ NØ 02.09.2014 

Cf35148_009.JPG Funn av lårbein NØ 02.09.2014 

Cf35148_010.JPG Funn av lårbein NØ 02.09.2014 

Cf35148_011.JPG Utvidelse av område omkring lårbein Ø 03.09.2014 

Cf35148_012.JPG Utvidelse omkring lårbeinet Ø 03.09.2014 

Cf35148_013.JPG Utgravning av lårbein ØNØ 03.09.2015 

Cf35148_015.JPG Spiker markerer uttatt jordprøve (F113) til venstre for lårbein NØ 01.09.2014 

Cf35148_016.JPG Utgravning av lårbein. I bildet: Kjetil Skare ØNØ 03.09.2015 

Cf35148_017.JPG Lårbein tas ut av myra. I bildet: Kjetil Skare NØ 03.09.2014 

Cf35148_018.JPG Lårbein tas ut av myra NØ 01.09.2014 

Cf35148_019.JPG Lårbein tatt ut. Holdes av Kjetil Skare   03.09.2014 

Cf35148_020.JPG Kjetil Skare holder Lårbein (F114), C60107/2.   01.09.2014 

Cf35148_021.JPG Lårbein (F114), C60107/2   03.09.2014 

Cf35148_022.JPG Lårbein F114 (C60107/2)   03.09.2014 

Cf35148_025.JPG Lårbein (F114) C60107/2   03.09.2014 

Cf35148_026.JPG Oversikt over feltet mot Horne. Markering i feltet viser funnsted for lårbein NV 05.09.2014 

Cf35148_027.JPG Oversikt over feltet med funnsted for lårbein markert. Retning mot Horne. NV 05.09.2014 

Cf35148_028.JPG Oversikt over utgravningsfeltet sett mot Østby SV 05.09.2014 

Cf35148_029.JPG Oversikt over funnsted for lårbein, sett mot Østby S 05.09.2014 

Cf35148_030.JPG Oversikt over feltet etter regnvær. I bildet Mar Dyrstad Hartvigsen NV 09.09.2014 

Cf35148_031.JPG Feltet etter regnvær. I bildet Mari Dyrstad Hartvigsen NV 09.09.2014 

Cf35148_032.JPG Profil 172 som viser dannelsen av myra fra åpent vann til myr SØ 11.09.2014 

Cf35148_035.JPG Profil 172 SØ 11.09.2014 

Cf35148_036.JPG Profil 172, nærbilde SØ 11.09.2014 

Cf35148_038.JPG Profil 172 SØ 11.09.2014 

Cf35148_040.JPG Profil 172 SV 11.09.2014 

Cf35148_041.JPG Høstmorgen på utgravningsfeltet N 11.09.2014 

Cf35148_043.JPG Profil 174 NNV 11.09.2014 

Cf35148_044.JPG Profil 174 NNV 11.09.2014 

Cf35148_045.JPG Profil 174 NNV 11.09.2014 

Cf35148_046.JPG Profil 174 NNV 01.09.2014 

Cf35148_047.JPG Profil 174, nedre del. NNV 11.09.2014 
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Filnavn Motiv Sett mot Opptaksdato 

Cf35148_048.JPG Profil 174, øvre del NNV 11.09.2014 

Cf35148_049.JPG Profil 172, prøvene Annine tok ut. NNV 11.09.2014 

Cf35148_051.JPG Profil 174, med prøver tatt ut av Annine Moltsen markert NNV 11.09.2014 

Cf35148_052.JPG Mikromorfologiprøve P206 fra profil 172 SØ 12.09.2014 

Cf35148_053.JPG Mikrofmorfologiprøve P206 fra profil 172 SØ 12.09.2014 

Cf35148_054.JPG Mikromorfologiprøve P207 i profil 174 NV 01.09.2014 

Cf35148_056.JPG Arbeidsbilde, Kjetil Skare og Mari Dyrstad Hartvigsen V 12.09.2014 

Cf35148_057.JPG Arbeidsbilde med Kjetil Skare SV 12.09.2014 

Cf35148_058.JPG Arbeidsbilde med Kjetil Skare V 12.09.2014 

Cf35148_059.JPG Staur fremkommet NV 12.09.2014 

Cf35148_061.JPG Staur in situ NV 12.09.2014 

Cf35148_062.JPG Staur gravd frem NØ 12.09.2014 

Cf35148_064.JPG Tilhugget spiss på staur NØ 12.01.2004 

Cf35148_066.JPG Staur. Mari Dyrstad Hartvigsen NØ 12.09.2014 

Cf35148_067.JPG Funn av hoven til hest Ø 16.09.2014 

Cf35148_068.JPG Funn av dyrebein, 59x,45y N 01.09.2014 

Cf35148_069.JPG Hoven til hest, 58x,45y Ø 16.09.2014 

Cf35148_070.JPG Oversikt gravde lag N 16.09.2014 

Cf35148_073.JPG Oversikt med Kjetil Skare og Mari Dyrstad Hartvigsen N 01.09.2014 

Cf35148_074.JPG Arbeidsbilde N 26.09.2014 

Cf35148_078.JPG Oversikt. Utgravnignsfeltet sett mot tunet på Østby Sv 16.09.2014 

Cf35148_079.JPG Utgravningsfeltet sett mot sørøst SØ 16.09.2014 

Cf35148_080.JPG Beitekyr ved Starholen S 16.09.2014 

Cf35148_081.JPG Beitekyr ved Starholen S 16.09.2014 

Cf35148_083.JPG Ferdig med graving for hånd. Maskinen skal gå over. Ø 17.09.2014 

Cf35148_084.JPG Funnsted staur nr. 2 Ø 17.09.2014 

Cf35148_086.JPG Staur nr. 2 Ø 17.09.2014 

Cf35148_087.JPG Staur nr. 2 Ø 17.09.2014 

Cf35148_088.JPG Staur nr. 2 Ø 17.09.2014 

Cf35148_090.JPG Graving med maskin Ø 17.09.2014 

Cf35148_091.JPG Med maskin SØ 12.09.2014 

Cf35148_092.JPG Graving med maskin N 17.09.2014 

Cf35148_093.JPG Utvidelse av feltet i SV del Ø 17.09.2014 

Cf35148_094.JPG Utvidelse av SV del Ø 17.09.2014 

Cf35148_095.JPG Ferdig avdekket område Ø 17.09.2014 

Cf35148_096.JPG Ferdig avdekket område N 17.01.2004 

Cf35148_097.JPG Samling dyrebein fra det Sv hjørnet N 17.09.2014 

Cf35148_098.JPG Samling dyrebein fra SV hjørnet V 17.09.2014 

Cf35148_099.JPG Steinsamling A2005 V 17.09.2014 

Cf35148_100.JPG Steinsamling A2005 V 17.09.2014 

Cf35148_101.JPG Steinsamling A2005 Ø 17.09.2014 

Cf35148_102.JPG Steinsamling A2005 V 17.09.2014 
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Filnavn Motiv Sett mot Opptaksdato 

Cf35148_103.JPG Steinpakning A2005 N 17.09.2014 

Cf35148_105.JPG Profil 2001 med røys 2005 NV 17.09.2014 

Cf35148_106.JPG Profil 2001 med røys 2005 NV 17.09.2014 

Cf35148_107.JPG Profil 2001 ved røys 2005 NV 17.09.2014 

Cf35148_108.JPG Gården i forgrunnen er Østby 229/1. Lokaliteten ligger omtrent midt i bildet og 
mot høyre. 

N 01.09.2014 

Cf35148_109.JPG Lokaliteten er midt i bildet NØ 17.09.2014 

Cf35148_110.JPG Lokaliteten er ca. midt i bildet NØ 17.09.2014 

Cf35148_111.JPG Lokaliteten midt i bildet NØ 17.09.2014 

Cf35148_112.JPG Lokaliteten er ca. midt i bildet NØ 17.09.2014 
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16.  ANALYSERESULTATER - VEDLEGG 

16.1  OSTEOLOGISK ANALYSE - DYREBEIN 
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 16.2 OSTEOLOGISK ANALYSE – HUMANT MATERIALE 
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16.3 POLLEN- OG MAKROFOSSILANALYSE 
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17.  KART OVER RUTESYSTEMET 
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18. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Feltdagbok 

 Profiltegninger 

 Tegning av rutesystem med dybder 

 Original prøveliste og funnliste 


