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SAMMENDRAG 

I forarbeidet til skilt- og skjøtselsplan for kulturminner i Garder i Vestby kommune, ble 

gravfeltene i området dokumentert på nytt. Det viste seg da at gravhaug 3 på gravfelt ID 

79868 ved Hovum gård var sterkt forstyrret av grevlingaktivitet. Kulturhistorisk museum 

foretok på bakgrunn av dette en undersøkelse av skadene sommeren 2015. 

Gjennom kartlegging av dyreganger og utkastmasser i forbindelse med disse, kom det 

frem at skadene på haugkonstruksjonen var mer omfattende enn forventet. Totalt over 20 

dyreganger med tilhørende utkasthauger ble dokumentert. Et utvalg på fem utkasthauger 

ble gravd og massene såldet. 

Såldingen resulterte i 18 keramikkskår og to brente bein. Det ble også innsamlet tre 

trekullprøver. To prøver av trekull ble sendt inn til analyse og gav C14-dateringer til 

henholdsvis 170 f.Kr.-5 e.Kr. og 90 f.Kr.-55 e.Kr.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

HOVUM SØNDRE, 99/2, VESTBY, AKERSHUS  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

I forarbeidet til skilt- og skjøtselsplan for kulturminner i Garder i Vestby kommune, ble 

gravfeltene i området dokumentert på nytt. Akershus fylkeskommune gjennomførte 

tilstandsregistrering i 2006 og feltet ble skiltet og tilrettelagt i 2009. Fylkeskommunen 

gjennomførte BARK-registrering i 2011 (Bevaringsprogrammet for arkeologiske 

kulturminner). Haug 3 på gravfelt ID 79868 var fullstendig rasert av dyreganger, og 

løsmasser fra haugen var utgravd og dratt utover. Eventuelle graver i haugen kunne være 

eksponert eller skadet i en slik grad at det var fare for destruksjon av arkeologisk 

materiale.  

 

Ettersom området var blitt tilrettelagt med informasjonstavler og turvei, ble det 

argumentert for at gravhaugen burde vært satt i bedre stand. Det er fare for erosjon og 

ytterligere skade som følge av økt ferdsel, og i tillegg vil tilgangen på oksygen i haugen 

gjennom dyregangene kunne øke nedbrytningen av evt. gjenstandsmateriale. Potensialet 

for funn ble ansett som stort, også tatt i betraktning tidligere funn fra gravhauger på 

nærliggende Garder. 

 

Kulturhistorisk museum anbefalte en trinnvis gjennomføring der første fase var å gå over 

løsmassene fra haugen ved tørrsålding og metallsøking for å få en indikasjon på 

ødeleggelsene i haugen, i tillegg til å dokumentere eventuelle eksponerte graver. Den 

foreliggende rapporten redegjør for dette første trinnet. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Kulturhistorisk museum gjennomførte undersøkelsen i perioden 29. juni til 3. juli 2015. 

Gaute Reitan var utgravningsleder og ansvarlig for undersøkelsene i felt. Claudia 

Arangua González var feltassistent sammen med Marianne Johansson fra Akershus 

fylkeskommune.  

 

Utsetting av fastpunkter for totalstasjon, innmåling første dag og metallsøk ble utført av 

Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum. 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Gaute Reitan Utgravningsleder Feltarbeid: 29.6.2015 – 

3.7.2015 

5 

Claudia A. Assistent 29.6.2015 – 3.7.2015 5 
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Navn Stilling Periode Dagsverk 

González 

Marianne 

Johansson 

Assistent* 29.6.2015 – 3.7.2015 5 

Magne Samdal GIS 29.6.2015 1 

Sum   16 

*utlånt fra Akershus fylkeskommune 
Tabell 1: Oversikt over deltakere, tidsrom og antall dagsverk benyttet i felt. 

 

 BESØK OG FORMIDLING  3

Det ble ikke lagt særskilt vekt på formidling ved prosjektet. Det kom ingen besøk i felt. 

Margrete Figenschou Simonsen og Grethe B. Bukkemoen fra Kulturhistorisk museum og 

Josephine M. Rasmussen, Ole Grimsrud og Bjørn-Håkon E. Rygh fra Riksantikvaren 

kom på befaring for å vurdere eventuelle ytterligere tiltak. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Gravhaugen ligger cirka 550 meter sørøst for Garder kirke, cirka 300 meter sørøst for 

Hovum gårdene, og på det største av de mange gravfeltene rundt Garder. Gravene ligger i 

et avlangt belte i retning nord-sør i et skogholt på østsiden av dyrka mark. Det er vid utsikt 

fra feltet mot øst og nord. Feltet er i dag delvis ryddet og bærer noe preg av å være et 

hogstfelt med mye berg oppe i dagen. På grunn av ryddingen er det relativt god synlighet 

mellom gravhaugene på gravfeltet, og gravene er også i hovedsak tydelige og godt 

markerte i terrenget. Det er blandingsskog i området. 
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Figur 1: Oversiktskart over lokalitetens beliggenhet i Vestby kommune. A439 er haugens 

benevnelse i felt og er sammenfallende med ID 79868. Se også fig. 2. Illustrasjon: Jo-Simon 

Frøshaug Stokke/KHM. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. 

 

På gravfeltet er det tidligere registrert 11 gravhauger, hvorav en var usikker. Disse ble 

dokumentert på nytt i 2006. Gravminnene på lokaliteten varierer i størrelse og utforming, 

fra 5 m til 19 m i diameter. I tillegg til gravhaugene er det også lokalisert en rydningsrøys 

og to steinstrenger på lokaliteten. Den sørligste av disse steinstrengene går over gravhaug 

10 og 11. Steinstrengene og rydningsrøysa er yngre enn gravminnene, mest sannsynlig 

etterreformatoriske (Eriksen 2006: 12). 

 

Gårdsnavn kan indikere gårdens alder, hvorvidt det har vært et spesielt virke på den, eller 

om det har eksistert naturforhold knyttet til gården og området rundt som i dag er tapt eller 

endret. Enkelte gårdsnavn kan knyttes opp til tidsperioder med bakgrunn i språklige og 

historiske faktorer. I 1878 ble det satt ned en kommisjon som skulle gå igjennom 

opphavet til gårdsnavn i forbindelse med oppdateringen av matrikkelen. Resultatet av 

denne undersøkelsen ble publisert i 1898 av Oluf Rygh i ”Norske Gaardsnavne”. I 2002 

foretok Margit Harsson en revidering av dateringen og betydningen av gårdsnavn. Det er 

denne sistnevnte som i dag benyttes som dateringsgrunnlag. 

 

Om gården Hovum skriver Rygh at første del av navnet hof betyr et sted for dyrkning av 

guder i førkristen tid. Andre del av navnet er enten sammensatt av ordet – vin, som betyr 
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naturlig eng eller beitemark, eller av ordet –heimr som betyr bosted, hjem. Antagelig har 

Hovum betydd ”gudenes hjem”. Gårder med endelser på –vin og –heim er som regel 

ryddet i eldre jernalder. Hovum er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1578 (Eriksen 

2006: 4-5). 

 

Det er registrert 16 lokaliteter med gravminner fra jernalder i området. Disse ligger 

hovedsakelig i et belte nordøst for Garder kirke. Fra gården Hovum er det kommet inn 

flere oldsaksfunn fra eldre jernalder. Blant annet er det funnet en likearmet spenne 

(C52325) fra folkevandringstid under metallsøk i åker på gården. Da den ble levert i 2000, 

var den den eneste av sitt slag funnet i Akershus – og det var da kun funnet 9 lignende 

spenner på Østlandet. Fra eiendommen Hov (gnr. 99/12) er det kommet inn flere funn 

tilknyttet en gravhaug som ligger ca. 5 m sørvest for huset. Under graving av fundament 

til flaggstang i 1934 ble det funnet flere keramikkskår (C29040). I forbindelse med 

gravearbeid noen år senere, ble det ved to anledninger funnet to spinnehjul av kleber. 

Under hagearbeid på 1990-tallet ble det også funnet en liten grønn perle av bergart. 

Spinnehjulene og bergartsperlen ble levert inn til fylkeskommunen i 2006 (Eriksen 2006: 

6). 

 

 
Figur 2: Oversiktskart over lokaliteten i landskapet og et utvalg andre kjente kulturminner i 

området. Illustrasjon: Askeladden/Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Undersøkelsen var av uvanlig karakter. Prosjektets problemstilling sentrerte seg først og 

fremst rundt skadenes omfang. Man ønsket å kartlegge hvor mange dyreganger som 

hadde penetrert gravhaugen, hvor mye masser som var gravd ut av den og når denne 

aktiviteten hadde foregått. Følgelig var det et mål å kartlegge hvorvidt dette var et 

vedvarende fenomen eller enkelthendelser tilbake i tid. Videre håpet man å få rede på om 

en eller flere graver i haugen var forstyrret og å sålde utkastmasser med tanke på 

eventuelle funn fra en forstyrret gravkontekst i haugen. 

 

Mer i tråd med museets faglige program, var det også et eksplisitt mål å fange opp data 

som kunne si noe om gravhaugens alder, innhold og konstruksjon. Fokus ville bli lagt på 

osteologiske funn, eventuelt funn av annet organisk, daterbart materiale og 

gjenstandsfunn. 

 

Undersøkelsens begrensede omfang gjorde det nødvendig å foreta en forløpende 

prioritering på hva som skulle undersøkes. Første prioritet var å undersøke omfanget av 

skadene på kulturminnet. Det skulle undersøkes nok til å kunne utrede behov for, og ulike 

alternativer til, ytterligere tiltak. Derfor valgte man kun å undersøke hauger med 

løsmasser kastet ut av dyregangene. Det ble vurdert at dette på en tidseffektiv måte ville 

gi et representativt innblikk. På grunn av utkasthaugenes størrelse, ble dette likevel så 

omfattende at det måtte foretas prioriteringer haugene i mellom. Et utvalgt ble derfor 

gjort blant hauger fordelt over hele gravhaugen og mht. størrelse, og av tilsynelatende 

ulik alder, det vil si med forskjellige grader av gjengroing. 

 

UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Utgravningsmetoden varierte avhengig av utkasthaugens størrelse. De haugene som var 

av mindre størrelse ble formgravet, det vil si at haugen ble gravd i sin helhet, som én 

kontekst, og løsmassene tørrsåldet samlet. De større haugene ble snittet. Det vil si at 

haugen ble delt vertikalt på midten, en halvdel ble gravd bort og løsmassene såldet, mens 

profilet på den gjenværende halvdelen ble dokumentert. I begge tilfeller ble løsmassene 

fjerne til man nådde gravhaugens opprinnelige overflate, det vil si før dyregangene 

oppstod. På de største haugene ble en 30 cm bred sjakt gravd tvers igjennom haugen, 

igjen ned til gravhaugens overflate. 

 

Det ble brukt en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling 

av de enkelte haugene og nedgravningene. 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. 
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Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres 

som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og avleses. Data 

overføres til Intrasis og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs 

shape-format. ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til rapport. 

 

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. 

 

Med begrensede tidsressurser til disposisjon, ble den visuelle dokumenteringen begrenset 

til fotografering med digitalt kamera. 

 

UTGRAVNINGENS FORLØP 

Rydding av skog og annen vegetasjon på og rundt gravhaugen ble gjort manuelt. Deretter 

målte man inn og fotograferte haugens form, dyregangene og utkasthaugene. Det ble 

observert over 20 dyreganger med tilhørende utkasthauger etter fjerning av vegetasjon. 

Hver av haugene ble gjennomsøkt med metalldetektor. Vegetasjonen bestod av høyt 

gress, busker og yngre trær, se figur 3. 

Fem av utkasthaugene fordelt over ulike deler av gravhaugen ble valgt ut for videre 

undersøkelse. Dette var viktig for å få et innblikk i graden av forstyrrelse i de ulike delene 

av haugen og hvor mange av grevlinggangene som kunne sies å gå inn i selve 

gravgjemmet. Først snittet man de mindre haugene for å undersøke stratigrafiske forhold, 

deretter ble de totaltgravd. De to største utkasthaugene var for store til at vi rakk å sålde 

igjennom alle løsmassene innen de gitte tidsrammer. Det ble i stedet lagt en 30 cm bred 

sjakt igjennom de to, og massene fra sjaktene ble såldet. Alle løsmassene ble tørrsåldet i 

såld med nettingmasker på 4x4 mm. 

Det ble funnet keramikk i samtlige av utkasthaugene, og dette endret derfor ikke 

undersøkelsens fremgangsmåte eller prioriteringer. 

I løsmassen i utkasthaug 2, 4 og 5 ble det observert trekull under graving og sålding. Det 

ble følgelig tatt ut prøve fra gjenværende løsmasser for datering. 

Gjennomsåldede løsmasser ble ikke brakt tilbake på haugen og sjaktene ble ikke gjenfylt. 

 



 

Figur 3: Claudia A. González på 

gravhaugen etter rydding; Magne 

Samdal måler inn utkasthaugene; 

Claudia A. González graver sjakt 

gjennom utkasthaug 370; Marianne 

Johansson og Claudia A. González 

sålder masser. Foto: Gaute 

Reitan/KHM. 

 

 



KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Ettersom prosjektet hadde som formål å kartlegge de moderne ødeleggelsene, dyreskapte 

så vel som menneskeskapte, utgjorde ikke forstyrrelser av kildene et problem, men 

snarere et fokusområde. 

 

Primært gjennom metalldetektorsøk ble det påvist noe søppel i massene rundt om på 

haugen. På grunn av dyreganger var det vanskelig å avgjøre om dette var deponert i 

forbindelse med annen type forstyrrelse. Det meste av søppelet antas å være bragt til 

haugen av grevlinger. 

 

Det gikk tydelige dyretråkk over haugen, trolig som følge av gjentatt grevlingaktivitet, 

som hadde skåret ned i haugens løsmasser. Mye av massene kan også være flyttet rundt 

på, hvis dyregangene er gravd i flere omganger. Deler av dyregangene hadde i tillegg 

kollapset, noe som også vil ha medført omrotede løsmasser. Funn og kontekster kan med 

andre ord ha blitt forstyrret av andre faktorer enn kun direkte påvirkning fra dyreaktivitet. 

 

Dyregangene ser ut til å være tilknyttet grevlinghi. Dette er dyr som har for vane å ta med 

gjenstander til hiet, spesielt av skinnende materiale som glass og metall. Funn av denne 

typen kan komme fra andre kontekster enn den undersøkte haugen. I de gravde 

utkasthaugene ble det derimot ikke gjort funn av hverken glass eller metall som kunne 

dateres til jernalder. 

 

 

Den viktigste kildekritikken må likevel omfatte gjenstands- og prøvematerialets 

funnkontekst. Det ble ikke direkte påvist en gravkontekst for funnene. Det var heller ikke 

mulig å skille ut ulike typer løsmasser i utkasthaugene. Man kan altså ikke med sikkerhet 

si hva det er man har datert eller i hvilken kontekst karene er deponert, selv om det ut fra 

den helhetlige konteksten sannsynligvis er en grav. 

 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

6.1.1 GRAVHAUG ID 79868-3 

Gravhaugen er en rundhaug. Den er cirka15 m i diameter og ca. 1,5 m høy. Gravhaugen er 

fullstendig gjennomhullet av grevlinghi og har som følge av det fått en meget ujevn 

form. Masser er fjernet stedvis langs gravhaugens ytterkant i øst, vest og nordvest, men 

det er uvisst om dette skyldes menneskelig aktivitet eller om det er et resultat av 

grevlingenes virksomhet. Gravhaugen er godt markert og tydelig i terrenget med bratte 

sider, særlig i nordre halvdel, og noe avflatet topp. Gress, kratt og ungskog vokser over 

hele gravhaugen. Det er flere mellomstore bjørketrær langs haugens ytterkant. 

 

Totalt ble det observert 20-25 dyreganger og hull, med tilhørende utkasthauger. 

Dyregangene antas å møtes i midten av haugen. Fem hauger ble undersøkt nærmere. 

Ingen av disse viste noen form for stratigrafisk laginndeling, hvilket vil si at de er et 

resultat av en enkelt handling. I bunn av haugene kom det frem et nytt lag (fig. 6). Dette 

var et mørkt, nesten svart, hummøst lag, og er dannet av gammel torv. Laget er tolket 

som topplaget eller overflaten på gravhaugen før dyreaktivitet. 
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Figur 4: Plantegning av gravhaug ID 79868-3 og de undersøkte utkasthaugene. Illustrasjon: Jo-

Simon Frøshaug Stokke/KHM. 

 

Enkelte av utkasthaugene var meget store, opptil tre meter i diameter og 60-70 cm høye.  

 

Utkasthaug 1 var nesten fri for vegetasjon i medio sommer 2015, og er nok resultat av 

graving den samme våren. Haugen lå i gravhaugens søndre ytterkant, og målte cirka 

halvannen meter i diameter og var cirka 35 cm høy. Haugen ble snittet og så totalgravd. 
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Figur 5: Foto av profilen til utkasthaug 1. Foto: Gaute Reitan/KHM. 

 

Utkasthaug 2 lå i gravhaugens sørvestre ytterkant og inneholdt mest funn. Haugen var 

stor, cirka tre meter i diameter og 60-70 cm høy. Det ble derfor gravd en sjakt igjennom 

haugen. 
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Figur 6: Torvlag under utkasthaug 2. Foto: Claudia A. González/KHM. 

 

Utkasthaug 3 lå i gravhaugens østre ytterkant, målte tre meter i diameter og var cirka 50 

cm høy. Det ble gravd en sjakt igjennom haugen. 
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Figur 7: Utkasthaug 3. Foto: Claudia A. González/KHM. 

 

Utkasthaug 4 lå sentralt plassert på toppen av gravhaugen. Den målte to meter i diameter 

og var 25-30 cm høy. Haugen ble totalgravd. 

 

Utkasthaug 5 lå i gravhaugens nordre ytterkant. Den målte fire og en halv meter i 

diameter, var 70 cm høy, og var med det den største utkasthaugen. Den ble beregnet til å 

ha inneholdt mer enn fem kubikk løsmasser. Haugen hadde funn helt i topp og helt i 

bunn, inklusive moderne skår helt i bunn, men det var ingen stratifisering av massene. 

Denne haugen har skapt en unaturlig høyde på gravmonumentet i nord, med kunstig 

skarp brink og bratt fall herfra ned mot foten av gravhaugen.  
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Figur 8: Utkasthaug 5. Foto: Marianne Johansson/KHM. 

 

Basert på løsmassene i de gravde utkasthaugene og jordsmonn eksponert i dyregangene, 

ser gravhaugen ut til å være bygget opp av meget homogen, finkornet, lys gulbrun 

sandholdig silt (fig. 5). 

 

Det lå en del plommestein i løsmassene som utgjorde utkasthaugene. Flere steder på 

gravhaugen var også større stein kastet ut av dyregangene. Størrelse og form på steinen 

varierte fra 15 cm til rundt 40 cm, både runde og mer kantete. Når så store stein er hentet 

ut fra gravhaugens indre, kan det tyde på at haugen har hatt en kjernerøys eller at steiner 

på en eller annen måte utgjør konstruksjonselementer i en ellers sand- og jorddominert 

gravhaug. 

 

FUNNMATERIALE 

Total ble det gjort 20 funn under såldingen av løsmassene fra utkasthaugene på 

gravhaugen som kan relateres til haugleggingen. 18 av disse var skår fra keramikkar, to 

var bein. 

 

I tabellen under er vekt oppgitt i gram, mål og tykkelse i centimeter, dekor og inklusjoner 

i millimeter. Kun et skårs største mål er oppgitt. 
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I utkasthaug 1 ble det funnet tre keramikkskår. Samtlige har lys gulbrun ytterflate, mørk 

brungrå kjerne, mellomgrå til lysgrå innerflate. Leirtøyet har en del kvartsinklusjoner, 0,1 

– 1,0 mm, få fine glimmerinklusjoner og få organiske inklusjoner. 

 

 
C-nr Del Antall Vekt Mål Tykkelse Leirtøy Inklusjoner Overflate/dekor 

C60359/1 Bukskår 1 7,3 3,9 0,45 Lys 

gul-

brun til 

grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Glatt utenpå, grov 

inni 

C60359/2 Bukskår 1 0,4 1,0 0,4 Lys 

gul-

brun til 

grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Glatt utenpå, grov 

inni 

C60359/3 Fragment 1 1,3 1,8 - Lys 

gul-

brun til 

grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Ikke bevart 

Tabell 2: Oversikt over funn gjort i utkasthaug 1. 

 

Utkasthaug 2 hadde ni keramikkskår, hvorav ett er dekorert (fig. 9a). Samtlige har likt 

leirtøy som keramikken fra haug 1, dog varierer inklusjoner og overflatebehandling noe. 

 
C-nr. Del Antall Vekt Mål Tykkelse Leirtøy Inklusjoner Overflate/dekor 

C60359/4 Bukskår 1 1,55 2,0 0,5 Lys gul-

brun til 

grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Glatt utenpå, glatt 

inni, horisontal 

rad av tre 

ovale/elliptiske 

grunne inntrykk 

C60359/5 Bukskår 1 2,65 2,3 0,8 Lys gul-

brun til 

grå 

Kvarts,  

store stein 

opptil 3 

mm, 

glimmer, 

organisk 

Glatt utenpå, grov 

inni 

C60359/6 Bukskår 3 4,45 2,0 0,4-0,5 Lys gul-

brun til 

grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Glatt utenpå, grov 

inni 

C60359/7 Bukskår 4 3,65 1,8 0,4-0,5 Lys gul-

brun til 

grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Glatt utenpå, 

innersiden ikke 

bevart 

Tabell 3: Oversikt over funn gjort i utkasthaug 2. 

 

I utkasthaug 3 ble det funnet ett keramikkskår, som til gjengjeld er dekorert (fig. 9b). 

Skåret har likt leirtøy som keramikken fra haug 1. 

 
C-nr. Del Antall Vekt Mål Tykkelse Leirtøy Inklusjoner Overflate/dekor 

C60359/8 Bukskår 1 1,3 1,8 0,4 Lys gul-

brun til 

grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Glatt ytre 

overflate, glatt 

sotete innerflate, 

grunt horisontalt 

bånd på utsiden, 

cirka 1,5 mm 
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bredt 

Tabell 4: oversikt over funn gjort i utkasthaug 3. 

 

Utkasthaug 4 inneholdt to keramikkskår, inklusive ett randskår (fig. 9c), og to bein. Tre 

av skårene har likt leirtøy som keramikken fra haug 1. Av de øvrige to er det ene mer 

homogent rødbrunt, det andre gråere. Beinene veier totalt 0,25 gram. 

 
C-nr. Del Antall Vekt Mål Tykkelse Leirtøy Inklusjoner Overflate/dekor 

C60359/9 Randskår 1 1,65 2,0 0,5 Lys grå-

brun til 

grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Del av kurving 

ut mot skulder, 

rett rand, flat på 

toppen, svakt 

konveks 

C60359/10 Bukskår 1 0,35 1,0 0,45 Homogen 

lys 

rødbrun 

igjennom 

Kvarts og 

glimmer 

Glatt utenpå, 

grov inni 

Tabell 5:Oversikt over funn gjort i utkasthaug 4. 

 

I utkasthaug 5 ble det funnet tre keramikkskår. To har likt leirtøy som keramikken fra 

haug 1. Det andre skåret er gråere. 

 
C-nr. Del Antall Vekt Mål Tykkelse Leirtøy Inklusjoner Overflate/dekor 

C60359/11 Bukskår 2 1,95 2,6 0,5 Lys grå-

brun til grå 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Semi-grov ytre 

overflate, indre 

overflate ikke 

bevart 

C60359/12 Bukskår 1 0,8 1,5 0,45 Homogen 

lys grå-

brun, 

mørkere 

kjerne, lys 

grå mot 

innerflaten 

Kvarts, 

glimmer, 

organisk 

Mulig glattet 

ytterflate, jevn 

innerflate 

Tabell 6: Oversikt over funn gjort i utkasthaug 5. 

 

Sammenstilt ser man at det er mye av det samme leirtøyet som går igjen. Skårene har 

også meget lik tykkelse, men to er betraktelig tykkere. Disse kan være fra nærmere 

bunnen på et kar, men ser mer ut til å stamme fra buken. Det er derfor mest sannsynlig 

snakk om to ulike kar. Den indre overflaten på skårene varierer fra grov til fin. Disse 

variasjonene kan være resultat av sekundær varmepåvirkning, erodering eller at de 

kommer fra forskjellige kar. 

 

Den klassiske førromerske karformen er situalen (Rødsrud 2012: 47). Randskåret funnet i 

utkasthaug 2 kan meget godt være fra et slikt kar. Vinkelen på skåret viser at det har 

tilhørt et kar med lukket form, det vil si at buken har større omkrets enn munning, og at 

munningen har vært svakt konveks, med flat topp. Videre er primærinklusjonen kvarts. 

Dette er alle karakteristika man finner igjen på situla. Denne formen forblir så godt som 

uendret frem til rundt 400 e.Kr., og er dermed ikke spesielt godt egnet til å datere 

kontekster. 
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Dekoren er vanlig gjennom hele eldre jernalder, men forekommer sjelden i den 

førromerske perioden. Slik sett peker dekoren snarere mot romertid enn førromersk 

jernalder. 

 

 

 
Figur 9: Dekorerte og diagnostiske skår fra utkasthaugene: med ovale/elliptiske inntrykk (a); 

med linjedekor (b); randskår (c). Målestokken er 3 cm. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 

Stokke/KHM. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

VEDARTSANALYSE 

Prøvene er tatt ut av løsmassene i de tre haugene der det ble observert trekull under 

graving og sålding. Etter vasking lokalt på museet, ble dette materialet sendt inn til 

Moesgaard museum for vedanatomisk artsbestemmelse. Resultatet viser et variert utvalg 

tresorter. Primært er det bjørk og or (Betula og Alnus) som har vært benyttet, men også 

furu (Pinus) forekommer. Prøve 2 inneholdt også eik (Quercus). 

 
C-nr. Struktur Strukturtype P.nr Daterbart materiale Del Antall 

C60359/14 2 Utkasthaug 2 Alnus 

Betula 

 

 

Pinus 

 

Quercus 

Yngre gren 

Gren 

Eldre gren 

Yngre gren 

Stamme 

Yngre stamme/Eldre gren 

Stamme 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

C60359/15 4 Utkasthaug 4 Alnus 

Betula 

Pinus 

Kvist 

Yngre gren 

Eldre stamme 

Yngre stamme 

Yngre gren 

Kvist 

1 

2 

1 

2 

2 

1 
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C60359/16 5 Utkasthaug 5 Alnus 

Betula 

Yngre gren 

Gren 

Yngre gren 

Stamme/Gren 

1 

2 

1 

2 

Tabell 7: Oversikt over resultatene fra vedartsanalysen. 

 

DATERING 

Det trekullet som under vedartanalysen ble bestemt å være fra tresorter med lav egenalder 

og fra yngre deler av treet, primært greiner, ble sendt inn til C14-datering. Trekullet er 

antatt å stamme fra gravleggingen i kjernen av haugen. I såfall kan treverket være rester 

etter kremasjonsbålet; enten brent på stedet eller fraktet til haugen fra kremasjonsplassen. 

Trekullet assosieres med funnene ut ifra konteksten og angir en bakre datering av haugen 

(terminus post quem). 

 

De to dateringene er overlappende og godt sammenfallende. 

 

C-nr.  Struktur Strukturtype P.nr Daterbart 

materiale 

Ukalibrert 

BP 

Kal. 

f.Kr/e.Kr. 

(2σ) 

Lab. ref. 

C60359/14 Utkasthaug 2 Utkasthaug 2 Betula (EG) 2020 ± 30 

BP 

90 f.Kr.-55 

e.Kr. 

Beta-

445889 

C60359715 Utkasthaug 4 Utkasthaug 4 Betula. (YG) 2060 ± 30 

BP 

170 f.Kr.-5 

e.Kr. 

Beta-

445890 

Tabell 8: Oversikt over daterings-resultatene. 

  

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 8

Ved undersøkelsen ble det påvist store ødeleggelser av gravhaugkonstruksjonen. Mer 

masser var tatt ut og flere dyreganger var gravd enn først antatt. Sålding av massene fra 

utkasthaugene ved hver dyregang viste at grevlingaktiviteten hadde forstyrret en grav. 

Gangene ser ut til å møtes i midten av haugen, og det er derfor trolig primærgraven 

som er forstyrret. Steinblokker er gravd ut fra haugen, og disse kan være restene av en 

kjernerøys eller en gravkonstruksjon. Brente bein, kull og keramikk tyder på at det har 

vært minst én kremasjonsgrav i haugen. 

Den store variasjonen i gravminnenes størrelse og utforming kan tyde på at gravfeltet 

hvor haugen ligger har vært i bruk over lengre tid. Mens kremasjonsgraver uten synlig 

overflatemarkering eller markering av lave steinsetninger og steinlegninger er det mest 

vanlige i førromersk jernalder, er det en generell trend at gravhauger tar over som 

gravmarkør i romertid (ca. Kr.f. – ca. 200 e. Kr). I yngre romertid og folkevandringstid 

(perioden ca. 200 e. Kr – ca. 600 e. Kr) blir gravhaugene større. Dette er kun meget 

generelle tendenser, og et typisk trekk for jernaldergravfelt er nettopp variasjonen blant 

gravminnene. Det finnes små og store gravminner og både inhumasjon og kremasjon i 

samme periode, på samme gravfelt. 
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Gjenstandsfunnene i jernaldergraver varierer stort mellom perioder og mellom kjønn. I 

førromersk jernalder er det som regel svært lite gjenstander lagt ned med den døde. Fra 

overgangen til eldre romertid øker mengden gjenstander i gravene. En trend man ser 

fortsetter i folkevandringstid og inn i yngre jernalder. Dette gjelder ikke bare antall 

gjenstander, men også utvalget. Graver fra førromersk jernalder og eldre romertid er 

vanligvis utstyrt med kun én type kar. Fra yngre romertid av får man et langt bredere 

utvalg former (Rødsrud 2012: 48).  

 

Det ble for øvrig ikke observert grevlingaktivitet da undersøkelsen pågikk, men det var 

synlig stor grevlingaktivitet i nabohaugen ID79868 -4, med ferske spor og utkasthauger 

 SAMMENDRAG 9

I forarbeidet til skilt- og skjøtselsplan for kulturminnene i Garder i Vestby kommune, ble 

gravfeltene i området dokumentert på nytt. Det viste seg da at gravhaug 3 på gravfelt ID 

79868 ved Hovum gård var sterkt forstyrret av grevlingaktivitet. Kulturhistorisk museum 

foretok, på bakgrunn av dette, en undersøkelse av skadene sommeren 2015. 

Gjennom kartlegging av dyreganger og utkastmasser i forbindelse med disse, kom det 

frem at skadene på haugkonstruksjonen var mer omfattende enn forventet. Total 20 

dyreganger med tilhørende utkast haug ble dokumentert. Et utvalg på fem utkasthauger 

ble gravd og massene såldet. 

Såldingen resulterte i 18 keramikkskår og to brente bein. Gravingen av utkasthaugene 

resulterte i innsamling av tre trekullprøver. To ble sendt inn til analyse og gav C14-

dateringer til henholdsvis 170 f.Kr.-5 e.Kr. og 90 f.Kr.-55 e.Kr.  
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forbindelse med skilt- og skjøtselsplan for gravminnene ved Garder i Vestby 

kommune, Akershus fylke. Akershus Fylkeskommune. 

 

Rødsrud, Christian Løchsen 2012: I Liv og Død: Keramikkens sosiale kronologi i eldre 

jernalder. Ph.d.avhandling, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

 

 VEDLEGG 11

STRUKTURLISTE 

Nummer Type Undersøkt Prøver 

79868-3 Gravhaug - - 

1 Utkasthaug Snittet - 

2 Utkasthaug Formgravd KP2 

3 Utkasthaug Sjaktet - 
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4 Utkasthaug Formgravd KP4 

5 Utkasthaug Sjaktet KP5 

 

TILVEKSTTEKST, C60359 

C60359/1-16 

Gravfunn fra eldre jernalder fra HOVMOEN, av HOVUM (99/2), VESTBY K., 

AKERSHUS.  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning I forarbeidet til skilt- og skjøtselsplan for 

fornminnene i Garder i Vestby kommune, ble gravfeltene i området dokumentert på nytt. 

Det viste seg da at gravhaug 3 på gravfelt 79868 ved Hovum gård var sterkt forstyrret av 

grevlingaktivitet. Kulturhistorisk museum foretok på bakgrunn av dette en undersøkelse 

av skadene sommeren 2015. Gjennom kartlegging av dyreganger og utkastmasser i 

forbindelse med disse, kom det frem at skadene på haugkonstruksjonen var mer 

omfattende enn forventet. Total 19 dyreganger med tilhørende utkast haug ble 

dokumentert. Et utvalg på fem utkasthauger ble gravd og massene såldet. Såldingen 

resulterte i 18 keramikkskår og to biter bein. Gravingen av utkasthaugene resulterte i 

innsamling av tre trekullprøver. To ble sendt inn til analyse og gav C14-dateringer til 

henholdsvis 170 f.Kr.-5 e.Kr. og 90 f.Kr.-55 e.Kr.  

 

1) Bukskår av leirkar med lyst gulbrunt til grått gods og med magring av kvarts, glimmer 

og forkullet organisk materiale. Glatt utenpå, grov på innsiden. Mål: T: 0,5 cm. Stm: 3,9 

cm. Vekt: 7,3 gram. Fra utkasthaug 1. 

2) Bukskår av leirkar med lyst gulbrunt til grått gods og med magring av kvarts, glimmer 

og forkullet organisk materiale. Glatt utenpå, grov på innsiden. Mål: T: 0,4 cm. Stm: 1,0 

cm. Vekt: 0,4 gram. Fra utkasthaug 1. 

3) Skår av leirkar lyst gulbrunt til grått gods med magring av kvarts, glimmer og 

forkullet organisk materiale. Ingen bevart overflate.Mål: Stm: 1,8 cm. Vekt: 1,3 gram. Fra 

utkasthaug 1 4) Dekorert bukskår av leirkar med lyst gulbrunt til grått gods og med 

magring av kvarts, glimmer og forkullet organisk materiale. Glatt utenpå, grov på 

innsiden. Dekoren består av en horisontal rad av tre ovale/elliptiske grunne inntrykk. 

Mål: T: 0,5 cm. Stm: 2,0 cm. Vekt: 1,55 gram. Fra utkasthaug 2. 

5) Bukskår av leirkar med lyst gulbrunt til grått gods og med magring av kvarts, glimmer 

og forkullet organisk materiale. Glatt utenpå, grov på innsiden. Mål: T: 0,8 cm. Stm: 2,3 

cm. Vekt: 2,65 gram. Fra utkasthaug 2. 

6) Tre bukskår av leirkar med lyst gulbrunt til grått gods og med magring av kvarts, 

glimmer og forkullet organisk materiale. Glatt utenpå, grov på innsiden. Mål: T: 0,5 cm. 

Stm: 2,0 cm. Vekt: 4,45 gram. Fra utkasthaug 2. 

7) Fire bukskår av leirkar med lyst gulbrunt til grått gods og med magring av kvarts, 

glimmer og forkullet organisk materiale. Glatt utenpå, grov på innsiden. Mål: T: 0,5 cm. 

Stm: 1,8 cm. Vekt: 3,65 gram. Fra utkasthaug 2. 

8) Dekorert skår av leirkar med lyst gulbrunt til grått gods og med magring av kvarts, 

glimmer og forkullet organisk materiale. Glatt utenpå, grov på innsiden. Skåret har dekor 

bestående av et smalt horisontalt bånd, 1,5 mm bredt, på utsiden. Mål: T: 0,4 cm. Stm: 

1,8 cm. Vekt: 1,3 gram. Fra utkasthaug 3.  

9) Randskår av leirkar med lyst gulbrunt til grått gods og med magring av kvarts, 
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glimmer og forkullet organisk materiale. Glatt utenpå, grov på innsiden. Skåret er del av 

kurving ut mot skulder, rett rand, flat på toppen, svakt konveks. Mål: T: 0,5 cm. Stm: 2,0 

cm. Vekt: 1,65 gram.  

Fra utkasthaug 4. 

10) Bukskår av leirkar med homogen lys rødbrunt gods med magring av kvarts og 

glimmer. Glatt utenpå, grov på innsiden. Mål: T: 0,5 cm. Stm: 1,0 cm. Vekt: 0,35 gram.  

Fra utkasthaug 4. 

11) To bukskår av leirkar med lyst gråbrunt til grått gods og med magring av kvarts, 

glimmer og forkullet organisk materiale. Relativt grov utside, innsiden er ikke bevart. 

Mål: T: 0,5 cm. Stm: 2,6 cm. Vekt: 1,95 gram. Fra utkasthaug 5. 

12) Bukskår av leirkar med homogen lys gråbrun, mørkere kjerne, lys grå mot 

innerflaten, med magring av kvarts, glimmer og forkullet organisk materiale. Mulig 

glattet ytterflate, jevn innerflate. Mål: T: 0,5 cm. Stm: 1,5 cm. Vekt: 0,8 gram. Fra 

utkasthaug 5. 

13) Bein, brente. To fragmenter. Vekt: 0,25 gram. Fra utkasthaug 4. 

14) Prøve, kull. Vekt 2,2 g. Fra utkasthaug 2. Vedartsbestemt til or, bjørk furu og eik. 0,2 

gram bjørk er datert: 2020 ± 30 BP, 90 f.Kr.-55 e.Kr. (Beta-445889). Det øvrige 

prøvematerialet er arkivert.  

15) Prøve, kull. Vekt 1,9 g. Fra utkasthaug 4. Vedartsbestemt or, bjørk og furu. 0,5 gram 

bjørk er datert: 2060 ± 30 BP, 170 f.Kr.-5 e.Kr (Beta-445890). Det øvrige 

prøvematerialet er arkivert. 

16) Prøve, kull. Vekt: 0,3 gram. Fra utkasthaug 5. Vedartsbestemt til or og bjørk.  

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger nord for en lav kolle, sør for krysset av to 

turstier, umiddelbart utenfor dyrkamark, cirka 330 meter sørøst for hovedhuset på Hovum 

Østre.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6605934.118, Ø: 

602703.807.  

LokalitetsID: 79868.  

Funnet av: Gaute Reitan, KHM.  

Funnår: 2015.  

Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke.  

PRØVER 

Struktur Strukturtype P.nr Daterbart materiale Del Antall 

2 Utkasthaug 2 Alnus 

Betula 

 

 

Pinus 

 

Quercus 

Yngre gren 

Gren 

Eldre gren 

Yngre gren 

Stamme 

Yngre stamme/Eldre gren 

Stamme 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

4 Utkasthaug 4 Alnus 

Betula 

Pinus 

Kvist 

Yngre gren 

Eldre stamme 

Yngre stamme 

Yngre gren 

Kvist 

1 

2 

1 

2 

2 

1 
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5 Utkasthaug 5 Alnus 

Betula 

Yngre gren 

Gren 

Yngre gren 

Stamme/Gren 

1 

2 

1 

2 

 

11.1.1 KULLPRØVER 

Struktur Strukturtype P.nr Daterbart 

materiale 

Ukalibrert 

BP 

Kal. 

f.Kr/e.Kr. 

(2σ) 

Lab. ref. 

2 Utkasthaug 2 Betula (EG) 2020 ± 30 

BP 

90 f.Kr.-55 

e.Kr. 

Beta-

445889 

4 Utkasthaug 4 Betula. (YG) 2060 ± 30 

BP 

170 f.Kr.-5 

e.Kr. 

Beta-

445890 

 

FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35164_001 Gravhaug 79868-3 før rydding SSV Reitan 29.6.2015 

Cf35164_002 Gravhaug 79868-3 etter rydding, med Claudia A González i bakgrunnen SSV Johansson 30.6.2015 

Cf35164_003 
Gravhaug 79868-3 etter rydding, med Claudia A González, Magne Samdal og 
Gaute Reitan i bakgrunnen V 

Johansson 
30.6.2015 

Cf35164_004 Dyregang og utkasthaug 3 SØ González 30.6.2015 

Cf35164_005 Arbeidsbilde, innmåling med totalstasjon ved Magne Samdal - Reitan 30.6.2015 

Cf35164_006 Dyregang og utkasthaug 1 før graving NNØ Johansson 30.6.2015 

Cf35164_007 Kollapset dyregang, stein og utkasthaug i gravhaugens vestre ytterkant Ø Johansson 30.6.2015 

Cf35164_008 Utkasthaug 1 etter snitting NØ Johansson 30.6.2015 

Cf35164_009 Arbeidsbilde, Claudia A. González og Marianne Johansson sålder - Reitan 1.7.2015 

Cf35164_010 Dyregang med utkasthaug 5 i bakkant VNV Johansson 2.7.2015 

Cf35164_011 Utkasthaug 5 SSØ Johansson 2.7.2015 

Cf35164_012 Utkasthaug 5 N Johansson 2.7.2015 

Cf35164_013 Arbeidsbilde, Claudia A. González graver sjakt gjennom utkasthaug 3 Ø Johansson 2.7.2015 

Cf35164_014 Sjakt gjennom utkasthaug 3 Ø González 3.7.2015 

Cf35164_015 

KHM og RA på befaring, Margrete F. Simonsen, Josephine M. Rasmussen, 
Gaute Reitan, Bjørn-Håkon E. Rygh, Marianne Johansson, Ole Grimsrud og 
Grethe B. Bukkemoen - 

González 

3.7.2015 

Cf35164_016 Sjakt gravd i utkasthaug 5 N Johansson 3.7.2015 

Cf35164_017 Topp av gravhaug 79868-3 i bunn av sjakt i utkasthaug 5 NNØ Johansson 3.7.2015 

Cf35164_018 Topp av gravhaug 79868-3 i bunn av sjakt i utkasthaug 2 SØ Johansson 3.7.2015 

Cf35164_019 
Topp av gravhaug 79868-3 i bunn av sjakt i utkasthaug 2, Gaute Reitan måler 
inn i bakgrunnen Ø 

Johansson 
3.7.2015 
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