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SAMMENDRAG 
 

I perioden 11.-14. oktober 2016 utførte Kulturhistorisk museum i samarbeid med 

Akershus fylkeskommune en sikringsundersøkelse, samt delvis rekonstruksjon av 

gravhaug id 22128. Gravhaugen var blitt påført store skader etter et uvær hadde blåst ned 

en furu og forårsaket rotvelt på haugen. Veltet hadde røsket og endevendt både 

jordmasser og stein fra haugfyllet og eksponert deler av gjenliggende haugfyll. 

Undersøkelsens formål var å dokumentere skadene, sikre eventuelt forflyttet/eksponert 

arkeologisk materiale og tilbakestille området. 

 

Tørrsålding av endevendt haugfyll påviste flere fragmenter brente bein. Disse har 

gjennomgått osteologisk analyse, og en større andel av beina er fastslått å være fra et 

voksent menneske. Analysen påviste i tillegg tre, små fragment av horn/gevir dekorert 

med punktsirkel -og strekdekor. Dekoren sannsynliggjør at fragmentene stammer fra en 

kam. Et rørbein av menneske fra gravhaugen er radiologisk datert til 335-430 e.Kr. som 

tilsvarer overgangen romerske jernalder-folkevandringstid. 
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Kommune Fylke 

Skedsmo Akershus 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK 
SIKRINGSUNDERSØKELSE 

  

SKOLSEGG ØVRE, 45/1, SKEDSMO 

KOMMUNE, AKERSHUS 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Gravhaugen id 22128 på Skolsegg øvre i Skedsmo kommune var blitt påført store skader 

etter en storm i 2012. Uværet hadde forårsaket rotvelt av en stor furu som stod sørvest på 

haugen. Veltet hadde røsket og endevendt både jordmasser og stein fra haugfyllet og 

eksponert deler av gjenliggende haugfyll. I forbindelse med skadene ble det gjennomført 

en sikringsundersøkelse av haugen finansiert av Riksantikvaren. Undersøkelsens formål 

var å dokumentere skadene, sikre eventuelt forflyttet/eksponert arkeologisk materiale og 

tilbakestille området. KHM i samarbeid med Akershus fylkeskommune utførte 

sikringsundersøkelsen i perioden 11.-14. oktober 2016. 

 

 
Figur 1: Gravhaug id22128 og rotvelt (foto Cf35060_01). 
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Figur 2: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 30/11.2017, M. Samdal). 
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Figur 3: Gravhaug id 22128 markert med rødt på flyfoto av området (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Produsert 17/01.2016, K. Sæther). 
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 DELTAGERE, TIDSROM 2

Navn Institusjon Periode Dagsverk 

Kathryn E. Sæther Kulturhistorisk museum 11-14.10.2016 4 

Åsa Celius Akershus fylkeskommune 11-14.10.2016 4 

Solveig Lyby Kulturhistorisk museum 13.10.2016 1 

Steinar Kristensen Kulturhistorisk museum 13.10..2016 1 

Sum   10 

Tabell 1: Deltagere på sikringsundersøkelsen på Skolsegg øvre. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Det er registrert i overkant av 800 automatisk fredete kulturminner i Skedsmo kommune. 

Mange av disse omfatter gravminner og da i hovedsak gravhauger (55 stk.) og gravrøyser 

(8 stk.). Gravminnene fordeler seg både innenfor større gravfelt, samt enkeltliggende slik 

som gravhaugen id 22128 på Skolsegg øvre. 

 

Gravhaug id 22128 ligger på et høydedrag i et ravinelandskap omringet av blandings-

skog. Det er registrert flere gravminner i nærområdet til gravhaugen, men ikke innenfor 

gnr. 45. Det er derimot registrert en eldre kjerrevei innenfor gnr. 46, på Skolsegg nedre, 

sørvest for gravhaugen. 

 

 
Figur 4: Nærliggende kulturminner til id22128. Utsnitt fra fornminnedatabasen «Askeladden». 
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Id Gård Kulturminne 

12735 Skedsmo forrige prestegård Gravfelt 

80237 Skedsmo forrige prestegård Gravfelt 

132936 Skedsmo forrige prestegård Bosetning-aktivitetsområde 

143690 Skedsmo forrige prestegård Bosetning-aktivitetsområde 

144193 Skedsmo forrige prestegård Bosetning-aktivitetsområde 

144198 Skedsmo forrige prestegård Kokegropfelt 

144470 Skedsmo forrige prestegård Kokegropfelt 

144471 Skedsmo forrige prestegård Bosetning-aktivitetsområde 

144472 Skedsmo forrige prestegård Kokegropfelt 

144473 Skedsmo forrige prestegård Kokegropfelt 

144474 Skedsmo forrige prestegård Bosetning-aktivitetsområde 

64342 Sten-Tærud Bosetning-aktivitetsområde 

70574 Brånås nordre Gravminne 

70575 Brånås nordre Gravfelt 

177515 Brånås nordre Funnsted 

85451 Skedsmo kirkested Kirkested 

91183 Skedsmovollen, Riksvei 120 Bosetning-aktivitetsområde 

110199 Vollen nordre Bosetning-aktivitetsområde 

115056 Skolsegg nedre Veianlegg 

132934 Skedsmovollen Bosetning-aktivitetsområde 

132935 Skedsmovollen Bosetning-aktivitetsområde 

171575 Skedsmovollen Funnsted 

171576 Skedsmovollen Funnsted 

171622 Skedsmovollen Funnsted 

214809 Huseby bygdemuseum Funnsted 

214349 Skedsmo (231) Bosetning-aktivitetsområde 

133295 Skedsmo (231) Veianlegg 

133296 Skedsmo (231) Veianlegg 

137438 Skedsmo (231) Bosetning-aktivitetsområde 

223662 Skedsmokrysset Bosetning-aktivitetsområde 
Tabell 2: Kulturminner registrert i nærområdet til id 22128 som vist på kart ovenfor. 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN 4

4.1 UNDERSØKELSENS PRIORITERINGER OG FORLØP 

Undersøkelsens formål var å tilbakestille området, dokumentere skadene og sikre 

eventuelt forflyttet/eksponert arkeologisk materiale. Da vi ankom første dag var det 

vanskelig å se gravhaugens utstrekning og skadeomfang, fordi både rot, tre og oppdratte 

jordmasser og stein dekket sør og sørøstlig del av strukturen. I tillegg vokste et lite 

grantre nordvest på kulturminnet. Gravhaugen ble derfor først ryddet for løse grener o.l., 

samt etter samtykke med grunneier ble det lille grantreet fjernet. Jordhauger iblandet flere 

stein ble da blottlagt både på forsiden og baksiden av rotveltet, samt delvis under 

stammen. I tillegg lå det jordmasser mellom røtter som strakk seg opp mot 2,5 m i 

høyden. Etter rydding ble haugen og rotveltet dokumentert med en billedserie til 3D 

fotogrammetri, samt digitalt innmålt. 
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Besiktigelse av jordhaugene samt jordmassene som hang fast mellom trerøttene i høyden, 

hadde fastslått at beinfliser lå eksponert i overflaten. Beinflisene ble innsamlet og 

jordmassene ble fjernet fra mellom røttene i høyden og tørrsåldet. Rotveltet var relativt 

stort og omfangsrikt slik at tilgangen til jordhaugene på baksiden av veltet var vanskelig. 

Det ble derfor besluttet å rense rotveltet for jordmasser slik at sag, rotsaks og motorsag 

kunne brukes til å fjerne treet bit for bit. Dette arbeidet ble utført 12.-13. oktober, og med 

god hjelp fra grunneier Johan Aamodt ble stammen og rota fjernet fra kulturminnet. 

Haugen og nærområdet ble deretter gjennomgått med metallsøker. 

 

Masser som var tydelig flyttet av rotveltet, og som lå eksponert ble tørrsåldet. I tillegg ble 

skadens avgrensning mot intakte haugmasser rettet til profil og dokumentert. 

Undersøkelsen påviste at haugen var blitt anlagt på en fjellknatt, og store deler av denne 

var blitt eksponert av rotveltet. Flere sprekker i grunnfjellet var blitt blottlagt, og det var 

tydelig at haugmasse fylte disse. I samråd med prosjektleder og Riksantikvaren ble det 

besluttet å tømme de eksponerte sprekkene og sålde massene. Arbeidet med å gjennomgå 

forflyttet og eksponert haugmasse ble sluttført fredag 14. oktober og rekonstruksjonen ble 

påbegynt. 

 

Intakt haugmasse lå eksponert i skadens avgrensning som var blitt renset og rettet til 

profiler. Duk ble lagt inntil profilene og tynget ned med stein fra rotveltet og 

jordhaugene, og som trolig opprinnelig har vært del av haugkonstruksjonen. Steinen ble 

lagt inntil profilene, på rekke, slik at de markerte overgangen mellom intakt og 

rekonstruert gravhaug. Deretter ble såldet haugmasse, samt torv fra haugen lagt over 

steinen, ned i sprekker og delvis over det eksponerte grunnfjellet. Det var imidlertid ikke 

nok masse tilgjengelig eller gjenstående tid på prosjektet til å fullstendig rekonstruere 

haugen. Det ble derfor i samråd med Riksantikvaren og Akershus fylkeskommune avtalt 

at sistnevnte kunne fullføre tilbakeføringen av kulturminnet ved en senere anledning. 

 

 
Figur 5; Rekonstruksjon av gravhaug id22128. Bildet viser duk festet med stein funnet i 

endevendt haugfyll (foto Cf35060_30). 



Gnr. 45, Skedsmo kommune  Saksnr. 2016/13135 

 

  

 10 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Før undersøkelsen tok til, men etter at haugen var ryddet, ble det tatt en billedserie til 3D 

fotogrammetri modell av kulturminnet og rotveltet. En ny billedserie til modell ble tatt av 

haugen da undersøkelsen var fullført og rekonstruksjon skulle påbegynnes. Modellene 

består henholdsvis av billedserier som omfatter 150 og 179 bilder. Bildene ble tatt med 

60 % overlapp fra bakkeplan i en kontinuerlig serie. Til prosesseringen har vi brukt 3D 

fotogrammetriprogrammet Agisoft Photoscan (http://www.agisoft.ru/). Modellen er lagret 

i dreibar-PDF format for inkorporering i rapporter og web. Det ble brukt digitalt speilløst 

systemkamera og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf35089. Øvrige bilder fra 

undersøkelsen er lagt inn i basen under Cf35060. 

 

Gravhaugen og nærområdet ble frisøkt med metallsøker XPDEUS. Standard innstilling 

på søker ble brukt. Treroten ble fjernet bit for bit med rotsaks, sag og motorsag, og alle 

forflyttede haugmasser ble innsamlet med graveskje og tørrsåldet med svenskesåld. 

Framkomne funn er katalogisert under C60644. Rotveltet etterlot et profil mot inntakte 

haugmasser sentralt i kulturminnet. Profilet ble rettet, renset og dokumentert med 

håndtegning, samt digitalt innmålt. 

 

Gravhaugen med rotvelt og skader er også digitalt innmålt med en Trimble R6 GPS med 

CPOS-nøyaktighet. 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 prosjektbase på bærbar PC. Eksport skjer via 

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

og ESRIs ArcMap 10. 

 

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

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved KHM. I tillegg blir 

det respektive Intrasisprosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell 

distribusjon. 

 

 RESULTATER FRA UNDERSØKELSEN 5

Gravhaugen står øverst på en kolle/bergknatt, nærmest toppen av et høydedrag som utgjør 

deler av et større ravinelandskap. Haugen er omringet av blandingsskog, men mot vest-

sørvest er denne relativt nylig hogget. Dette har åpnet utsikten mot dalføret vest-sørvest 

for haugen. Haugens beliggenhet, samt enkeltliggende tilstand indikerer at anlegget er en 

åskam gravhaug. 

 

 

http://www.agisoft.ru/
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Fig. 6: Kart over beliggenheten til gravhaug id 22128 markert med rødt. 

(Kartutsnitt hentet fra fornminnedatabasen «Askeladden»). 

 

 
Fig. 7: Innmåling av gravhaug id 22128, rotvelt og eksponert grunnfjell. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Produsert 02/10.2017, K. Sæther). 
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I følge tidligere besiktigelser av id 22128 var denne tilnærmet rund og forholdsvis klart 

markert i terrenget, unntatt i øst hvor den var delvis utrast. Den hadde avflatet midtparti 

med tilløp til forsenkning. Den var dekket av mose og lyng, samt at enkelte bruddstein 

var synlige i overflaten i nordvest og sørøst. Tre små grantre vokste på haugen i tillegg til 

en stor furu. 

 

 
  Figur 8: Foto av id 22128 før rotvelt. Foto hentet fra AFKs hogstnotat (Aasheim 2014). 

 

Da vi ankom området i forbindelse med sikringsundersøkelsen var det store furutreet og 

to nærliggende mindre trær blåst over ende. Et mindre grantre stod fortsatt på haugen i 

nord. Roten til furua hadde dratt opp og endevendt haugmasse fra midten og sørvestlig 

del av gravhaugen. I tillegg var haugfyll i øst-sørøst blitt delvis forskjøvet, og dekket av 

rotvelt, grener, samt endevendt haugmasse. Rotveltet hadde eksponert kollens grunnfjell 

og haugfyllet som hadde dekket denne i midten og sørvest. Det hadde i tillegg skapt åpne 

profiler/bruddflater mot in situ haugfyll. Gravhaugen ble besiktiget av fylkeskommunen 

etter at treet var blåst ned. Da var det fortsatt mye haugfyll som var festet til roten. Innen 

sikringsundersøkelsen tok til var mye av dette fyllet rast ned, og en sprekk i den 

eksponerte bergflaten var blitt brukt som bålplass. Et steinsatt leirbål som var delvis 

dekket av det nedblåste treet lå like ved haugens avgrensning i øst, og store deler av treets 

krone var blitt fjernet av grunneier Johan Aamodt i samråd med fylkeskommunen. 
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     Figur 9: Foto av id 22128 etter rotvelt. Foto hentet fra AFKs hogstnotat (Aasheim 2014). 

 

 
Figur 10: Gravhaug id 22128 og rotvelt sett mot øst før undersøkelsen tok til. Lite grantre til 

venstre for rot (foto Cf35060_03). 

 

Det gjenstod fortsatt noe haugfyll på roten når sikringsundersøkelsen tok til, og 

fragmenter av brente bein var godt synlige i dette fyllet opp mot 2,5 m over 

markoverflaten. I tillegg var brente beinfragmenter synlige i overflaten både foran og bak 
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rotveltet. Disse lå hovedsakelig i sørlig halvdel av rotveltet og har trolig drysset ned 

sammen med haugfyll, men det ble også funnet enkelte fragment i nordlig halvdel. 

 

Før undersøkelsen ble påbegynt ble et lite grantre fjernet fra nordlig del av haugen, samt 

flere løse grener o.l. Gravhaugen fremstod da som oval, beliggende på toppen av 

bergknatten, men videre undersøkelse og fjerning av rotveltet kom til å vise at den 

sannsynlig også omfattet deler av knattens skrånende terreng og var tilnærmet rund 

omtrent 7,30 x 7,60 m. Haugfyllet som var eksponert bestod av gulbrun sand, iblandet litt 

grus. I tillegg var flere kantete stein synlige i overflaten, hvorav enkelte tilsynelatende 

beliggende in situ, men de fleste lå i endevendt haugfyll på baksiden av rotveltet spesielt i 

nordlig halvdel. Haugen har dermed omfattet stein, men undersøkelse kunne ikke fastslå 

om disse var kun haugfyll eller om de opprinnelig har omfattet en kjernerøys. 

 

 
Figur 11: Utklipp av fra 3D modell 1. Gravhaug med rotveltsett mot nordøst (Cf35089). 

 

Før roten kunne fjernes og haugen rekonstrueres var det viktig å få innsamlet og 

gjennomgått alt haugfyllet som var blitt endevendt. Alt innsamlet haugfyll ble tørrsåldet 

med svenskesåld på stedet. Fyll fortsatt festet til roten ble først hentet ned, deretter fyll 

som tilsynelatende var drysset ned på forsiden. Beinfragmenter lå til dels konsentrert i en 

sammenvoksing av to røtter, som avstanden fra markoverflaten tilsa opprinnelig må ha 

ligget i en sprekk/søkk eksponert i grunnfjellet. Sprekken kan ha fungert som en naturlig 

«kiste», men dessverre påviste nærmere undersøkelse at den relativt nylig var blitt brukt 

som bålplass, og var fylt med gressdekket kull. Det ble ikke funnet bein i sprekken. 

 



Gnr. 45, Skedsmo kommune  Saksnr. 2016/13135 

 

  

 15 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 12: Baksiden av rotvelt, nordlig halvdel (foto Cf35060_05). 

 

Baksiden av rotveltet omfattet mye av det endevendte materialet mose og lyngdekke som 

var holdt sammen av underliggende rotteppe. Mye lyng/mose ble gjennomgått med 

fingrene og graveskje, og forekomsten av gulbrun sand ble skrapt sammen så godt det lot 

seg gjøre og såldet. Stedvis var det vanskelig å skille ut forskjøvet haugfyll med det som 

var endevendt. Deler av roten ble fjernet fortløpende, inntil kun de største røttene og 

stammen gjenstod, og som grunneier hjalp oss med å fjerne med motorsag. Dette blottla 

haugens østlige avgrensning som var markert ved foten av bergknatten i form av litt 

tuftdannelse trolig bestående av nedrast haugfyll. 

 

 
Figur 13: Roten før motorsag fjernet resten(foto Cf35060_18). 
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Figur 14: Tegning av profilet skapt av rotveltet i id22128. 

 

 
Figur 15: Renset profil etterlatt av rotveltet. Sprekk/søkk med nylig brukt bålplass nederst i bildet 

(foto Cf35060_27). 

 

Profilet etterlatt av rotveltet ble rettet og dokumentert, og denne viste at haugfyll var blitt 

deponert både på toppen og nedover bergknattens sørlige side. Tykkelsen på fyllet på 

toppen av bergknatten var ikke mer enn 5-10 cm. Like foran profilet var det en parallell, 

langsgående bergsprekk som var fylt med haugfyll. Undersøkelse av sprekken påviste 

enkelte beinfragment, en flintflekke, samt et lite avslag i øvre del (C60644/1). 

 

 
Figur 16: Bergsprekk ved profil med funn av flintflekke og enkelte brente bein(foto Cf35060_25). 
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Undersøkelsen fastslo at de fleste beina lå foran og bak rotveltet i sørlig halvdel. Det vil 

si at de opprinnelig trolig har ligget i sør-sørvestlig del av haugen. 

 

Til sammen ble det funnet 28,9 g brente bein som er analysert ved Stiftelsen SAU, 

(Societas Archaeologica Upsaliensis). Analysen fastslo at flere av beina var fra et voksent 

menneske (2017). I tillegg ble det funnet tre små fragment av horn/gevir fra hjortedyr 

ornert med punktsirkel og strekdekor. Dekoren sannsynliggjør at fragmentene stammer 

fra en kam. Et rørbein av menneske er radiologisk datert til 335-430 e.Kr. som tilsvarer 

overgangen romersk jernalder-folkevandringstid (Lund Universitet 2017). 

 

  
Figur 17: Flintflekke (C60644/1) og fragment av horn/gevir (C60644/3)(foto Cf35060_34 og 35). 
 

Flere stein ble funnet i nordlig del av rotveltet, og disse må ha vært del av haugfyllet som 

omfattet sentrale deler av haugen. I tillegg viste de eksponerte profilene og bergflaten at 

de som anla haugen hadde benyttet seg av bergknatten og inkorporert avgrensningen av 

denne som en del av anlegget. Dette hadde skapt illusjonene av en omfattende haug 

samtidig som det har vært arbeidsbesparende. 

 

 
Figur 18: Utklipp av fra 3D modell 2. Gravhaug som den så ut før rekonstruksjon, etter endt 

undersøkelse sett mot nordøst (Cf35089). 
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 SAMMENDRAG 6

I perioden 11.-14. oktober 2016 utførte Kulturhistorisk museum i samarbeid med 

Akershus fylkeskommune en sikringsundersøkelse, samt delvis rekonstruksjon av 

gravhaug id 22128. Gravhaugen var blitt påført store skader etter at et uvær hadde blåst 

ned en furu og forårsaket en rotvelt på haugen. Veltet hadde røsket og endevendt både 

jordmasser og stein fra haugfyllet og eksponert deler av gjenliggende haugfyll. 

Undersøkelsens formål var å tilbakestille området, dokumentere skadene og sikre 

eventuelt forflyttet/eksponert arkeologisk materiale. 

 

Tørrsålding av endevendt haugfyll påviste flere fragmenter brente bein. Disse er 

osteologisk analysert, og en større andel er fastslått å være fra et voksent menneske. I 

tillegg ble det påvist tre små fragment av horn/gevir dekorert med punktsirkel -og 

strekdekor som antyder de stammer fra en kam. Et rørbein av menneske er radiologisk 

datert til 335-430 e.Kr. som tilsvarer overgangen romerske jernalder-folkevandringstid. 

 

 LITTERATUR 7

Aasheim, Reidun M. 2014: Hogsnotat, Skolsegg øvre, Skedsmo. Akershus fylkeskommune. 

KHMs arkiv. 
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 VEDLEGG 8

8.1 TILVEKSTTEKST, C60644 

C60644/1-3 
Gravfunn fra jernalder fra SKOLSEGG ØVRE (45), SKEDSMO K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: I perioden 11-14.10.2016 utførte Kulturhistorisk museum i samarbeid 

med Akershus fylkeskommune en sikringsundersøkelse, samt delvis rekonstruksjon av 

gravhaug id 22128. Gravhaugen var påført store skader etter en storm hadde blåst ned og 

revet opp roten til et stort furutre som vokste på haugen. Sikringsundersøkelsen påviste 

brente bein i det endevendte haugfyllet. Disse har gjennomgått osteologisk analyse, ved 

Stiftelsen SAU (2017). Et beinfragment er radiologisk datert ved Lunds universitet 

(2017). Analyseresultat er vedlagt rapport fra sikringsutgravningen (Sæther 2017).  

 

1) Krakkelert, varmepåvirket flintflekke med retusj langsmed begge sidekanter. L: 3,2 

cm og stb: 1 cm. Et flintavslag med en cortexdekket flate. L:0,9 cm, stb: 0,9 cm. Funnet i 

bergsprekk fylt med gravhaugfyll. 

2) Bein, brente. Vekt: 28,9 g. 176 beinfragment, hvorav 73 brente bein fra kraniet og 

rørbein til et voksent menneske. 103 ubestemt brente bein. Et rørbein av menneske er 

radiologisk datert til 1655±40 BP, 335-430 calAD (LuS 12511). Funnet i endevendt 

haugfyll dratt opp av rotvelt. 

3) 3 små fragment av horn/gevir trolig fra en kam. To av fragmentene er dekorert, hvorav 

en med deler av punktsirkeldekor og en med litt strekdekor. Stl: 1 cm og stb: 0,5 cm. 

Funnet i endevendt haugfyll dratt opp av rotvelt. 

 

Orienteringsoppgave: Omtrent 375 m NØ for driftsbygningen på gården. Omtrent 70 m 

VNV for N-hushjørne til Gamle Trondheimsve 49G.  

Koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6653503, Ø: 612428.  

LokalitetsID: 22128.  

Litteratur: Sæther, Kathryn E., 2017: Rapport arkeologisk utgravning. 

Sikringsundersøkelse av skadet gravhaug. Skolsegg øvre, 45/1, Skedsmo kommune, 

Akershus fylke. KHMs arkiv. 

  



8.2 PRØVER 

8.2.1 OSTEOLOGISK ANALYSE OG RADIOLOGISK DATERING C60644/2 

Fnr. Strukturtype 
Vekt, 
gram 

Analyseresultat 
Ukalibrert 
datering 

Kalibret 
datering, 1 

sigma 

500 Gravhaug id22128 28,9 
178 beinfragment, hvorav 73 brente bein fra kraniet og rørbein til et voksent 

menneske. 3 små fragment av horn/gevir fra hjortedyr ornert med punktsirkel og 
strekdekor. 103 ubestemt brente bein. Et rørbein av menneske er radiologisk datert. 

1655±40 335-430 e.Kr. 
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8.3 TEGNINGER 

  



8.4 FOTOLISTE CF35060 

Filnavn Motiv 
Sett 

mot 
Fotograf Dato 

Cf35060_01.JPG Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt før undersøkelse. NNØ Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_03.JPG Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt før undersøkelse. Ø Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_05.JPG Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt før undersøkelse. SØ Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_06.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt etter rydding og fjerning 
av lite grantre. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_07.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt etter rydding og fjerning 
av lite grantre. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_08.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt etter rydding og fjerning 
av lite grantre. 

Ø Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_09.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt etter rydding og fjerning 
av lite grantre. 

Ø Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_10.JPG Oversiktsbilde av rotvelt etter jordmasser er fjernet fra mellom røttene. Ø Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_11.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt etter jordmasser er 
fjernet fra mellom røttene. 

SØ Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_12.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 og rotvelt etter jordmasser er 
fjernet fra mellom røttene. 

SØ Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_13.JPG Oversiktsbilde av rotvelt etter jordmasser er fjernet fra mellom røttene. VSV Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_14.JPG Oversiktsbilde av rotvelt etter jordmasser er fjernet fra mellom røttene. VSV Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35060_15.JPG Oversiktsbilde rotvelt etter stamme og høytliggende røtter er fjernet. V Sæther, Kathryn E. 12.10.2016 

Cf35060_16.JPG Oversiktsbilde rotvelt etter stamme og høytliggende røtter er fjernet. SV Sæther, Kathryn E. 12.10.2016 

Cf35060_17.JPG Stein dratt opp med rota fra gravhaug id22128. V Sæther, Kathryn E. 12.10.2016 

Cf35060_18.JPG "Frittliggende" rotvelt haugmasser er fjernet. Ø Sæther, Kathryn E. 13.10.2016 

Cf35060_20.JPG "Frittliggende" rotvelt haugmasser er fjernet. Ø Sæther, Kathryn E. 13.10.2016 

Cf35060_22.JPG "Frittliggende" rotvelt haugmasser er fjernet. Ø Sæther, Kathryn E. 13.10.2016 

Cf35060_24.JPG 
Gjengrodd søkk/sprekk i grunnfjell som kan være brukt som 
gravgjemme. 

NV Sæther, Kathryn E. 13.10.2016 

Cf35060_25.JPG 
Søkk/sprekk i grunnfjell, nærmest inntil profil, hvor flintflekke ble 
påtruffet. 

N Sæther, Kathryn E. 13.10.2016 

Cf35060_27.JPG Fremrenset profil forårsaket av rotvelt. Ø Sæther, Kathryn E. 13.10.2016 

Cf35060_28.JPG Fremrenset profil forårsaket av rotvelt. Ø Sæther, Kathryn E. 13.10.2016 

Cf35060_29.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 etter undersøkelse, før 
rekonstruksjon. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 14.10.2016 

Cf35060_30.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 etter duk og stein er lagt ned til 
rekonstruksjon. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 14.10.2016 

Cf35060_31.JPG 
Oversiktsbilde av gravhaug id22128 etter duk og stein er lagt ned til 
rekonstruksjon. 

NNØ Sæther, Kathryn E. 14.10.2016 

Cf35060_32.JPG Oversiktsbilde av delvis rekonstruert gravhaug id22128. NNØ Sæther, Kathryn E. 14.10.2016 

Cf35060_33.JPG Oversiktsbilde av delvis rekonstruert gravhaug id22128. NNØ Sæther, Kathryn E. 14.10.2016 

Cf35060_34.JPG Flintflekke C60644/1  Sæther, Kathryn E. 29.09.2017 

Cf35060_35.JPG Dekorerte fragmenter av horn/gevir fra sannsynlig en kam C60644/3  Sæther, Kathryn E. 29.09.2017 

Cf35060_36.JPG Rentegning av profilet til skadet gravhaug.  Sæther, Kathryn E. 03.10.2017 

 

8.5 FOTOLISTE CF35089 (FOTOGRAMMETRI) 

Filnavn Motiv Fotograf Dato 

Cf35089_01/151.JPG Modell A. Id22128 (gravhaug) før undersøkelse. Sæther, Kathryn E. 11.10.2016 

Cf35089_152/331.JPG Modell B. Id22128 (gravhaug) etter undersøkelse, før rekonstruksjon. Sæther, Kathryn E. 13.10.2016 
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8.6 ANALYSERESULTATER 

8.6.1 OSTEOLOGISKE ANALYSER VED SAU 

 



 
 



8.6.2 RADIOLOGISK DATERING VED LUND UNIVERSITET 
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8.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Feltdagbok 

2. Felttegning 

3. Rentegning 

 

8.8 3D-MODELLER A OG B 
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