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SAMMENDRAG
Kremasjonsgraven var dårlig bevart, og det er dermed ikke mulig å gjøre rede for gravens
opprinnelige utstrekning eller oppbygging. De brente beinene var spredt i hele den bevarte
resten av graven. Det ble ikke påvist rester etter urne, men beinene kan opprinnelig ha ligget i
en organisk urne av never eller bark. De osteologiske analysene viste at beinene er så
fragmenterte at en kjønns- eller aldersbestemmelse av det gravlagte individet ikke lot seg gjøre.
Det ble funnet to avslag av flint som kan ha blitt brukt som ildflint, men ellers ingen gravgaver.
Kullprøve 124 fra graven ble datert til 775–1025 e.Kr., mens et brent bein ble datert til 775–995
e.Kr. som tilsvarer siste del av merovingertid (570–800 e.Kr.) og vikingtid (800–1050 e.Kr.).
Ser man dateringene i sammenheng med dateringen fra registreringen 885–995 e.Kr. (Gaut
2017:14), er det sannsynlig at kremasjonsgraven ble anlagt i vikingtid. Graven, og andre kjente
kulturminner i området, viser at det har vært aktivitet på Ihle i store deler av jernalderen.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
IHLE NORDRE, 4/1, NES KOMMUNE, AKERSHUS

1

BAKGRUNN

I forbindelse med Eivind Wessel Ihles ønske om å drenere landbruksjord foretok Akershus
fylkeskommune en arkeologisk registrering av området i 2016 (Gaut 2017). Det ble funnet en
branngrav id 223594 og to kokegroper id 223592 og id 223595. Kokegropene ble undersøkt av
fylkeskommunen som ledd i registreringen, mens branngrav id 223594 ble dispensasjonsbehandlet i hht. kml. § 8, 1. ledd. Riksantikvaren ga i brev av 6. april 2017, etter anbefaling fra
Akershus fylkeskommune og Kulturhistorisk museum, dispensasjon fra kulturminnelovens
fredningsbestemmelser med vilkår om arkeologisk undersøkelse.

2

DELTAGERE, TIDSROM

Feltarbeidet ble foretatt 10. mai 2017 med følgende personell:
Navn
Synnøve Viken
Steinar Kristensen
Stian Lunder
Sum

Stilling
Feltleder
GIS/metallsøk
Gravemaskinfører

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Dagsverk
1
1
1
3

4
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LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Dagens gårdbosetning og Ile meieri ligger på et markert høydedrag, mellom Fv. 177
Eidsvollvegen og Vorma. Tunene (nordre og søndre) ligger høyt og fritt, med utsyn i alle
himmelretninger. Høydedraget er omkranset av erosjonskanter og raviner mot vest. Det er
registrert flere gravminner sørøst for tiltaksområdet. Gravfeltet Skrabben (id 42014) ligger i
Ilebekk-kneet på Ihle nordre. Feltet, som i dag deles av Fv. 177, består av 16–17 hauger
(Finstad 2011). Det er også registrert to teigpløyde dyrkningsflater og et løsfunn av et bryne
(id 151166) i området. Det er derimot ikke tidligere påvist arkeologiske kulturminner eller
innlevert funn knyttet til dagens tun på høydedraget. Fylkeskommunen har heller ingen
opplysninger om metallsøk på gårdens innmark (Gaut 2017).
Lenger nordøst på Ihle nordre og søndre er det også tidligere registrert omfattende fossile
dyrkningsspor og veifar (id 151143-45). Lokalitetene ligger i overgangen mellom marin leire og
morene/breelvavsetninger inn mot åssiden øst for Fv. 177. De synlige kulturminnene kan først
og fremst knyttes til bruksdeling på 1600-tallet; Mannerud (tre bruk) gnr. 4/4 og 5/1, 5/7 og
5/25; Høybråten gnr. 4/21 og Ødegård gnr. 5/12, men området kan også ha eldre bruksfaser som
ikke er synlig på markoverflaten.
Gravminnet som ble undersøkt lå på jordet mellom Ile meieri og tunet på Ihle nordre (fig. 1). I
dag er denne parsellen en flat åker. Ved sjakting viste mikrotopografien likevel at gravminnet lå
på høyeste punkt, på en lav brink rett Ø for en gjenfylt dump i terrenget. Dybden på matjorda
var ca. 25 cm, men økte til 70 cm rett vest for lokaliteten. Undergrunnen bestod av gulbrun leire
med rødbrune spetter. Lokaliteten bestod kun av én branngrop. Det ble ikke gjort andre funn, og
lokaliteten er avgrenset av negative søkesjakter. En kullprøve som ble samlet inn fra overflaten
av strukturen under registreringen er vedartsbestemt til bjørk (Betula) og furu (Pinus). Trekull
av bjørk er datert til 1110±30 BP (kal. 2 sigma 885-995 e.Kr. - Beta 452834). Dette plasserer
branngraven i sen vikingtid. Kullprøven og bein fra registreringen er katalogisert under
museumsnummer C60800.
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Figur 1: Kremasjonsgraven (ID223594) sin lokalisering på Nordre Ihle (bakgrunnskart: Statens kartverk).
Kulturhistorisk museum
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PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGEN

4.1 PROBLEMSTILLINGER
En sentral problemstilling var å samle opplysninger om gravminnets utstrekning, oppbygning,
gravtype og datering. Det var også viktig å finne eventuelle gravgaver og deres plassering i
forhold til de kremerte beinene. Trekull fra gravens overflate er datert til sein vikingtid, men det
var likevel viktig å datere både trekull og brente bein fra sikrere kontekst i graven, dersom det
ikke ble funnet daterbare gjenstander. Det var også viktig å avklare kjønn og alder på individ i
graven.
Undersøkelsen har potensial til å belyse gravskikken i området. Graven bør også ses i
sammenheng med de undersøkte kokegropene rett ved, og undersøkelsen kan dermed bidra til å
forstå forholdet mellom gravminne og kokegroper.
4.2 METODE, FORLØP OG DOKUMENTASJON
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 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 lagret i ESRI geodatabaseformat ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen. I tillegg blir Intrasis-prosjektet avlevert til
samme enhet for lagring og eventuell distribusjon.
Undersøkelsen ble innledet ved en maskinell flateavdekking. Fylkeskommunens sjakt var
fremdeles synlig på markoverflaten, og det aktuelle området var merket med trestikker i hvert
hjørne. Strukturen kom til syne, og sjakten ble utvidet noe rundt denne. Det avdekte området
utgjorde 43 m2.
Deretter ble strukturen renset opp og dokumentert i plan. Steinar Kristensen gikk over
strukturen med metalldetektor før den ble gravd og underveis i gravningen uten utslag. Det ble
også utført metallsøk i og rundt det flateavdekte området samt på jordet, uten at det ble gjort
funn av interesse (fig. 2).
Strukturen ble snittet. Søndre halvdel ble gravd først. Det ble samlet inn en kullprøve fra
profilen, før den gjenstående halvdelen ble gravd ut. Strukturen ble formgravd under snittingen
slik at all fyllmassen i strukturen kunne samles inn i store poser per halvdel, med tanke på
sålding og innsamling av bein og eventuelle andre funn.
Etter at undersøkelsen var avsluttet ble matjorda lagt tilbake.
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Figur 2: Gravminnets lokalisering i den åpnede sjakten på Nordre Ile. I bakgrunnen utfører Steinar
Kristensen metallsøk.

4.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER
Pløyespor var synlige i nærheten av strukturen, men siden matjorden og undergrunnen var
nokså like i farge, kunne de være vanskelige å skjelne. Strukturen har opprinnelig vært dypere,
men gjentatt pløying har fjernet toppen av den. Den ujevne bunnformen kan også være resultat
av pløying.
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UTGRAVNINGSRESULTATER

5.1 KREMASJONSGRAV
Strukturen var synlig som et rundt fyllskifte i plan (fig. 3). Fyllmassen var sotet og kullholdig
med et innslag av leire. Brente bein og større kullbiter var synlig i toppen av strukturen.
Underveis i snittingen ble en stein påtruffet i bunn av den søndre halvdelen. Steinen var ikke
synlig varmepåvirket.

Figur 3: Kremasjonsgraven i plan (t.v.) og profil (t.h.). Målestokken viser 40 cm.

5.2 FUNNMATERIALE
Det ble ikke observert noen funn under snittingen av strukturen. Fyllmassen ble såldet innendørs i 1mm såld. Det ble da samlet inn 22,7 gram brent bein fra søndre halvdel og 18,6 gram
brent bein fra nordre halvdel. To stykker flint ble funnet under sålding, begge er avslag. Flinten
er tydelig varmepåvirket og har spor langs sidekantene som kan tyde på at den er brukt som
ildflint.

6

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

6.1 VEDART
En kullprøve (P124) ble samlet inn fra profilen, og 0,5 gram kull ble samlet inn etter at prøven
var vasket. Prøven ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgård Museum (tab. 1, Salvig
mfl. 2017, vedlegg 10.5).
Tabell 1: Bestemte vedarter i P124 fra Ihle nordre. I tabellen gjengis ulike deler av treet slik:
S = stamme, YS = yngre stamme, G = gren, YG = yngre gren, K = kvist
Kontekst

Prøvenr.

Bestemte vedarter i prøven

Utvalgt til C14 datering

A101

P124

10 biter bestemt, hvorav 4 bjørk (Betula),
2 S/G, 1 G, 1 YG. 5 gran (Picea), 4 YS,
1 K. 1 løvtre (Indet.), 1 K.

A) Ubestemt løvtre, kvist med få årringer og
barklag bevart.
B) Gran, yngre stamme, 3 årringer, ingen bark

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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6.2 DATERING
Etter vedartsbestemmelsen ble A-prøven fra P124 sendt til C14-datering hos Lunds universitet.
Også en rørknokkel fra menneske ble valgt ut for C14-datering (tab. 2, vedlegg 10.6).
Tabell 2: Oversikt over C14-daterte prøver fra Ihle nordre.
P.nr Lab. nr.

S.nr Strukturtype Datering (2σ)

Datert materiale

124 LuS-12747 101

Branngrav

775–1025 e.Kr. (1095±45 BP) Ubestemt løvtre, kvist med få årringer og
barklag bevart

LuS-13441 101

Branngrav

775–985 e.Kr. (1140±40 BP)

Brent bein. Rørknokkel fra menneske
(Os longum: diafys)

6.3 OSTEOLOGI
Hele graven ble såldet i 1 mm såld, og alle beinene ble samlet inn. Totalt ble det samlet inn 923
fragmenter av brent bein, som veide til sammen 39 gram. Alt beinmaterialet ble sendt til SAU
(Societas Archaeologica Upsaliensis) for analyse (tab. 3, vedlegg 10.7).
Tabell 3: Oversikt over bestemte beinfragmenter fra grav 101 på Ihle Nordre (fra Gustavsson 2018).
Anr
101
101
101
101

Undernr
N-halva
N-halva
N-halva
N-halva

101 N-halva

Element
Del
Os longum
diafys
Neurocranium
Metapodium
Costa
corpus
Obestämt
Däggdjur benslag
Obestämt
Obestämt benslag

101 N-halva

Människa Os longum

diafys

1

0,8 Brent

101 S-halva
101 S-halva
101 S-halva

diafys,
Människa Femur
aspera
Människa Neurocranium
Människa Os longum
diafys

1
2
44

0,3 Brent
0,2 Brent
9,7 Brent

1

0,1 Brent

Fragment av bunodont tand som inte
är från människa. Bör vara svin.

1
2

0,1 Brent
0,1 Brent

Väldigt tunna

2

0,8 Brent

Två frag. med eventuell ospecifik
extra benpålgring på yttersidan

101 N-halva

101 S-halva
101 S-halva
101 S-halva
101 S-halva
101 S-halva

Art
Människa
Människa
Människa
Människa

Däggdjur,
djur
Dens
emaljfrag
Däggdjur,
djur
Phalanx 1/2
dist
Däggdjur Neurocranium
Däggdjur Os longum
Obestämt
Däggdjur benslag

diays

Antal Vikt Br/Ob
41 6,3 Brent
3 0,3 Brent
8 0,9 Brent
4 0,1 Brent
405

9 Brent

4

0,1 Brent

Kommentar

Uttaget till C14-datering. Två frag
med passform

404 10,2 Brent

Analysen viste at beinmaterialet i hovedsak var hvitbrent. Beinene var i tillegg svært
fragmenterte med en gjennomsnittlig vekt på 0,04 gram/fragment. Dette umuliggjorde
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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aldersbestemmelse av det kremerte individet. Sannsynligvis stammer alle fragmentene fra
menneske, utenom et tannfragment som kan stamme fra svin. I alt 18,6 gram bein kunne med
sikkerhet artsbestemmes til menneske (Gustavsson 2018).

7

VURDERING AV RESULTATENE

En sentral problemstilling for utgravningen var å samle opplysninger om gravminnets
utstrekning, oppbygning, gravtype og datering. Trekull fra gravens overflate ble etter
registreringen datert til sein vikingtid, men det var likevel viktig å datere både trekull og brente
bein fra sikrere kontekst i graven. Det var i tillegg viktig å finne eventuelle gravgaver og deres
plassering i forhold til de kremerte beinene, samt å avklare kjønn og alder på individ(ene) i
graven.
Ved undersøkelsen ble det klart at kremasjonsgraven var dårlig bevart. Snittet viste at den
bevarte resten av graven hadde en maksimal dybde på 10 cm. Den uregelmessige bunnformen
og spor i toppen av strukturen viste at graven sannsynligvis var gjennompløyd. Det er dermed
ikke mulig å gjøre rede for gravens opprinnelige utstrekning eller oppbygging. Graven bestod
utelukkende av kull og brente bein. Beinene var spredt i hele den bevarte resten av graven, og
det ble ikke påvist rester etter urne. Dette utelukker likevel ikke at beinene kan ha vært lagt i en
organisk urne av f.eks. never eller bark.
Det ble ikke funnet gravgaver som kunne datere graven eller belyse det gravlagte individets
kjønn eller alder. Det ble funnet to avslag av flint som kan ha blitt brukt som ildflint. De
osteologiske analysene viste at beinene er så fragmenterte at en kjønns- eller aldersbestemmelse
av det gravlagte individet ikke lot seg gjøre.
Kullprøve P124 fra graven ble datert til 775–1025 e.Kr., mens et brent bein ble datert til 775–
995 e.Kr. Dateringene tilsvarer slutten av merovingertid (570–800 e.Kr.) og vikingtid (800–
1050 e.Kr.). Ser man disse dateringene i sammenheng med dateringen fra registreringen 885–
995 e.Kr. (Gaut 2017:14), er det sannsynlig at kremasjonsgraven ble anlagt i vikingtid.
En siste problemstilling var å forstå forholdet mellom gravminnet og de undersøkte kokegropene på stedet. Med tanke på at det er et stort sprik mellom dateringen av kokegropen (240–
390 e.Kr.) fra registreringen (Gaut 2017) og dateringen av graven (775–1025 e.Kr.), er det
ingen direkte kobling mellom disse kulturminnene. Ser man imidlertid disse kulturminnene i
sammenheng med flere gravfelt/-hauger i nærheten (id 42014, 51734 og 70594), viser de at
området på og rundt Ihle har vært i bruk over lengre tid i jernalder.

8

SAMMENDRAG

Kremasjonsgraven var dårlig bevart, og det er dermed ikke mulig å gjøre rede for gravens
opprinnelige utstrekning eller oppbygging. De brente beinene var spredt i hele den bevarte
resten av graven. Det ble ikke påvist rester etter urne, men beinene kan opprinnelig ha ligget i
en organisk urne av f.eks. never eller bark. De osteologiske analysene viste at beinene er så
fragmenterte at en kjønns- eller aldersbestemmelse av det gravlagte individet ikke lot seg gjøre.
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Det ble funnet to avslag av flint som kan ha blitt brukt som ildflint, men ellers ingen gravgaver.
Kullprøve P124 fra graven ble datert til 775–1025 e.Kr., mens et brent bein ble datert til 775–
995 e.Kr. som tilsvarer siste del av merovingertid (570–800 e.Kr.) og vikingtid (800–1050
e.Kr.). Ser man dateringene i sammenheng med dateringen fra registreringen 885–995 e.Kr.
(Gaut 2017:14), er det sannsynlig at kremasjonsgraven ble anlagt i vikingtid. Graven, og andre
kjente kulturminner i området, viser at det har vært aktivitet på Ihle i store deler av jernalderen.

9

LITTERATUR

Finstad, I. 2011. Rapport fra nyregistrering av eksisterende gravfelt i forkant av hogst på 4/1 Ile
nordre i Nes kommune, Akershus fylke, 3.4.–4.4.2008. Upublisert rapport i KHMs arkiv.
Gaut, B. 2017. Registreringsrapport med funn av automatisk fredete kulturminner. Drenering
av jordbruksjord. Fradeling av boligtomt. Ihle nordre, Gnr. 4/1 og 4/31, Nes kommune.
Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune.
Gustavsson, R. 2018. Osteologisk analys. Brandgravsmaterial från Ihle 4/1 Nes kommun,
Akershus fylke, Norge. SAU rapport 2018:9 O. Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis.
Salvig, K.V., W. Out og P.H. Mikkelsen 2017. Rapport vedr. detaljeret vedanatomisk analyse
af 1 prøve fra KHM 2016/15030, prosjektkode: 220323, Drenering, Ihle, Nes kommune,
Akershus fylke (FHM 4296/2435). Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard
museum.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

12

Gnr. 4, Nes kommune

Saksnr. 2016/15030

10 VEDLEGG
10.1TILVEKSTTEKST, C60846/1–3

TILVEKSTTEKST C60846/1–3
Gravfunn fra jernalder/vikingtid fra IHLE NORDRE (4/1), NES K., AKERSHUS.
Funnomstendighet: Funn innkommet ved arkeologisk utgravning av branngrav ID223594. Bein
fra registreringen av graven er katalogisert under C60800. Utgravningen ble gjennomført 10/5
2017 av Kulturhistorisk museum. Graven ble snittet, og all masse fra graven ble samlet inn for
sålding i 1 mm såld. Det ble til sammen samlet inn 923 beinfragmenter. Kullprøve 124 (LuS12747) fra graven ble datert til 775-1025 e.Kr. (1095+/-45 BP).
Orienteringsoppgave: Kremasjonsgraven lå ca. 250 meter VSV for krysset fv. 117
Eidsvollvegen og innkjørselen til tunet på Ihle Nordre, på flaten nord for tunet på Ihle Nordre,
midt mellom tunet og Ile Meieri.
Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6684960, Ø: 297412.
LokalitetsID: 223594.
Funnet av: Synnøve Viken.
Funnår: 2017.
Katalogisert av: Synnøve Viken.
1) brente bein av bein. Antall fragmenter: 923. Vekt: 39 gram. Strukturnr: A101
Kremasjonsgrav. 923 fragmenter av brent bein, som veide til sammen 39 gram. Alt
beinmaterialet ble sendt til SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) for analyse. Analysen
viste at beinmaterialet i hovedsak var hvitbrent. Beinene var i tillegg svært fragmenterte med en
gjennomsnittlig vekt på 0,04 gram/fragment. Dette umuliggjorde aldersbestemmelse av det
kremerte individet. Sannsynligvis stammer alle fragmentene fra menneske, utenom et
tannfragment som kan stamme fra svin. I alt 18,6 gram bein kunne med sikkerhet
artsbestemmes til menneske (Gustavsson 2018). Et brent bein (LuS-13441) ble datert til 775–
985 e.Kr. (1140±40 BP).
2) to avslag av flint.
Et lite, varmepåvirket avslag med mulige spor etter bruk som ildflint. Strukturnr: A101
Kremasjonsgrav (ID223594), søndre halvdel.
Et varmepåvirket avslag med mulig slitasje langs kantene. Ildflint? Strukturnr: A101
Kremasjonsgrav (ID223594), nordre halvdel.
3) en kullprøve av kull. Fnr: PK124. Strukturnr: A101 Kremasjonsgrav. Datering: 775–1025
e.Kr. (1095±45 BP). Kullprøven ble sendt til detaljert vedartsanalyse hos Moesgaard museum:
10 biter bestemt, hvorav 1 kvist av løvtre (A-prøve), 4 bjørk/Betula, 1 gran/Picea (B-prøve), 4
Kulturhistorisk museum
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gran/Picea. A-prøven sendt til datering hos Lunds universitet. LuS-12747 datert til 775–1025
e.Kr. (1095±45 BP).

10.2 KULLPRØVER
P124 – samlet inn fra profilen i struktur 101, grav/ildsted. 0,5 gram kull.
10.3 TEGNINGER

10.4 FOTOLISTE
Bildenr.

Motiv

Cf53315_001 Grav 101, plan
Cf53315_002 Grunneier Roald W. Finstad, tiltakshaver Eivind Wessel Ihle
og gravemaskinfører Stian Lunder følger med på arbeidet.
Cf53315_003 Grav 101, profil
Cf53315_004 Steinar Kristensen undersøker området rundt graven med
metallsøker
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10.6 RADIOLOGISK DATERING
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10.7 OSTEOLOGISK ANALYSE
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10.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON
Tegningen og dateringsattestene er arkivert i KHMs saksarkiv (ref. 2016/15030).
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