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Sammendrag 

I denne avhandlingen ble ubrente dyrebein funnet i haugfyll til gravhauger undersøkt. Haugene 

stammer fra eldre jernalder. Basert på analysene av dette materialet er formålet med oppgaven 

å diskutere både intensjonaliteten og det mulige meningsinnholdet til disse beina. Både det 

økonomiske- og det mulige symbolske meningsinnholdet for arter i materialet ble undersøkt.  

Fra et osteoarkeologisk perspektiv kan beinmaterialet fra haugfyllet tolkes som intensjonelt 

plassert, og dermed inneha mening i seg selv. Analysen av dyrebeinsmaterialet har bakgrunn i 

teorier fra tidligere arkeologisk forskning, gjort på relasjoner mellom mennesker og dyr. Denne 

er igjen basert på brente dyrebein i sentralgraver. Det ble klart at den artsspesifikke tradisjonelle 

inndelingen av matdyr (storfe, gris og sau/geit) og sakrale dyr (hest, hund og bjørn) er bredere 

enn tidligere antatt. Fra haugfyllet ble det blant annet funnet hele uartikulerte bein av både foster 

og hare, lagt oppå kistelokket til en av sentralgravene. Disse er tolket til å inneha en symbolsk 

mening i gravkonteksten. Det blir tydelig at dyrearter funnet i beinmaterialet fra haugfyllet 

hadde ulike roller både i livet og i døden. Disse rollene strakk seg både over det økonomiske, 

og det symbolske plan. Med en osteologisk analyse var det mulig å undersøke handlinger, men 

det var ikke mulig å spore tankene bak disse handlingene. Likevel tilfører undersøkelsen ny 

informasjon, som vil bidra til en bredere forståelse av gravhauger som en helhet, samt av det 

kosmologiske verdensbildet i eldre jernalder. 
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1 Innledning  

Introduksjon: 

Graver i hauger fra eldre jernalder er en tilsynelatende velutforsket gren innenfor den norske 

haugforskningen. Likevel er selve haugen, og betydningen av ulike konstruksjonselementer ved 

haugbygningen enda ikke fullt ut forstått. Gravhauger defineres som hauger bestående av 

deponert jord og/eller stein (Selinge 1969:21), som inneholder en eller flere graver. En 

observasjon jeg har gjort er at begrepet innebærer at hele haugen defineres ut fra en relativt liten 

del av innholdet, nemlig graven. Dette kan være en påvirkende faktor til at forskningsfokuset 

tradisjonelt lå på den avdøde, og på gjenstander som fulgte med denne i graven, og ikke på 

haugen som helhet. Eksempler på dette er forskning på brente dyrebein funnet i 

kremasjonsgraver (se for eksempel Iregren 1972; Sigvallius 1994; Sten & Vretemark 1988). 

Gjenstander som ikke direkte kunne relateres til den avdøde ble ofte oversett og/eller kassert, 

og sjeldent diskutert. Dette gjelder spesielt for ubrente dyrebein fra haugfyll i gravhauger, et 

konstruksjonselement som skal undersøkes i denne avhandlingen. 

Tradisjonelt ble dyrebein i gravkontekst fra eldre jernalder inndelt i artsspesifikke kategorier, 

som skilte matdyr (storfe, gris, og sau/geit) fra sakrale dyr (hund, hest og bjørn) (se Andersson 

2005:78-94; Iregren 1972; Jennbert 2002, 2003, 2004; Mansrud 2006; Sigvallius 1994; Sten & 

Vretemark 1988). Dette skillet ble utarbeidet for brente dyrebein i kremasjonsgraver, som 

direkte kunne knyttes til den avdøde og/eller de gravritualer som ble utført i sammenheng med 

begravelsen. Inndelingen av de ulike dyreartene har tilsynelatende medført at de sakrale artene 

fikk høyere status innen forskningen, og dermed at matdyrenes faktiske roller i gravkontekst er 

dårlig forstått. 

Problemstilling og hypotese: 

Fra lokaliteten Seberg i Ringsaker, Hedmark ble ubrente dyrebein innsamlet fra haugfyllet til 

fem hauger fra ulike perioder innen eldre jernalder. Materiale fra fire av disse haugene skal 

analyseres i denne oppgaven. Intensjonaliteten og meningsinnholdet til disse beina skal 

undersøkes og diskuteres. Hvordan kan man spore intensjonalitet og meningsinnhold ved hjelp 

av osteologisk analyse?  

Bakgrunnen for problemstillingen er tatt i teorier angående brente dyr i kremasjonsgraver, både 

fra et nyere arkeologisk perspektiv (se for eksempel Andersson 2005:78-97; Jennbert 2002, 
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2004; Mansrud 2004a, c; Mansrud 2006; Räf 2001), med bakgrunn i relasjonen mellom 

mennesker og dyr (Birke, et al. 2004; Ingold 2000; Midgley 1983; Oma 2007), og fra et 

osteoarkeologisk perspektiv, med modeller som søker å forstå funksjonen bak dyrebein i 

gravkontekst (Hamilakis 2008; Hamilakis & Harris 2011; Hayden 2001; Isaksson 2010; O'Day, 

et al. 2004). Fordi denne forskningen har fokusert på sentralgraver, må også intensjonaliteten 

til det ubrente fragmenterte beinmaterialet fra haugfyllet undersøkes. 

Bakgrunn: 

Jeg har selv utført de osteologiske undersøkelsene av beinmaterialet fra lokaliteten. Min 

osteologiske kompetanse som legger grunnlaget for undersøkelsene av materialet har jeg 

tilegnet meg gjennom min B-uppsats i laborativ arkeologi samt kurset Osteologi I ved 

Stockholms Universitet. Denne kunnskapen har jeg blant annet benyttet i jobbsammenheng hos 

NIKU, der jeg var med å analysere beinmateriale fra en middelalderkirkegård i Oslo. Tilgang 

til materialet og tillatelse til å utføre analysene er skaffet fra Kulturhistorisk museum i Oslo 

(KHM). De osteologiske undersøkelsene ble utført av meg, ved avdeling for naturhistorie ved 

Naturhistorisk museum ved Universitetet i Bergen (UiB), i tidsrommet 26. mars til 28. april 

2017. Museet har en komplett zoologisk referansesamling med pattedyr, fisk og fugl, som også 

inkluderer noen humane referanser.  

Jeg har fulgt de forskningsetiske retningslinjene satt av «Den nasjonale forskningsetiske komité 

for samfunnsvitenskap og humaniora» (NESH 2013; 2016:21-25). Osteologi er en ikke-

destruktive metode, og vil ikke bryte med retningslinjer angående respekt for materialets 

sjeldenhet (NESH 2013; 2016:24-25). En fullstendig database med resultatene fra de 

osteologiske undersøkelsene ligger tilgjengelig både ved KHM og ved UiB (sistnevnte med 

referansenummer JS1755). Forskningen er derfor etterprøvbar (NESH 2016:6, 29). 

Terminologien brukt i oppgaven er et forsøk på å unngå meningsbærende begreper som 

definerer en handling før den er diskutert. Bruk av meningsbærende begreper er utbredt i 

arkeologien, og kan bidra til å farge forskerens tolkning av et materiale allerede før 

undersøkelser har begynt. Et eksempel på et slikt begrep er, tom tidligere nevnt, gravhaug (For 

en utdypende redegjørelse se Gansum 2004:105-114). Det hender at hauger defineres som 

gravhauger allerede før utgravning, slik at både problemstillinger og utgravningsmetode 

tilpasses dette. Dette er en fallgruve for sirkelslutninger, men det er også fare for at viktige 

aspekter ved haugens konstruksjon blir oversett, noe som igjen påvirker senere forskning. Dette 

er tilfellet for haugene fra Seberg (se Berg-Hansen 2009 og ; Kile-Vesik 2016).  
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Fordi haugene fra Seberg allerede var definert som gravhauger både i prosjektbeskrivelsen og 

i rapporten, velger jeg å benytte begrepet gravhaug og gravfelt når jeg presenterer disse. 

Samtidig benyttes begrepene haug og haugfyll i generelle sammenhenger og i 

materialpresentasjonen. Når den gravlagte skal diskuteres benyttes begrepet grav eller 

sentralgrav, avhengig av kontekst. Begrepet kremasjon defineres her av brent beinmateriale fra 

sentralgraver, som inkluderer menneskelige levninger. Fordi dette begrepet innehar mening, 

benyttes begrepet brente bein som et samlebegrep for det brente beinmaterialet fra Seberg. 

Begrepet kremasjonsbål benyttes likevel når brenning nevnes, i mangel av et mer nøytralt 

begrep. Denne oppgaven omhandler også ulike handlinger som osteologisk kan spores fra 

beinmateriale. For at disse handlingene ikke defineres før diskusjonen, unngås begreper som 

deponering og nedleggelse. I stedet benyttes mer nøytrale begreper, som tildekket av jord og 

plassert.  

Oppgavens oppbygning: 

Først, i kapittel 2 presenteres forskningshistorien til bein i gravkontekst samt mitt teoretiske 

utgangspunkt. Kapittel 3 omhandler lokalitet, hauger og materiale, samt kildekritiske 

problemer. I kapittel 4 fremlegges de osteologiske metodene som benyttes i oppgaven, og som 

legger grunnlaget for de osteologiske undersøkelsene presentert i kapittel 5. Avslutningsvis i 

sistnevnte kapittel oppsummeres resultatene fra hver haug. Disse legger grunnlaget for 

analysen, som utføres i kapittel 6. I kapittel 7 skal materialet tolkes og diskuteres. Konklusjonen 

presenteres avslutningsvis i dette kapittelet. Appendiksen inneholder gjennomganger av 

periodeinndeling (appendiks 1), en oversikt over navn på hauger og lag, som er ulikt i 

avhandlingen og i rapporten (appendiks 2), dateringsgrunnlaget for samtlige hauger samt for 

boplassen (appendiks 3). Det arkeologiske gjenstandsmaterialet fra haugene fremlegges i 

appendiks 4, og et utdrag av databasen der vesentlig informasjon benyttet i oppgaven 

presenteres i appendiks 5. 
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2 Forskningshistorie og Teori 

Som tidligere nevnt søker jeg å forstå intensjonaliteten og meningsinnholdet til ubrente 

dyrebein funnet i haugfyll. I dette kapittelet skal tidligere forskning gjort på meningsinnholdet 

til husdyr, og på dyrebein i graver presenteres. Mitt teoretiske utgangspunkt har grunnlag i 

teorier som omhandler relasjoner mellom mennesker og dyr – både på det symbolske og det 

økonomiske plan. Derfor må det tas høyde for de ulike rollene de gitte dyreartene hadde både i 

livet og i døden.  

2.1 Om dyrebein i graver 

Som nevnt innledningsvis i avhandlingen har dyrebein i gravkontekst generelt blitt viet liten 

oppmerksomhet innen den arkeologiske forskningen i Norge. I de tidlige arkeologiske 

rapportene ble det i beste fall notert dersom det ble observert bein i forbindelse med gravfunn. 

I noen tilfeller ble det også notert hvorvidt beina var brent eller ikke. Dette gjaldt som regel 

humane levninger, og dyrebein ble hovedsakelig kassert (se for eksempel Trond Løken sin 

katalog over graver i Østfold (1974b)). Det kan virke som om praksisen i Norge var den samme 

som i England: der dyrebein ble innsamlet, men kun dersom de var bearbeidet, eller lå i direkte 

relasjon til humane levninger (Reitz & Wing 2007 [1999]:17, 19).  

Det er forsket relativt lite på dyrebein i gravkontekst i Norge, sammenlignet med andre land. 

Dyrebein fra sentralgraver i haug virker å dominere innenfor feltet og kan inndeles i to bølger. 

I den første bølgen lå fokuset på brente dyrebein i kremasjonsgraver. Disse ble regnet for å være 

offer og/eller matavfall, og ble koblet til begravelsen og de ritualer som foregikk i sammenheng 

med denne (se for eksempel Iregren 1972; Sigvallius 1994; Sten & Vretemark 1988). Denne 

bølgen satte mennesket i sentrum, der dyrene gjerne ble knyttet til den dødes status. Den andre 

bølgen omhandlet også brente dyrebein i kremasjonsgraver, men fokuserte på relasjonen 

mellom dyrene i graven og den avdøde (se for eksempel Andersson 2005:78-97; Jennbert 2002, 

2004; Mansrud 2004a, c; Mansrud 2006; Räf 2001). Fordi brente dyrebein fra kremasjonsgraver 

har stått i fokus, ble eventuelle ubrente dyrebein fra slike kontekster glemt. Ubrente dyrebein i 

sentralgraver nevnes (se for eksempel Andersson 2005:87; Ekengren 2006; Räf 2001; 

Sigvallius 1994:128-132), men de diskuteres sjeldent.   

Forskning på ubrente dyrebein funnet i haugfyll er tilsvarende mangelfull. Dette kan være et 

resultat av at bein som materialgruppe ble sett på som uviktig i tidlig arkeologisk forskning. 
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Det kan også ha sammenheng med at den døde og sentralgraven lenge har vært hovedfokuset 

for haugforskningen. I Norge ble dyrebein fra haugfyll diskutert av Asbjørn Herteig på 1950-

tallet (Herteig 1955). Det finnes også eksempler på at dyrebein fra gravfyll er diskutert fra 

kontekster i Midtøsten (Belfer-Cohen 1988; Green 2006), og på de britiske øyer (Crawford 

2004; King 2004). I haugforskningen regnes bein i sentralgraver tradisjonelt som intensjonelt 

nedlagte, mens bein fra haugfyll regnes som tilfeldig tilkommet. Det er likevel gjort forsøk på 

å diskutere disse inn en rituell kontekst, der dyrebein i haugfyll ble tolket som et offer (Herteig 

1955:50, 55, 64-72). Offerbegrepet er etter min mening et utdatert begrep, da betydningen er 

avhengig av den avdødes plassering i forhold til dyrene. De ofrede dyrene skal være begravet 

hele, enten sammen med mennesker, i nærheten av mennesker, eller alene i en dyregrav 

(Pluskowski 2012:2; Rasch 1994:187). Det er dermed ikke rom for at dyrebein kan inneha 

mening i seg selv. Enda en utfordring med offerbegrepet er at dyrene skal være begravet hele. 

Det var ikke bare hele skjeletter som ble begravet i forhistorisk tid. Kropper, eller deler av 

kropper ble både skjelettert, brent, sortert, polert og pakket inn (Jennbert 2003:144). I visse 

tilfeller ble de også utsatt for bevisst fragmentering (Holck 1997 [1986]:47-49; Sigvallius 

1994:32; Stiner, et al. 1995:227). På bakgrunn av dette skal jeg forsøke å unngå og benytte 

begrepet offer i denne avhandlingen. Dyrebein i gravkontekst er også blitt tolket som rester 

etter gravgilder (Hamilakis 2008:3-4; Hamilakis & Harris 2011:199-200; O'Day, et al. 2004). 

Dette på bakgrunn av at disse som oftest er representert med ekstremiteter eller 

skallefragmenter (Iregren 1972:110-112). På bakgrunn av dette har ulike forskere forsøkt å lage 

teoretiske osteologiske modeller, for å undersøke merker etter gilder på beinmaterialet (se for 

eksempel Hayden 2001:35-42; Isaksson 2010:2).  

Det kan virke som om ideene fra den første forskningsbølgen om dyrebein i gravkontekst ble 

videreført av den andre bølgen av forskning. Disse ideene var at dyr var tilstede i sentralgraver 

– enten som et offer i sammenheng med den avdøde, eller som matrester i forbindelse med 

gravritualer. Mennesket sto i sentrum av forskningen. Med et slikt fokus er sannsynligheten stor 

for at det store bildet blir oversett, og det er også fare for sirkelslutninger. Dyr var, og er, en 

ressurs, som bidro som mat, råmateriale, arbeidskraft og selskap (Dincauze 2000:506). Det er 

naturlig å tenke at mennesker til alle tider samhandlet med dyr, og dannet relasjoner med disse 

ved ulike anledninger (Mansrud 2004a:84). Dette medførte også at begge parter, for eksempel 

hund og menneske, dro nytte av hverandre (Reitz & Wing 1999:279). Dyr var derfor ikke bare 

mat eller ble benyttet som et verktøy for å tilfredsstille høyere makter. På bakgrunn av slike 

observasjoner dreiet ulike forskere sin forskning inn mot relasjonen mellom mennesker og dyr 



6 
 

(for forskningshistorie se Ingold 1994; Oma 2007; Russell 2012). Denne teorien var aktuell for 

den andre bølgen med forskning på dyrebein i kremasjonsgraver (se for eksempel Andersson 

2005:78-97; Jennbert 2002, 2004; Mansrud 2004a, c; Mansrud 2006; Räf 2001).  

Ideen om dyrebein som matrester i gravkontekst ble likevel inkorporert i gravforskningen som 

omhandler relasjonen mellom mennesker og dyr. Dette skapte et skille mellom dyregrupper - 

sakrale dyrearter (hund, hest og bjørn i Skandinavia i eldre jernalder) og matdyr (storfe, 

sau/geit og gris) (Andersson 2005:85). Grunnlaget for hvilke dyrearter som ble regnet som 

sakrale ble basert på arter, og på ulike sammensetninger av arter (ekskludert matdyr) som var 

vanligst å finne i sentralgraver i en gitt periode (se Andersson 2005:78-94; Iregren 1972; 

Jennbert 2002, 2003, 2004; Mansrud 2006; Sigvallius 1994; Sten & Vretemark 1988). Vær 

oppmerksom på at sakrale dyr i yngre jernalder ikke nødvendigvis hadde samme symbolske 

meningsinnhold som de hadde i eldre jernalder. Selv om det nærmest er konsensus om at 

levninger etter matdyr i graver er rester etter gravgilder, innehar bein fra disse artene som regel 

få spor etter slakt og konsum, og dermed er det lite i beinmateriale fra gravkontekster som 

underbygger denne teorien (Sigvallius 1994:109-117). Likevel inkluderes disse dyreartene 

sjeldent i diskusjoner som omhandler relasjoner mellom mennesker og dyr. Det er 

tilsynelatende de sakrale dyrene som blir ansett som viktige og spennende i gravkontekst. 

2.2 Økonomien bak husdyrhold 

Relasjoner mellom mennesker og dyr vises ikke bare av det symbolske meningsinnholdet i 

graver. Dyrene kan ha hatt flere ulike roller gjennom livet (se figur 1). De kan blant annet ha 

blitt benyttet som matdyr (kjøtt), som bruksdyr (når et dyr gir andre råvarer enn kjøtt, som melk 

og ull), som arbeidsdyr (når et dyr bidrar til arbeid på for eksempel gården) og/eller nyttedyr 

(personlig dyr for eksempel brukt til jakt).  

Fra bronsealderen og utover ble husdyr brukt 

som arbeidsdyr i sammenheng med jordbruk. 

Fra det arkeologiske gjenstandsmaterialet blir 

det klart at det er et tydeligere samspill mellom 

jordbruk og husdyrhold i jernalderen enn det 

var tidligere (Telldahl, et al. 2011). Matdyr 

(storfe, sau/geit og gris) lønner det seg å slakte 

når de er relativt unge. Det krever like mye mat 

Figur 1: ulike bruksområder for de vanligste domestiserte 

husdyrene i eldre jernalder. Figuren er hentet fra, og 

modifisert etter Kristin Oma (2007:249, figur 85). 
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for å fø opp sju kalver, som det tar tre av dem å bli 3,5 år gamle. De sju kalvene vil til sammen 

gi mer kjøtt enn de eldre dyrene (Sherratt 1981:181). Når husdyr ble utnyttet for melk, ull, og 

arbeidskraft, kunne det være mere lønnsomt å fø opp dyr til voksen alder enn det var å slakte 

dem unge. Dette gjenspeiles i dyrebeinsmaterialet fra blant annet Anglo-Saksisk kultur i 

Storbritannia (O'Connor 2011). Avgjørelser for når det var lønnsomt å slakte et dyr var 

avhengig både av valget om hva dyret skulle brukes til (melk, ull, arbeidskraft og så videre), 

hva slags mat som eventuelt skulle konsumeres, og av mulighetene for hvilke dyr som kunne 

velges til dette (Dincauze 2000:480). Husdyr og/eller produkter fra husdyr ble benyttet som 

valuta, og hadde dermed en verdi i samfunnet (Russell 2012:320, 331).   

Fra storfe fikk man melk, ost, og arbeidskraft. Dyrene ble slaktet for kjøtt, skinn, horn, sener 

og bein da de ikke lenger var produktive (Green 1992:14). Det er tenkt at storfe ble oppfostret 

til å drive sekundærproduksjon fra de var rundt to år, til de ble rundt 4-5. Kuer ville dermae hatt 

to sykluser med kalving og melkeproduksjon, og et par år foran plogen. Individer med 

fullvoksne skjeletter er derfor vanlig å finne i et dyrebeinsmateriale (O'Connor 2011:369, 371).  

Sau/geit er verdsatte for ull og melk. De bidrar også til gjødsling, og kan leve av mat fra jord 

som ellers er uproduktiv. Ved produksjon av ull lønner det seg å holde en flokk dyr. Dersom en 

sau drepes i sitt fjerde år, har dyret produsert en anselig mengde ull, samtidig som at kjøttet 

fortsatt holder høy kvalitet (Albarella & Davis 1994:13-14). Hvis dyrene er 3-4 måneder når de 

slaktes (det er da overflødige hanndyr som blir valgt ut til slakt (Sherratt 1981:174)), tyder dette 

på melkeproduksjon, og dersom de er 17-18 måneder ved slakt, er dette en indikasjon på at 

deres første ull ble utnyttet (O'Connor 2011:370, 372-373). Som for storfe, er det også vanlig å 

finne fullvoksne individer av sau/geit i et dyrebeinsmateriale fra eldre jernalder (se for eksempel 

Hambleton 1999:70-78).  

Grisen kan være nyttig i jordbrukssammenheng. Dersom de settes ut på jordene vår eller høst, 

roter de opp jorden før pløying samtidig som de gjødsler (Reynolds 1979:47-56). Grisen har 

også nyttefunksjon som søppelfjerner, da den er altetende. De er også matdyr, og føder store 

kull med grisunger. I arkeologisk sammenheng viser dyrebeinsmaterialet at dyr under ett år 

iblant ble slaktet (O'Connor 2011:370-371, 373), men at det som regel lønnet det seg å slakte 

dyrene når de var rundt to til tre år gamle. Da var de fullvokste, og kjøttet holdt god kvalitet 

(Green 1992:11; Hambleton 1999:69).  
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Andre domestiserte dyr er hund og hest. Disse er ikke typiske matdyr, og gir heller ikke 

sekundærprodukter slik som matdyrene gjør. Hunder kunne ha ulike funksjoner, og kunne 

fungert både som vakthunder, jakthunder og/eller sauehunder – samtidig som de åt matavfall 

og drepte skadedyr. Selv om hunder sjeldent ble spist, finnes det eksempler på at hunder er blitt 

flådd (Green 1992:7, 11, 24-25, 45-51). Hester ble brukt til jakt (Green 1992:20, 55-58), og ble 

dermed ridd. Innridning av hester er en krevende og lang prosess, som ikke kan gjøres før hesten 

har nådd en viss alder. Hund og hest er også de nærmeste ledsagerne for mennesker (Green 

1992:112). Dette er dyr med en funksjon, der tillit mellom eier og dyr er nødvendig – en hest 

skal være trygg nok til å kunne rides, den skal kunne trekke og/eller bære tunge løft, og skal 

kunne forstå rytterens kommandoer. En arbeidshund skal kunne samarbeide med eieren, og 

lystre kommandoer i ulike arbeidsoppgaver. Forholdet både mellom hest og menneske, og 

mellom hund og menneske er en dynamisk prosess, der menneskers oppfattelse av dyrene 

inkluderer både dyrs ontologiske status, og deres rolle i menneskers identitetsskaping (Oma 

2007:73-75, 265). Hunden og hesten knyttes sammen i jaktsammenheng (Green 1992:55-58), 

som, i tillegg til mennesket, krever at også hesten og hunden har gjensidig tillit.  

2.3 Dyr og symbolisme 

På bakgrunn av forskningen som er gjort på relasjonen mellom mennesker og dyr, har en rekke 

ideer om det symbolske meningsinnholdet til de ulike artene utsprunget. Nedenfor skal 

tolkninger av de foreslåtte sakrale dyreartene (hund, hest og bjørn) og matdyr (storfe, sau/geit 

og gris) funnet i graver fra eldre jernalder presenteres.  

I tillegg til å være nytte- bruks- og kjøttdyr, hadde dyr viktige roller i mytologien. Tolkningene 

av de ulike dyreartene er gjort på bakgrunn av dyr nevnt i norrøn mytologi og avbildet i 

ikonografien gjennom jernalderen (se Hedeager 2010 med kildehenvisninger). Det 

kosmologiske verdensbildet i yngre jernalder gjengitt i disse kildene kan ikke med sikkerhet 

trekkes tilbake til eldre jernalder. Det er likevel en mulighet for at oppfatningen av dyr i eldre 

jernalder lignet den i yngre jernalder. Selv mener jeg at tradisjoner har en tendens til å bestå, 

selv om uttrykket iblant endres over tid. Eksempler på dette er bruken av runer i Skandinavia 

med ulike typer alfabeter, en skikk som holdt seg i drøyt 1000 år, fra romertid og ut i 

middelalder (Steinsland 2005:40-42; Østmo & Hedeager 2005:315-316). Enda et eksempel er 

praksisen med oppføring av haug. Denne skikken begynte i eldre bronsealder og holdt seg frem 

til kristningen av Norge (Skre 1997:39), selv om det periodevis tilsynelatende ikke ble oppført 



9 
  

nye hauger. Den kristne gravtradisjonen er også et godt eksempel på langvarige skikker. Hele 

kropper begraves i kister i vigslet jord. Denne tradisjonen har i Norge holdt seg fra kristningen 

av landet og frem til i dag, med liknende gravuttrykk over hele den kristne verden. Tradisjoner 

holdes tilsynelatende vedlike selv ved samfunnsendringer. Bruk av dyrestil – også etter 

samfunnsendringen i Norge på 500-tallet e.Kr. er et eksempel på dette (Wiker 2004:115). Det 

er derfor ikke usannsynlig at tanken om dyrs ulike egenskaper, og symbolske roller i 

kosmologien i yngre jernalder lignet den i eldre jernalder.  

Avbildninger av dyr- og menneskehybrider på ikonografien i yngre jernalder kobles til 

fragmentering av ulike arter. Disse splittes til kroppsdeler, settes sammen igjen med kroppsdeler 

fra andre dyr, og dermed endres dyrene. Dette bidrar til å viske ut grensene mellom ulike 

dyrearter, og også grensene mellom dyr og mennesker (Hedeager 2011:66-75). 

Fragmenteringen av dyr og mennesker vist i ikonografien kan videre kobles til fragmentering 

av dyrebein i gravkontekst (se for eksempel Chapman 2000; Rebay-Salisbury, et al. 2010). 

Kroppsdeler var viktige for skapelsen av verden i norrøn mytologi (Jennbert 2004:183), men 

det er vanskelig å finne spor etter hvilke deler som eventuelt var viktig under et gravrituale. 

Den norrøne verden var inndelt av grenser, og verdensbildet var tredelt og sirkelformet. I midten 

lå gudeverden Åsgård med verdenstreet Yggdrasil i sentrum. Menneskenes verden, Midgard, 

omkranset Åsgård, og ytterst lå Utgård der kaosmaktene levde – blant annet Jotner (Steinsland 

2005:98-99). Disse grensene skilte jotner, mennesker og æser fra hverandre. Det fantes også 

blant annet grenser mellom natt og dag, og mellom de levende og døde. Det var umulig for 

mennesker å krysse disse grensene, men ikke for hesten. Denne arten var gudenes fortrolige 

(Oma 2011:164). Hesten regnes derfor som en grenseoverskrider, og i graver er den trolig 

representert slik at den skal bringe den døde trygt fram til dødsriket. Dette støttes av funn av 

både levninger etter hester, og hesteutstyr i graver fra eldre jernalder (Oma 2004). Som hesten, 

regnes også hunden for å være en sjelefører. Hunder blir ofte funnet i par i graver, og kobles til 

de to hundene som voktet porten til Hel i norrøn mytologi. Hesten og hunden er koblet sammen 

gjennom myter, der den døde red til dødsriket, og enten ble ledsaget, eller møtt av et par hunder 

fra den andre siden. Disse hundene slapp kun gjennom innvidde mennesker til dødsriket. Ofte 

fikk den døde med seg mat i graven, for å gi til disse vakthundene (Nordberg 2003:247-255, 

288 med kildehenvisninger).  

Funn av bjørn i gravkontekst gjøres i hovedsak i graver fra eldre jernalder (se for eksempel 

Mansrud 2004a:86-88). Bjørnen var viktig i det kosmologiske verdensbildet i eldre jernalder. 
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Den er menneskelignende, og knyttes både til sjamanisme og bjørnekult (Hedeager 2011:91-95 

med kildehenvisninger). Arten finnes ofte i rike graver, og representeres som regel av klør. 

Disse antas å stamme fra bjørnefeller. Dette kan regnes som en feilkilde, da bjørnekroppen i 

seg selv ikke er representert i gravene (se Petré 1980). Det er derfor foreslått at bjørnefellene 

bør tolkes som gjenstander heller enn dyreofre (Sigvallius 1994:76). Spor etter snittmerker på 

bjørneklør indikerer at disse i noen tilfeller er skåret vekk fra labben og plassert i graver, og at 

bjørnen derfor likevel innehar en symbolsk betydning i gravkontekst (se Mansrud 2004a:89-90 

med kildehenvisninger). 

Arter som i dag regnes som matdyr omtales også i norrøne kilder. Det kanskje viktigste dyret i 

norrøn mytologi er kua Audhumbla, som i skapelsesmyten fødde opp Yme (urjotnen) og slikket 

Bure (stamfaren til æsene) frem fra en saltstein (Näsström 2002:212). Den mytiske hallen 

Valhall omtales i Grímnismál som oppbygget av skjold og våpen. På taket står treet Lærad, og 

geiten Heidrun spiser av dette. Denne geita er en utømmelig kilde til mjød. Inni hallen sitter 

krigere som drikker denne mjøden. Hver kveld blir de også servert grisen Sæhrímnir (Nordberg 

2003:47). Irske kilder skildrer også en gris som hver kveld ble drept og spist, og som hver 

morgen var like hel (Hull 1949:881). Det samme gjelder Tors bukker Tanngnjost og Tanngrisne 

(Jennbert 2004:209), som gjenoppsto så lenge alle bein ble samlet slik at skjelettene ble 

komplette (Sturluson 1998 [1963]:65-66). I gravkontekst er sau/geit det vanligste dyret å finne 

i kremasjonsgraver fra eldre jernalder (Sigvallius 1994:72). Bein fra gris og storfe finnes, men 

de er vanligst i graver fra yngre jernalder (Sigvallius 1994:71, 74).  

På bakgrunn av forskning som omhandler relasjoner mellom mennesker og dyr, og symbolisme 

har Erika Räf (2001) videreutviklet den tradisjonelle inndelingen av sakrale dyr og matdyr til å 

inkludere fem hovedkategorier: slektsdyr, voktere, nyttedyr, matdyr og hjelpere. Det samme 

dyret kan inngå i flere av disse kategoriene (2001:16-21). Med bakgrunn i forskningen til Räf, 

og i modeller for å spore de økonomiske aspektene ved husdyrhold, er mitt teoretiske 

utgangspunkt at ubrente dyrebein i haugfyll skulle kunne tolkes ut fra to aspekter innen 

relasjonen mellom mennesker og dyr (symbolisme og økonomi). Jeg er derfor interessert i å 

undersøke hvorvidt teoriene som er utarbeidet angående husdyrhold, og dyrs symbolske 

meningsinnhold i gravkontekst også kan sies å gjelde for fragmenterte ubrente dyrebein funnet 

i haugfyll. Dette perspektivet legger grunnlaget for min problemstilling.  
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3 Presentasjon av Seberg  

I dette kapittelet skal lokaliteten og materialet som legger grunnlaget for oppgaven presenteres. 

Ved gården Seberg i Ringsaker, Hedmark (figur 2) ble det i 2004 frigitt et område til et 

kalksteinsbrudd. Vinteren 2008 ble det oppdaget fem hauger ved en gjennomgang av LIDAR-

skanninger av området (Berg-Hansen 2009), som førte til to forvaltningsutgravninger på 

lokaliteten i henholdsvis 2008 og 2010 (Kile-Vesik 2016:2). Disse konkluderte med at haugene 

var gravhauger fra eldre jernalder, og at samtlige hadde ubrente dyrebein i haugfyllet. 

I Ringsaker har jordbruk og 

husdyrhold vært primærnæringer 

i lang tid (Nybruget 1986:79). 

Dette har sannsynligvis bakgrunn 

i den næringsrike kalkholdige 

morenejorden på Hedemarken 

(Stensrud 1991 [1983]:63). 

Norge har generelt et surt 

jordsmonn som bryter ned 

organisk materiale. I området 

rundt Seberg består jordsmonnet 

av brunjord, som på grunn av den 

kalkholdige kalksteinen gir gode 

bevaringsforhold for organisk materiale (Kile-Vesik 2016:15). Dette har bidratt til at samtlige 

hauger fra lokaliteten hadde bevarte ubrente dyrebein i haugfyllet. Bein fra de fire yngste 

haugene (haug A-D) analyseres i denne oppgaven. Den eldste haugen (haug 0) var ødelagt av 

kalkbruddet, og manglende kontekst gjør at bein fra denne haugen ikke undersøkes i denne 

omgang.  

Fordi området allerede var frigitt, måtte Hedmark fylkeskommune selv finansiere utgravningen, 

med noe hjelp fra Riksantikvaren. Midlene som ble gitt var nok til seks uker med utgravning, 

noen dateringer, konservering av gjenstander, og en rapport - alt utført ved Kulturhistorisk 

Museum (KHM) (Kile-Vesik 2016). Osteologiske analyser ble nedprioritert i budsjettet, men 

prosjektplanen konkluderer med at «Dersom det gjøres funn av gjenstander, bein eller liknende 

i haugfyllen samles det inn et representativt utvalg av dette» (Berg-Hansen 2009:7). Bein fra 

Figur 2: beliggenheten til Seberg-feltet. Hedmark fylke er markert i lys grå 

farge, og Ringsaker kommune i mørk grå farge. Seberg er markert med en rød 

firkant. Kartet er hentet fra utgravningsrapporten for Seberg (Kile-Vesik 

2016:kart nr 2 side 134). 
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haugfyll i samtlige hauger ble dermed innsamlet under utgravningen i 2010, noe som gjør det 

mulig å utføre osteologiske undersøkelser av beinmateriale fra sentralgraver og haugfyll i haug 

A-D.  

3.1 Presentasjon av materiale og hauger 

Beinmaterialet fra Seberg består av drøyt 3,4 kg brente og ubrente bein (se tabell 1). Merk at 

det er gjort et utvalg av beinmaterialet fra lokaliteten. Materialet som benyttes i oppgaven 

stammer kun fra haugfyll og sentralgraver i haug A-D. Det arkeologiske gjenstandsmaterialet 

presentert i appendiks 4 vil trekkes inn der det er relevant for diskusjonen.  

Tabell 1: oversikt over totalt beinmateriale for hver haug, samt over beinmaterialet som skal undersøkes i denne 

avhandlingen. Merk at kun deler av det brente materialet fra haug D er telt.  

 
Totalt beinmateriale fra 

utgravningen av haugene  
Mitt materiale: beinmateriale fra 

haugfyll og sentralgraver 

   BRENTE BEIN UBRENTE BEIN BRENTE BEIN UBRENTE BEIN 

Hau
g Datering 

Vekt 
(g) 

Antall 
frag. 

Vekt 
(g) 

Antal
l frag. 

Vekt 
(g) 

Antal
l frag. 

Vekt 
(g) 

Antall 
frag. 

0 190-70 f.Kr 10,7 ? 811,0 ? - - - - 

A 135-330 e.Kr 286,7 584 1035,0 326 278,3 549 702,5 223 

B 245-370 e.Kr 49,8 135 1082,0 564 47,9 128 862 466 

C 
Rundt 400 

e.Kr 140,9 328 73,2 89 136,1 324 15,6 63 

D 415-530 e.Kr 1198,9 <175 198,1 113 1198,9 <175 198,1 113 

Sum Haug A-D 1683,3 <1222 2388,3 1092 1661,2 
<117

6 1778,2 865 

 

Gravfeltet på Seberg var i bruk i rundt 700 år, fra førromersk jernalder til folkevandringstid, 

der en ny haug ser ut til å ha blitt oppført hvert hundrede til tohundrede år. Samtlige hauger 

hadde ubrente dyrebein i haugfyllet, og en kremasjonsgrav sentralt (tabell 2). Haugene ble i 

utgravningsrapporten nummerert fortløpende etter utgravningsforløp. Navn på hauger og lag er 

derfor endret i denne oppgaven (appendiks 2), slik at de kan presenteres kronologisk etter 

dateringsgrunnlaget. Haugene er datert ut fra absolutte dateringer basert på 14C-analyser av 

trekull. Unntaket er haug C, som har en relativ datering basert på arkeologisk 

gjenstandsmateriale (appendiks 3 og 4).  
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Tabell 2: presentasjon over haugene fra Seberg og deres konstruksjonselementer. For gjennomgang av haugenes 

oppbygning, dateringsgrunnlag, og gjenstandsmateriale, se appendiks 2-4. 

Haug  Datering 
Dyrebein 
i haugfyll 

Brente 
bein i 
grav? 

Kant-
kjede 

Gravtype 
sentralgrav 

Sekundær
-graver 

Plyndret Våpen 
Gull/ 
sølv 

0  190-70 f.Kr Ja ? 1 ? ? ? Nei (?) 
Nei 
(?) 

A 135-330 e.Kr Ja Ja 2 Kiste 2 Ja 
Nesten 

fullt 
våpensett 

Ja 

B 245-370 e.Kr Ja Ja 2 Kiste 1 Mulig 
Fullt 

våpensett 
Ja 

C 
Rundt 400 

e.Kr 
Ja Ja 1 

Grop i 
haugfyll 

1 Nei Pilspiss Nei 

D 415-530 e.Kr Ja Ja Nei 
Bergsprekk i 
undergrunn 

Nei Nei Nei Nei 

Haugene ligger oppå en åsrygg som løper gjennom hele lokaliteten (figur 3), og var anlagt over 

et eldre aktivitetsområde fra rundt 135-325 e.Kr. Aktivitetsområdet er tolket som utkanten av 

en boplass (Kile-Vesik 2016:59-60). Dateringene viser at feltet har vært i kontinuerlig bruk, og 

at haug A-D er blitt anlagt kort tid etter at boplassen ikke lenger var i bruk (Kile-Vesik 2016:62).  

 

Figur 3: oversikt over haugenes beliggenhet i forhold til hverandre og til gården Seberg. Grå linjer er høydekurver. Kartet er 

hentet fra, og modifisert etter (Kile-Vesik 2016:137, kart 135) 
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Haug 0: førromersk jernalder (190-70 f.Kr) 

Haug 0 ble utgravd som den første i 2008, der 

formålet var å finne en eventuell sentralgrav. 

Flest mulig arkeologiske gjenstander samt 

kunnskap om haugen skulle også innsamles, slik 

at en avgjørelse om hva som skulle skje med de 

resterende haugene kunne fattes (Kile-Vesik 

2016:5). Haugen var kraftig skadet av 

tiltakshaver før utgravningen (se figur 4). Derfor 

kan en ikke med sikkerhet si at gravsentrum ble 

undersøkt. Det ble kun funnet fire 

gjenstandsfragmenter i haugen. To av disse var 

fragmenter av keramikk, men var ikke mulig å 

typebestemme. Ubrente dyrebein var iblandet 

haugfyllet, og det var ingen forskjell i 

mengdeforholdet mellom de øverste og nederste delene av fyllet. Beina ble tolket til å ha blitt 

deponert i sammenheng med gravleggingen (Kile-Vesik 2016:50-51). Fordi deler av haugen 

var fjernet før utgravningen, er informasjonen om haugens oppbygning for dårlig til at 

beinmaterialet fra haugen inkluderes i denne avhandlingen. Haugens datering, og funn av 

dyrebein i haugfyllet gjør at den likevel presenteres.  

Haug A: eldre romertid (135-335 e.Kr)  

Haug A var den største av haugene på lokaliteten. Den lå på toppen av åsryggen mellom haug 

D i vest og haug C i øst. Rett sør for haugen lå haug B (se figur 3). Haugen hadde to kantkjeder 

(figur 5), der den innerste besto av kalksteinsheller med en lengde på 75-100 cm. Terrenget 

lutet i nordvest, og kantkjedene var derfor oppbygget i denne retningen slik at haugen sto mer 

vannrett. Dette fikk den til å se større ut i landskapet (Kile-Vesik 2016:18-19, 52-53, 63). 

Sentralt i haugen var en synlig nedgravning, som viste seg å være en plyndringsgrop. Denne 

strakk seg ned til en steinkiste, med et brannflak i bunnen. Haugfyllet var omrotet, og både 

gjenstander og brent bein ble tolket til å være kastet ut fra kisten i sammenheng med 

plyndringen (Kile-Vesik 2016:6, 18-21, 54, 63). Fordi kisten var tømt ble denne ikke undersøkt 

nærmere i rapporten, slik at informasjon som mål o.l. mangler.  

Figur 4: oversikt over restene etter haug 0, som ble 

undersøkt i 2008, samt haugens antatte utstrekning før 

denne ble forstyrret.  Kartet er hentet- og modifisert fra 

utgravningsrapporten (Kile-Vesik 2016:51). 
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Figur 5: oversikt over haug A i plan. Figuren er hentet fra utgravningsrapporten (Kile-Vesik 2016:149, kart 9). Merk at haugen 

har et annen navn i rapporten enn i avhandlingen (se appendiks 2).  

Haugen hadde målene 18,81x17,00x0,90 m, og ble inndelt i tre lag under utgravningen: 1) et 

moderne torvlag, 2) haugfyllet, som besto av en steinpakning med større steiner og mørkebrun 

sandete silt, og 3) gammel markoverflate som strakk seg under hele haugen. sistnevnte 

inkluderte sekundærgravene S13 og S14. Steinkisten lå delvis nedgravd i den opprinnelige 

markflaten (figur 6), og var oppbygget av kalksteinsheller i nord, og av granitt i sør (Kile-Vesik 

2016:19, 52-53).  

Det arkeologiske gjenstandsmaterialet 

fra haugen (appendiks 4) var påvirket av 

plyndringen. Fragmenter av gjenstander 

ble både funnet omrotet i haugfyllet, og 

nederst i steinkisten. Disse inkluderte 

blant annet fragmenter av finmetall. De 

store gjenstandene uteble, og fordi 

haugen inneholdt edle metaller ble den 

tolket til å opprinnelig ha vært svært rik 

(Kile-Vesik 2016:12-13, 18-21, 53, 55, 

Figur 6: fotografi av kantkjedene, og steinkisten sentralt i haug A. 

Bildet er hentet fra utgravningsrapporten  (Kile-Vesik 2016:20, 

fotograf Jakob Kile-Vesik). 
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61). Blant annet inneholdt haugen et nesten fullt våpensett (et praktbelte pyntet med gull og 

sølv antyder at haugen opprinnelig inneholdt et sverd), hesteutstyr og spillebrikker av bein. 

Ingen av gjenstandene tyder på romersk import. Størsteparten av gjenstandsmaterialet ble 

funnet i haugfyllet, og noe ble gjenfunnet nederst i steinkisten.  

Haug B: yngre romertid (245-370 e.Kr)  

Haug B lå rundt 10 meter sørøst for haug A (figur 3). Haugen var den nest største på lokaliteten, 

med målene 18,47x14,63x1,10 meter. På bakgrunn av gjenstandsmaterialet regnes haugen å ha 

inneholdt en rik mannsgrav (Kile-Vesik 2016:11, 30).  Rundt haugen gikk det en voll, som viste 

seg å være en sekundær kantkjede bygget med knyttnevestore steiner. Haugen var anlagt over 

en nedbrent smie, og bygget i to faser. Den første fasen av haugen defineres av en steinpakning 

med større steiner med diameter over 40 cm, og mørkebrun siltete leire. Den andre fasen 

defineres av en kantkjede av knyttnevestore steiner rundt haugen, med lysebrun leirete sand. I 

rapporten er begge byggefasene definert som haugfyll (Kile-Vesik 2016:57, 119-122).  

Steinkisten sentralt i 

haugen (se figur 7) 

hadde målene 

4,25x2,25x1,10 

meter, og var, som 

tidligere nevnt, 

anlagt over ovnen i 

en nedbrent smie. 

Kisten var 

oppbygget av 50-60 

cm store steiner og 

heller. Den hadde 

rette sider, flat bunn 

og et kistelokk av 

kalkstein (Kile-Vesik 2016:23-24, 57-58). Trolig inneholdt denne opprinnelig en skjelettgrav, 

der en sekundær kremasjonsgrav ble nedlagt ved en senere anledning (Kile-Vesik 2016:12, 24, 

58). Kisten ble også delt i tre lag under utgravningen: lag 1 består av kistelokket og de øverste 

fyllmassene av graven, lag 2 er en kremasjonsgrav som er gravd ned i kisten, og kutter lag 1 og 

Figur 7: oversikt over beliggenheten til steinkosten i haug B. Kartet er hentet fra 

utgravningsrapporten (Kile-Vesik 2016:144, kart 12). Merk at haugen har et annet navn i 

oppgaven enn i rapporten (se appendiks 2). 
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3. Laget er tolket som en sekundærgrav i rapporten (Kile-Vesik 2016:24). Lag 3 er bunnlaget i 

kisten.  

Det arkeologiske gjenstandsmaterialet i haugen ble i hovedsak gjenfunnet i steinkisten, men 

også i haugfyllet. Materialet er fragmentert, men ikke i like stor grad som det fra haug A. Det 

er funnet gjenstander i finmetall, men ingen av gull. Av de bestemte gjenstandene inneholdt 

haugen blant annet et fullt våpensett, et drikkehorn, hesteutstyr og spillebrikker av glass (se 

appendiks 4).  

Haug C: folkevandringstid (rundt 400 e.Kr) 

Haug C lå øst for romertidshaugene A og B (figur 3), og var den nest minste på feltet, med 

målene 13,24x12,06x0,60 meter. Den hadde minst en kantkjede (se figur 8), med steiner på 

rundt 100 cm i diameter (Kile-Vesik 2016:21, 63). Haugen er den eneste som er datert etter 

relativ kronologi (se appendiks 3). Den inkluderte to strukturer som i rapporten er tolket som 

graver: grav S20 regnes som sentralgraven, og var anlagt rett på berggrunnen og fremtrer som 

en grop i haugfyllet. S26 regnes som en sekundærgrav, og var anlagt i den opprinnelige 

markflaten under haugen (Kile-Vesik 2016:21-23, 55).  

 

Figur 8: haug C etter at sentralgraven i haugen ble avdekket. En kantkjede av stein omkranser haugen. Bildet er hentet fra 

utgravningsrapporten (Kile-Vesik 2016:56, fotograf John C. Sharpe). 
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Haugen ble under utgravningen inndelt i tre lag: 1) moderne torv, 2) haugfyll bestående av en 

steinpakning med siltete leire, og 3) den opprinnelige markflaten (Kile-Vesik 2016:55). Det 

arkeologiske gjenstandsmaterialet fra haugen (ekskludert beinmaterialet) er ikke relatert til 

gravene, men til lag (se tilvekstrapport i Kile-Vesik 2016:38-39). Gravene inkluderes i lagene 

de ble funnet: sentralgraven S20 lå omringet av haugfyllet, mens grav S26 var delvis nedgravd 

i den opprinnelige markflaten.   

Gjenstandsmaterialet fra haugen er sparsomt (se appendiks 4). Majoriteten av disse ble funnet 

i den opprinnelige markflaten, og stammer trolig fra grav S26. De resterende gjenstandene ble 

funnet i haugfyllet, og kan ha tilhørt sentralgrav S20.  

Haug D: folkevandringstid (415-530 e.Kr)  

Haug D var den minste haugen i diameter, målene 6,52x4,12x0x0,54 meter. Den lå på vestre 

del av feltet, et stykke vekk fra de andre haugene (se figur 3). Den var noe påvirket av aktiviteten 

på steinbruddet, men fordi steinpakningen var intakt ved utgravning ble den regnet som uskadet 

(Kile-Vesik 2016:17).  

 

Figur 9: oversiktskart over haug C i plan. Kartet er hentet fra utgravningsrapporten (Kile-Vesik 2016:140, kart 8). Merk at 

haugene har andre navn i rapporten enn i oppgaven (se appendiks 2).  
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Haugen ble under utgravningen inndelt i tre lag: 1) en steinpakning, 2) et koksteinslag, og 3) en 

kremasjonsgrav. Steinpakningen og koksteinslaget ble begge omtalt som haugfyll i rapporten, 

men ble samtidig holdt separat som to ulike momenter av haugfyllet. Kremasjonsgraven lå 

anlagt i en naturlig bergsprekk sentralt i bunnen av haugen. Koksteinslaget omkranset 

kremasjonsgraven (figur 9), og besto av kokstein med mye ubrent bein. Over begge de nevnte 

lagene lå steinpakningen, med 20 cm store stein omringet av mindre steiner og brun silt (Kile-

Vesik 2016:17-18, 51-52, 114).  

Det arkeologiske gjenstandsmaterialet fra haug D (appendiks 4) er svært sparsomt. Kun et 

keramikkar og tre kammer ble funnet i kremasjonsgraven.  

3.2 Kildekritiske forhold  

Utgravningsforløp  

Utgravningsforløpet til haugene har påvirket både materialstørrelse og tolkningene av haugenes 

kontekster. Jeg deltok ikke selv på utgravningene av haugene, men tolker både kontekster og 

lag på bakgrunn av utgravningsrapporten for Seberg (se Kile-Vesik 2016).  

Som tidligere nevnt ble lokaliteten i utgangspunktet frigitt til et steinbrudd. Steinbruddet var 

aktivt da haugene ble oppdaget på LIDAR-scanninger, og det er derfor mulig at det opprinnelig 

lå flere hauger på stedet. Fordi haugene ble oppdaget etter at feltet var frigitt, ble det satt av lite 

tid og penger til utgravningen av haugene på Seberg i 2010 (se Berg-Hansen 2009). Med et lavt 

utgravningsbudsjett, ble det derfor valgt en effektiv og tidsbesparende utgravningsmetode: en 

kombinasjon av gravemaskin og manuell graving, med krafse og graveskje. Fokuset under 

utgravningen i 2010 var å avdekke strukturer inne i gravhaugene (Kile-Vesik 2016:13). 

Haugene ble delt i fire seksjoner, og alt haugfyll ble fjernet med gravemaskin, med unntak av 

det over gravsentrum: sentralgravene, med overliggende haugfyll ble derfor stående igjen som 

en søyle. Kun masser fra gravsentrum (sentralgraver og haugfyll over disse) ble tørrsoldet (Kile-

Vesik 2016:6-8). Fordi alt haugfyll utenfor gravsentrum ble fjernet med gravemaskin er det 

derfor sannsynlig at store deler av beinmaterialet fra disse massene gikk tapt (Kile-Vesik 

2016:13-14). Bruk av metalldetektor sikret funn av metallgjenstander fra haugfyllet både i og 

utenfor gravsentrum (Kile-Vesik 2016:6-7).  

Materialmengden ble derfor påvirket av valg av utgravningsmetode. Likevel er det innsamlede 

beinmaterialet nyttig å studere. Samtlige hauger fra Seberg hadde ubrente dyrebein i haugfyllet, 
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inkludert haug 0 fra førromersk jernalder. Dette viser til en kontinuitet i et mulig 

begravelsesuttrykk gjennom hele eldre jernalder på lokaligeten. Fordi dyrebein fra haugfyll 

sjeldent samles inn ved arkeologiske utgravninger, er dette materialet svært aktuelt å undersøke 

for en bredere forståelse av haugene som helhet i eldre jernalder.  

Dokumentasjon under utgravning 

Dårlig tid under utgravningen påvirket også dokumentasjonsnivået, slik at videre tolkning av 

lagene i haug og kontekster til bein- og gjenstandsmaterialet er utfordrende. Utgravningen var 

en av de første Intrasis-gravingene hos KHM. Dette medførte både utfordringer med 

dokumentering underveis i utgravningen, og med Intrasis i etterkant av gravningen. Som følge 

av dette er dokumentasjon og innmålinger gjort i to omganger (Kile-Vesik 2018), noe som både 

gjør tolkninger av kontekster, og det eksakte funnstedet til gjenstander problematisk. I rapporten 

er lag innad i haugfyllet kollapset. Dette medfører at beinmateriale fra fyllet som regel relateres 

til lag, og at eksakt plassering i haug derfor er ukjent. Unntaket er beinmateriale fra haugfyllet 

i gravsentrum over sentralgraven i haug B, der haugfyllet er relatert til struktur og 

beinmaterialet dermed kan plasseres. Gjenstandsmaterialet er lettere å relatere til kontekst, da 

de fleste gjenstander er innmålt med en GPS. Det samme gjelder for brente bein, som i hovedsak 

ble funnet i sentralgraver (Kile-Vesik 2016:69-78). 

Denne oppgaven omhandler hovedsakelig bein funnet i haugfyll. Beinmaterialet inndeles derfor 

i bein som stammer fra haugfyllet og bein som stammer fra sentralgravene. Eksakt plassering 

av bein i haugfyllet er derfor ikke relevant informasjon, og avhandlingen blir ikke påvirket av 

at lag i haugfyllet er kollapset.  

Osteologiske undersøkelser 

Når et beinmateriale skal undersøkes er det svært viktig å ha tilgang til en referansesamling. En 

referansesamling er en samling skjeletter fra arts- og aldersbestemte dyr og mennesker. 

Samtlige bein i samlingen bør stamme fra individer der kjønn og alder er kjent, og være merket 

med dette, i tillegg til art, beintype og side. Alle bein som undersøkes osteologisk skal sjekkes 

opp mot referanser for å sikre at resultatene og analysen holder en god kvalitet (Reitz & Wing 

1999:147). Resultatene vil derfor aldri bil bedre enn referansesamlingen.  

Den zoologiske samlingen ved UiB er en biologisk referansesamling med hele bein og skaller. 

Denne er ikke direkte tilrettelagt arkeologisk materiale, blant annet fordi sistnevnte har en 
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tendens til å fragmentere i jorden. Visse beindeler bevares bedre i jorden enn andre, og de har 

en tendens til å fragmentere på en «typisk» måte. Analysens kvalitet krever derfor at forskeren 

har tilgang til en referansesamling over arkeologiske bein.  

Jeg hadde kun fem uker i Bergen for å undersøke det totale beinmaterialet fra haug A-D. På 

grunn av tidspresset prioriterte jeg undersøkelsene av det ubrente beinmaterialet, og det ble ikke 

tid til å gå gjennom alt det brente materialet. Dette gikk spesielt ut over det brente materialet 

fra haug D. Fra det sistnevnte materialet ble alle diagnostiske deler sortert ut og undersøkt, men 

majoriteten av de brente beina fra haugen ble kun veid og ikke telt.  
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4 Osteologi som Metode  

Osteologi er læren om bein. Osteoarkeologi er en gren innenfor osteologien som studerer 

arkeologiske bein på en ikke-destruktiv måte, med særlig fokus på de tafonomiske prosessene 

beina var utsatt for (faktorer og prosesser som påvirker skjeletter etter et individs død). En 

osteoarkeolog har to mål: 1) forstå den tafonomiske historien til beinfragmenter gjennom tid og 

rom, og 2) forstå strukturen og funksjonen bak menneskelige handlinger. For å kunne oppnå 

disse målene benyttes teorier og metoder fra både naturvitenskapen og humanistiske fag (Reitz 

& Wing 2007 [1999]:11). Metodene som benyttes i denne oppgaven presenteres nedenfor. For 

en enkel gjennomgang av forskningshistorien til osteoarkeologi, se Reitz & Wing (2007 

[1999]:12-29 med kildehenvisninger). Resultatene fra undersøkelsene presenteres i kapittel 5, 

og analyseres i kapittel 6.  

Når et beinmateriale skal analyseres, er innsamlingen av primærdata, eller de osteologiske 

undersøkelsene første steg. Primærdata er all deskriptiv data som kan observeres fra et materiale 

(se Reitz & Wing 2007 [1999]:153-181). Dataene fra materialet i denne studien ble registrert i 

en database (appendiks 5), der relevant generell informasjon fra hvert beinfragment ble 

dokumentert (se tabell 3).  

Tabell 3: generelle kategorier for beinmaterialet under de osteologiske undersøkelsene. Kategoriene er benyttet for både det 

brente og det ubrente materialet. Dateane er registrert i en database (appendiks 5), som benyttes som grunnlag for 

resultatene i kapittel 5, og for analysene i kapittel 6. 

Generell registrering 

Analysekategori Beskrivelse 

Antall fragmenter De fleste beinfragmenter ble telt. Unntaket er ubestemte brente bein fra haug D.   

Vekt Hvert fragment veies og vekten noteres i gram. I visse tilfeller ble ubestemte 

beinfragmenter samlet i størrelseskategorier, deretter ble de telt og innveid 

samlet. 

Fragmentstørrelse Diameteren på fragmenter ble inndelt i størrelsesgruppene A-D (A=0-1 cm, B=1-2 

cm, C=2-3 cm, D=3-5 cm, E=5-10 cm, F=10+ cm). Under de osteologiske 

undersøkelsene ble sirkler med disse målene tegnet opp på millimeterpapir for en 

raskere registrering av beinfragmentene (etter Outram 2001). Merk at 

størrelsesgruppene benyttet i kapittel 5 er inndelt i I-IV, og er tilpasset materialet. 

I: 0-3 cm, II: 3-5 cm, III: 5-10 cm, IV: over 10 cm. 

Beinandel Andelen som er bevart av det aktuelle beinet som ble undersøkt. Kategoriene er: 

fragment, 100%, 75%, 50%, 25%, D=distal, P=proximal, diaf=diafyse, 

P/D=epifysedel ble benyttet der det var uvisst hvilken ende fragmentet stammet 

fra. I kapittel 5 er disse kategoriene forenklet til: fragmenter (50% eller mindre av 

full størrelse), halve < (50% - 90% av full størrelse), og hele bein (90% - 100% av 

full størrelse).  
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4.1 Art, alder, kjønn og størrelse 

Art 

Identifisering av bein er en prosess med flere steg. Hovedsakelig går metoden ut på å 

artsbestemme beinfragmenter. Ofte er et beinmateriale fragmentert slik at identifisering blir 

vanskelig. På grunn av tafonomiske prosesser i jorden (se kapittel 4.3) er det sjeldent at et 

materiale består av hele bein, og spesielt dersom det har ligget i jorden siden eldre jernalder. 

Først identifiseres knokkel- og knokkeldelen fragmentet stammer fra, deretter identifiseres art, 

og dersom det er mulig, sidebestemmes beinet (se tabell 4). Disse leddene går i hverandre (Reitz 

& Wing 1999:149), slik at noen ganger bestemmes art først, og andre ganger knokkeldel. 

Samtidig med dette vil andre trekk ved fragmentet registreres. Under de osteologiske 

undersøkelsene skal alle bein sjekkes opp mot referansebein, og dersom det er usikkerhet over 

bestemmelsen, settes beinet til «ubestemt». Kun bein med klare morfologiske trekk kan 

artsbestemmes.  

Noen arter er utfordrende å osteologisk skille fra hverandre. Eksempler på dette er sau og geit 

(Reitz & Wing 1999:154-155). I disse tilfellene er samlekategorier eller generelle beskrivelser, 

som sau/geit benyttet. I materialet er det også flere eksempler på bein som er anatomisk bestemt, 

men som ikke kan artsbestemmes. Størrelsesbestemmelser benyttes derfor som et supplement 

til artssammensetningen for å inkludere flest mulige bein. Størrelseskategoriene er satt til: store-

, mellomstore, eller små pattedyr.  Både artsbestemte bein, og ubestemte rørbein inkluderes i 

disse kategoriene. Sistnevnte ble bestemt ved hjelp av metriske målinger av tykkelsen på cortex.  

Fordi beinmaterialet inkluderer humane levninger, som også er et pattedyr, inkluderes disse i 

kategorien mellomstort pattedyr. Grunnen til dette er at cortex-tykkelsen til menneskebein faller 

innenfor de metriske målene i denne størrelsesgruppen. Dette medfører at ubestemte bein fra 

menneske ikke kan skilles ut fra det resterende ubestemte materialet. Dette utgjør ikke et 

nevneverdig problem, men det er likevel nyttig å være klar over. Det er også viktig å være klar 

over andelen ubestemte individer som ligger skjult i det ubestemte materialet, da majoriteten 

av bein i et materiale som regel forblir ubestemt. Selv mener jeg at alle metoder som kan bidra 

til informasjon om et beinmateriale (som ellers ville vært skjult), som for eksempel 

størrelseskategorier av ellers ubestemte bein er svært nyttig innen osteoarkeologien.  
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Tabell 4: kategorier for identifisering, artsbestemmelse, aldersbestemmelse, og mankehøyde av beinmaterialet under de 

osteologiske undersøkelsene. Kategoriene er benyttet for både det brente og det ubrente materialet, med unntak av cortex-

tykkelse, som kun er registrert for ubrente rørbein. Dataene er registrert i en database (appendiks 5), som benyttes som 

grunnlag for resultatene i kapittel 5, og analysene i kapittel 6.  

Registrering av art, beinslag, alder og høyde 

Analysekategori Beskrivelse 

Art Utføres kun på bein der artsbestemmelse er mulig. Bein som ikke kan bestemmes 

plasseres i kategorien «ubestemt». Artsbestemmelsene suppleres av 

størresleskategorier (se nedenfor). 

Anatomi Beinet plasseres i den anatomiske gruppen det tilhører. Kategoriene er: Kranium, 

ryggrad, brystkasse, rørbein (OL), flate bein (OP), fremre ekstremitet, bakre 

ekstremitet, hånd, fot, hånd/fot, tenner (dent), spongiosa og ubestemte bein. 

Merk at ikke alle kategorier blir benyttet i oppgaven, da de er irrelevante for 

undersøkelsene.  

Beinslag Beinslaget i den aktuelle anatomiske gruppen det aktuelle beinfragmentet 

stammer fra. For eksempel for fremre ekstremitet er kategoriene: clavicula, 

scapula, humerus, radius og ulna.  Bein som ikke kan bestemmes plasseres i 

kategorien «ubestemt».  

Del Dersom det er mulig å se hvilken del av det aktuelle beinslaget fragmentet 

stammer fra, registreres også dette. Denne kategorien suppleres av informasjonen 

som står under «beinandel» i tabell 3.  

Side Dersom det er mulig å sidebestemme det aktuelle beinet registreres også dette. 

Venstre side (sinister), eller høyre side (dexter).  

Tykkelsen på cortex Kun for ubrente rørbein, der tykkelsen på knokkelvevet måles. Dette fungerer som 

et supplement for bein der artsbestemmelse ikke er mulig. Store arter har tykkere 

cortex enn mindre arter, og størresleskategoriene deles derfor inn i A) små 

pattedyr (0-1mm tykk cortex), B) mellomstore (1-5 mm tykk cortex), og C) store 

(over 5 mm tykk cortex) (se nedenfor).  

Størreskeskategori Grovinndeling av pattedyr som supplement til artssammensetningen. 

Størrelseskategoriene baseres på allerede artsbestemte bein, og på tykkelsen på 

cortex for ubestemte rørbein (se ovenfor). Kategoriene er store pattedyr (storfe, 

hest samt ubestemte fragmenter av rørbein på størrelse med disse), mellomstore 

pattedyr (inkluderer sau, geit, gris, hund, menneske og bjørn samt ubestemte 

fragmenter av rørbein på størrelse med disse), og små pattedyr (inkluderer hare 

og ubestemte fragmenter av rørbein på størrelse med hare). 

Fusjonert proximalt 

/distalt 

Dersom et bein innehar endene av beinet, registreres fusjoneringsgraden av 

denne. Bein fusjonerer i tre stadier (se Reitz & Wing 2007 [1999]:70-71 med 

kildehenvisninger; og Vretemark 1997:41, tabell 7). Metoden er basert på  

Habermehl (1975 [1961]) , og Silver (1963). Fusjoneringsgraden benyttes i 

oppgaven som et supplement til aldersbestemmelsene. 

Alder Graden av tannslitasje registreres for alle tenner (se Grant 1982; Higham 1967; 

Reitz & Wing 1999:162-167), gjerne sammen med tannerupsjon basert på  Silver 

(1963); (se eksempel på bruk i Vretemark 1997:37-38). Metriske mål av bein fra 

spedbarn kan også benyttes for å bedømme alder på disse (Cunningham, et al. 

2016). I avhandlingen benyttes kun fusjoneringsgraden til epifyseender på rørbein, 

da det ikke var mulig å etterprøve undersøkelsene av aldersbestemmelsene utført 

på tenner. 

Mankehøyde Metoden er basert på arbeidet til Angela Von den Driesch (1976), og er kun 

benyttet for bein fra hunder: store (60-70 cm), mellomstore (50-60 cm), små (40-

50 cm), og dvergstørrelse (<40 cm) (se Sten & Vretemark 1988:151). Disse dataene 

ble registrert i databasen, men er ikke benyttet i avhandlingen. 
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Alder 

Alderssammensetningen i et materiale er interessant å undersøke, ettersom alder ved døden kan 

gi informasjon om hvordan ulike domestiserte dyr ble utnyttet (Reitz & Wing 1999:179). Kun 

sammenvoksing av skallesuturer, fusjonering av epifyser, og aldersbedømmelser på tenner kan 

brukes til å bestemme alder, dersom disse elementene er bevart (Wahl 2015 [2008]:165). 

Metoden som benyttes for aldersbedømming i denne studien er epifysesammenvoksing for 

rørbein basert på Habermehl (1975 [1961]), og Silver (1963). Det er også mulig å bestemme 

alder fra tenner. Dette baseres på tannerupsjon (Silver 1963; se også Vretemark 1997:38, tabell 

4), og tannslitasje (basert på Higham 1967 tabell A1:1.1-1.2). De to førstnevnte metodene gir 

en relativ indikasjon på alder, mens tannslitasje gir en indikasjon på faktisk alder ved døden, 

fordi den måler alder etter at epifyser har vokst sammen og tenner har eruptert. 

Aldersbestemmelsene gjort for tenner i materialet kunne ikke etterprøves etter at de 

osteologiske undersøkelsene ble utført. Metodene gjennomgås likevel kort nedenfor. 

Skjelett og tenner utvikles etter et slags tidsskjema som er artsspesifikt (Sten 2000:204). De 

fleste bein består av flere deler som senere fusjonerer, og vokser sammen. For eksempel fødes 

spedbarn med 450 bein i kroppen, som fusjonerer ettersom barnet vokser. Voksene mennesker 

har rundt 206 bein i kroppen (White & Folkens 2005:47-48). Det samme gjelder for dyr. På 

bakgrunn av dette er en rekke teoretiske modeller utarbeidet for ulike arter, som gjør det mulig 

å beregne alder ved døden.  

Tenner vokser fra kjeven og bryter gjennom tannkjøttet. Dette gjør det mulig å aldersbestemme 

unge individer ut fra tannerupsjon. Ulike modeller er utarbeidet for ulike arter, basert på 

kartlegging av tannerupsjon for kjente individer. Disse tar grunnlag i både historiske og 

moderne kilder (se for eksempel Vretemark 1997:37-38). Tenner fra arkeologisk materiale 

sammenlignes deretter med slike modeller. Alder fra tannerupsjon bør utføres på tenner som 

fortsatt står i kjeven (Grant 1982), eller på tenner med hele røtter (Klein & Cruz-Uribe 1984), 

fordi tannkronen dannes før røttene er utviklet. En tannkrone uten røtter innehar ikke annen 

informasjon enn at det er en tann under utvikling. Aldersbestemmelsen blir derfor sikrere jo 

flere tenner som står i kjeven. Enda en metode for å bestemme alder er tannslitasje (se for 

eksempel Vretemark 1997:38-40). Tenner slites fra de erupterer, og frem til et individ dør. 

Metoden bygger på skjemaer utformet på samme grunnlag som skjemaene for tannerupsjon (se 

Higham 1967 tabell A1:1.2 og A1.1:1).  
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Fordi alle individer fødes med flere beindeler 

som senere fusjonerer, muliggjør dette 

aldersbestemmelser av individer ut fra 

epifysene, altså endestykkene på bein. Disse 

vokser sammen i tre stadier (se Reitz & Wing 

2007 [1999]:70-71 med kildehenvisninger; og 

Vretemark 1997:41, tabell 7). Først er epifysene 

åpne, slik at diafysen, (beinskaftet) får en 

«boblete» overflate i hver ende. Dette indikerer 

et ungt individ (se figur 10). Deretter vil 

epifysen delvis fusjonere med diafysen, slik at 

det blir en tydelig epifyselinje mellom disse. 

Denne linjen vil gradvis forsvinne med alderen 

(Reitz & Wing 1999:161). De proximale 

(øverste) og distale (nederste) epifyseendene 

fusjonerer til ulik tid (se tabell 3.5 i Reitz & 

Wing 2007 [1999]:72). I materialet fra Seberg 

ble epifysesammenvoksning registrert for bein 

med åpne epifyser, eller med epifyselinjer. Det ble skilt mellom fusjonerte og ufusjonerte bein. 

Alder ble ikke registrert for bein eller fragmenter som manglet epifyseender. I avhandlingen er 

informasjonen om proximal og distal epifysesammenvoksning kollapset, da det kun tas høyde 

for hvorvidt skjelettet til det aktuelle individet var fullvoksent eller fortsatt under utvikling. I 

tillegg til dette ble metriske aldersbestemmelser benyttet for å bestemme alder for bein fra 

menneskebarn i materialet. Dette ble kun utført for hele bein. Målene varierer mellom beinslag, 

og samsvarer med lengden på bein ved en gitt alder (se Cunningham, et al. 2016).  

Kjønn 

Kjønnsbestemmelser kan gjøres på bakgrunn av metriske målinger av hornkjerner for storfe (se 

Sykes & Symmons 2007:515), eller for bekkenet til drøvtyggere (se Vretemark 1997:43-45) og 

hest (Ambros & Müller 1980:21). For hest og gris kan kjønnsbestemmelser også gjøres for 

morfologiske forskjeller på hjørnetenner (Hillson 2005 [1986]:126, 131, figur 1.86 og 1.89). 

Disse bestemmelsene benyttes til undersøkelser av blant annet økonomiske aspekter ved 

husdyrhold (kapittel 2). Det var ikke mulig å utføre kjønnsbestemmelser på beinmaterialet fra 

Figur 10: illustrasjon av en ufusjonert tibia fra storfe (a), 

og undersiden av epifysedeler fra samme bein (b). Figuren 

er et utsnitt fra Schmid (1972:153, figur XXXVII). 
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Seberg. Materialet var fragmentert, det manglet horn, og ingen hjørnetenner fra voksne griser 

eller hester var bevart.  

Størrelse 

Som nevnt ovenfor har jeg valgt å lage en grovinndeling av størrelsesgrupper for pattedyr basert 

på målinger av cortex-tykkelsen til rørbein (se tabell 4). Dette er gjort for å kunne inkludere 

flest mulig ubestemte rørbein, som ellers ville vært ekskludert fra analysen. Inndelingen av 

størrelsesgrupper skiller kun mellom store-, mellomstore- og små pattedyr. Det er også mulig å 

utføre andre metriske undersøkelser av bein. Disse avhenger av at hele lengden eller bredden 

til det aktuelle beinet er bevart, og er ikke en gunstig metode å benytte for et fragmentert 

materiale. De eneste beina som er undersøkt ved hjelp av denne metoden i mitt materiale er 

bein fra menneskebarn (for å bestemme alder), og fra hund (for å bestemme mankehøyde).  

4.1 Matavfall og slakt  

Spor etter slakt og konsum ble tradisjonelt kun undersøkt for brente dyrebein fra matdyr (storfe, 

sau/geit, gris) i kremasjonsgraver (Mansrud 2006:139). I denne oppgaven skal spor etter slakt 

og konsum undersøkes også for det ubrente dyrebeinmaterialet. For å undersøke andelen 

slaktespor i materialet er informasjon som omhandler FFI, synlige hugg og snittmerker 

registrert under de osteologiske undersøkelsene (se tabell 5). Merk at snittmerker ikke 

nødvendigvis er spor etter konsum. De kan også stamme fra handlinger som slakt eller flåing 

(Hamilakis & Harris 2011:208). 

Når slakt og konsum skal undersøkes, deles bein fra matdyr inn i anatomiske grupper, for å 

undersøke hvorvidt beina stammer fra kjøttrike eller ikke-kjøttrike deler av dyrene. Inndelingen 

er gjort etter inspirasjon fra Vretemark (1997). Merker etter slakt og konsum finnes i hovedsak 

på bein fra kjøttrike deler av matdyr, som brystkasse, ryggrad, fremre og bakre ekstremitet og 

rørbein (Hamilakis & Harris 2011:208, 211).  

Bruddflatene til beinfragmenter kan gi innsikt i hvorvidt slakt kan ha ført til fragmentering før 

beinmaterialet ble dekket av jord. En nyttig metode for å studere dette er FFI (ferskheten til 

bruddflater på rørbein). FFI er et analytisk verktøy for å undersøke slaktemerker i et materiale 

ved å registrere graden av spiralbrudd, graden av bruddvinkel, og ferskheten i bruddet (jeg 

følger inndelingen presentert i Lyman 1994:329; modifisert av Outram 2001:403). Dette gir en 

indikasjon på hvor lenge beina lå eksponert etter menneskelig påvirkning, som slakt, konsum, 
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marg- og/eller fettekstraksjon (se Outram 2001). Dermed kan FFI også benyttes for å undersøke 

eroderingsgraden til et materiale (se nedenfor) 

Tabell 5: kategorier for registrering av slakt og konsum under de osteologiske undersøkelsene av det ubrente beinmaterialet. 

Disse er registrert i en database (appendiks 5), som benyttes som grunnlag for resultatene i kapittel 5, og analysene i kapittel 

6.  

Registrering av slakt og konsum 

Analysekategori Beskrivelse 

FFI (fracture freshness 

index)  

Utføres kun for ubrente rørbein med spor etter slakt/konsum (se nedenfor). 

Metoden registrerer ferskheten på slaktespor på dyrebeinsmaterialet presentert i 

Outram (2001), men benyttes også for å estimere bevaringsgraden i et materiale. 

Skalaen er tredelt, med trinn fra 0-2 fra hver del. Total FFI-verdi vil ligge mellom 0-

6. Denne verdien kan indikere hvor raskt beina ble nedlagt etter slakt/konsum 

samt hvorvidt det kunne ha foregått marg/fettekstraksjon.  Er verdien 0 indikerer 

dette at beinet var helt ferskt da det ble tildekket av jord, og at det innehar tydelige 

spor etter slakt. Er verdien 6 indikerer dette at det var svært erodert (se nedenfor).  

• FFI – vinkel på 

brudd 

En skala fra 0-2, som måler vinkelen på bruddflater. 0 = mindre enn 10% rette 

vinkler, 1 = mellom 10-50% rette vinkler, 2 = mer enn 50% rette vinkler. 

• FFI – ferskhet 

på brudd 

Jeg følger inndelingen foreslått av Lyman (1994:329), modifisert av Outram 

(2001:403). 0 = ferskt brudd, 1 = blandet, 2 = tørt brudd. 

• FFI – grad av 

spiralbrudd 

Når beinet er tørt, vil bruddflatene bli lengre og rettere enn ved ferske brudd. 0 = 

kun spiralbrudd, 1 = blandede bruddtyper, 2 = ingen spiralbrudd (beinet var tørt 

da det fragmenterte).  

Slaktespor Spor av snitt eller hugg (Reitz & Wing 2007 [1999]:242-249; Voormolen 2008; 

Vretemark 1997). Dette indikerer menneskelig tafonomisk påvirkning på beina. 

4.2 Tafonomiske prosesser og bevaring 

Tafonomi omfatter alle faktorer og prosesser som påvirker skjeletter etter et individs død, og 

som dermed innvirker på tap av informasjon over tid (Lyman 1994:160). Studier av 

tafonomiske prosesser gir en forståelse av hvordan et skjelettmateriale ble behandlet etter 

døden, og de prosesser det ble utsatt for i jorden, som temperatur, fuktighet, oksygentilgang og 

pH-verdi. For en enkel gjennomgang av de ulike prosesser se Reitz & Wing (2007 [1999]:117-

143 med kildehenvisninger). Menneskelig påvirkning og behandling av et skjelettmateriale er 

en tafonomisk prosess i like stor grad som naturlige prosesser i jorden (for en enkel oversikt se 

Dincauze 2000:423 tabell 15.2). Merk at faktorene presentert i tabell 5 også inngår som 

menneskeskapte tafonomiske prosesser. I denne oppgaven skal den tafonomiske historien til 

det arkeologiske skjelettmaterialet fra Seberg undersøkes.  

De viktigste tafonomiske faktorene for fragmentering i jorden omhandler både kjemiske, 

biologiske og fysiske faktorer som påvirker og endrer bein (Magnell 2008:124, 133; Turner-

Walker 2008:4; 2009:660), og fører til ytterligere forvitring (Behrensmeyer 1978:153). 



29 
  

Mikroorganismer i jorden angriper kollagenet i bein, og skiller ut avfallsstoffer i form av syre, 

som bryter ned beina ytterligere. I sur jord demineraliseres bein, og kalsium trekkes ut. Dette 

medfører at skjelettmaterialet blir mer porøst. En liknende prosess skjer i kalkholdig jord, frem 

til beina kommer i likevekt med jordsmonnet. Forskjellen på bein i kalkholdig jord mot bein i 

sur jord, er at i kalkholdig jord vil kalsium trekkes inn i beina, og erstatte mineralene som 

forsvinner ut (White & Hannus 1983). Kalkholdig jord gir med andre ord større sannsynlighet 

for gode bevaringsforhold enn for bein i sur jord (Pedelì & Pulga 2013 [2002]:28). Fysiske 

faktorer bein kan ha blitt utsatt for omfatter, i tillegg til fragmentering som følge av slakt, blant 

annet fragmentering som følge av tramping og tunge overliggende masser (Magnell 2008:133-

143).  

Bevaringsgraden til et beinmateriale er som regel det første en osteolog undersøker (se 

Behrensmeyer 1978). I denne oppgaven baseres bevaringsgraden til det ubrente materialet på 

eroderingsgrad, andel refit, andel nylige brudd, graden av trampling og gnagespor (se tabell 6). 

Faktorer som endret beina før de ble dekket av jord, som slakt og konsum, og erodering, og  

trampling (Denys 2002:470 figur 1) undersøkes blant annet ved hjelp av refit og andelen tørre 

gamle brudd (se nedenfor). Eksponeringsgraden til det ubrente beinmaterialet (se Lyman 

1994:354-375 tabell 9.1) gjør det mulig å undersøke hvorvidt beina var ferske eller tørre 

(gamle) da det ble dekket av jord (Fernández–Jalvo, et al. 2002). Det skilles derfor mellom 

gamle ferske brudd (FFI) fra for eksempel slakt (se tabell 5), og på gamle tørre brudd fra for 

eksempel trampling (Lyman 1994:406, 426). Et ferskt materiale har glatte beinoverflater uten 

spor av forvitring. Disse beina vil dermed inneha klare spor etter eventuell slakt og/eller 

konsum. Et tørt materiale har forvitret beinoverflate, der slaktespor og/eller spor etter konsum 

er erodert vekk.  

Gnagemerker på bein (presentert i Binford 1981 kapittel 3) henger også sammen med 

eroderingsgraden, og brukes som et supplement for å undersøke hvor lenge et bein kan ha ligget 

eksponert før det ble tildekket av jord (Denys 2002:470, 474). Dette gjelder spesielt for 

rovdyrgnag. Rovdyr kommer ikke til bein som er begravet, men tygger på ferske bein som 

ligger eksponert (Hamilakis & Harris 2011:212; Lyman & Fox 1989:303). Spor etter gnagere 

kan ha tilkommet både før og etter at beinet havnet i jorden. Slike spor blir derfor ikke diskutert 

i avhandlingen. 
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Tabell 6: kategorier for registrering av bevaringsgrad under de osteologiske undersøkelsene av det ubrente beinmaterialet. 

Disse er registrert i en database (appendiks 5), som benyttes som grunnlag for resultatene i kapittel 5, og analysene i kapittel 

6.  

Registrering av bevaringsgrad 

Analysekategori Beskrivelse 

Erodering Graden av erodert beinoverflate registreres for samtlige ubrente beinfragmenter. 

Modellen fra Lyman (1994:354-375 tabell 9.1), basert på Behrensmeyer (1978) 

undersøker forvitringsgraden til beinoverflaten for ubrente bein.  For store dyr går 

skalaen fra 0-5, og for små dyr er skalaen 0-2. Desto lavere tall, jo bedre bevart, 

eller ferskere beinoverflate.  

Gnagespor Gnagespor etter gnagere og rovdyr ble i oppgaven skilt fra hverandre ved hjelp av 

Haynes (1983); (og Lyman 1994:193-214). Metoden ble først presentert i (Binford 

1981:kapittel 3). Denne informasjonen kan brukes som et supplement for å forstå 

hvor lenge bein har ligget eksponert før tildekkelse. Dersom det er gnagespor etter 

hund, er det sannsynlig at gnagemerkene tilkom før beina ble dekket av jord 

(Lyman & Fox 1989:303).  

Nylig brudd For å se på beinas tafonomiske historie (Johnson, et al. 2016) har jeg lagt til en 

kategori for nylige brudd. Dette vil fungere som et supplement til spørsmål som 

angår bevaringsforhold og utgravningsteknikk. 

Refit Noen bein i materialet kunne refittes, og antall fragmenter et bein besto av ble 

derfor registrert. Metoden minner om NISP:MNE-ratios (se Lyman 1994:336-338 

med kildehenvisninger). Refittede bein telles som ett fragment (Clason 1972). Refit 

er kun utført på bein innsamlet i samme pose under utgravningen.  

Trampling Dette er kun registrert for eroderte bein med gamle tørre brudd. Dette indikerer 

at beina kan ha fragmentert før de havnet i jorden (Denys 2002:470, 475 figur 1). 

Kategoriene benyttet i oppgaven er: ja, nei og mulig trampling.  

Fragmenteringsgraden til et beinmateriale påvirkes også av prosesser under- og etter 

utgravning. Derfor er det også nyttig å registrere hvorvidt bruddflatene i et beinmateriale er 

skjedd nylig. Nylige brudd er brudd som har skjedd under utgravning, transport eller håndtering. 

Disse gjenkjennes av en lys bruddflate. Som tidligere nevnt oppstår gamle tørre brudd, enten 

før bein dekkes av jord, eller i jorden (Johnson, et al. 2016). Disse gjenkjennes av lengre og 

rettere bruddflater (Outram 2001:403). Tørre brudd kan indikere at beina lå eksponert for 

trampling, eller fragmentering som følge av tråkk før det ble dekket av jord (Olsen & Shipman 

1988:537). Andelen refit i et materiale kan derfor benyttes som et supplement for å undersøke 

dette. Når flere beinfragmenter som er funnet på samme sted under en utgravning kan refittes, 

eller settes sammen til ett bein, indikerer dette at beina er blitt utsatt for fragmentering som 

følge av tafonomiske prosesser i jorden (Mack, et al. 2015:530). Et materiale med mye refit 

indikerer videre at det var lite forstyrrelser i jorden (Lyman 1994:154, 378).  

Jeg har registrert spor etter de tafonomiske prosessene presentert i tabell 6 for ubrente 

beinfragmenter fra Seberg. Denne informasjonen benyttes for å undersøke bevaringsgraden til 

de ubrente beina fra haugfyllet. Det kan også gi en indikasjon på hvorvidt beina stammer fra en 

enkelt hendelse. Andelen refit i materialet skal benyttes i kombinasjon med eroderingsgraden 
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for å undersøke hvordan beinmaterialet ble behandlet, hvor erodert det var, og hvor fragmentert 

materialet var dat de ble dekket av jord. Spor etter de tafonomiske prosessene gir som nevnt 

informasjon om hvordan beina ble behandlet før de ble tildekket av jord. Dette er et viktig ledd 

for å forstå hvorvidt beina ble plassert i haugfyllet intensjonelt, og kan benyttes som et 

supplement når meningsinnholdet til beina skal diskuteres. 

4.3 Brente bein og forbrenning  

Et brent beinmateriale har vært utsatt for kraftige tafonomiske prosesser, både i form av 

menneskelige handlinger og naturlige prosesser. Ved brenning endrer bein utseende. De 

fragmenteres, og beinmengden reduseres (se Pankowská, et al. 2016:144-145). Teknologien 

bak et kremasjonsbål er avansert, og en god kremasjon krever både kunnskap og energi (se for 

eksempel Holck 1997 [1986]:49; Sigvallius 1994:15-17). Et fragmentert materiale var kanskje 

også utsatt for intensjonell knusing for en ytterligere fragmentering i etterkant av 

forbrenningsprosessen (Holck 1997 [1986]:47-49; Sigvallius 1994:32; Stiner, et al. 1995:227).  

Under de osteologiske undersøkelsene ble det som tidligere nevnt lagt størst vekt på det ubrente 

beinmaterialet. Generelle trekk ved de brente beina ble registrert (se tabell 7), og bein med 

diagnostiske trekk ble også bestemt (se tabell 3).  

Tabell 7: kategorier for registrering av det brente beinmaterialet under de osteologiske undersøkelsene. Disse er registrert i 

en database (appendiks 5), som benyttes som grunnlag for resultatene i kapittel 5, og analysene i kapittel 6.   

Registrering av brent materiale 

Analysekategori Beskrivelse 

Forbrenningsgrad Forbrenningsgraden til hvert beinfragment ble registrert. Ubrente bein ble registrert 
som ubrent. Metoden presenteres i Stiner, et al. (1995). De benytter en skala fra 0-6, 
der 0 er ubrent bein, og 6 er hvitbrente bein. Jeg tilføyer kategoriene 6A og 6B, som tar 
for seg de aller best brente beina. Skalaen som benyttes har dermed ni trinn: «U» 
(ubrente bein), 0-6 (for brente bein, der 0 er tilnærmet ubrent og 6 er veldig godt 
brent), samt 6A-6B (kategorier som er tilføyd for å skille mellom forbrenningsgraden til 
de aller best brente beina). 

Oppsprekking av 
brente bein 

Det er mulig å undersøke hvorvidt bein var tørre eller ferske ved brenning (etter 
Buikstra & Ubelaker 1997 [1994]:96). Dette ble kun registrert for artsbestemte brente 
bein. 

Fragmentstørrelsen til det brente materialet benyttes også som et ledd for å forstå de 

tafonomiske prosessene materialet ble utsatt for. Merk at fragmentstørrelsen ikke representerer 

opprinnelig størrelse, men fragmentstørrelse ved de osteologiske undersøkelsene av materialet 

(se McKinley 1994). Bein som kunne refittes ble satt sammen, og størrelsen registrert deretter. 

Majoriteten av brente beinfragmenter fra Storbritannia er vanligvis større enn 1 cm i diameter, 
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men sjeldent så store som 10 cm i diameter. Disse beina bærer sjeldent spor etter intensjonell 

fragmentering etter brenning. Det er likevel store geografiske variasjoner i fragmentstørrelse 

for brente bein, da ansamlinger fra andre steder i Europa konsekvent er mer fragmentert enn de 

fra Storbritannia (McKinley 2013:163-164). 

Forbrenningsgrad baseres på fargen til det aktuelle beinfragmentet. Metoden presenteres i 

Stiner, et al. (1995). De benytter en skala fra 0-6, der 0 representerer ferske eller lettbrente bein, 

1-3 representerer svartbrente bein i ulike grader, 4-5 er gråbrente, og 6 hvitbrente bein (se 

Stiner, et al. 1995:226 figur 2 og tabell 3). Metoden benyttes både av Holck (1986:131-132) og 

Sigvallius (1994:145), men disse har kun fire trinn i sine skalaer. Jeg tilføyer kategoriene 6A 

og 6B, som tar for seg de aller best brente beina. Skalaen som benyttes i oppgaven har derfor 

ni trinn: «U» (ubrente bein), 0-6 (for brente bein, der 0 er tilnærmet ubrent og 6 er veldig godt 

brent), og 6A-6B (kategorier som er tilføyd for å skille mellom forbrenningsgraden til de aller 

best brente beina). Skalaen blir benyttet i oppgaven både for å kunne skille det brente materialet 

fra det ubrente, og for å undersøke graden av teknologisk kunnskap som inngikk i brenningen 

av beinmaterialet. 

Oppsprekkingen av brente bein gir indikasjoner på hvorvidt beinet var tørt eller ferskt ved 

brenning. Krakelering og splitting med ujevne bruddflater tyder på tørre bein, mens bland annet 

tverrgående sprekker tyder på at beinet var ferskt (se Buikstra & Ubelaker 1997 [1994]:96). I 

undersøkelsene av det brente beinmaterialet blir forbrenningsgrad, fragmenteringsgrad og 

hvorvidt beinmaterialet var ferskt før brenning undersøkt. Den viktigste informasjonen fra det 

brente materialet er likevel artsbestemmelser og anatomiske bestemmelser av bein. 

4.4 Kvantitative måleenheter 

Når et stort fragmentert beinmateriale skal tolkes, benyttes ulike måleenheter for å belyse 

materialets karakter. Valg av kvantitative metoder varierer både mellom ulike beinmaterialer 

og mellom forskere. Nedenfor blir de kvantitative måleenhetene jeg har valgt å benytte i 

oppgaven presentert. Disse legger grunnlaget for samtlige undersøkelser av materialet. 

Enhetene som benyttes er antall fragmenter, en generell måleenhet som gir et tall for totalt 

antall fragmenter i et materiale, NISP (number of identified specimens), altså antall bestemte 

fragmenter, MNI (minimum number of individuals), et tall for minste mulige antall individer i 

et materiale, fragmentvekt, og MNE (minimal number of elements).  
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Antall fragmenter 

Fragmentantall er som nevnt totalt antall fragmenter i et materiale. Dette tallet hentes fra 

databasen. Når totalt materiale presenteres, er antall fragmenter basert på det totale 

fragmentantallet. I kapittel 5 spesifiseres valg av kvantitativ metode både i figurer og tabeller, 

samt i figur- og tabelltekster. 

NISP (Number of Identified Specimens) 

NISP (for forskningshistorie se Lyman 2018) er antallet bestemte fragmenter i det aktuelle 

beinmaterialet (Reitz & Wing 2007 [1999]:206). NISP legger grunnlaget for de fleste 

kvantifiseringsanalyser for sekundærdata presentert i resultatkapittelet. I denne oppgaven 

defineres NISP som antall bestemte beinfragmenter (ikke antall individer), enten de er bestemt 

til art, størrelse eller anatomiske grupper. Ubestemte bein inkluderes ikke i denne måleenheten 

(disse er derimot inkludert i totalt antall fragmenter).  

Fordi enheten bygger på artsbestemte fragmenter, vil fragmenteringsgraden til et materiale 

påvirke NISP. Når et beinfragment mangler diagnostiske trekk (typiske gjenkjennelige trekk 

ved en art eller et bein), er større beinfragmenter ofte enklere å artsbestemme enn mindre (gitt 

at disse stammer fra et større dyr). I et fragmentert materiale er sannsynligheten for at flere 

fragmenter opprinnelig tilhørte ett bein stor. Dersom fragmenter kan refittes til en større 

beindel, telles denne som én (Clason 1972). Store dyr har større og kraftigere skjeletter enn 

mindre dyr. Når disse fragmenteres kan dette føre til at større dyr blir overrepresentert i et 

materiale, og gi et skjevt bilde av artssammensetningen. Metoden er derfor kritisert (se Grayson 

1984:21-23 med kildehenvisninger). I stedet for å avskrive måleenheten, er jeg bevisst på 

risikoen for overrepresentasjon. Dette undersøkes ved hjelp av den relative 

artssammensetningen i materialet, der NISP kombineres med fragmentvekt (se kapittel 6).  

MNI 

MNI (minimal number of individuals) gir et anslag for det minste mulige antall individer i et 

materiale (Lyman 2018:44). Måleenheten ble først introdusert til osteoarkeologien av White 

(1953), og er en symmetrisk analyse brukt og beskrevet av Klein & Cruz-Uribe (1984:26-29). 

Analysen baseres på identifiserte og sidebestemte bein fra ekstremitetene (frambein og bakbein) 

til hver art. Det beinet det finnes flest av per art setter grunnlaget for analysen. Det er også 

viktig at de valgte beina innehar samme epifyseende (øverst eller nederst på beinet), da beinet 

kan være brukket i to, og det dermed er fare for at fragmenter fra den distale enden av et bein, 
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og fragmenter fra den proximale enden av et annet bein opprinnelig stammet fra det samme 

beinet. Fordi samtlige pattedyr har to av hvert bein i ekstremitetene fra henholdsvis høyre og 

venstre side, utføres undersøkelsene kun på bein fra den siden det er bestemt flest bein fra (for 

eksempel tibia fra høyre side for hund, og humerus fra venstre side fra sau/geit). Dette gir tallet 

for det minste mulige antallet individer per art i et materiale.  

Det faktiske antallet individer er ukjent, men ligger et sted mellom NISP og MNI (Klein & 

Cruz-Uribe 1984:26, 30). For et ytterligere høyere tall på MNI benyttes «matching» (Reitz & 

Wing 1999:195), en metode foreslått av Bökönyi (1970) og Chaplin (1971), som går ut på å 

inkludere alder, kjønn eller størrelse i bestemmelsene. Finnes det for eksempel en humerus fra 

høyre side av hund med fusjonert proximal epifyseende, og en humerus fra venstre side med 

ufusjonert proximal epifyseende, stammer disse beina sannsynligvis fra to ulike individer. 

Vekt 

Fragmentvekt er registrert for samtlige bein i materialet under innsamlingen av primærdata. 

Vekt er et nyttig verktøy i undersøkelsene, og gjør det blant annet mulig å bestemme 

fragmenteringsgraden i et materiale (Reitz & Wing 2007 [1999]:210). Som for NISP, påvirkes 

også fragmentvekten av størrelsen på arten disse stammer fra, og kan gi et skjevt bilde av 

artssammensetningen i et materiale. Dette unngås dersom det relative forholdet mellom 

fragmentantall og fragmentvekt presenteres. Vektforhold benyttes i oppgaven som grunnlag for 

alle resultater som omhandler fragmenteringsgrad, og forskjellen mellom størrelsesgruppene i 

materialet (Reitz & Wing 1999:200). Måleenheten vil også benyttes for samtlige resultater av 

det brente materialet. 

MNE (Minimum Number of Elements) 

MNE er en måleenhet for antall (hele) elementer som er bestemt til anatomisk gruppe (Lyman 

1994:102-104, 510; Reitz & Wing 2007 [1999]:226-230). Fremgangsmåten er lik den for MNI, 

og legger grunnlaget for hvilken anatomisk gruppe som skal benyttes i denne måleenheten. 

MNE benyttes når andel slaktemerker i materialet skal undersøkes. Inndelingen av anatomiske 

grupper gjøres for å undersøke andelen kjøttrike mot ikke-kjøttrike deler av matdyr (storfe, 

sau/geit og gris) (se for eksempel Vretemark 1997).  
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5 Beinmaterialet fra Seberg: Resultater 

I forrige kapittel ble de osteologiske metodene som benyttes i oppgaven presentert og definert. 

Samtlige resultater i dette kapittelet bygger direkte på de kvantitative måleenhetene presentert 

i kapittel 4.5. I dette kapittelet skal disse metodene anvendes for å undersøke beinmaterialet, og 

resultatene fra disse legger grunnlaget for analysen i kapittel 6. Fordi resultatene bygger på min 

egen forskning (se appendiks 5), vil dette kapittelet derfor inneholde få kilder.  

5.1 Artssammensetning  

Totalt skal drøyt 3,4 kilo brente og ubrente bein undersøkes i dette kapittelet. 

Bestemmelsesgraden til materialet (figur 11) avgjør hvor stor andel av det totale materialet som 

havner i kategorien ubestemt, og dermed ikke undersøkes ytterligere i denne oppgaven. 

Artsbestemmelser utføres kun for fragmenter der det ikke er tvil om art. Derfor er andelen 

bestemte bein relativt lav. Ved å inkludere størrelsesbestemmelser av rørbein, vil en høyere 

andel av materialet kunne undersøkes (se kapittel 4.1).  

 

Figur 11: bestemmelsesgraden til brente- og ubrente bein fra haugfyll og sentralgraver. Tallene vises som prosentfordeling 

av antall fragmenter. Forkortelser: U = ubrente bein, B = brente bein. 

Generelt er bestemmelsesgraden høyere for det ubrente materialet enn for det brente, men det 

er store variasjoner både mellom- og innad i haugene. Fra haug A var det store variasjoner 

mellom bestemmelsesgraden av brent og ubrent materiale. Fra haug B var bestemmelsesgraden 

for det ubrente materialet høyere enn for det brente – både fra sentralgrav og haugfyll. Fra haug 

C ble det nesten utelukkende funnet brente bein i sentralgraven, der i overkant av 20% av disse 

kunne bestemmes. Færre brente bein ble funnet i haugfyllet enn i sentralgraven fra haugen, men 

en høyere andel av disse kunne likevel bestemmes. Av det ubrente materialet fra haugen kunne 
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i overkant av 20% fra haugfyllet bestemmes. Beinmaterialet fra haug D har en interessant 

sammensetning. Majoriteten av de brente beina ble funnet i haugfyllet, mens majoriteten av de 

ubrente beina stammet fra sentralgraven. Dette skiller seg fra sammensetningene i de resterende 

haugene. Det var likevel en større andel av de ubrente beina fra haugfyllet, og av de brente 

beina fra sentralgraven som ble bestemt. 

Som nevnt ovenfor skal kun de bestemte beina undersøkes videre. Disse representerer 

måleenheten NISP. Over halvparten av det totale beinmaterialet kunne ikke bestemmes. Dette 

er en feilkilde det er viktig å være oppmerksom på i de senere undersøkelsene av materialet. 

Arter det ikke var mulig å bestemme ligger også skjult i det ubestemte materialet. 

Artssammensetningen i tabell 8-11 var derfor sannsynligvis bredere enn det var mulig å 

bestemme osteologisk. 

Tabell 8: elementfordeling og artsspredning for haug A. Fordelingen er gjort på NISP (se kapittel 4), og prosent av NISP per 

beingruppe. 

Haug A: ERT 
Fyll 

Brent Ubrent 

 Homo Sapiens Bjørn Storfe Sau/geit Gris Hest 

Skalle 1      
Tenner   11 6 3 2 

Vertebrae      1  
Costae   2 8 1  
Scapula   2  1  
Humerus   1    
Radius    1 1  
Metacarpal   1 1   
Pelvis   1    
Femur    1   
Tibia   3 1   
Calcaneus   2    
Carpal/Tarsal   2    
Phalang 1     1  
Phalang 3 1 8 1    
Total NISP 2 8 26 18 8 2 

% NISP 20 % 80 % 48,10 % 33,30 % 14,80 % 3,70 % 
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Tabell 9: elementfordeling og artsspredning for haug B. Fordelingen er gjort på NISP og prosent av NISP per beingruppe. 

Haug B: YRT 
Fyll Grav 

Brent Ubrent Ubrent 

 Sau/geit Homo Sapiens Storfe Sau/geit Gris Homo Sapiens Hest Hund Hare Storfe Sau/geit Gris Hund Hare Gjedde 

Skalle  4    2  2    1    
Mandibula        2    2    
Tenner   11 6 4  1 2   4 3    
Axis        1        
Vertebrae  1  1 2    3       1 

Clavicula      1          
Costae   4 1 1      1     
Scapula   1         1 1   
Humerus   2   1  1     1   
Radius       1  2       
Ulna     2   1        
Metacarpal        4        
Pelvis      1        1  
Femur        2     1   
Tibia     1   2   1   1  
Astragalus        1        
Metatarsal        3 1       
Metapod        2        
Carpal/Tarsal        1  1  1    
Phalang 1   1  1   3        
Phalang 2     1   2    1    
Total NISP 1 4 20 9 10 5 2 31 3 1 6 9 3 2 1 

% NISP 20,00 % 80,00 % 25,00 % 11,30 % 12,50 % 6,30 % 2,50 % 38,80 % 3,80 % 4,60 % 27,30 % 40,90 % 13,60 % 9 % 4,60 % 
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Tabell 10: elementfordeling og artsspredning for haug C. Fordelingen er gjort på NISP og prosent av NISP per beingruppe. 

Haug C: FVT 
Fyll Grav 

Brent Ubrent Brent 

 Homo Sapiens Sau/geit Homo Sapiens Bjørn 

Skalle 1  2  
Tenner  9   
Astragalus 1    
Phalang 1   1  
Phalang 3    3 

Total NISP 2 9 3 3 

% NISP 100 % 100 % 50 % 50 % 

 

Romertidshaugene inneholdt en vesentlig større andel ubrente bein enn haugene fra folkevandringstid. Det motsatte er tilfellet for brente bein i 

sistnevnte hauger. Et stort materiale gir større potensiale for at det inneholder bein det er mulig å bestemme enn et mindre materiale. Dette påvirker 

artsspredningen. Totalt er det flere bestemte bein fra haugfyllet enn fra sentralgravene. Merk at haugfyll og sentralgrav fra haug A ikke er inndelt 

i to lag, men er kollapset til haugfyll, da sentralgraven var plyndret og det ikke var mulig å relatere bein til denne. Artsspredningen er størst for 

haug A og B, og minst for haug C. Haug D skiller seg ut ved at det er flere artsbestemte bein fra sentralgraven enn fra haugfyllet. Samtlige hauger 

inneholder levninger etter menneske og sau/geit.  

Domestiserte husdyr dominerer i det ubrente materialet, mens rovdyr og menneske dominerer i det brente materialet. Hest, hare, lite pattedyr, fugl 

og gjedde finnes kun i det ubrente materialet, mens bjørn kun er representert i det brente materialet. Storfe, gris, sau/geit, hund, store/mellomstore 

pattedyr og menneske er representert i begge materialkategorier. Menneske er tilstede både i det brente og i det ubrente materialet. Dette kommer 

jeg tilbake til i diskusjonen. 
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Tabell 11: elementfordeling og artsspredning for haug D. Fordelingen er gjort på NISP, samt prosent av NISP per beingruppe. 

Haug D: FVT 
Fyll Grav 

Brent Ubrent Brent Ubrent 

 Hund Storfe Sau/geit Gris Storfe Sau/geit Gris Homo Sapiens Bjørn Hund Storfe Sau/geit Gris 

Skalle        2      
Tenner    1       1 4 3 

Axis 1             
Vertebrate      4     2    
Costae 1  1         1  
Scapula    1          
Radius    1          
Metacarpal          2    
Pelvis  1  1          
Tibia          1    
Calcaneus      1        
Metatarsal  1            
Metapod  1            
Carpal/Tarsal 1     1        
Phalang 1  1        3    
Phalang 2          1    
Phalang 3       1  1     
Phalang        1  1    
Total NISP 3 4 1 4 4 2 1 3 1 10 1 5 3 

% NISP 100 % 44,40 % 11,10 % 44,40 % 19 % 9,50 % 4,80 % 14,30 % 4,80 % 47,60 % 11,10 % 55,60 % 33,30 % 
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5.2 Bevaringsgrad  

I dette avsnittet skal den tafonomiske historien til beinmaterialet undersøkes (se kapittel 4.3). 

Bevaringsgraven bestemmes på bakgrunn av fysiske spor etter tafonomiske prosesser på 

beinmaterialet. Metodene som er benyttet for å komme fram til resultatene er ulike for brent og 

ubrent beinmateriale. I dette kapittelet presenteres bevaringsgraden til det ubrente materialet i 

tre steg: 1) fragmenteringsgraden (figur 12 og tabell 12) er basert på fragmentstørrelser. 2) 

eksponeringsgraden (figur 13-15 samt tabell 13), baseres på eroderingsgrad av beinoverflate 

samt hvorvidt materialet har ligget eksponert for tråkk og gnag. 3) andelen refit (figur 17) i 

materialet. Resultatene fra det kremerte materialet er basert på forbrenningsgrad (figur 18), 

fragmenteringsgrad (figur 19), og på ferskhet ved brenning (figur 20). 

Bevaringsgraden benyttes for å undersøke hvilken tilstand beinmaterialet var i før det ble 

plassert i haug. Dette er viktig informasjon både når intensjonalitet og meningsinnhold skal 

diskuteres, da denne informasjonen både kan relateres til behandlingen av beinmaterialet før 

det ble plassert i haug, og til diskusjonen som omhandler slakt og gravgilder. 

Ubrent beinmateriale 

Hvilke prosesser ble beina utsatt for før de ble plassert i haug? Bestemmelsesgraden av et 

materiale henger sammen med fragmenteringsgraden. I tillegg til dette gir 

fragmenteringsgraden innblikk i bevaringsgraden til materialet. Sistnevnte punkt skal 

gjennomgås nedenfor. Ut fra egne observasjoner kan de minste fragmentene i et materiale som 

regel ikke bestemmes, fordi de er for små til å inneha diagnostiske trekk. Merk at dette gjelder 

for fragmenter av bein fra større dyr. Bein fra storfe, med en fragmentstørrelse på 1 cm er 

nærmest uidentifiserbare, mens fragmenter av bein fra mindre arter på samme størrelse kan 

inneha diagnostiske elementer. Dette varierer også mellom beinslag. 

Fragmenteringsgraden til materialet fra Seberg er høy (se figur 12). Over 50% av 

beinfragmentene fra samtlige hauger er under 3 cm i diameter. Haug A og B er de eneste 

haugene som inneholder bein i gruppe IV. Haug C inneholder ingen bein større enn 5 cm i 

diameter, verken fra haugfyllet eller fra sentralgraven. Bein fra haugfyllet i haug D har den 

største andelen bein større enn 3 cm i diameter. Samtidig er over 80% av beina fra sentralgraven 

små. Når over 50% av det totale ubrente beinmaterialet består av bein i størrelsesgruppe I, blir 
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det klart hvorfor rundt halvparten av det ubrente beinmaterialet ikke kunne bestemmes (se figur 

11).  

 

Figur 12: fragmenteringsgraden til det ubrente materialet basert på fragmentstørrelse per haug. Fordelingen er gjort på 

prosent av totalt antall ubrente fragmenter. Merk at det ubestemte materialet er inkludert i undersøkelsen. 

For en bedre forståelse av bevarings- og fragmenteringsgraden er det nyttig å studere hvorvidt 

beinmaterialet var ferskt ved tildekkelse av jord. Informasjonen benyttes som et supplement for 

å forstå årsaken til fragmenteringen, og som et ledd for å bestemme bevaringsgraden. Bein med 

en erodert (tørr) overflate indikerer at de lå eksponert en tid før tildekkelse, og dermed var utsatt 

for vær og vind. En ikke-erodert (fersk) overflate tilsier det motsatte. Eroderte bein veier som 

regel mindre enn ferske bein, gitt at disse stammer fra samme art, eller fra dyr i samme 

størrelseskategori. En høy fragmentvekt kan derfor både antyde et godt bevart materiale, et 

materiale med overvekt av store fragmenter, eller at materialet består av flest fragmenter fra 

større dyr. Det motsatte er tilfellet ved lav fragmentvekt. For å undersøke dette presenteres den 

gjennomsnittlige fragmentvekten per fragmentstørrelsesgruppe (tabell 12), MNE for bein som 

ikke er fragmentert (figur 13), og eroderingsgraden til beinoverflaten til fragmenter (figur 14).  

Tabell 12: gjennomsnittsvekt for ubrent materiale fordelt på beinandel per haug (for forklaring, se tabell 3 eller appendiks 

5). Fordelingen er gjort for totalt antall ubrente fragmenter fra haugfyll og sentralgraver, med unntak av bein fra jordrotte.  

Beinandel 

GJENNOMSNITTSVEKT UBRENT MATERIALE 

Haug A: ERT Haug B: YRT Haug C: FVT Haug D: FVT 

Fyll Fyll Grav Fyll Grav Fyll Grav 

Antall fragmenter 178 280 85 61 2 35 63 

Antall bein halv < 16 22 9   3 2 

Antall hele bein 12 30 5    2 

Gjenomsnittlig fragmentvekt 3,4 g 2,1 g 1,7 g 0,3 g 0,3 g 4 g 0,7 g 

Fragmentvekt kun fragmenter 2,7 g 1,4 g 1,5 g 0,3 g 0,3 g 4 g 0,5 g 

Haugfyll Haugfyll Sentralgrav Haugfyll Sentralgrav Haugfyll Sentralgrav

Haug A:
ERT

Haug B: YRT Haug C: FVT Haug D:FVT

IV: Over 10 cm 1 2

III: 5-10 cm 24 17 7 5

II: 3-5 cm 48 62 11 1 12 7

I: 0-3 cm 133 251 80 60 2 21 60
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Den totale gjennomsnittsvekten per haug speiles av at fragmenteringsgraden i materialet er høy. 

Haug A, B og D inneholder hele bein samt bein som er halve eller større. Disse utgjør en stor 

andel av den totale fragmentvekten i haug A, og ikke fullt så mye i de resterende haugene. 

Materialet fra haug C og D har en vesentlig lavere fragmentvekt enn i haugene fra romertid. 

Dette gjelder spesielt for materialet funnet i sentralgravene. Haugen med lavest total 

fragmentvekt er haug C, som ikke inneholder ubrente bein større enn 5 cm i diameter. Høyest 

fragmentvekt er det i materialet fra haugfyllet i haug D. De hele beina fra materialet stammer i 

hovedsak fra haugfyll (se figur 13). I haug A og D består disse av virvler og bein fra hånd/fotrot. 

Unntaket er bein fra menneske, hund og hare i haug B, som også er representert av hele rørbein.  

 

Figur 13: MNE for hele bein funnet i haugfyll og sentralgraver per haug. Fordelingen er gjort på NISP. Forkortelser: Storf. = 

storfe, Sau = sau/geit, H.S. = homo sapiens, Gjed. = gjedde. 

Fragmentering kan ha flere årsaker. En av dem er at bein har en tendens til å fragmentere lettere 

når de er tørre (se kapittel 4.3). Eroderingsgraden for beinoverflaten til ubrente bein indikerer 

hvorvidt det aktuelle beinet lå eksponert før det ble tildekket av jord (Fernández–Jalvo, et al. 

2002). Eroderingsgraden av beinoverflate (figur 14) er basert på observasjonene gjort under de 

osteologiske undersøkelsene av materialet. Undersøkelsen omfatter alle ubrente bein fra 

haugfyll og sentralgraver med unntak av tenner og spongiosa. Det er påfallende at tilnærmet 

100% av materialet fra haugfyllet i haug C, og fra sentralgraven i haug D hadde erodert 

beinoverflate. Spesielt fordi over 40% av beina fra haugfyllet i haug D tilsynelatende var ferske 

da de ble dekket av jord. Majoriteten av bein med registrert beinoverflate fra romertidshaugene 

var tilsynelatende ferske ved tildekkelse. Dette gjelder både for bein fra sentralgrav og haugfyll 

i haug B. En feilkilde i undersøkelsen er at eroderingsgraden til rundt halvparten av det ubrente 

materialet fra haug B ikke ble registrert. En kombinasjon av dårlig tid under de osteologiske 

undersøkelsene, og mange små fragmenter fra haugen er årsaken til dette.  
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Figur 14: eroderingsgrad for beinoverflaten til ubrente bein. Fordelingen er gjort på antall ubrente fragmenter fra haugfyll 

og sentralgraver. Merk at det ubestemte materiaelt er inkludert i undersøkelsen. 

Når eroderingsgraden til materialet er undersøkt, er det interessant å studere andre prosesser det 

har vært utsatt for før det ble plassert i haug, som Trampling (figur 15). Trampling er 

fragmentering som følge av tråkk, som skjedde før beina ble dekket av jord (Denys 2002:470 

figur 1). Undersøkelsen baseres på gamle tørre brudd i materialet, og er kun registrert for 

beinfragmentene med fragmentstørrelse III-IV. Merk at materialet fra haug A kan ha blitt utsatt 

for trampling i sammenheng med plyndringen.   

 

Figur 15: antall fragmenter med indikasjoner på fragmentering som følge av tråkk. Prosentfordelingen er gjort på antall 

ubrente fragmenter fra haugfyll og sentralgraver. Merk at det ubestemte materialet er inkludert i undersøkelsen. 

Det er svært få sikre spor etter trampling i det ubrente materialet. Likevel innehar bein fra 

samtlige hauger, med unntak av haug C, indikasjoner på fragmentering som følge av tråkk. 

Materialet fra haug D ble sannsynligvis utsatt for trampling, da det er flere bein med spor etter 

tråkk enn uten. Bein med klare indikasjoner på trampling stammer fra sentralgraven i haugen. 

Materialet fra haug A gir et mer tvetydig bilde. En overvekt av materialet har mulige spor etter 

tråkk, men det er likevel en stor andel bein uten spor. Fra haug B har en større del av materialet 

indikasjoner på trampling fra graven enn fra haugfyllet.  
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For enda et supplement til materialets bevaringsgrad inkluderes 

gnagespor (vist i tabell 13). Gnagemerker på bein kan indikere 

at beinmaterialet har ligget eksponert før det ble tildekket av 

jord, fordi beina har ligget tilgjengelig for dyr. Dette gjelder 

spesielt dersom bein innehar spor etter rovdyrgnag, da disse 

foretrekker ferske bein (Lyman & Fox 1989:303). Spor etter 

gnagere på beinmateriale kan, som tidligere nevnt, både ha 

tilkommet før og etter beina ble plassert i haug, da disse også 

gnager på tørre bein (Fernández–Jalvo, et al. 2002:356). Det er funnet en god del jordrotte i 

materialet, men kun i haug A, B og D (figur 16). Fordi jordrotter er gravende dyr kan ikke 

levninger etter disse med sikkerhet bestemmes til å være samtidig med gravmaterialet. De antas 

derfor å være dyr som har levd og dødd i haugmassene i nyere tid. Både skjelettmateriale fra 

jordrotte, og bein med tyggespor etter gnagere vil derfor ikke diskuteres ytterligere, da disse 

ikke direkte kan kobles til det resterende beinmaterialet. 

Tabell 13: gnagespor på ubrente bein i sentralgraver og haugfyll per haug. Tenner og spongiosa er ikke med i undersøkelsen. 

Fordelingen er gjort for antall bein med gnagespor samt prosentfordeling av de ulike typene av gnag for haugfyll, og 

sentralgraver per haug. 

GNAGESPOR 

Type gnag 

Haug A: ERT Haug B: YRT Haug D: FVT 

Haugfyll Haugfyll Sentralgrav Haugfyll 

Antall % Antall % Antall % Antall % 

Rovdyrgnag 16 9 % 15 5 % 3 4 % 3 8 % 

Gnagergnag 3 1,7 % 3 1 %   2 5,5 % 

Gnag uspesifisert art 17 10 % 2 0,7 %   2 5,5 % 

Både gnager- og rovdyrgnag 1 0,6 %       

Ikke registrert 137 78,4 % 275 93,3 % 78 96 % 30 81 % 

Totalsum 174 100 % 295 100 % 81 100 % 37 100 % 

Gnagespor på bein ble funnet i samtlige hauger, med unntak av haug C. Majoriteten av bein 

med spor etter gnag stammet fra haugfyllet, men tre bein med rovdyrgnag ble funnet i 

sentralgraven i haug B. Mest gnagespor er det i materialet fra haug A, der i overkant av 20% av 

beinmaterialet har spor etter gnag. Spor etter rovdyrgnag på beinmaterialet fra haug A, B og D 

indikerer at deler av materialet lå eksponert for dyr før de ble tildekket av jord. 

Tidligere i kapittelet ble spor etter tafonomiske prosesser som påvirket beinmaterialet før det 

havnet i jorden undersøkt. Nedenfor skal de tafonomiske prosessene som materialet ble utsatt 

Figur 16: antall bein fra jordrotte per 

haug. 
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for etter at de ble lagt i jorden undersøkes. Undersøkelsene utføres på bakgrunn av bein med 

refit (figur 17). Kun bein som kan refittes, og som innehar tørre gamle brudd inkluderes i denne 

undersøkelsen.  

 

Figur 17: antall bein med refit per haug. Fordelingen er gjort for totalt antall fragmenter. Merk at det ubestemte materialet 

inkluderes i undersøkelsen. 

Romertidshaugene inneholdt flest fragmenter som kunne refittes. Ingen av beinfragmentene fra 

haug C kunne refittes. Til sammen fire bein kunne refittes fra haugfyllet i haug D, og ett fra 

sentralgraven. Den lave andelen refit fra haugene fra folkevandringstid kan indikere at 

materialet var fragmentert allerede før det ble dekket av jord. Det motsatte kan være tilfelle for 

haug A og B, der den relativt høye andelen refit kan indikere at beinmaterialet fragmenterte 

etter at de ble dekket av jord. Dette indikerer videre at det var lite bevegelser i jorden beina lå 

i, da disse ble funnet i direkte nærhet til hverandre (Lyman 1994:154, 378) Fra haug B kunne 

bein både fra haugfyllet og fra sentralgraven refittes.  

Brent beinmateriale  

For å undersøke bevaringsgraden til det brente materialet fra Seberg skal jeg fokusere på 

forbrenningsgrad (figur 18), fragmenteringsgrad (figur 19) og hvorvidt materialet bærer preg 

av å ha vært ferskt eller tørt før brenning (figur 20). Forbrenningsgraden til et brent materiale 

gir en indikasjon på hvor god kremasjonen var. Ofte ble kremerte bein også intensjonelt knust 

etter brenning (se kapittel 4.4). Derfor er også fragmenteringsgraden til benmaterialet viktig å 

undersøke. Som følge av nedprioritering av det kremerte materialet under innsamlingen av 

primærdata, havnet mange av beina i samlekategorier av forbrenningsgrad. Derfor er 

inndelingen i figur 18 gjort på høy og lav forbrenning. 

Brenning av kropper er en destruktiv handling, som blant annet fører til fragmentering av 

skjelettmateriale. Forbrenningsgraden kan gi informasjon om kvaliteten på bålet, der en høy 
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forbrenning kan antyde at de som utførte brenningen hadde god kjennskap til teknologien bak 

et kremasjonsbål. 

 

Figur 18: forbrenningsgrad for kremert materiale. Fordelingen er gjort på total fragmentvekt. 

Forbrenningsgraden til det kremerte materialet fra Seberg er generelt høy (figur 18). Haug B og 

D skiller seg ut ved at disse haugene har den høyeste andelen bein med lav forbrenning. Over 

90% av materialet fra haug A og C har en høy forbrenning. Som nevnt fører brenning av bein 

ofte til fragmentering. Derfor er det interessant å undersøke hvorvidt forbrenning og 

fragmenteringsgrad henger sammen (figur 19). 

 

Figur 19: fragmenteringsgrad for det brente materiale. Fordelingen er gjort på vekt per fragmentstørrelsesgrupper i 

materialet. 

Ingen av haugene inneholder brente fragmenter over 5 cm i diameter. Majoriteten av 

beinmaterialet fra haug A ligger mellom 1-3 cm. Merk at materialet fra haug A kan ha blitt 

ytterligere fragmentert som følge av plyndringen. Uttrykket til bein fra haugfyll og sentralgrav 

i haug B er forskjellig. Over 60% av beina fra haugfyllet er større enn 2 cm, mens over 90% av 

beina fra sentralgraven er under 2 cm. Bein fra haug D har et liknende uttrykk. For haug C er 

uttrykket annerledes. Ingen bein fra haugfyllet er større enn 2 cm, mens rundt en fjerdedel av 
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bein fra sentralgraven er 2 cm eller større.  Majoriteten av fragmenter i et kremert materiale er 

vanligvis større enn 1 cm i diameter, men sjeldent så store som 10 cm i diameter (McKinley 

2013:163). Fragmenteringsgraden til de brente beina fra Seberg ligger derfor innenfor normalen 

for kremert materiale. 

Til slutt skal krakeleringen som har oppstått ved brenning undersøkes for å undersøke hvorvidt 

beina var ferske eller tørre ved brenning (figur 20). Undersøkelsen er gjort for samtlige brente 

bein i materialet. Som tidligere nevnt ble det brente materialet nedprioritert grunnet tidspress 

under de osteologiske undersøkelsene (se kapittel 3.2).  

 

Figur 20: hvorvidt det brente materialet var ferskt eller tørt ved brenning. Fordelingen er gjort på vekt (g), der stolpene 

indikerer prosentvekt.  

Fordi majoriteten av det brente materialet ikke er med i undersøkelsen, er det representative 

utvalget for lite både til å kunne sammenligne haugene, og sammensetningen innad i haugene. 

Likevel er alt det brente materialet fra haug C undersøkt. Her blir det klart at rundt 40% av bein 

fra sentralgrav, og 35% av bein fra haugfyll var ferske før brenning. Bein fra haugfyllet i haug 

D består av nesten 80% ferske bein.  

5.3 Alder og MNI  

Alderssammensetning og MNI benyttes når intensjonalitet, og relasjonen mennesker og dyr 

skal diskuteres. Det er vanligvis ikke mulig å undersøke alder fra et individperspektiv. Unntaket 

er dyr funnet i gravkontekst, fordi relasjonen mellom individene kan være tydeligere her enn i 

andre kontekster (Reitz & Wing 1999:181). I dette tilfellet, der fragmenterte dyrebein ligger i 

haugfyllet, er forholdet mellom individene ukjent. På bakgrunn av at samtlige hauger hadde 
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ubrente dyrebein i haugfyllet, og fordi disse var plassert sammen, hadde de trolig likevel en 

kopling seg imellom.  

Når individperspektivet skal undersøkes, er disse basert på aldersbestemmelser (se kapittel 4.1). 

Alderssammensetningen (tabell 14) er her basert på fusjoneringsgrad av epifyser (Habermehl 

1975 [1961]; Silver 1963), og på metriske mål av hele bein fra spedbarn (Cunningham, et al. 

2016). Bein fra adulte dyr defineres her av individer med fullvoksne skjeletter, der 

fusjoneringen av epifyseender er komplett. Bein fra subadulte dyr defineres av individer med 

unge skjeletter, der bein fortsatt har åpne epifyseender, eller synlige epifyselinjer. Totalt er flere 

bein aldersbestemt fra voksne individer enn fra unge individer.  

Majoriteten av de aldersbestemte beina fra lokaliteten ble funnet i haugfyllet til haug B, og i 

sentralgraven til haug D. Beina fra haugfyllet i haug B stammer hovedsakelig fra dyr med 

voksne skjeletter, mens det motsatte er tilfellet for sentralgraven – her dominerer subadulte dyr. 

I haugfyllet fra haug B ble det funnet bein etter et foster (uke 38-40). Dette er det eneste 

mennesket fra lokaliteten som ikke er voksent. Fra haug A var det kun mulig å aldersbestemme 

bein fra tradisjonelle matdyr, mens ingen slike arter kunne bestemmes fra haug C.  

Tabell 14: alderssammensetning basert på fusjoneringsgrad av epifyseender. Fordelingen er gjort på NISP. Tradisjonelle 

matdyr står øverst i tabellen. Tabellen fortsetter på neste side med de resterende artene. 

ALDERSSAMMENSETNING 

Art, og 
Aldersbestemt bein 

Haug A: ERT Haug B: YRT 
Haug C: 

FVT 
Haug D: FVT 

Fyll Fyll Grav Grav Fyll Grav 

Adult Subad Adult Subad Adult Subad Adult Subad Adult Subad 

Storfe (% NISP) 56% - 4% - - - - - - - 

Scapula 1          

Tibia 1          

Metacarpal 1          

Calcaneus 1          

Phalang 1   1        

Phalang 3 1          

Sau/geit (% NISP) 11% 11% 4% - 12,5% 12,5% - - 15% 8% 

Vertebrae    1        

Carpal/Tarsal         1  

Costae      1    1 

Tibia 1    1      

Femur  1         

Calcaneus         1  

Gris (% NISP) 11% 11% 4% 4% 12,5% - - 100% - - 

Vertebrae   1         

Radius        1   

Pelvis        1   

Phalang 1 1   1       

Phalang 2   1  1      
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Art, og 
Aldersbestemt bein 

Haug A: ERT Haug B: YRT 
Haug C: 

FVT 
Haug D: FVT 

Fyll Fyll Grav Grav Fyll Grav 

Adult Subad Adult Subad Adult Subad Adult Subad Adult Subad 

Hest (% NISP) - - 4% - - - - - - - 

Radius   1        

Menneske (% NISP) - - - 4% - - 100% - - - 

Humerus    1       

Clavicula    1       

Phalang 1       1    

Hund (% NISP) - - 59% 4% 12,5% 25% - - 69% 8% 

Axis   1        

Vertebrae    2      2  

Scapula     1      

Humerus    1  1     

Ulna   1        

Tibia   1      1  

Metacarpal   3      2  

Femur      1     

Astragalus   1        

Metatarsal   3        

Metapod   1        

Phalang          1 

Phalang 1   2      3  

Phalang 2   2      1  

Hare (% NISP) - - 7% 4% - 25% - - - - 

Tibia      1     

Radius   2        

Pelvis      1     

Metatarsal    1       

Total NISP 7 2 22 5 3 5 1 2 11 2 

% NISP 78% 22% 81,5% 18,5% 37,5% 62,5% 100% 100% 85% 15% 

For å undersøke intensjonaliteten til dyr i gravkontekst bør antall individer representert i 

haugene bestemmes. Som tidligere nevnt baseres bestemmelsene av MNI både på identifiserte 

fragmenter per art (NISP), og på aldersbestemmelser. Nedenfor presenteres MNI for hver haug 

fordelt på brente og ubrente bein funnet både i haugfyll og i sentralgraver. Grunnlaget for MNI-

undersøkelsen (tabell 15) er basert på en symmetrisk analyse kombinert med 

aldersundersøkelsene. Antall individer bestemmes ut fra hvorvidt bein har ulik 

aldersbedømming, eller dersom en art er representert med flere bein fra samme side.  

Som tidligere nevnt gir MNI et tall på minste mulige antallet individer i et materiale. Det 

faktiske antallet individer i haugene fra Seberg er ukjent, men ligger et sted mellom NISP og 

MNI. Sannsynligvis ligger det faktiske tallet nærmere MNI enn NISP. Matdyr dominerer i det 

bestemte materialet fra samtlige hauger. Disse artene stammer hovedsakelig fra det ubrente 

materialet. Samtlige hauger inneholder også bein fra ville dyr, og fra menneske. Fra 
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romertidshaugene finnes de fleste individene i det ubrente materialet, mens det motsatte er 

tilfellet for haugene fra folkevandringstid.  

Tabell 15: MNI basert på NISP. Prosentfordeling av MNI utføres på antall matdyr (storfe, sau/geit, gris), mennesker, ledsagere 

(hest, hund) og ville dyr (bjørn, hare, fugl, gjedde) i materialet. Forkortelser: Ubr. = ubrente bein, Br. = brente bein. 

MNI 

 

Haug A: ERT Haug B: YRT Haug C: FVT Haug D: FVT 

Fyll Fyll Grav Fyll Grav Fyll Grav 

Ubr. Br. Ubr. Br. Ubr. Ubr. Br. Br. Ubr. Br. Ubr. Br. 

Storfe 2  3      1  1 1 

Sau/Geit 1  2 1 2 1   1  1 1 

Gris 1  2  2    1  1 1 

Hest 2  1          

Hund   2  2     1  1 

Menneske  1 1 1   1 1    1 

Bjørn  1      1    1 

Hare   2  1        

Fugl   1          

Gjedde     1        

Total MNI 6 2 14 2 8 1 1 2 3 1 3 6 

% Matdyr 50%  44% 6% 50% 75%   75%  33% 33% 

% Ledsagere 25%  19%  25%     25% 11% 11% 

% Menneske  12,5% 6% 6%   25% 50%    11% 

% Ville dyr  12,5% 19%  25%   50%    11% 

Undersøkelsene av alderssammensetning og MNI viser at majoriteten av det bestemte 

beinmaterialet stammer fra adulte matdyr. Det blir også klart at samtlige hauger inneholder 

minst ett individ av et voksent menneske, hvorav haug B er den eneste som også inneholder 

bein fra et foster. 

5.4 Slakt og konsum  

I kapittel 2 ble det poengtert at spor etter slakt i beinmaterialet er interessant å undersøke. Dette 

fordi bein fra haugfyll ofte blir avskrevet og kassert, mens bein fra matdyr i sentralgraver 

tradisjonelt regnes som rester etter et gravgilde. Disse antakelsene har grunnlag i forskning som 

er gjort for brente dyrebein i sentralgraver, og kan ikke med sikkerhet videreføres til det ubrente 

materialet fra haugfyllet. Fra de overstående kapitlene ble det klart at majoriteten av 

beinmaterialet funnet i haugfyll består av ubrente bein fra arter tradisjonelt tolket som matdyr. 

På bakgrunn av tidligere forskning skal jeg nedenfor undersøke andelen slaktespor, og spor som 

kan kobles til slakt i dette materialet. Bearbeiding av bein kunne vært et tema i dette kapittelet. 

Det finnes eksempler på kammer og spillebrikker av horn fra haugene, men disse er innsamlet 

som gjenstander (se appendiks 4). Fra andre lokaliteter finnes det eksempler på at tenner, skjell 
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og ryggvirvler fra fisk er benyttet som dekorasjon på klær og til smykker. Disse stammer fra 

gravfyll (Grünberg 2013:231, 236). Ingen bein i det undersøkte beinmaterialet fra Seberg har 

spor etter slik bearbeiding. 

Tabell 16: anatomisk fordeling av matdyr (storfe, sau/geit og gris) basert på NISP og MNE.  

ANATOMISK FORDELING MATDYR 

 

Haug A: 

ERT 
Haug B: 

YRT 

Haug C: 

FVT Haug D: FVT 

Fyll Fyll Grav Fyll Fyll Grav 

Ubr. Ubr. Br. Ubr. Ubr. Ubr. Ubr. Br. 

Storfe (% NISP) 49% 51%  6%  44,5% 11% 57% 

Ikke-kjøttrike deler (% NISP) 65% 60%  100%  100% 100%  

Kranie 10 8     1  

Tenner 1 3       

Hånd/fot 6 1  1  3   

Kjøttrike deler (% NISP) 35% 40%      100% 

Ryggrad  1      4 

Brystkasse 2 4       

Fremre ekstremitet 3 3       

Bakre ekstremitet 4     1   

Sau/geit (% NISP) 34% 23% 100% 38% 100% 11% 56% 29% 

Ikke-kjøttrike deler (% NISP) 39% 77%  67% 100%  80% 100% 

Kranie 6 4  4 9  4  

Tenner  2       

Hånd/fot 1       2 

Halevirvler  1       

Kjøttrike deler (% NISP) 61% 22% 100% 33%  100% 20%  

Ryggrad  1 1      

Brystkasse 8 1  1  1 1  

Fremre ekstremitet 1        

Bakre ekstremitet 2   1     

Gris (% NISP) 17% 26%  56%  44,5% 33% 14% 

Ikke-kjøttrike deler (% NISP) 44% 60%  89%  25% 100% 100% 

Kranie 3 3  6  1 3  

Tenner  1       

Hånd/fot 1 2  2    1 

Kjøttrike deler (% NISP) 56% 40%  11%  75%   

Ryggrad 1        

Brystkasse 1 1       

Fremre ekstremitet 2 2  1  2   

Bakre ekstremitet  1    1   

Rørbein. 1        

Totalsum 53 39 1 16 9 9 9 7 

Når andelen slakt i materialet skal undersøkes, skal først den anatomiske fordelingen av matdyr, 

og av mulige matdyr presenteres (tabell 16-17). Her blir også andelen kjøttrike mot ikke-

kjøttrike deler av dyrene presentert. Kjøttrike deler av dyr inkluderer brystkasse, ryggrad, 
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fremre og bakre ekstremitet og rørbein. Ikke-kjøttrike deler av dyr inkluderer kranium, tenner 

og bein fra hånd/fotrot (se kapittel 4.2).  

Samtlige hauger inneholder bein fra sau/geit, både i det brente og i det ubrente materialet. Arten 

er tilstede som den eneste i haug C, og i det brente materialet fra haugfyllet i haug B. Fra haug 

A stammer majoriteten av beina fra storfe. I haug B dominerer gris i sentralgraven, og storfe i 

haugfyllet. Fra haug D dominerer brente bein fra storfe i graven, mens det er like mange bein 

fra gris og storfe i haugfyllet. Sau dominerer i det ubrente materialet fra sentralgraven. 

Fordelingen av kjøttrike og ikke-kjøttrike deler av matdyr varierer både mellom haugene, og 

mellom haugfyll og sentralgrav innad i haugene. Det er ingen stor overvekt av verken kjøttrike 

eller ikke-kjøttrike deler av dyr i det totale materialet. Haug A har overvekt av kjøttrike deler 

fra gris og sau/geit, mens bein fra storfe, som dominerer i materialet i hovedsak stammer fra 

ikke-kjøttrike deler. Fra haug B er det flest ikke-kjøttrike deler av dyr som dominerer i det 

ubrente materialet – både i sentralgrav og i haugfyll. Ett bein fra ryggraden til sau/geit gjør at 

kjøttrike deler dominerer i det brente materialet fra haugen. Haug C inneholder kun ikke-

kjøttrike deler fra sau/geit. I det brente materialet fra sentralgraven i haug D dominerer kjøttrike 

deler fra storfe, mens bein fra gris og sau/geit i hovedsak stammer fra ikke-kjøttrike bein. Det 

ubrente materialet fra graven stammer nesten utelukkende fra ikke-kjøttrike deler. Det motsatte 

er tilfellet for de ubrente beina fra haugfyllet. Majoriteten av beina stammer fra kjøttrike deler, 

med unntak av bein fra storfe. 

Tabell 17: anatomisk fordeling av mulige matdyr (hest, hare, fugl og gjedde) i haug A og B basert på NISP og MNE. 

ANATOMISK FORDELING MULIGE MATDYR 

 

Haug A: ERT Haug B: YRT 

Haugfyll Haugfyll Sentralgrav 

Ubrent Ubrent Ubrent 

Hest (NISP) 2 2  

Ikke-kjøttrike deler (% NISP) 100% 50%  

Kjøttrike deler (% NISP)  50%  

Hare (NISP)  3 2 

Ikke-kjøttrike deler (% NISP)  33%  

Kjøttrike deler (% NISP)  67% 100% 

Fugl (NISP)  1  

Kjøttrike deler (% NISP)  100%  

Gjedde (NISP)   1 

Kjøttrike deler (% NISP)   100% 

Totalsum 2 6 3 

Haug A og B inneholder arter som ikke inngår som tradisjonelle matdyr, men som likevel kan 

ha blitt konsumert. Dette gjelder hest, hare, fugl og gjedde (tabell 17). Bein fra fugl og gjedde 
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stammer fra kjøttrike deler av dyrene. Dette gjelder også majoriteten av bein fra hare. Bein fra 

hest er i hovedsak representert av tenner. Merk at haugene inneholder få bein fra mulige matdyr, 

og at samtlige slike bein ble funnet i det ubrente materialet. Tilsynelatende er det de 

tradisjonelle matdyrene som dominerer i beinmaterialet fra Seberg. 

Spor etter slakt inkluderer hugg- og snittmerker på beinmaterialet. Denne undersøkelsen er gjort 

i kombinasjon med undersøkelsene av kjøttrike og ikke-kjøttrike deler av matdyr (tabell 16 og 

17). Dette er et viktig ledd for å forstå forholdet mellom mennesker og dyr på lokaliteten, fordi 

slakt omhandler valg av hvilke dyr det nødvendig- og samtidig lønnsomt å slakte. Merk at 

snittmerker ikke nødvendigvis er spor etter konsum. De kan også stamme fra handlinger, som 

slakt eller flåing (Hamilakis & Harris 2011:208). Undersøkelsen av anatomisk fordeling, og 

kjøttrike deler av matdyr gir et tvetydig bilde av fordelingen mellom haugfyll og sentralgraver. 

Derfor skal andelen slaktemerker i materialet undersøkes i tabell 18.  

Tabell 18: slaktemerker på bein fra matdyr, samt fra mulige matdyr. Fordelingen er gjort på NISP, og % av NISP per art fra 

haugfyll og sentralgraver. 

SLAKTEMERKER 

 

Haug A: ERT Haug B: YRT Haug D: FVT 

Haugfyll Haugfyll Sentralgrav Haugfyll Sentralgrav 

Storfe (% NISP) 83% 62,5% 0% 50% 0% 

Ikke-kjøttrike deler  60%   100%  
Hugg 2     

Mulig hugg 1     

Snitt    1  

Kjøttrike deler 40% 100%    
Hugg 2 2    

Mulig hugg  2    

Hugg og snitt  1    

Sau/geit (% NISP) 0% 0% 0% 0% 100% 

Ikke-kjøttrike deler     50% 

Mulig hugg     1 

Kjøttrike deler     50% 

Hugg og snitt     1 

Gris (% NISP) 17% 25% 100% 50% 0% 

Ikke-kjøttrike deler   100%   

Hugg   2   

Kjøttrike deler 100% 100%  100%  

Hugg  2    

Mulig hugg    1  

Snitt 1     

Hare (% NISP) 0% 12,5% 0% 0% 0% 

Ikke-kjøttrike deler  100%    
Snitt  1    

Totalsum 6 8 2 2 2 
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Materialet innehar få eksempler på slakt, og disse er kun funnet på ubrente bein. Ingen bein 

med slaktespor ble funnet fra haug C. Det fantes heller ingen spor etter slakt på bein fra hest, 

fugl eller gjedde. Bein med slaktespor stammer hovedsakelig fra kjøttrike deler av dyr. Flest 

slaktespor finnes på bein fra storfe og gris, der majoriteten av disse stammer fra haugfyllet.  

5.5 Oppsummering av haug A-D 

Både brent og ubrent beinmateriale funnet i haugfyll og sentralgraver til 4 hauger fra eldre 

jernalder er undersøkt. Totalt har drøyt 3,4 kg bein blitt undersøkt, derav rundt 1,6 kg brente 

bein, og i underkant av 1,8 kg ubrente bein. Av disse har 16,5 % av det brente materialet og 

47,5% av det ubrente materialet blitt bestemt til art eller størrelse. Samtidig har 27,5% av det 

brente materialet og 53,5% av det ubrente materialet blitt bestemt til anatomisk del. Det 

resterende materialet forblir ubestemt. Fragmenteringsgraden i samtlige hauger ligger innenfor 

normalen for et kremert materiale. Denne er likevel hovedårsaken til at bestemmelsesgraden 

for det brente materialet er lavere enn for det ubrente materialet. Det er ingen tydelig 

sammenheng mellom forbrenningsgrad og fragmentering i det brente materialet. Nedenfor skal 

resultatene fra hver haug samles og presenteres. 

Haug A: Eldre romertid, 135-335 e.Kr 

Fordi jord og materiale fra sentralgraven ble rotet inn i haugfyllet i sammenheng med 

plyndringen, er det ikke mulig å undersøke likheter og ulikheter mellom haugfyll og sentralgrav 

i haugen. Haug A har både den høyeste andelen bestemt ubrent materiale, og den laveste 

andelen bestemt brent materiale. Over halvparten av det ubrente materialet kunne bestemmes, 

mot under 10% av det brente materialet. Det ubrente materialet fra haugen er relativt godt 

bevart. Det er det minst fragmentert, og inneholder rundt 6% hele bein. Disse utgjør en vesentlig 

andel av fragmentvekten, noe som tyder på at disse beina var godt bevart i forhold til det 

fragmenterte materialet. Det ubrente materialet har også den høyeste andelen av ikke-eroderte 

bein. Dette indikerer at majoriteten av beinmaterialet fra haugen var ferskt da det ble dekket av 

jord. Andelen gnag, og spesielt rovdyrgnag, tilsier likevel at en del av beina har ligget 

tilgjengelig for dyr. Dette støttes av andelen mulig trampling i materialet, som er på over 70%. 

Det brente materialet fra haugen består av fragmenter på 1-3 cm i diameter. Forbrenningsgraden 

til beina er gjennomgående høy. Det var ikke mulig å undersøke hvorvidt beina var ferske eller 

tørre ved brenning. 
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Haugen inneholder minst 8 individer, og blant annet våpen og hesteutstyr (tabell 19, se også 

appendiks 4). Av de ubrente beina dominerer matdyr, og hest står for 3,7% av materialet. 

Menneske og bjørn er funnet i det brente materialet. Haugen inneholder flest bein fra adulte 

dyr, og det var kun mulig å aldersbestemme matdyr fra haugen. Funn av to hestetenner fra to 

ulike individer, samt hesteutstyr fra haugfyllet trekkes frem som interessant. 

Tabell 19: oppsummering av innholdet av bein, og av gjenstander (appendiks 4) i haug A. 

Haug A 

 Haugfyll Sentralgrav 

Ubrente bein Brente bein Ubrente bein Brente bein 

Tamdyr (MNI) 

Gris                         X 
sau/geit                  X 
storfe                    XX  
hest                       XX 

   

Ville dyr (MNI  Bjørn                       X   

Mennesker (MNI)                                X   

Gjenstandsmateriale 

Deler av praktbelte til sverd 
Pilspiss 
Skjoldbule (2) 
Hesteutstyr 
Spillebrikker av bein (12) 
Karfragment jern (7) 
Kar av keramikk R364 
Kniv 
Krumkniv 

Deler av praktbelte til sverd 
Pilspisser (3) 
Hesteutstyr 
Kam (1) 

Fordelingen av kjøttrike mot ikke-kjøttrike deler av matdyr i haugen viser at det er rundt like 

mange bein fra kjøttrike, som fra ikke-kjøttrike deler i det ubrente materialet. Hest er også 

representert i materialet, men kun av bein fra ikke-kjøttrike deler. Ingen bestemte brente bein 

fra haugen stammer fra matdyr. Av 53 bestemte ubrente bein fra matdyr, er det kun funnet 

slaktespor på 6 av disse. Beina stammer fra like mange kjøttrike, som ikke-kjøttrike deler, og 

majoriteten av sporene stammer fra hugg. 

Haug B: Yngre romertid, 245-370 e.Kr 

Bestemmelsesgraden for materialet fra haugen er størst for det ubrente materialet, med over 

50% fra både haugfyll og fra sentralgrav. Rundt 30% av det brente materialet fra haugfyllet 

kunne bestemmes, mens kun 5% av beina fra sentralgraven ble bestemt. Det ubrente materialet 

fra haugen er relativt godt bevart. Det inneholder rundt 9% hele bein. Deler av materialet både 

fra haugfyll og sentralgrav gir inntrykk av å ha ligget eksponert en stund før det ble tildekket 

av jord. Graden av erodering, gnag og trampling er alle indikatorer på dette. De samme 

undersøkelsene indikerer også at deler av materialet var ferskt da det ble dekket av jord. 

Andelen refit i materialet støtter også dette. Haugen inneholder lite brent materiale, men det har 
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den laveste forbrenningsgraden av alle haugene på lokaliteten. Brente bein fra sentralgraven er 

svært fragmenterte, og består i hovedsak av fragmenter under 1 cm i diameter. Majoriteten av 

materialet fra haugfyllet er større enn 3 cm i diameter. Haugen inneholder bein som var ferske 

ved brenning, både i sentralgrav og i haugfyll. Det er ingen eksempler på bein som var tørre 

ved brenning fra haugen. 

Tabell 20: oppsummering av innholdet av bein og gjenstander (appendiks 4) i haug B. 

Haug B 

 Haugfyll Sentralgrav 

 Ubrente bein Brente bein Ubrente bein Brente bein 

Tamdyr (MNI) 

Storfe                 XXX 
Hest                        X 
Sau/geit               XX 
Gris                       XX 
Hund                    XX 
Fugl                         X 

Sau/geit                 X 
 

Sau/geit                XX 
Gris                        XX 
Hund                     XX 
 

 

Ville dyr (MNI) 
Hare                      XX  Hare                        X 

Gjedde                   X 
 

Mennesker (MNI) Foster                     X Voksen                   X   

Gjenstandsmateriale 

Deler av praktbelte til sverd 
Sverddeler  
Spydspiss 
Skjoldbule 
Hesteutstyr 
Kniv 

Deler av praktbelte til sverd 
Sverddeler 
Spydspiss (3) 
Skjoldbule 
Del av sverdslire 
Pilspiss 
Drikkehorn i bronse 
Spillebrikker av glass (28) 
Kam 
Blyvekt 

Det ble funnet våpen i både haugfyll og sentralgrav, og sentralgraven inneholder også blant 

annet drikkehorn i bronse og spillebrikker av glass (tabell 20, se også appendiks 4). 

Artsspredningen i haugen er den bredeste på lokaliteten. Det er totalt funnet 24 individer i 

materialet. Haugfyllet innehar bein fra både tamme og ville dyr, et ubrent foster (uke 38-40), 

og brente skallefragmenter fra et voksent menneske. Sentralgraven inneholder også både tamme 

og ville dyr, men innehar ingen bestemte bein fra menneske. Rundt 49% av de ubrente beina 

fra haugfyllet i haugen stammer fra matdyr, mens hund er representert av i underkant av 40% 

av materialet. I graven dominerer gris, med 41% av beina. Totalt stammer over 70% av beina i 

sentralgraven fra matdyr. Hund representerer rundt 13%. Haugen er den eneste som ikke 

inneholder bjørneklør. Til gjengjeld inneholder haugen arter som ikke er representert i de andre 

haugene. Disse er hare, fugl og gjedde, samt et ubrent foster. Adulte dyr dominerer i haugfyllet, 

mens subadulte dyr dominerer i sentralgraven. Av de adulte dyrene fra haugfyllet stammer 

majoriteten av disse fra hunder, mens subadulte harer og hunder dominerer i sentralgraven. 
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Hovedsakelig stammer de aldersbestemte beina fra haugen fra arter som ikke tradisjonelt regnes 

som matdyr. 

Fordelingen av kjøttrike og ikke-kjøttrike deler av matdyr i haugen viser at ikke-kjøttrike deler 

dominerer både i det ubrente materialet fra haugfyll og sentralgrav. Av artene som også kan ha 

blitt konsumert (hest, hare, fugl og gjedde), stammer majoriteten av disse fra kjøttrike deler av 

dyrene – alle disse ble funnet i det ubrente materialet. Det er lite spor etter slakt i materialet fra 

haugen. Av totalt 56 bestemte bein fra matdyr, innehar 9 av disse spor etter slakt. Det er likevel 

en forskjell mellom haugfyll og sentralgrav, da en trend er at slaktespor på kjøttrike deler av 

dyr kun finnes i haugfyllet, og ikke-kjøttrike deler fra sentralgraven.  

Haug C: Folkevandringstid, 400 e.Kr 

Bestemmelsesgraden til beinmaterialet fra haugen er større for det brente materialet enn for det 

ubrente, og høyest for bein funnet i haugfyllet. Fra sentralgraven kunne ingen ubrente bein 

bestemmes. Det ble heller ikke gjort funn av hele bein fra haugen. Det ubrente materialet fra 

haugen har den høyeste eroderingsgraden på lokaliteten. Ingen fragmenter større enn 5 cm ble 

funnet i haugen, og svært lite av materialet kunne refittes. Dette indikerer at beina lå utsatt for 

vær og vind, og at det var fragmentert da det ble tildekket av jord. Likevel innehar materialet 

ingen sikre spor etter verken trampling eller gnag. Materialet gir dermed uttrykk for å ha ligget 

eksponert for naturen, men skjult for mennesker og dyr. Det brente materialet fra haugen har 

en gjennomgående høy forbrenningsgrad. Bein fra haugfyllet er mer fragmentert enn det som 

ble funnet i sentralgraven. Rundt 35-40% av materialet var ferskt ved brenning. 

Tabell 21: oppsummering av innholdet av bein og gjenstander (appendiks 4) i haug C. 

Haug C 

 Haugfyll Sentralgrav 

 Ubrente bein Brente bein Ubrente bein Brente bein 

Tamdyr (MNI) Sau/geit                 X    

Ville dyr (MNI)    Bjørn                     X 

Mennesker (MNI)                               X                               X 

Gjenstandsmateriale 
Pilspiss 
Kam 
Krumkniv 

Pilspiss 
Kar av keramikk R361 
Slipestein 

Haugen inneholder minst fire individer, derav to mennesker. Det ene mennesket ble funnet i 

haugfyllet, og det andre i sentralgraven. Gjenstandsmaterialet er lite, men kan kobles til 

individene av menneske fra henholdsvis haugfyll og sentralgrav (tabell 21, se også appendiks 

4). Det eneste tamme dyret i haugen er sau/geit, og det eneste ville er bjørn. Disse er funnet 
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ubrent i haugfyllet, og brent i sentralgraven. Ingen av individene kunne aldersbestemmes. Beina 

fra sua/geit stammer fra ikke-kjøttrike deler, og hadde ingen spor etter slakt. 

Haug D: Folkevandringstid, 415-530 e.Kr 

Haugen har den høyeste andelen bestemte brente bein. Rundt 70% av det brente materialet fra 

sentralgraven kunne bestemmes, mot rundt 20 % fra haugfyllet. Det motsatte er tilfellet for de 

ubrente beina fra haugen. Det er stor kontrast mellom bevaringsgraden til de ubrente beina fra 

sentralgraven og fra haugfyllet. Materialet fra sentralgraven er tilsynelatende dårlig bevart. Det 

er svært fragmentert, nesten utelukkende erodert, og har den høyeste andelen trampling. Ingen 

hele bein ble gjenfunnet, og kun ett bein kunne refittes. To hele bein ble funnet i sentralgraven. 

Dette er sterke indikatorer for at beinmaterialet fra sentralgraven lå eksponert før det ble dekket 

av jord. Likevel hadde ingen bein fra graven spor etter gnag. Materialet fra haugfyllet er mindre 

fragmentert og erodert enn fra sentralgraven. Det innehar likevel en høy andel spor etter mulig 

trampling, og en relativt høy andel gnag. Kun fire bein fra haugen kunne refittes. Dette indikerer 

at materialet fra haugfyllet i haug D var relativt ferskt da det ble dekket av jord, at det lå skjermet 

fra vær og vind, samtidig som det lå utsatt for tråkk og gnag. 

Tabell 22: oppsummering av innholdet av bein og gjenstander (appendiks 4) i haug D. 

Haug D 

 Haugfyll Sentralgrav 

 Ubrente bein Brente bein Ubrente bein Brente bein 

Tamdyr (MNI) 

Storfe                     X 
Sau/geit                  X 
Gris                        X 

Hund                      X Storfe                    X 
Sau/geit                 X 
Gris                        X 

Storfe                    X 
Sau/geit               X 
Gris                       X 
Hund                    X 

Ville dyr (MNI)    Bjørn                    X 

Mennesker (MNI)                                 X 

Gjenstandsmateriale 
 Kar av keramikk 

Kam 

Haugen inneholder minst 13 individer, inkludert et menneske, der de fleste ble gjenfunnet i 

sentralgraven. Gjenstandsmaterialet var lite, og ble kun funnet i sentralgraven (tabell 22, se 

også appendiks 4). Matdyr er representert i det ubrente materialet både fra sentralgrav og fra 

haugfyll samt i det brente materialet fra haugfyll. Hund er gjenfunnet i det brente materialet 

både fra haugfyll og sentralgrav. Bjørn er det eneste ville dyret i materialet. Bein fra juvenile 

dyr er funnet både i sentralgrav og i haugfyll. Ingen adulte dyr ble gjenfunnet i haugfyllet, men 

dominerer i sentralgraven. Disse stammer hovedsakelig fra hund. Av matdyrene er det ingen 

tydelig overvekt av verken kjøttrike eller ikke-kjøttrike deler av dyr i haugen. Av de til sammen 

25 bestemte beina fra matdyr i haugen, var det kun to av disse som hadde spor etter slakt.  
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6 Analyse 

Resultatene fra de osteologiske undersøkelsene ble lagt fram i forrige kapittel, og skal nå 

benyttes for å analysere det totale beinmaterialet. For å besvare problemstillingen har jeg laget 

en egen analysemodell (tabell 23). Formålet med modellen er å sidestille de arkeologiske 

teoriene basert på intensjonaliteten og meningsinnholdet til dyrebein i sentralgraver, med 

osteologiske teorier angående matavfall og husdyrhold (se kapittel 2). Med andre ord 

kombineres det symbolske og det økonomiske. Analysen av dyrebeina fra Seberg (tabell 24) 

legger grunnlaget for den senere tolkningen og diskusjonen i kapittel 7. 

6.1 Analysemodell for økonomi og symbolisme 

Som tidligere nevnt har Erika Räf utarbeidet en analysemodell med fem hovedkategorier, der 

hun undersøker det symbolske meningsinnholdet til dyr ved hjelp av osteologisk analyse (Räf 

2001:18, tabell 12). En modifisert versjon av denne modellen legger grunnlaget for min egen 

analysemodell (tabell 23). Denne er i hovedsak laget for å undersøke det mulige 

meningsinnholdet til dyrebein funnet i haugfyllet til gravhauger, men inkluderer også bein 

funnet i sentralgravene. I tillegg til Räfs modell, tar analysemodellen min også utgangspunkt i 

en modell for matkonsumpsjon (Isaksson 2010:2, figur 2), samt aldersmodeller for økonomien 

bak husdyrhold (se for eksempel Hambleton 1999; O'Connor 2011).  

Analysemodellen er inndelt i tre kategorier, alle presentert i kapittel 2: 1) det tradisjonelle skillet 

mellom matdyr og sakrale dyr, 2) kategorier for økonomien bak husdyrhold, og 3) kategorier 

for det symbolske meningsinnholdet til ulike dyrearter. Nedenfor skal de ulike kategoriene i 

analysemodellen gjennomgås. Merk at et individ kan ha hatt flere roller i løpet av livet, og at 

dyret dermed kan inngå i flere ulike kategorier i analysen. Dyrene kunne plasseres i haugen 

fragmenterte, hele, eller pars pro toto, sistnevnte vil si at for eksempel en tann kunne 

representere hele dyret og/eller viktige egenskaper ved dyret. 

Modellen er begrenset av kriteriene for de ulike kategoriene. For eksempel er de tradisjonelle 

skillene mellom sakrale dyr og matdyr artsspesifikke. Som følge av dette fanger ikke modellen 

opp andre potensielt sakrale arter, eller potensielle matdyr enn de som allerede er definert i 

kapittel 2.  Derfor er  kategorier for økonomien bak hundyrhold og symbolske kategorier lagt 

til i modellen.
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Tabell 23: analysemodell for osteologiske kjennetegn for økonomisk og symbolsk bruk av dyr funnet i gravkontekst. Modellen er basert på, og modifisert etter (Räf 2001:18, tabell 12), supplert 

med aldersmodeller for økonomiske undersøkelser av husdyrhold (O'Connor 2011), samt matkonsum (Isaksson 2010:2, figur 2). 

ANALYSEMODELL FOR ØKONOMI OG SYMBOLISME 

Kategori Dyregrupper  Osteologiske kjennetegn 
Funnkontekst og kombinasjoner med 
andre funn 

Tradisjonell inndeling 
A. Sakrale dyr. 
B. Matdyr. 

A. Hund, hest, bjørn. 
B. Storfe, sau/geit, 
gris. 

A.  Art og plassering. Beina kan være representert av 
hele dyr, hele bein, eller pars pro toto. Bjørneklør 
kan være et eksempel på sistnevnte. Typisk er 
fravær av rovdyrgnag, og lav fragmenteringsgrad 
(Kozáková, et al. 2017:9). 
B. Ingen spesifikke krav annet enn art.  

 
A. Funnet hele i sentralgraven i direkte 
relasjon med den avdøde (Rasch 
1994:187). 
B. Matavfall, enten fra et gilde eller lagt 
på bålet som offergaver. 
B. Ubrente dyrebein i branngrav. 
 

Bruksdyr (økonomi) 
Alle husdyr. 
Rovfugler for jakt. 

Kan finnes både hele, i deler eller pars pro toto. 
Fullvoksne skjeletter er en indikator for bruksdyr.  

Ingen spesifikke krav. 

Matavfall (økonomi) 
A. Gammelt matavfall 
(husholdningsavfall). 
B. Slakteavfall. 

 
A. Alle matdyr. 
B. Alle matdyr. 
 
Storfe, sau/geit og gris 
dominerer som regel i 
et beinmateriale fra 
eldre jernalder (se 
sammenfatning i 
Jennbert 2011:59-60). 
 

Felles for begge: slaktespor på bein, unge matdyr 
med subadulte skjeletter 
A. Fragmentert materiale med gamle bruddflater 
(FFI), erodert, dårlig bevart, kan ha ligget eksponert 
for vær, tråkk og gnag (Kansa & Campbell 2004:9). 
B. Kan være representert av hele bein eller som 
fragmentert materiale. Består ofte av skalle, tenner, 
halebein, bein fra hånd/fot (During 1986:64). 
Splinter av bein dersom graven/haugen var 
primærstedet for slakt (Puputti 2010:54). Unge 
griser og voksne storfe er vanlig  i slakteavfall 
(Kozáková, et al. 2017:9). 

A. bein fra slike kontekster er som regel 
sammenblandet med andre typer 
husholdningsavfall, som ødelagte 
keramikkar, verktøy som ikke lenger 
kan brukes og liknende (Muir & Driver 
2004:131). 

Nyttedyr (økonomi) 
A. Personlige dyr. 
B. Arvedel. 

Alle husdyr. 
Rovfugler for jakt. 

A. Kan være nedlagt hele eller pars pro toto. Et 
personlig dyr kan være representert av for eksempel 
tenner.  
B. Kan være representert av hele dyr, eller pars pro 
toto. Gammelt matavfall i form av fragmenterte 
ubrente dyrebein kan være et eksempel på dette.  

A og B. Utrustning i graven som tilhører 
dyret, for eksempel hesteutstyr.  
A. Bør ligge nær den døde i 
skjelettgrav. Periodespesifikke 
eksotiske dyr, for eksempel katt i eldre 
jernalder. 
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Kategori Dyregrupper  Osteologiske kjennetegn 
Funnkontekst og kombinasjoner med 
andre funn 

Symbolsk mat 
A. Mat til den døde - 
utømmelige kilder til kjøtt og 
melk. 
B. Felles måltid (gilde). 

A. Storfe, sau/geit, 
gris. 
B. Storfe, sau/geit, 
gris, hest, høns/gås, 
jaktbart vilt, fugl, fisk. 

A. Mulige offerdyr, som er slaktet kun til dette 
formålet. Hele dyr, eller pars pro toto, gjerne fra 
kjøttrike deler av dyr. 
B. Kjøttrike deler av yngre matdyr. Beina stammer 
fra samme hendelse, og er gjerne ikke eroderte. 

B. Store mengder beinmateriale lukter. 
Disse kunne av praktiske grunner ha 
blitt plassert i haug for at de ikke skulle 
tiltrekke seg fluer og åtseletere. 

Slektsdyr (symbolisme) 
Alle tenkelige 
dyrearter. 

Ingen spesifikke krav annet enn kontekst. Avhenger 
av at dyret er funnet i relasjon til den avdøde, samt 
den avdødes alder. 

De følgende tre kriterier innebærer at 
gravfeltet er bygget av én slekt. 
1. Nedleggelse av en uvanlig dyreart, 
eller der nedleggingen avviker fra 
forventet mønster. 
2. Dyret bør finnes i både barn-, kvinne-
, og mannsgraver. 
3. Gravene bør høre sammen 
kronologisk, noe som påviser ulike 
generasjoner. 

Voktere (symbolisme) 
A. Vokte den døde og/eller 
graven. 
B. Beskytte de levende. 

Hund, større rovdyr, 
rovfugler, gås, høne, 
eller uvanlige 
sammensetninger av 
arter. 

Mulige offerdyr, som er slaktet kun til dette 
formålet. Hele bein, artikulerte deler av dyr, eller 
pars pro toto for eksempel i form av tenner. 

A og B. Ubrente dyrebein i branngraver 
– enten som voktere av graven, eller 
beskyttelse for de levende.  
B. Bør være plassert på den døde i 
skjelettgrav.  

Hjelpere (symbolisme) 
A. Grensekryssere, en metafor 
for dyr som beveger seg 
mellom ulike verdener. 
B. Dyr som er mytologisk 
forbundet med underjorden, 
de dødes rike, eller reisen dit. 
C. Dyrearter forbundet med 
hamskifte. 

A og B. Dyr som lever i 
jordhuler, for 
eksempel hare. 
A. For eksempel fugl, 
sjøpattedyr, slanger, 
amfibier og hester. 
B. For eksempel hund 
og hest. 
C. Ørn, bjørn, ulv og 
villsvin (Hedeager 
2011:81-95) 81-95 

Kan finnes hele, fragmentert eller pars pro toto. 
Uvanlige uventede dyrearter som hare, eller ubrente 
dyrebein i branngrav.  

Plassering av dyr i gravkontekst som 
avviker fra et mønster, eller oppleves 
(for oss i nåtiden) som uventede. For 
eksempel funn av en hestetann mellom 
den avdødes ben. 
 
C. Skinnfeller representeres av 
bjørneklør. 
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Merk at det er tre kategorier som omhandler dyr som mat: den første er den tradisjonelle 

inndelingen av matdyr. Denne er artsspesifikk (storfe, sau/geit og gris). De neste kategoriene 

skal skille vanlig matavfall (det økonomiske aspektet), fra mat med symbolsk betydning i 

gravkontekst (det symbolske aspektet). Økonomisk matavfall inkluderer gammelt 

husholdningsavfall og/eller slakteavfall, som er definert av klare spor etter slakt og/eller 

konsum (uavhengig av hvorvidt beinet stammer fra kjøttrike eller ikke-kjøttrike deler av dyret). 

Unge individer med subadulte skjeletter inkluderes også i denne kategorien. Økonomisk 

matavfall skiller seg fra mat med symbolsk betydning ved at beina ikke opprinnelig hadde 

sammenheng med gravritualene. Symbolsk mat defineres som mat til den døde og/eller 

matavfall fra gravgilder. Osteologisk tar kategorien kun høyde for hvorvidt beina stammer fra 

kjøttrike eller ikke-kjøttrike deler av dyr. Dette kobles videre mot ofring til den døde. Plassering 

av mat nær den avdøde i graven sikret at denne hadde mat i etterlivet. Som tidligere nevnt 

forteller både keltiske og norrøne kilder om dyr i dødsriket, som fungerer som utømmelige 

kilder til kjøtt og mjød. Det er derfor mulig at den avdøde fikk med seg slike dyr i døden. 

Dersom et gravgilde ble utført på lokaliteten skal dette kunne spores av beinmaterialet. Gilder 

er et rituale som vil sette spor på bein. Nerissa Russell definerer gilder på samme måte som 

Hayden (2001:25-28): at maten som konsumeres under gilder er ulik den som spises til 

hverdags, og at matavfallet derfor er tilsvarende ulikt det fra avfallsgroper (Russell 2012:386-

387). Matavfall fra gravgilder er her definert av ikke-eroderte bein fra kjøttrike deler av dyr 

(uavhengig av hvorvidt beina innehar slaktespor). Dette gjelder også for alle subadulte dyr.  

Bruksdyr regnes for å være domestiserte dyr, som ble oppfostret for sine artstypiske egenskaper, 

fremfor kjøtt. Eksempler på dette, er egenskaper som er til nytte på gården, som vakthold og 

arbeidskraft. Andre eksempler er dyr som gir sekundærprodukter som melk og ull. Som 

tidligere nevnt, lønner det seg å la bruksdyr vokse opp, da deres egenskaper kan være mer 

verdifulle enn kjøttet dyrene gir. Kategorien defineres derfor av arter med klare 

bruksegenskaper. Unntaket er for domestiserte matdyr, der kun dyr med fullvoksne skjeletter 

inkluderes. 

Nyttedyr var tilknyttet den avdøde da denne personen enda var i live - enten som personlige dyr 

og/eller som arvedel. Personlige dyr er det sannsynlig at den avdøde hadde en emosjonell 

nærhet til. Hester og hunder er eksempler på slike dyr. Disse dyrene kunne plasseres i haugen 

hele, eller representeres pars pro toto. Den dødes arvedel er den dødes andel av gårdens rikdom 

representert av dyrene på gården (Räf 2001:19). Fra Öland på 1800-tallet ble hår og pels fra 
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alle dyr på gården lagt i graven sammen med den avdøde som et symbol på den avdødes arv 

(Hagberg 2015 [1937]:159). Det er derfor mulig at dyrebein i graver kan representere arvedel i 

form av matavfall fra dyr den avdøde har konsumert i løpet av livet, og er lagt i graven som en 

form for offer til den døde 

De neste kategoriene bestemmes ikke ut fra de osteologiske undersøkelsene, men tar bakgrunn 

i teoriene presentert i kapittel 2. Bestemmelsen av hvilke arter som skal inngå i disse 

kategoriene avhenger derfor av en god forståelse av både materiale og kontekst for lokaliteten 

som undersøkes.  

Slektsdyr, eller totemdyr, defineres av en spesifikk art som skiller seg ut i gravkontekst. Det er 

tenkt at en slekt tok dyrets navn og egenskaper, og at dyret deretter skal være representert i alle 

graver som tilhører denne slekten (Räf 2001:16-17). Denne kategorien er aktuell for Seberg da 

det er mye som tyder på at gravfeltet er benyttet av folk med tilknytning til hverandre. Både 

beliggenheten til haugene i forhold til hverandre, kontinuiteten feltet var i bruk, og plassering 

av ubrente dyrebein i haugfyllet til samtlige hauger er eksempler på dette.   

Voktere er dyr som enten skulle vokte den døde og graven fra uvedkomne, eller vokte de 

levende fra den avdøde (Räf 2001:16-17). Dyr i denne kategorien kan være ofret for så å bli 

plassert i haug. Offerdyr skiller seg fra matavfall ved at dyrene ble nedlagt hele, i direkte 

relasjon til den avdøde. For eksempel kunne en hund plasseres oppå den døde, for å hindre 

denne fra å gå igjen (Rasch 1994:187).  

Hjelpere skulle hjelpe den døde over til dødsriket. Denne kategorien inkluderer arter som kunne 

krysse de mytologiske grensene det ikke var mulig for mennesker å krysse alene (se kapittel 

2.3).  

6.2 Analyse av bein fra haugfyll 

Selve analysen av beinmaterialet fra Seberg (tabell 24) baseres på de osteologiske 

undersøkelsene, og tar utgangspunkt i de faktiske sporene beina innehar. Modellen begrenses 

av kriteriene for de ulike kategoriene, men den fanger likevel opp de ulike rollene dyrene kan 

ha hatt – både i symbolsk og økonomisk forstand. 
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Tabell 24: analyse av dyrebein fra haugene på Seberg. Fordelingen er gjort på MNI. Samme dyr kan inngå i flere kategorier. Disse markeres i fet skrift. Brente individer settes i parentes. 

 

Tradisjonell inndeling Økonomi Symbolisme 

Sakrale 
dyr 

Matdyr  Bruksdyr Matavfall Nyttedyr 
Symbolsk 

mat 
Slektsdyr Voktere Hjelpere 

Haug A          

Haugfyll Hest 
(Bjørn) 

Storfe 
Sau/geit 
Gris 

Storfe 
Sau/geit 
Gris 

Storfe 
Gris 
Ubrente fragmenterte dyrebein 
som gammelt matavfall 

Hest 
Ubrente fragmenterte 
dyrebein som arvedel 

Storfe 
Sau/geit 
Gris 

Sau/geit 
(Bjørn) 
 

(Bjørn) Hest 
(Bjørn) 

Haug B          

Haugfyll Hest 
Hund 

Storfe 
Sau/geit 
Gris 
(Sau/geit) 

Hest 
Hund 
Storfe 
Sau/geit 
Gris 

Storfe 
Sau/geit 
Gris 
Hare 
Ubrente fragmenterte dyrebein 
som gammelt matavfall 

Hest 
Hund 
Foster 
Ubrente fragmenterte 
dyrebein som arvedel 

Hest 
Storfe 
Sau/geit 
Gris 
Hare 
Fugl 
(Sau/geit) 

Hund 
Hare 
Sau/geit 

Hund 
Hare 
Foster 

Hest 
Hund 
Hare 
Foster? 

Sentralgrav Hund Sau/geit 
Gris 

Hund 
Sau/geit 
Gris 

Sau/geit 
Gris 

Hund Sau/geit 
Gris 
Hare 
Gjedde 

Hund 
Hare 
Sau/geit 

Hund 
Hare 

Hund 
Hare 

Haug C          

Haugfyll  Sau/geit  Ubrente fragmenterte dyrebein 
som gammelt matavfall 

Ubrente fragmenterte 
dyrebein som arvedel 

 Sau/geit   

Sentralgrav (Bjørn)      (Bjørn) (Bjørn) (Bjørn) 

Haug D          

Haugfyll (Hund) Storfe 
Sau/geit 
Gris 

 Storfe 
Gris 
Ubrente fragmenterte dyrebein 
som gammelt matavfall 

(Hund) 
Ubrente fragmenterte 
dyrebein som arvedel 

Sau/geit 
Gris 

(Hund) (Hund) (Hund) 

Sentralgrav (Hund) 
(Bjørn) 

Storfe 
Sau/geit 
Gris 
(Storfe) 
(Sau/geit) 
(Gris) 

(Hund) 
Sau/geit 

Sau/geit (Hund) 
 

(Storfe) 
Sau/geit 
 

Sau/geit 
(Hund) 
(Bjørn) 
(Storfe) 
(Sau/geit) 
(Gris) 

(Hund) 
(Bjørn) 

(Hund) 
(Bjørn) 
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Fra resultatkapittelet blir det klart at det ubrente beinmaterialet fra samtlige hauger er relativt 

godt bevart. Det blir også klart at bevaringsgraden varierer både mellom, og innad i haugene. 

Det fragmenterte materialet fra haugfyllet gir inntrykk av å være bedre bevart enn det fra 

sentralgravene: det er mindre fragmentert, og erodert, men innehar samtidig flere spor etter 

gnag. Få hele bein ble funnet i materialet, og majoriteten av disse består av tenner, ryggvirvler 

og bein fra hånd/fotrot. Fire hunder, tre harer og et foster i haug B skiller seg ut ved at disse 

individene er representert av hele rørbein i tillegg til tenner, virvler og bein fra hånd/fotrot.   

Basert på teoriene som allerede eksisterer angående dyrs roller i gravkontekst, så skiller 

resultatene fra analysen seg kraftig fra de tradisjonelle inndelingene av matdyr og sakrale dyr. 

Langt flere arter inngår i symbolske kategorier enn artene som tradisjonelt ble regnet som 

sakrale, og det økonomiske aspektet ved husdyrhold er bredere og mer komplekst enn det 

kategorien matdyr gir uttrykk for.  

Likevel er modellen begrenset av teoretiske kriterier for de ulike kategoriene. Blant annet er det 

sannsynlig at bein fra både fugl og gjedde var økonomisk matavfall, men disse artene faller 

utenfor modellen fordi det ikke var mulig å bestemme skjelettalderen til beina, og fordi de også 

mangler slaktespor. Enda et eksempel er kategorien for symbolsk mat. Noen av kriteriene fra 

denne kategorien er at beina skal stamme fra kjøttrike deler av dyr, ha en lav 

fragmenteringsgrad, og lite rovdyrgnag. Disse kriteriene passer kun for harene, hundene og 

fosteret fra haug B. Jeg bruker derfor noe skjønn når materialet analyseres, da det er lite 

sannsynlig at fosteret og hundene ble spist. Disse artene er derfor ikke inkludert i denne 

kategorien. Hare er inkludert som symbolsk mat på grunn av et snittspor på en metapod. Dette 

er ikke nødvendigvis en indikator for konsum, men en klar indikator for slakt. Kanskje ble den 

flådd. Dette er den samme grunnen til at individet også ble inkludert som økonomisk matavfall. 

Selv om modellen har begrensninger, gir den likevel en bredere forståelse av ulike arters mulige 

roller i gravkontekst, enn den tradisjonelle forskningen ville gjort.  

 

Figur 21: individer som er plassert i kategorier for økonomisk utnyttelse av dyr i analysemodellen (tabell 24). 
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En rekke arter fra beinmaterialet fra Seberg mangler spor etter økonomisk utnyttelse. Dette 

gjelder også for matdyr (figur 21). Hovedsakelig er dette tilfellet for ville dyr som ikke var 

nyttige på gården. Fra haugene fra folkevandringstid finnes det flere eksempler på at 

tradisjonelle matdyr faller utenfor disse kategoriene.  

I tillegg til det økonomiske aspektet ved husdyrhold tar modellen også utgangspunkt i 

osteologiske kjennetegn for symbolisme på skjelettmateriale. Med utgangspunkt i analysen kan 

de aller fleste arter i samtlige hauger knyttes til symbolisme (se figur 22). Unntaket er fire 

individer av henholdsvis sau/geit, storfe og gris. Dette kan enten tyde på at de fleste dyr hadde 

en symbolsk mening i gravkontekst, eller at teoriene innenfor dette forskningsområdet er såpass 

velutviklet at de ikke ekskluderer arter. Dette kan også være et tegn på at symbolisme er svært 

vanskelig å spore. 

 

Figur 22: individer som er plassert i kategorier for symbolsk bruk av dyr i analysemodellen (tabell 24). 

Symbolske kategorier som tar utgangspunkt i teorier, og ikke i de osteologiske undersøkelsene 

skiller seg også fra de tradisjonelle tolkningene av dyr. Dette gjelder spesielt for kategorien 

slektsdyr, som i tillegg til de tradisjonelle artene også inkluderer matdyr. Tilsynelatende er 

sau/geit den mest sannsynlige arten som ble benyttet som slektsdyr på Seberg, gitt at denne 

kategorien var reell i samtiden. 

Som observert fra modellen, kan individer fra ulike arter inngå i flere kategorier samtidig. Det 

vil si at disse artene kan ha hatt flere ulike typer meningsinnhold. For eksempel kan en hest ha 

vært brukt som et bruksdyr og et nyttedyr da det var i live, men også ha fungert som et symbol 

for den avdødes arvedel, og/eller som en hjelper til den avdøde i etterlivet.  

Resultatene fra analysen viser at den tradisjonelle inndelingen av matdyr og sakrale dyr trolig 

ikke stemmer. Det blir klart at noen individer som tradisjonelt regnes som matdyr ekskluderes 
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fra kategorier som omhandler mat, mens andre arter inkluderes (figur 23). Dette betyr at 

kategorien matdyr ikke lenger kan sies å være artsspesifikk. 

 

Figur 23: individer som er plassert i kategoriene økonomisk matavfall og symbolsk mat i analysemodellen (tabell 24). 

For materialet fra Seberg er arter som storfe, hare fugl og gjedde de eneste artene som 

konsekvent ikke ekskluderes fra kategoriene som omhandler mat. Sau/geit og gris regnes som 

matdyr i noen hauger, men ikke i andre hauger. Hund, bjørn og menneske er de eneste artene 

som konsekvent utelates fra disse kategoriene. En kan derfor argumentere for at storfe er det 

eneste av de tradisjonelle matdyrene som kan regnes som et faktisk matdyr fra lokaliteten. Fordi 

hare, fugl og gjedde kun er representert i en av haugene kan en ikke konkludere med at disse 

alltid var matdyr, men at dette var tilfellet fra denne konteksten på bakgrunn av modellen som 

ble benyttet. 

6.3 Artene oppsummert 

Storfe gir utslag i hovedsak på de økonomiske kategoriene, som bruksdyr og som mat. Dette 

stemmer godt med de tradisjonelle inndelingene av dyr i gravkontekst. Ubrente bein fra arten 

ble tolket som økonomisk matavfall i tre av fire hauger. Det ble også funnet ubrente bein tolket 

som mulig symbolsk mat i haugfyllet fra romertidshaugene, og brente bein som det samme i 

sentralgraven i haug D. Eldre dyr, regnet som bruksdyr, ble tilsynelatende kun gjenfunnet i 

haugfyllet til romertidshaugene. Slike dyr ble verken funnet i noen av sentralgravene, eller i 

haugene fra folkevandringstid. Det kan virke som om det gikk et skille i bruken av bruksdyr i 

gravkontekst mellom romertid og folkevandringstid, med forbehold om at fire eksempler fra 

ulike epoker i eldre jernalder gjenspeiler de faktiske forholdene i samtiden. Det gjør de trolig 

ikke.  
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Sau/geit er den eneste arten, med unntak av menneske, som er representert i samtlige hauger. 

Den er også ett av de tradisjonelle matdyrene, og inngår både i kategorien for økonomisk- og 

symbolsk mat. Som bruksdyr er arten kun representert av ubrente bein, og er tilstede i haugfyllet 

til romertidshaugene, og i sentralgraven i haug D. Som bruksdyr er den kun representert ubrent, 

og i tre av fire hauger. Sau/geit virker likevel som den mest anvendte arten på lokaliteten. Det 

er også den eneste arten som er en kandidat som slektsdyr på Seberg, da den er tilstede i samtlige 

hauger, og også i samtlige sentralgraver, der den lå i relasjon til den avdøde.  

Grisen gir inntrykk av å ha blitt benyttet relativt likt gjennom eldre jernalder. Det er representert 

både som økonomisk- og som symbolsk mat i tre av fire hauger. Bein fra bruksdyr av arten ble 

tilsynelatende kun plassert i romertidshaugene. Gris er representert ubrent i samtlige hauger, 

men er tilstede i det brente materialet i sentralgraven til haug D. Dette kan ha sammenheng med 

et nytt uttrykk for dyr i gravkontekst mot overgangen til yngre jernalder, der det ble mer og mer 

vanlig å brenne dyr på bål sammen med den avdøde.  

Hestens rolle i gravkontekst er det forsket mye på, og analysen av materialet gir ingen 

overraskelser når det gjelder arten. Det eneste en kan sette fingeren på er at dyret ble funnet 

ubrent utenfor sentralgravene, og ikke brent og i direkte relasjon til den avdøde. Arten er kun 

representert i romertidshaugene, i kombinasjon med hesteutstyr som gravgods. Dyrene er tolket 

som nyttedyr, og regnet som hjelpere for den avdødes reise til etterlivet. Hesten i haug B er 

tolket som å være et bruksdyr, og kan ha blitt konsumert som symbolsk mat, i tillegg til dens 

andre roller. På bakgrunn av hesteutstyret som også ble funnet i haug A, ble trolig en eller begge 

hestene funnet i samme haug også benyttet som bruksdyr.   

Hunder ble kun gjenfunnet i to hauger (haug B og D), og er representert både i haugfyll og 

sentralgraver. Uttrykket til arten er ulikt i haugene, da hundene i haug B er plassert ubrent i 

haugen, mens arten var brent i haug D. Hundens rolle i gravkontekst var tilsynelatende bred. 

Den er tolket som nyttedyr, mulig slektsdyr, som hjelper og som vokter. I tillegg er arten tolket 

som bruksdyr i haug B. Dette er også tilfellet for individet som ble funnet i sentralgraven i haug 

D. Det finnes ingen indikasjoner på at arten ble konsumert. Hundene gir dermed uttrykk for å 

ha vært viktige for mennesker både i livet og i døden. Individene i haug B var lagt ned i deler, 

både oppå kistelokket, og i bunnen av kisten. Denne behandlingen skiller seg fra 

kremasjonsskikken som den avdøde fikk, men det faktum at beina var hele, men uartikulerte, 

gir samtidig uttrykk for at disse hadde en betydning. Hundene på kistelokket lå sammen med to 

harer og et foster – alle plassert der i deler. Hundene i haug D ble brent på bål, og fikk dermed 
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liknende behandling som de(n) avdøde. Dette kan kanskje bety at det skjedde en endring i den 

symbolske behandlingen av dyr i gravkontekst fra romertid til folkevandringstid. 

Bjørnen er også forsket mye på i gravforskningen. Heller ikke her kom de store overraskelsene. 

Arten ble ikke gjenfunnet i haug B, men var tilstede i de resterende haugene. Bjørnene var 

representert av brente bjørneklør –  hovedsakelig i sentralgraver, med unntak av haug A, der 

sentralgraven var rotet ut i haugfyllet. Dyret er med i samtlige symbolske kategorier med unntak 

av den som omhandler mat.  

Hare ble kun funnet i haug B. Den ble funnet nederst i kisten sentralt i haugen, samt i haugfyllet 

over kistelokket. Dyrene er representert av hele bein fra ulike kroppsdeler, men ble trolig ikke 

plassert hele i haugen, da ingen av beina var artikulerte. Artens rolle er lite diskutert i 

gravforskningen, men den var viktig for folketroen. Harer er ville dyr, det ble sannsynligvis 

fanget og flådd. Dyret regnes som et matdyr, og inngår som både økonomisk matavfall og 

symbolsk mat. Arten er også representert i alle de resterende symbolske kategoriene. Harer er 

iblant tilstede i gravkontekst, og kobles da til jakt – ofte i sammenheng med hunder (Green 

1992:50-51; Rasch 1994:187). Haren er også, slik som hesten (se kapittel 2), regnet som en 

grenseoverskrider (During 1986:50-51, 74-75, 154-156; Räf 2001:23-24, 38, 51). Fordi dyret 

kun er tilstede i én haug, men til gjengjeld er representert av tre individer, hadde den trolig et 

symbolsk meningsinnhold.  

Fugl og gjedde er kun representert i haug B. De regnes begge som ville dyr, og ble kanskje 

benyttet som symbolsk mat. Selv om artene sannsynligvis hadde en økonomisk funksjon i 

samtiden var det ikke mulig å undersøke dette på bakgrunn av analysemodellen. Artene er ikke 

inkludert i andre analysekategorier enn de som inkluderer mat. 

Den tradisjonelle gravforskningen har som regel mennesker i sentrum. Samtlige hauger på 

Seberg inneholdt menneskelige levninger. Totalt ble det funnet til sammen seks individer, derav 

fem var voksne, og ett foster i uke 38-40. Førstnevnte var alle brent, og ble hovedsakelig 

gjenfunnet i sentralgraver. Fosteret var en overraskelse i gravkonteksten. Det ble funnet ubrent, 

og representert av hele uartikulerte bein oppå kistelokket i haug B. Sammen med fosteret lå to 

hunder og to harer, også representert av hele uartikulerte bein. Disse beina skiller seg klart fra 

det ellers fragmenterte beinmaterialet fra haugfyllet, og har trolig et annet meningsinnhold enn 

sistnevnte.   
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7 Tolkning, Diskusjon og Konklusjon 

I forrige kapittel ble dyrebeina fra både haugfyll og sentralgraver analysert ved hjelp av en 

analysemodell. Nedenfor skal disse resultatene tolkes, og både intensjonalitet og mulig 

meningsinnhold skal diskuteres. 

Det finnes flere eksempler på hvordan en haug definert som gravhaug er konstruert. 

Generalisert og kort fortalt er det tenkt at byggingen startet i sammenheng med at et individ 

døde. Personen fikk en begravelse, og ble lagt ned enten brent eller ubrent. Deretter ble graven 

forseglet med enten jord, stein eller en blanding av disse. Rundt forseglingen ble det ofte lagt 

enda et lag med jord, før hele haugen med tiden ble dekket med torv. Iblant kunne det utføres 

ritualer på haugen Disse hendelsene kan ha skjedd i sammenheng med begravelsene, men også 

i forbindelse med årlige minnestunder, årstidsmarkeringer, eller ved andre typer samlinger hvor 

man har ønsket å markere en dialog med, eller en relasjon til de avdøde (Glørstad & Wenn 

2013:113; Johansen 2012:50).  

Hvordan kan man spore intensjonaliteten og meningsinnholdet til haugen ved hjelp av 

osteologisk analyse? I denne oppgaven regnes haugfyllet iblandet ubrente dyrebein som et 

konstruksjonselement i haug – på lik linje med sentralgraver. Nedenfor skal intensjonaliteten 

og meningsinnholdet til både haugfyllet, og dets innhold diskuteres. Dette gjøres på bakgrunn 

av de teoretiske ideene angående dyrs rolle i eldre jernalders gravkontekst (kapittel 2), og av de 

osteologiske analysene av beinmaterialet fra Seberg (kapittel 6). 

7.1 Intensjonalitet: utvelgelse av haugfyll og dyr 

Temaet intensjonalitet har hittil i avhandlingen ikke blitt viet like mye plass som det fortjener. 

Intensjonalitet defineres her av bevisste tanker bak en handling. Tanker kan ikke spores 

arkeologisk, men vi har sett i de tidligere kapitlene at disse kan spores i form av tafonomiske 

prosesser, som oppstykking av dyr, spor etter konsum, eller bevaringsgrad i form av hvordan 

beina ble behandlet etter at deres antatte økonomiske funksjon var over. Det er med andre ord 

mulig å undersøke at en handling var intensjonell, men ikke hvorfor handlingen ble utført. 

Jeg mener intensjonalitet spiller en viktig rolle for forståelsen av de ubrente beina fra haugfyllet 

i gravhaugene fra Seberg. Der det er intensjon, finnes det også informasjon om handlingene. 

Denne informasjonen omhandler i denne oppgaven indikasjoner på ulike avgjørelser som ble 
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tatt i sammenheng med begravelser og/eller bygging av haug. Diskusjonen tar utgangspunkt i 

de osteologiske undersøkelsene av beinmaterialet funnet i haugfyllet. Nedenfor argumenterer 

jeg for hvorfor jeg mener haugfyll iblandet dyrebein kan regnes som et konstruksjonselement, 

og hvorfor dette er nyttig for gravforskningen. Først skal intensjonaliteten til haugfyllet og dets 

innhold diskuteres, og til slutt skal intensjonaliteten til fragmenterte dyrebein i gravkontekst 

diskuteres. Førstnevnte omhandler intensjonen bak å plassere jord og bein i haug, mens 

sistnevnte omhandler intensjonen bak å avlive dyrene det er funnet rester etter (gitt at disse ikke 

hadde en naturlig død).  

Intensjonaliteten til jord, og dens innhold i haug  

Jord er en ettertraktet ressurs. Et viktig ledd i haugbygging går ut på utvelgelse og henting av 

jord – fra et eller flere steder, for så å plassere den i haug. Når den plasseres i haug både ofres 

og synliggjøres den, og dens opprinnelige funksjon bortfaller (Kristiansen 1986:153). Det 

finnes flere tilfeller av at jordanalyser har påvist at jorden er blitt fraktet fra et annet sted enn 

beliggenheten til hauger, ofte fra dyrket mark. Eksempler på dette er storhaugene på Borre 

(Myhre 2015:63-68, 73), og Gokstad-haugen (Cannell & Bill 2012). Tidligere har 

sentralgravene i hauger fått størst oppmerksomhet i den norske haugforskningen (se kapittel 2), 

noe som tilsynelatende har ført til at det har vært forholdsvis lav interesse for undersøkelser av 

andre konstruksjonselementer i haug. Likevel finnes det viktige bidragsytere, med ulikt fokus 

innen forskning på haugkonstruksjon (se for eksempel Cannell 2017; Dahl 2016; Ekengren 

2013; Gansum 2004; Løken 1974a, b; Wangen 1999), som har bidratt til en bredere forståelse 

av gravhauger som helhet. På bakgrunn av forskningen som er gjort på intensjonaliteten til jord 

i haug, antar jeg det som sannsynlig at jorden i haugene på Seberg også ble hentet til- og 

intensjonelt plassert i haug.  

Det lå trolig også intensjon bak utvelgelsen av ulike gjenstandsgrupper funnet i haugfyllet (Dahl 

2016; Ethelberg 2000:33-35, 38). I dette tilfellet gjelder det ubrente dyrebein, men det finnes 

også eksempler på at perler og/eller keramikk (Ethelberg 2000:33, 236-248; Lund Hansen 

1977:94), eller slått kvarts (se for eksempel Charles, et al. 2004; Lindgren 2008; Shetelig 1912; 

Warren & Neighbour 2004) lå iblandet haugfyllet. Fenomenet dyrebein som 

konstruksjonselement er kjent blant annet fra mesolittiske graver i Europa (Grünberg 2013:233, 

figur 1).  

Finnes det en logisk deduktiv forklaring til hvorfor akkurat dyrebein ble iblandet haugfyllet i 

haugene fra Seberg? For å besvare spørsmålet skal gravfeltet først oppsummeres. Det vi med 
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sikkerhet vet om lokaliteten, er at samtlige hauger hadde ubrente dyrebein i haugfyllet. På grunn 

av det sure jordsmonnet i Norge som raskt bryter ned ubrente bein, og fordi dyrebein er en 

relativt nedprioritert materialgruppe innen arkeologien, finnes det få kjente paralleller til 

beinmaterialet fra Seberg. Enda en ting vi vet om disse haugene, er at de tilsynelatende ble 

bygget med 100 – 150 års mellomrom. Dette indikerer en mulig lokal tradisjon, der jorden som 

ble benyttet til haugfyll enten allerede inneholdt dyrebein da den ble hentet, eller disse ble 

blandet i jorden før den ble plassert i haug. Interessant er det at dyrebeina i haugfyllet ikke var 

synlig med det blotte øyet – en måtte vite at haugfyllet inneholdt dyrebein. Fordi dette er et 

gjentakende mønster for samtlige hauger på lokaliteten, er det naturlig å tenke at denne 

kunnskapen ble videreført gjennom både deltakelse i begravelsessituasjoner samt muntlig 

gjenfortelling av begravelsesriter. Gjentakende mønstre er i seg selv en sterk indikator for 

intensjon. Slike mønstre er også kjent fra andre kontekster, for eksempel funn av gullgubber i 

stolpehull som mulige indikatorer på makt (Steinsland 1991:156-160; 2000:74-78; 2002:87-

101; Storli 2016), eller hellige hvite steiner på og i hauger som mulige symboler for en 

fruktbarhetskult (Stylegar 2009). Ved første øyekast gir slike gjenstandsfunn uttrykk for å ha 

tilkommet funnstedet tilfeldig, men i lys av konteksten og av gjentakende mønstre blir det klart 

at det trolig lå en intensjon bak disse handlingene.  

For å besvare spørsmålet i forrige avsnitt bør det mulige hentestedet for jorden diskuteres. 

Grunnen til dette er at selv om gjenstander fra haugfyll kan sees som intensjonelt nedlagte og 

dermed som viktige, er det likevel en mulighet at de ble med jorden tilfeldig. Sett i et slikt lys 

er den mest innlysende slutningen å trekke at jorden er hentet fra dyrket mark, og at dyrebein 

allerede var iblandet denne jorden for å gjøre den mer porøs og fruktbar. Lokalitetens 

beliggenhet støtter dette, da den ligger oppå en åsrygg omringet av jorder (Kile-Vesik 2016:3-

4). Det er likevel lite trolig at det var nødvendig å blande bein i matjorden fra dette området, da 

jorden rundt Seberg er naturlig kalkrik (Nybruget 1986:79).  

Det finnes andre eksempler på jord som inneholder ubrente dyrebein. Enda en slik kontekst kan 

være en avfallsgrop. Dersom jorden ble hentet fra en slik, ville den også inneholdt annet 

husholdningsavfall, som ødelagte keramikkar, flintbiter, og verktøy som ikke lenger kunne 

brukes (Muir & Driver 2004:131). Med unntak av dyrebein, kunne svært få av gjenstandene fra 

haugfyllet til haugene fra Seberg tolkes som husholdningsartikler. Disse er i stedet definert som 

typisk gravgods (se appendiks 4). En tredje mulighet er at jorden ble hentet fra et annet område 

enn den kalkrike Hedemarken (Stensrud 1991 [1983]:63). Det kan også være tilfellet at jorden- 

og dyrebeina i haugfyllet ikke ble hentet fra samme sted.  
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Selv om det er lite sannsynlig at jorden i haugfyllet ble hentet fra avfallsgroper, gir 

beinmaterialet likevel inntrykk av å ha ligget i et slags depot. Både den varierende 

bevaringsgraden til bein innad i hauger, og den relativt høye fragmenteringsgraden til materialet 

er indikasjoner på dette. Mye av materialet bærer også preg av å ha ligget eksponert før de ble 

plassert i haug, blant annet av variasjoner i eroderingsgrad, og graden av gnagespor i materialet. 

Dette kan være indikasjoner på at det eventuelle depotet fikk jevnlig påfyll av nye bein. Det er 

mulig å undersøke hvor jorden ble hentet fra, og dermed hvorvidt det er sannsynlig at beina ble 

blandet i jorden ved oppføringen av haug, men ikke uten bruk av naturvitenskaplige metoder. 

Når det gjelder dyrebeina fra haugfyllet, ble det fra de osteologiske undersøkelsene klart at 

dyrene var skjelettert da de ble plassert i haug. Dette høres kanskje banalt ut, men det 

underbygger argumentet mitt om at dyrebeina lå i haugen intensjonelt. Bakgrunnen for dette er 

at beinmaterialet ble utsatt for prosesser som bryter bein i mindre deler allerede før de havnet i 

haugene, og at dyrene dermed måtte være skjelettert. Et dyrs død hang ikke nødvendigvis 

sammen med slakt og konsum, men med valg som ble tatt i forhold til hvilke dyr som ble utvalgt 

til å dø. De fleste identifiserte beina fra lokaliteten stammer fra matdyr (storfe, sau/geit og gris). 

Det er derfor rimelig å anta at disse endte sine dager som mat (mangelen på unge dyr tilsier at 

dette ikke var primærformålet til dyrene). De samme dyrene ble også sannsynligvis benyttet 

som bruksdyr, der de gav melk, ull, arbeidskraft, og fjernet søppel mens de var i live. I døden 

gav de, i tillegg til kjøtt, både horn, bein, og skinn. Det faktumet at de var døde viser at det 

sannsynligvis ble tatt et bevisst valg om å avlive dyret. Kanskje fordi ønsket om, eller 

nødvendigheten av mat, eller andre råvarer oversteg nødvendigheten av dyrets egenskaper i 

livet, eller fordi deres symbolske egenskaper i døden var mer ettertraktet enn de førstnevnte 

produkter.  

Rester etter ubrente dyrebein i gravkontekst kobles som tidligere nevnt ofte til mat – enten i 

form av rester etter rituelle hendelser eller av matavfall. Disse er ofte vanskelige å skille fra 

hverandre (McNiven & Feldman 2003:189). Trolig henger dette sammen med at det er forsket 

relativt lite på ubrente dyrebein sammenlignet med brente dyrebein, og at rituelle hendelser som 

omhandler mat ofte regnes som gravgilder – en hendelse som vil gi liknende avfall som vanlig 

husholdningsavfall. Rester etter rituelle hendelser i gravkontekst kan derfor være vanskelig å 

identifisere. Rituelle hendelser defineres her av spor etter handlinger på bein fra dyr som har 

tatt del i ritualer, men som er funnet utenfor den antatte konteksten for hvor ritualet ble utført 

(Muir & Driver 2004:131). Kriteriene for rituell slakt, eller symbolsk mat, er at beinmateriale 
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bør ha lik eller tilnærmet lik bevaringsgrad, og at beina bør inneha liknende spor etter slakt og 

konsum (tabell 23).  

Beinmaterialet fra haugfyllet er fragmentert, og inneholder sannsynligvis flere individer enn det 

som var mulig å bestemme. Undersøkelsene av MNI viser at over halvparten av dyrene funnet 

både i haugfyll og sentralgraver består av matdyr. På bakgrunn av tidligere forskning er dette 

en sterk indikator for at beinmaterialet opprinnelig hadde noe med mat å gjøre (se kapittel 2), 

og at beina derfor kunne være rester av matavfall. De osteologiske analysene av materialet gav 

et mer tvetydig bilde. Den anatomiske fordelingen av deler av dyr viste at majoriteten av beina 

fra matdyr stammet fra ikke-kjøttrike deler. Dette antyder at beina var økonomisk matavfall. 

Likevel viser alderen på matdyrene at de også kan ha blitt benyttet som symbolsk mat. På 

bakgrunn av bevarings- og fragmenteringsgraden til beina fra haugfyllet, var dyrene som beina 

stammer fra trolig ikke deltakere i gravritualene. Dette støttes også av undersøkelsen av andelen 

slakt i materialet, som viste at det generelt er få tydelige spor etter dette. Dette kan tyde på at 

hovedformålet for beinmaterialet i gravkontekst ikke var konsum, og at de ble fragmentert som 

følge av annen bearbeiding enn slakt og konsum. Fordi beinmaterialet innad i samtlige hauger 

har ulik bevaringsgrad, er dette også en sterk indikator for at materialet ikke stammer fra en 

enkelt hendelse, men fra en kombinasjon av flere ulike hendelser. Tidsspennet for disse 

hendelsene er ukjent.  

I dagens haugforskning er det konsensus om at sentralgraver var en viktig del av gravhauger i 

forhistorien. Dette i kombinasjon med nyere forskning, som viser at utvelgelse og frakt av jord 

til plassering i haug sannsynligvis også var et viktig ledd i haugbygging, konkluderes det derfor 

med at jorden, og dens innhold, ble plassert i haugene på Seberg med hensikt.  

Valg er et nøkkelord når det gjelder intensjonaliteten til dyrebeina. Valgene kunne være bevisste 

eller ubevisste, og ble formet av både livsstil (her definert av økonomien bak husdyrhold) og 

av tro (her definert av symbolske kategorier). Hvilken art som ble drept var et valg, uavhengig 

av hvorvidt dyret var domestisert eller vilt. For de domestiserte husdyrene var alder og kjønn 

et valg, noe det sjeldent var tilfellet for ville dyr som ble drept under jakt eller fangst. 

Utvelgelsen av hvilke dyr som skulle drepes var videre avhengig av tilgjengelighet av dyr, og 

av økonomi (dersom det ikke var økonomisk lønnsomt å slakte et dyr kan en anta at dette ikke 

ble gjort). Det var også et valg å benytte jord til haugbygging (uavhengig om beina allerede lå 

i jorden som ble benyttet, eller ble blandet i denne senere). Hvilke deler av dyr som ble plassert 

i denne jorden var også et resultat av valg, uavhengig om dette ble gjort som en bevisst handling 
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eller om det ble formet av livsstil og/eller tro. Dette gjelder også dersom beina ble lagt i et 

beindepot før de ble plassert i haugfyllet.  

7.2 Meningsinnhold: dyrebein i gravkontekst 

Fra kapittel 2 ble det tydelig at bein fra storfe, sau/geit og gris i gravkontekst tradisjonelt ble 

regnet som matavfall. Bein fra bjørn, hund og hest, derimot, ble regnet som sakrale. Som følge 

av dette ble sistnevnte arter sett på som viktigere enn matdyrene – en antydning som 

tilsynelatende fortsatt henger igjen i dagens forskning. At bein fra matdyr i gravkontekst avfeies 

som matavfall uten noe symbolsk meningsinnhold gir liten mening. Både norrøne og keltiske 

skriftlige kilder omtaler ulike matdyr som hellige uttømmelige kilder til mat og drikke i 

dødsriket (se kapittel 2). Fordi de nevnte mytologiske dyrene knyttes til etterlivet, bør 

meningsinnholdet til slike arter funnet i gravkontekst i det minste undersøkes. Den mytiske 

maten var ikke nødvendigvis knyttet til gravgilder for de etterlevende og/eller offergaver til den 

døde. De kunne representeres pars pro toto, og dermed hatt et annet uttrykk enn «vanlig» 

matavfall.  

Tradisjonelle matdyr i nytt perspektiv:  

Fra analysen blir det klart at tradisjonelle matdyr inngår i nesten alle analysekategorier, men 

hovedsakelig som bruksdyr og/eller i kategoriene som omhandler mat. Fordi det, som tidligere 

nevnt, ikke er mulig å arkeologisk spore tanker bak handlinger, finnes det lite kunnskap om 

hvordan relasjonene mellom mennesker og dyr i gårdssammenheng var i eldre jernalder.  

Teoriene benyttet i avhandlingen (kapittel 2) har bakgrunn i ulike tankesett om hvordan 

relasjonen mellom mennesker og dyr kunne vært i forhistorisk tid. Et mye brukt tankesett er at 

domestiserte dyr nærmest var slaver, mens ville dyr ble likestilte medlemmene i et jeger-

sankersamfunn (Ingold 2000:73-74). Et annet tankesett bygger på en ide om sosiale kontrakter 

mellom mennesker og dyr (Midgley 1983). Dette understreker betydningen av gjensidighet og 

tillitt mellom menneske og husdyr (Birke, et al. 2004). Relasjonen mellom mennesker og dyr 

skulle dermed være en dynamisk prosess, der menneskers oppfattelse av dyr inkluderte både 

dyrs væremåte, og deres rolle i menneskers identitetsskaping (Oma 2007:73-75, 265). Nevnte 

tankesett baseres på to helt ulike ideer, som på mange måter trekker til hver sin ekstrem når 

relasjoner mellom mennesker og dyr i forhistorisk tid skal diskuteres. Førstnevnte har bakgrunn 

i et tankesett som var helt vanlig i samtiden frem til for noen tiår siden. Utgangspunktet er tatt 
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i en Darwinistisk ide, der de frie er sterke og derfor mer verdige, mens de kuede er svake og 

nærmest fortjener å være ufrie. Sistnevnte oppfattelse går utenfor den tradisjonelle «boksen», 

og bygger på et relativt nytt, og mer humant sett å se dyr på. Ideen er likevel abstrakt når den 

tar utgangspunkt i sosiale kontrakter mellom mennesker og dyr. En kontrakt defineres av at to 

parter samtykker om en avtale. Et husdyr kan ikke gi sitt samtykke. Selv mener jeg at relasjoner 

mellom mennesker og dyr i forhistorisk tid sannsynligvis ligger et sted mellom disse nevnte 

tankesettene.  

At de tradisjonelle teoriene angående dyrs roller i gravkontekst er artsspesifikke er en sannhet 

med modifikasjoner. For eksempel er både sauens (Sigvallius 1994), hønsefuglens (Andersson 

2005), og kattens (Andersson 2005; Iregren 1972; Sten & Vretemark 1988) rolle i gravkontekst 

foreslått som mulig sakrale. Disse forslagene ser ikke ut til å ha slått særlig an. Hunden, hesten 

og bjørnen virker fortsatt å være de vanligste artene som tolkes som sakrale. Et annet eksempel 

viser at tolkninger av faktiske osteologiske spor styres av de tradisjonelle rollene til ulike arter. 

Bein fra hester med slaktespor i gravkontekst ville vanligvis blitt tolket som matavfall på 

bakgrunn av osteologiske modeller. Likevel er slike bein tolket til at hestekjøtt ble konsumert 

for å komme nærmere høyere makter (Mansrud 2004b:83). Tolkninger av bein i denne 

avhandlingen tar hovedsakelig utgangspunkt i osteologiske spor, og er dermed ikke bundet av 

de tradisjonelle tolkningene av dyr. Likevel er en kategori for symbolsk mat inkludert i 

analysen. Denne tar utgangspunkt i bein fra kjøttrike deler av dyr som mangler slaktespor, og 

dermed kan ha blitt benyttet til mat i symbolsk sammenheng. 

Analysen indikerer at meningsinnholdet til matdyrene fra Seberg var mye bredere enn hittil 

antatt. Artssammensetningen i kategoriene som omhandler mat er videre en den tradisjonelle 

tolkningen, og inkluderer både hest, hare, fugl, gjedde samt fragmenterte ubrente dyrebein som 

en egen kategori. Bein som mangler osteologiske spor utelates fra kategoriene som baseres på 

osteologi i analysen. Dette gjelder kategoriene som omhandler økonomien bak husdyrhold, og 

symbolsk mat. Resultatene fra analysen skiller seg dermed fra den tradisjonelle artsspesifikke 

inndelingen av dyr i gravkontekst, og gir et bredere bilde av hvordan dyrene faktisk kunne vært 

brukt både før- og da de havnet i gravkonteksten.  

Som vist i kapittel 6 er alle kategorier som omhandler mat delt i en økonomisk og en symbolsk 

del. Begge er basert på osteologiske undersøkelser. Med forbehold om svakheter i kriteriene i 

analysemodellen, inkluderer analysen flere arter enn den tradisjonelle inndelingen. Det blir også 
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klart at dyr kan inngå i flere ulike kategorier i analysen. Dette indikerer at dyrene i gravkontekst 

kunne hatt flere roller, både gjennom livet og i døden. 

Som matdyr fungerer de tradisjonelle dyreartene godt. Bein fra gris er gjenfunnet hovedsakelig 

i det ubrente materialet, og regnes som økonomisk matavfall og/eller rester etter symbolsk mat. 

Det samme er tilfellet for bein fra storfe. Noen kronologiske forskjeller finnes for arten. Blant 

annet ser storfe ut til å ha blitt ekskludert fra sentralgravene, men den er tilstede i haugfyllet. 

Storfe ser også ut til å ha blitt benyttet som symbolsk mat i romertidshaugene, men ikke i 

haugene fra folkevandringstid. Unntaket er brente bein av storfe fra sentralgraven i haug D. 

Bein fra sau/geit skiller seg også fra den tradisjonelle inndelingen av matdyr. Denne arten er 

den eneste som er tilstede i samtlige hauger, og den inngår i langt flere symbolske kategorier 

enn de resterende tradisjonelle matdyrene. Dette stemmer godt over ens med resultatene til Berit 

Sigvallius (1994). På bakgrunn av analysen må hest, hare, fugl og gjedde inkluderes som matdyr 

i tillegg til de tradisjonelle matdyrene. Bein fra førstnevnte arter inneholder alle osteologiske 

spor som tyder på at dyrene ble benyttet som mat – enten rent økonomisk, eller i en symbolsk 

sammenheng. Disse resultatene gir enda et bevis for at kategorien matdyr neppe er artsspesifikk. 

Felles for matdyrene er at de er inkludert i det fragmenterte ubrente beinmaterialet fra 

haugfyllet. Kanskje handler det derfor ikke om arter og individer i gravkontekst, men om selve 

samlingen av bein? Terje Gansum åpner i sin doktoravhandling opp for muligheten om at bein 

(hovedsakelig menneskebein) kunne spares, for senere å legges ned i graver sammen med 

avdøde slektninger (Gansum 2004:177). Det er allerede foreslått at det ubrente beinmaterialet 

fra haugfyllet lå i et slags depot før de ble plassert i haugene. Kombineres denne informasjonen 

med muligheten for at dette var en faktisk praksis i eldre jernalder, blir forslaget til Erika Räf 

(2001) angående dyrebein som arvedel plausibelt. Dette stemmer med uttrykket til det ubrente 

beinmaterialet fra Seberg. Beina ser ut til å ha ligget en stund før de ble plassert i haug. Fra 

kapittel 6 ble det klart at det er lite sannsynlig at materialet stammer fra en enkelt hendelse, som 

et gravgilde. Dette blant annet fordi beinmaterialet både har varierende bevaringsgrad og 

fragmenteringsgrad, og fordi det generelt er få merker etter slakt og konsum i materialet. På 

bakgrunn av osteologien blir det derfor tydelig at det undersøkte ubrente materialet 

sannsynligvis stammer fra flere ulike hendelser, der både tidsrom og handling er ukjent. 

Kanskje ble dyrebein fra dyr i den avdødes liv bevisst spart, og tiltenkt nettopp haugbygging 

for den avdøde. 
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Enda en forklaring på det samlede dyrebeinsmaterialet fra haugfyllet knyttes også til den 

avdøde, i form av velstand og status. Det er kjent fenomen at flokkdyr både blir- og ble regnet 

som valuta, der de med flere dyr var rikere enn de med færre dyr (Russell 2012:320, 331). 

Gårdsdyr hadde sannsynligvis en verdi i samfunnet, og dermed kan praksisen med å plassere 

ubrente dyrebein i haug ha hatt en sammenheng med den avdødes status. Kanskje fungerte 

praksisen med å legge ubrente dyrebein i haugfyllet som en statusmarkør. Kanskje representerte 

beina rikdommen til de(n) avdøde i haugene, og/eller til den som bygget disse. Dersom dette er 

tilfellet sannsynliggjør det også muligheten for at noen dyr ble representert i gravkontekst pars 

pro toto, og spesielt arter som var dyre å holde, som hester. Eksempler på dette kan være å hente 

tenner fra et annet, allerede dødt dyr av samme art, og deretter plassere disse i haug som en 

representasjon for det levende dyret. Dyret slipper dermed å dø, slik at den eventuelle 

representasjonen av dyret vil være tannen, og ikke hele kroppen. Dette vil være lønnsomt på 

flere plan. For eksempel tar det lang tid å trene opp bruksdyr som hester og hunder. Derfor vil 

det lønne seg å beholde gode bruksdyr i stedet for å bruke tid og penger på å trene opp nye dyr. 

Hesten er også et dyr som er såpass dyrt å fø at det er foreslått at man ikke hadde en hest med 

mindre en hadde økonomisk overskudd til dette (Carstens 2005:59).  

En siste mulig forklaring på det ubrente beinmaterialet fra Seberg er at det hadde en ukjent 

kosmologisk funksjon. Fordi det ikke var mulig å se innholdet i haugen etter at den ble forseglet 

med jord, må en anta at denne kunnskapen gikk i arv. Dette i seg selv kan knyttes til minnet om 

den avdøde. Fordi verken sentralgravene, gjenstandene, det brente materialet eller det ubrente 

materialet var synlig i haugene, er det likevel mer trolig at disse hadde sammenheng med det 

kosmologiske verdensbildet i eldre jernalder, og til etterlivet til den avdøde, enn som 

statusmarkører.  

Sakrale dyr i nytt perspektiv: 

På bakgrunnen av analysen er artssammensetningen til de sakrale artene bredere enn de 

tradisjonelle tolkningene. Det blir klart at samtlige arter funnet i haugene fra Seberg kan regnes 

som sakrale på en eller annen måte. Kategorien symbolsk mat baseres på osteologiske 

undersøkelser, mens de resterende kategoriene er teori og idébasert. Analysen viser at det må 

brukes skjønn når arter skal plasseres i de symbolske kategoriene, da det ikke finnes klare 

kriterier for hvilke dyr som inngår i disse.  

Som tidligere nevnt kan matdyr representere utømmelige kilder til mat og drikke i 

gudeverdenen. Kua kobles til melk, mens geita knyttes til mjød. Sau/geit i materialet fra Seberg 
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skiller seg ut som det eneste dyret som er representert i alle hauger, og som også ligger i direkte 

relasjon til de(n) avdøde. Dette gjør arten til en mulig representant som slektsdyr for 

menneskene på Seberg. Det utvider også det symbolske meningsinnholdet til sau/geit utover 

aspektet som omhandler mat. Arten er altså det eneste av matdyrene som på bakgrunn av 

analysen klart kan regnes som både økonomisk viktig, og som sakral. Det faktiske 

meningsinnholdet til arten er ukjent, men fra analysen gir den likevel uttrykk for å ha hatt en 

viktig rolle, både i hverdagen og i kosmologien til menneskene på Seberg i eldre jernalder.  

Hestene og hundene er også inkludert i både økonomiske og symbolske kategorier i analysen, 

og var, som sau/geit, både nyttige i livet og i døden. Resultatene stemmer godt med teoriene 

som ble utarbeidet for brent dyrebeinsmateriale i sentragraver. Hesten i haug B ble funnet 

sammen med hesteutstyr, og ble kanskje benyttet som symbolsk mat. Det ble også funnet to par 

hunder i haugen – det ene oppå kistelokket, og det andre i bunnen av kisten. Artene hadde trolig 

sammenheng med den avdødes reise til dødsriket. Hundenes plassering både oppå og nede i 

kisten var neppe tilfeldig. Det var trolig heller ikke plasseringen av hesteutstyr sammen med 

hesten i haugfyllet. Tankene bak disse handlingene forblir ukjent. Hundens og hestens 

symbolske roller i gravkontekst består, mens kunnskapen om deres økonomiske roller i livet 

utvides. 

Når det gjelder bjørnene fra Seberg, er det heller ingen nevneverdige overraskelser fra de 

tradisjonelle tolkningene av arten. Den er representert av brente klør i sentralgraver. Bjørnene 

kan ha fungert som voktere i gravkontekst, og de er mulige kandidater som slektsdyr. Fordi 

arten ikke ble gjenfunnet i haug B bortfaller sistnevnte kategori, da den ikke er representert i 

samtlige hauger. Bjørnen kan også ha fungert som hjelper i form av dyr den avdøde kunne skifte 

ham til. Fordi det ikke er funnet andre bein enn klør fra arten, er det antatt at disse stammer fra 

bjørnefeller. Osteologisk bør slike bjørnefeller regnes som gjenstander, da det ikke er mulig å 

undersøke artens funksjon i gravkontekst på bakgrunn av disse.  

Ingen av haugene inneholdt artikulerte skjeletter av dyr. Likevel ble det funnet hele, men 

uartikulerte ubrente bein fra til sammen fire hunder, tre harer, og et foster i haug B. Fem av 

disse (to hunder, en ung og en voksen, to harer, og så en ung og en voksen, og et foster i uke 

38-40) var lagt oppå kistelokket til sentralgraven. De resterende individene (to hunder, en ung 

og en voksen, og en hare) ble gjenfunnet nederst i kisten. Disse beina skiller seg klart fra det 

ellers fragmenterte ubrente beinmaterialet fra haugfyllet, og har trolig et annet meningsinnhold 

enn dette. Artssammensetningen oppå kistelokket er svært interessant, da den inkluderer 
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humane levninger som tilsynelatende ble behandlet på samme måte som hundene og harene. På 

bakgrunn av dette kan det virke som om fosterets status var lik den til hunder og til harer i eldre 

jernalder. Disse artene anses derfor som viktige i gravkonteksten. Fosterets rolle i haugen er 

likevel ukjent. Det er også betydningen av denne artssammensetningen. Individene ble neppe 

plassert på kistelokket tilfeldig. Fordi både hunden og haren koples til etterlivet, og er 

grenseoverskridere, kan artstrioen kanskje knyttes til den dødes reise til etterlivet. Trioen kan 

også ha fungert som vern enten for eller mot den døde. Beina fra artene skiller seg både fra det 

kremerte materialet i sentralgraven, og fra det fragmenterte ubrente materialet i haugfyllet. 

Sammensetningen, og beinas plassering i haugen blir derfor interessant: Innerst i kisten lå det 

fragmenterte kremerte materialet. Både i bunnen, og oppå kisten, lå hele uartikulerte bein. 

Ytterst lå det fragmenterte ubrente materialet fra haugfyllet. Materialet fra haugen gir dermed 

uttrykk av å ha vært delt i tre soner. På bakgrunn av denne tredelingen av gir oppbygningen av 

haugen assossiasjoner til tredelingen av den norrøne kosmologiske verden. Dersom dette var 

tilfellet, kan linjene fra det kosmologiske verdensbildet i yngre jernalder trekkes helt tilbake til 

romertid. Fordi det verken finnes paralleller til lokaliteten, eller andre eksempler på tredeling 

av haug med bakgrunn i beinmateriale, er det per i dag lite trolig at dette var tilfellet.  

Konklusjon: 

Samtlige hauger på lokaliteten hadde ubrente dyrebein i haugfyllet, som ikke var synlig for det 

blotte øyet – en måtte vite at de lå der. Fordi gravfeltet kun var i bruk fra førromersk jernalder 

til folkevandringstid, er det ikke kjent hvorvidt tradisjonen med å plassere ubrente dyrebein i 

haugfyll fortsatte gjennom yngre jernalder. På bakgrunn av det ellers sure jordsmonnet i Norge 

er det også utfordrende å finne paralleller til lokaliteten. For å undersøke hvorvidt plassering av 

dyrebein i haugfyll er et, til nå, ukjent gravuttrykk i hauger, bør slike bein få en større rolle i 

gravforskningen enn materialgruppen har i dag. 

Intensjonaliteten til beinmaterialet fra haugfyllet kunne bestemmes på bakgrunn av andre 

konstruksjonselementer i haugene. Det samlede fragmenterte ubrente materialet kan 

representere den avdødes liv, den avdødes rikdom og status, eller det kan ha vært et viktig 

kosmologisk moment i gravhaugene med ukjent meningsinnhold. Dersom materialet knyttes til 

den avdødes liv, er det foreslått at ubrente bein fra dyr den avdøde eide ble spart i et slags 

beindepot, som var tiltenkt haugbygging når eieren døde. Et liknende scenario ville vært 

sannsynlig dersom beinmaterialet hadde sammenheng med den avdødes status og/eller rikdom. 

Dyrene i haugfyllet bør ha tilhørt den avdøde, og dermed representert den avdødes velferd og 
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status. Det fulle meningsinnholdet til de ulike artene var ikke mulig å spore. Fra analysen av 

dyrebeina ble det klart at de tradisjonelle artsspesifikke inndelingene av både matdyr og sakrale 

dyr trolig var langt bredere enn først antatt. I tillegg til de tradisjonelle matdyrene, er både hest, 

hare, fugl og gjedde inkludert i kategorier som omhandler mat. Rollene til arter som tradisjonelt 

regnes som matdyr ble også diskutert. Disse artene endte trolig sine liv som mat, men de hadde 

sannsynligvis også et langt bredere meningsinnhold en opprinnelig tenkt. Dette gjelder spesielt 

for sau/geit. Meningsinnholdet til de tradisjonelle matdyrene kunne hatt en liknende rolle som 

de mytologiske dyrene omtalt i både norrøne og keltiske kilder.  

For en bedre forståelse av dyrebein i haugfyll bør både bein fra det ubrente materialet, og det 

brente materialet fra hver haug dateres. Dette kan gi en bedre forståelse av tidsspennet mellom 

disse konstruksjonselementene, gitt at spennet er lang nok til at det kan fanges opp av 14C-

dateringer. Uten slike dateringer er det ikke mulig med sikre konklusjoner verken angående 

hvordan dyrebeinsmaterialet fra haugfyllet ble oppbevart før plassering i haug, eller den relative 

kronologien mellom materialet fra haugfyllet og materialet i sentralgravene. Det er med andre 

ord utfordrende å undersøke sammenhengen mellom disse konstruksjonselementene. Det hadde 

også vært interessant å undersøke hvor jorden i haugfyllet ble hentet fra. Jordanalyser av 

haugfyllet ville bidratt til dette. Det ville også dateringer av både ubrente dyrebein fra fyllet, 

samt brente bein fra sentralgravene. Slike dateringer ville bidratt til en bedre forståelse av de 

kronologiske forskjellene mellom konstruksjonselementene, og kunne kombineres med 

resultatene fra jordanalysene for en bedre forståelse av de ulike konstruksjonselementene i 

forhold til hverandre.  Dette gjelder også for dyrebeina fra haugfyllet. Fordi kategorien sau/geit 

tilsynelatende var viktig både i hverdagen og i gravkontekst, bør disse artene skilles fra 

hverandre. Dette er en utfordrende oppgave basert på osteologiske undersøkelser, da artene har 

svært like skjeletter, og materialet er fragmentert. Det hadde derfor vært interessant å undersøke 

eksakt art ved hjelp av massespektrometer (Brandt, et al. 2018).  

For å besvare problemstillingen, har osteoarkeologiske analyser vist seg å være nyttige for å 

teste de allerede eksisterende teoriene angående dyrs meningsinnhold i gravkontekst. Ved hjelp 

av en analysemodell kunne både det økonomiske aspektet ved husdyrhold, og det mulige 

symbolske meningsinnholdet til det totale materialet fra haugene på Seberg undersøkes. 

Analysene gav ingen klare svar på hva meningsinnholdet til verken det fragmenterte 

dyrebeinsmaterialet fra haugfyllet, eller til artene funnet i dette materialet, og i sentralgravene 

kunne være. Likevel ble det klart at dette meningsinnholdet trolig var langt bredere enn 

tradisjonelt antatt, og at artene inkludert i materialet trolig hadde flere roller – både i livet og i 
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døden. Det var heller ikke mulig å direkte spore intensjonaliteten til beinmaterialet fra 

haugfyllet. Trolig er det mulig å undersøke dette nærmere, men da bør resultatene fra denne 

avhandlingen suppleres med andre naturvitenskapelige undersøkelser. Fordi beinmaterialet fra 

haugfyllet fra Seberg gir inntrykk av å inneha mening, kan det dermed sies og også inneha 

intensjon. På bakgrunn av dette virker begrepet gravhaug å være utdatert. Jeg mener derfor at 

hauger bør defineres som en helhet, og ikke ut fra ett av mange konstruksjonselementer – 

nemlig graven. For å konkludere var det, ved hjelp av osteoarkeologiske undersøkelser, kun 

mulig å spore handlinger, men ikke tankene som lå til grunn for disse handlingene.  
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Appendiks 1: Periodeinndeling 

Eldre jernalder (EJA): 500 f.Kr – 550 e.Kr. 

Førromersk jernalder (FRJ): 500 f.Kr. – Kr.f 

Eldre romertid (ERT): Kr.f – 200 e.Kr. 

Yngre romertid (YRT): 200 e.Kr. – 400 e.Kr. 

Folkevandringstid (FVT): 400 e.Kr. – 550 e.Kr. 

 

Appendiks 2: Navn på hauger og lag i rapporten 

Tabell 25: oversikt over navn på hauger i lag i rapporten mot navn. i oppgaven. 

Navn i 
avhandling 

Navn i 
rapport 

C-
nummer 

Navn på lag i avhandlingen (navn på lag i rapport) 

Haug 0 Grav 1 C57200 ? 

Haug A Grav 3 C57591 Torv (lag 1), haugfyll (lag 2), gammel markoverflate (lag 3), og 
undergrunn (lag 4) 

Haug B Grav 5 C57593 Haugfyll (lag 1, og lag 1 og 2 fra sentralgrav), og sentralgrav S11 
(lag 3, 4 og 5) 

Haug C Grav 4 C57592 Haugfyll (lag 2), og opprinnelig markflate (lag 3) 

Haug D Grav 2 C57590 Haugfyll, som inkluderer steinpakning (lag 106) og koksteinslag 
(lag 108), og kremasjonsgrav (lag 107) 

 

Appendiks 3: Datering  

Rapporten tar utgangspunkt i absolutte dateringer av trekull fra lag og graver. Totalt ble 13 

kullprøver sendt til datering ved laboratoriet ved NTNU (Kile-Vesik 2016:49). Det ble funnet 

keramikk i samtlige hauger med en relativ datering fra 3-400 tallet (Kile-Vesik 2016:81, 88, 

90, 97; Rygh 1999:R364, R361). Selv har jeg modifisert dateringer av hauger med dårlig 

kontekst for kullprøver. Gjennomgangen nedenfor tar for seg det kalibrerte dateringsgrunnlaget 

for boplassen og for hver haug. 

Boplass: romertid (135-325 e.Kr): 

Tabell 26: datering av strukturer fra boplassen. Endelig datering av boplassen tar utgangspunkt i eldste og yngste datering. 

Tabellen er laget etter kalibrerte dateringer  

Struktur Type Funnsted  Vedart Datering 

S18A Stolpehull Under haug 3 Betula 235-325 e.Kr. 
S2 Kokegrop Under haug 5 Betula 230-325 e.Kr. 
S4 Kokegrop Under haug 3 Betula 150-310 e.Kr. 
S7 Ildsted Boplass Betula 135-240 e-Kr. 
S5 Stolpehull Under haug 5 Pinus 135-240 e.Kr. 
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Haug A: eldre romertid (135-330 e.Kr.): Opprinnelig er haugen tolket til å være den nest 

yngste, med datering fra eldre romertid (70-235 e.Kr). Tre av fem lag samt to strukturer fra 

haugen er datert, men dateringene spriker fra den eldste delen av eldre jernalder til middelalder. 

Middelalderdateringen regnes for å være som følge av kontaminering fra plyndringen (Kile-

Vesik 2016:49, 130-132), og gir dermed et estimat for når plyndringen har skjedd.  

Tabell 27: datering av lagene i haug A. Merk at haugen har vært plyndret, noe som kan ha påvirket dateringene. Ekskluderte 

dateringer er markert i mørkegrått.  

Lag/struktur Strukturtype Vedart Datering (1 zigma) 

110 Lag i haug Betula (Bjørk) 1300-1390 e.Kr. 
116 Lag i haug Betula/corylus (Bjørk/Hassel) 235-330 e.Kr. 
S13 Grav Betula (Bjørk) 235-330 e.Kr. 
159 Lag i haug Pinus (Furu) 135-235 e.Kr. 
166 (S29) Lag i haug Pinus (Furu) 70-120 e.Kr. 

Det er også usikkert hvorvidt den eldste dateringen fra brannflaket i bunnen av kisten (70-120 

e.Kr.) bør være med i den totale dateringen av haugen. Brannflaket bør ikke kunne være eldre 

enn bosetningssporene det ligger over. Kanskje stammer veden i brannflaket fra gammelt 

tømmer, eller det kan være en gammel grav som er helt eller delvis flyttet og lagt i bunnen av 

kisten. Jeg mener derfor at en mer korrekt datering av haug 3 er 135-330 e.Kr, basert på 

dateringene av 116, S13 og 159 (se tabell 27).  

Haug B: yngre romertid (245-370 e.Kr.): Det er kun tatt én datering av haugen, men denne 

er i gjengjeld den kullprøven med sikrest kontekst, da kistegraven lå urørt før utgravning (Kile-

Vesik 2016:49, 130). Dateringer fra strukturer tilhørende boplassen under haugen viser at denne 

ble anlagt kort tid etter at aktivitetsplassen var i bruk.  

Tabell 28: datering av strukturer i sammenheng med haug B.  

Lag/Struktur Strukturtype Vedart Datering 

Lag 3, S11 Kistegrav Salix/populus 245-370 e.Kr. 
S2  Kokegrop under haug Betula 230-325 e.Kr. 
S5 Stolpehull under haug Pinus 135-240 e.Kr. 

Haug C: folkevandreingstid (rundt 400 e. Kr.): Denne haugen fikk kun én datering. 

Kullprøven er tatt fra S28, en avskrevet struktur nær bunnen av haugen. Denne gav en datering 

på 130-230 e.Kr. (Kile-Vesik 2016:49, 55, 132), noe som stemmer dårlig med gjenstandsfunn 

fra haugen. Det ble blant annet gjort funn av pilspisser med dateringer fra 400-550 e.Kr. I 

rapporten konkluderes det derfor med S26 var i bruk før haugen ble oppført (Kile-Vesik 

2016:62, 90). Her er S26 og S28 blitt sammenblandet jf. dateringsrapporten (Kile-Vesik 

2016:132). Dateringen av haugen er derfor ikke korrekt, og det foreslås i rapporten at haugen 

kan stamme fra yngre jernalder (Kile-Vesik 2016:62). Fordi konteksten til kullprøven er såpass 



98 
 

uviss, dateres haugen på grunnlag av de relative dateringene av gjenstandsmaterialet. 

Dateringene av pilspissene og keramikken plasserer haugen i tidsrommet rundt 400-tallet. 

Haug D: folkevandringstid (415-530 e.Kr.): Denne haugen har også kun én datering. 

Dateringen er gjort på Bjørk tatt fra kremasjonsgraven sentralt i haugen (Kile-Vesik 2016:49, 

67, 81, 130). I dette tilfellet sammenfaller dateringen av graven relativt godt med funn av 

dekorert keramikk, som stemmer med R361 og er datert til 3-400 tallet (Kile-Vesik 2016:81; 

Rygh 1999:R361).  

Appendiks 4: Gjenstandsfunn per haug  

Her presenteres det arkeologiske gjenstandsmaterialet (ekskludert beinmaterialet). 

Gjenstandene er fordelt i gjenstandsgrupper (se tabell 29). Antall gjenstander per haug 

presenteres i tabell 30, som er basert på tilvekstrapporten i utgravningsrapporten (Kile-Vesik 

2016:69-101).  

Vanligvis regnes luksusgjenstander knyttet til drikkegilder, og Viktoria-sverd som romersk 

import. Ingen av gjenstandene fra Seberg knyttes til dette. Keramikken fra haugene er av 

nordisk type, da kun keramikk av typen terra sigallata regnes som importvare (Bøe 1931). 

Spillebrikkene kan i teorien være importert, men dette er ikke mulig å undersøke uten kjemiske 

analyser. Samtlige gjenstander funnet i haugene fra Seberg regnes som hjemlige, de var ikke 

importert fra Romerriket, men produsert lokalt. Som Ingar Gundersen (2007) konkluderer med 

i sin hovedfagsoppgave, er gravskikken i Skandinavia et resultat av intern utvikling under 

romersk innflytelse. Det er dermed ikke overraskende at haugene inneholder hjemlige 

gjenstander.  

Tabell 29: oversikt over gjenstandstypene som inngår i hver gjenstandsgruppe. 

OVERSIKT OVER GJENSTANDSGRUPPER 
Gjenstandsgruppe Gjenstandstyper 

Våpen 
Sverddeler av jern, beltebro fra sverdslire, del av sverdhåndtak i sølv, sverdhåndtak i 
tre, del av praktbelte, ornament til praktbelte, spenne til praktbelte, pilspiss, fal av 
pilspiss, spydspiss, skjoldbule, fragment av skjoldbule.  

Hesteutstyr Sporer, hesteskosøm, remholder 

Spillebrikker Spillebrikker av horn, spillebrikker av glass 

Drikkehorn Horn i bronse 

Kar Hank av bronsekar, kar av keramikk, kar av jern, fragment av jernkar 

Personlig utstyr Krumkniv, kniv, knivskaft, kam, kamfragment, del av fibula, vekt av bly, slipestein 

Diverse 
Spiker, nagle av jern, nål av jern, krok av jern, bøyle av jern, ten, holk, syl, ring av jern, 
knapp av jern, kors av bronse, beslag av bronse, beltebeslag, slagg, ukjent, fragment 
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Tabell 30: antall sikre gjenstander per haug. Fordelingen er gjort med bakgrunn i gjenstandstypene presentert i tabell 29. 

Gjenstandskategorien «diverse» ekskluderes fra tabellen. 

ANTALL GJENSTANDER PER HAUG 
 Haug A: ERT Haug B: YRT Haug C: FVT Haug D: FVT 

Våpen 6(7) 9 2  

Pilspiss 3 1 2  

Skjoldbule 2 2   

Praktbelte til sverd 1 1   

Sverd 1(?) 1   

Sverdslire  1   

Spydspiss  3   

Hesteutstyr 4 1   

Spillebrikker 12 28   

Spillebrikke av glass  28   

Spillebrikke av bein 12    

Drikkehorn  1   

Kar 3 1 1 2 
Kar av keramikk (R361) 1 1 1 2 

Kar av jern 1    

Kar av keramikk (R364) 1    

Personlig utstyr 4 5 4 3 
Kam 1 1 1 3 

Krumkniv 1  1  

Del av fibula   1  

Slipestein (YJA)   1  

Kniv 1 3   

Vekt av bly 1 1   

Totalsum 29(30) 45 7 5 
 

Tabell 31: antall gjenstandsfragmenter i haugfyll og steinkister i haug A og B. 

GJENSTANDER PER LAG HAUG A GJENSTANDER PER LAG HAUG B 

 

Haug-
fyll 

Stein-
kiste 

 Haug-
fyll 

Stein-
kiste 

Våpen   Våpen   

Del av pilspiss  1     Del av praktbelte til sverd 8 19 

Del av praktbelte til sverd 4 2     Del av sverd 13 13 

Pilspiss 1 2     Spydspiss 1 2 

Skjoldbule 2      Skjoldbule 1 1 

Hesteutstyr 2 2     Del av sverdslire  1 

Spillebrikker av bein 12      Pilspiss  1 

Kar   Deler av drikkehorn i bronse  3 

Karfragment keramikk (R361) 2 1 Hesteutstyr 1  

Karfragmenter av jern 7  Spillebrikker av glass  28 

Kar av keramikk (R364) 1  Kar   

Personlig utstyr       Karfragment keramikk 1 2 

Kam  1     Karfragment keramikk (R361) 2  

Del av beslag til knivskaft 2  Personlig utstyr   

Kniv 1      Kam  1 

Krumkniv 1      Vekt av bly  1 

Diverse 219 4     Kamfragment 1 1 

       Kniv 1  

   Diverse 18 23 
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Tabell 32: antall gjenstandsfragmenter funnet i haugfyll og graver i haug C og D. 

GJENSTANDER PER LAG I HAUG C GJENSTANDER PER LAG HAUG D 

 

Haugfyll og 
grav S20 

Opprinnelig 
markflate, 
og grav S26 

 
Haug-
fyll 

Kremasjons-
grav 

Pilspiss 1 1 Kar 1 1 

Kar av keramikk (R361)  1    Kar av keramikk(R361)  1 

Personlig utstyr 2 2   Karfragment keramikk 1  

Del av fibula  1 Personlig utstyr - kam  3 

Slipestein  1 Diverse 5 1 

Kam 1     

Krumkniv 1     

Diverse 1 3    
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Appendiks 5: Database 

Merk at databasen er et utdrag fra det fullstendige datasettet, av de mest vesentlige kategoriene benyttet i oppgaven. Det fullstendige datasettet, 

med referansenummer JS1755, ligger tilgjengelig ved avdeling for naturhistorie ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Bergen (UiB).  

Forkortelser:  

Haug: A-C. BP = boplass 

Brent/Ubrent: U = ubrent, B = Brent. 

Haugfyll/Sentralgrav: Fyll = Haugfyll, Grav = Sentralgrav, tomme ruter = bein som ikke ble funnet i verken haugfyll eller sentralgraver. 

Beinstørrelse: Frag = Fragment (fragmenter som er 50% eller mindre av full beinstørrelse), Halv < (over 50% - 90% av full beinstørrelse) Hel = 

hele bein (90 – 100% av full beinstørrelse). 

Tørt/Fersk: gjelder kun for ubrente bein, og omhandler hvorvidt beina var ferske eller tørre da de ble tildekket av jord. 

Anatomi, beinslag og side: se tabell 4. 

Fusjonert/Ufusjonert: kun registrert for bein med epifyseender. 

Gnag: I.R = ikke registrert.  
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1 C   4   0,1 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

2 C   1   0,1 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

3 C   1   0,1 U   Frag. Tørr Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

4 C   1   0,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

5 C   5   0,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Dent Ubestemt     Uten   

6 C   9   0,7 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Dent Ubestemt     Uten   

7 C   3   0,1 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Dent Ubestemt     Uten   

8 C   2   0,2 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Dent Ubestemt     Uten   

9 C   1   0,4 B   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

10 C   1   0,3 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

11 C   1   2,7 U   Halv< Fersk Hest Dent Mandibula     Uten   

12 C   1   4,5 U   Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     
Mulig 
hugg   

13 C   1   2,4 U   Frag. Tørr Ubestemt Kranie Mandibula     Uten   

14 C S26 1 2 3,2 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

15 C S26 1   4,1 U   Halv< Tørr Storfe Dent Mandibula Dx   Uten   

16 C S26 5   2,1 U   Frag. Tørr Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

17 C S26 3   0,2 U   Frag. Tørr Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

18 C S26 1 2 0,5 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

19 C S26 1 2 0,4 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

20 C S26 1   3,6 B   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

21 C S26 1   0,8 B   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

22 C S26 1   0,1 B   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   
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23 C S26 1   1,1 U   Frag. Fersk Menneske Fremre ekstr. Radius Sin   Uten   

24 C   1   19,8 U   Halv< Tørr Storfe Dent Maxilla Sin   Uten   

25 C   1 3 5,0 U   Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten   

26 C   1   10,6 U   Frag. Fersk Stort dyr Fremre ekstr. Humerus Sin   Hugg   

27 C   1   0,4 U   Frag. Tørr Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

28 C   8   0,4 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

29 C   5   1,7 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

30 C   1   3,8 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Uten   

31 C   13   1,1 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

32 C   6   0,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

33 C   4   0,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

34 C   1   2,5 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

35 C   2   0,9 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

36 C   1   2,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

37 C   4   0,3 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

38 C   6   0,7 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

39 C   1   0,1 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

40 C   1   0,1 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

41 C   2   0,4 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

42 C   3   1,0 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

43 C   1   1,4 B Fyll Frag. I.R. Stort dyr Brystkasse Costae     Snitt   

44 C   1   0,1 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

45 C   6   3,2 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

46 C   1   0,4 B Fyll Frag. I.R. Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten   

47 C   3   1,0 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

48 C   2   1,5 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

49 C   1   1,2 B Fyll Frag. I.R. Menneske Kranie Occipitale Dx   Uten   

50 C   1   0,8 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

51 C   1   0,5 B Fyll Frag. I.R. Menneske Fot Talus     Uten   

52 C   1   0,6 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   
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53 C   1   0,6 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

54 C S20 1   0,6 B Grav Halv< I.R. Menneske Hånd Ph3, 1 Dx Fusjonert Uten   

55 C S20 1   0,9 B Grav Frag. I.R. Bjørn Hånd/fot Ph3 Dx Fusjonert Uten   

56 C S20 1   0,4 B Grav Halv< I.R. Bjørn Hånd/fot Ph3 Dx Fusjonert Uten   

57 C S20 1   0,9 B Grav Halv< I.R. Bjørn Hånd/fot Ph3 Dx Fusjonert Uten   

58 C S20 1 2 0,5 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

59 C S20 1   0,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

60 C S20 7   3,8 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

61 C S20 1 2 2,6 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

62 C S20 4   7,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

63 C S20 7   7,0 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

64 C S20 6   7,0 B Grav Frag. I.R. Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten   

65 C S20 1   1,1 B Grav Frag. I.R. Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten   

66 C S20 3   0,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

67 C S20 1 5 6,7 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

68 C S20 4   0,6 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

69 C S20 1   0,2 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

70 C S20 18   3,5 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

71 C S20 3   1,1 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

72 C S20 3   1,3 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

73 C S20 3   0,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

74 C S20 1 2 2,2 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

75 C S20 1   4,7 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

76 C S20 14   6,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

77 C S20 20   9,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

78 C S20 ##   18,5 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

79 C S20 1 2 2,1 B Grav Frag. I.R. Menneske Kranie Occipitale     Uten   

80 C S20 1   3,1 B Grav Frag. I.R. Menneske Kranie Occipitale Dx   Uten   

81 C S20 1 2 0,6 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

82 C S20 1 2 0,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   
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83 C S20 4   2,0 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

84 C S20 4   1,6 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

85 C S20 8   3,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

86 C S20 1   1,0 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

87 C S20 3   1,6 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten   

88 C S20 18   6,0 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

89 C S20 4   1,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

90 C S20 1   1,0 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ryggrad Vertebrae     Uten   

91 C S20 1   1,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Fremre ekstr. Humerus     Uten   

92 C S20 7   2,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

93 C S20 2   0,6 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

94 C S20 1   0,8 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ryggrad Axis     Uten   

95 C S20 1   0,3 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Dent Tannrot     Uten   

96 C S20 1   0,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

97 C S20 1   1,7 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

98 B S11 1   15,6 U Grav Frag. Fersk Gris Kranie Maxilla Sin   Hugg   

99 B S11 1   0,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

100 B S11 1   0,5 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

101 B S11 1 2 0,3 B Grav Frag. I.R. Mellomstort Brystkasse Costae     Uten   

102 B S11 1   0,1 U Grav Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

103 BP S2 1 6 40,0 U   Hel Fersk Hest Dent Maxilla DX og Sin   Uten   

104 BP S2 1   18,6 U   Hel Tørr Storfe Dent M1 mand Dx   Uten   

105 BP S2 1   12,2 U   Hel Fersk Storfe Hånd/fot Ph1   Fusjonert 
Mulig 
hugg   

106 BP S2 1 9 12,6 U   Frag. I.R. Storfe Dent Dent     Uten   

107 BP S2 2   5,0 U   Frag. Tørr Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Hugg   

108 BP S2 1   2,5 U   Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten   

109 BP S2 1 3 2,1 U   Frag. Tørr Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten   

110 BP S2 1   0,6 U   Frag. Tørr Stort dyr Kranie Ubestemt     Uten   

111 BP S2 1   15,2 U   Frag. Fersk Hest Kranie Temporale Sin   Uten   
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112 B S11 1   2,5 U Grav Hel Fersk Storfe Fot T2+3 Sin   Uten   

113 B S11 1   1,0 U Grav Frag. I.R. Mellomstort Ubestemt Ubestemt     Uten   

114 B S11 1   1,4 U Grav Hel Fersk Gris Dent Molar Dx   Uten   

115 B   1 3 14,7 U Fyll Halv< Fersk Storfe Brystkasse Costae     Uten   

116 B   1 2 7,4 U Fyll Frag. Fersk Storfe Brystkasse Costae     
Hugg og 
snitt   

117 B   1   1,9 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

118 B S11 7   5,2 U Grav Frag. Tørr Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten   

119 B S11 2   0,4 U Grav Halv< Fersk Jordrotte Div Div.     Uten   

120 B S11 1   1,5 U Grav Frag. I.R. Drøvtygger Dent Ubestemt     Uten   

121 B S11 2   0,8 U Grav Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

122 B S11 1 2 4,6 U Grav Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Hugg   

123 B S11 1   0,7 U Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

124 B   1   10,9       I.R.           Uten   

125 B S11 1   0,5 U Grav Frag. I.R.           Uten   

126 B S11 1   0,6 U Grav Frag. Fersk Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten   

127 B S11 1   2,0 U Fyll Halv< Fersk Hund Ryggrad Vt1   Fusjonert Uten   

128 B S11 1 2 4,6 U Fyll Halv< Fersk Hund Ryggrad Vc3   Fusjonert Uten   

129 B S11 1   12,3 U Fyll Halv< Fersk Hund Kranie Mandibula Sin   Uten   

130 B S11 1 2 5,3 U Fyll Frag. Fersk Hund Fremre ekstr. Ulna Sin Fusjonert Uten   

131 B S11 1 2 12,9 U Fyll Halv< Fersk Hund Bakre ekstr. Tibia Dx Fusjonert Uten   

132 B S11 1   0,6 U Fyll Halv< Fersk Hund Hånd Mc2 Sin   Uten   

133 B S11 1   1,5 U Fyll Halv< Fersk Hund Fot Mt4 Sin Fusjonert Uten   

134 B S11 1   2,0 U Fyll Hel Fersk Hund Fot Mt3 Sin Fusjonert Uten   

135 B S11 1   1,3 U Fyll Halv< Fersk Hund Hånd Mc4 Dx Fusjonert Uten   

136 B S11 1   1,4 U Fyll Hel Fersk Hund Fot Mt2 Sin Fusjonert Uten   

137 B S11 1   1,9 U Fyll Hel Fersk Hund Hånd Mc5   Fusjonert Uten   

138 B S11 1   0,2 U Fyll Halv< Fersk Hund Hånd/fot Ph1     Uten   

139 B S11 1   0,5 U Fyll Hel Fersk Hund Hånd/fot Ph1   Fusjonert Uten   

140 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. Fersk Hund Hånd/fot Mp   Fusjonert Uten   
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141 B S11 1   1,4 U Fyll Hel Fersk Hund Fot Talus Sin Fusjonert Uten   

142 B S11 1   0,2 U Fyll Hel Fersk Hund Hånd C4+5 Dx   Uten   

143 B S11 1   3,7 U Fyll Frag. Fersk Hund Bakre ekstr. Femur Dx   Uten   

144 B S11 1   4,0 U Fyll Frag. Fersk Hund Bakre ekstr. Femur Dx   Uten   

145 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. Fersk Hund Ryggrad VT     Uten   

146 B S11 1   1,1 U Fyll Frag. Fersk Hund Ryggrad Axis   Fusjonert Uten   

147 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Brystkasse Costae     Uten   

148 B S11 1   2,3 U Fyll Hel Fersk Hund Dent Dent Sin   Uten   

149 B S11 1   6,2 U Fyll Frag. Fersk Storfe Brystkasse Costae     Uten   

150 B S11 1   1,3 U Fyll Frag. I.R. Stort dyr Brystkasse Costae     Uten   

151 B S11 1   2,2 U Fyll Frag. I.R. Stort dyr Brystkasse Costae     Uten   

152 B S11 1   3,7 U Fyll Frag. I.R. Stort dyr Brystkasse Costae     Uten   

153 B S11 1   32,7 U Fyll Hel Fersk Storfe Dent Dent Sin   Uten   

154 B S11 1   6,7 U Fyll Hel Fersk Gris Dent Dent Dx   Uten   

155 B S11 1   3,9 U Fyll Hel Tørr Storfe Dent Dent     Uten   

156 B S11 1   2,3 U Fyll Hel Fersk Sau/geit Dent Dent Dx   Uten   

157 B S11 1   3,1 U Fyll Hel Fersk Sau/geit Dent Dent     Uten   

158 B S11 1   1,0 U Fyll Frag. I.R. Gris Dent Dent     Uten   

159 B S11 1   0,5 U Fyll Frag. I.R. Sau/geit Dent Dent     Uten   

160 B S11 1   0,1 U Fyll Frag. I.R. Drøvtygger Dent Dent     Uten   

161 B S11 1   0,1 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Dent Dent     Uten   

162 B S11 1   4,8 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten   

163 B S11 1   3,4 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten   

164 B S11 1   0,2 U Fyll Hel Fersk Jordrotte Kranie Maxilla Dx   Uten   

165 B S11 22   1,8 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

166 B S11 20   8,5 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

167 B S11 4   1,3 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

168 B S11 3   4,4 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

169 B S11 5   4,6 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

170 B S11 5   1,8 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   
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171 B S11 4   1,3 B Fyll Frag. I.R. Menneske Kranie Ubestemt     Uten   

172 B S11 1   0,8 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

173 B S11 5   0,9 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

174 B S11 1   6,2 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

175 B S11 4   12,8 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Uten   

176 B S11 1   0,5 U Fyll Frag. I.R. Mellomstort Hånd/fot Mp/Ph     Snitt   

177 B S11 1   1,7 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Brystkasse Costae     Uten   

178 B S11 2   0,6 U Fyll Frag. Fersk Hund Kranie Ubestemt     Uten   

179 B S11 1   0,5 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Ubestemt Ubestemt     Uten   

180 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. Fersk Hund Hånd/fot Mp     Uten   

181 B S11 1   0,2 U Fyll Hel Fersk Menneske Bakre ekstr. Coxae Dx   Uten   

182 B S11 1   1,0 U Fyll Hel Fersk Mellomstort Dent Dent     Uten I.R. 

183 B løsfunn 1   20,6 U Fyll Hel Fersk Storfe Dent Dent     Uten I.R. 

184 B løsfunn 1 3 2,8 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Brystkasse Costae     Hugg I.R. 

185 B løsfunn 1 2 0,4 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

186 B løsfunn 1   0,5 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

187 B S11 1   7,1 U Fyll Frag. Fersk Hund Bakre ekstr. Tibia Sin   Uten I.R. 

188 B   1   1,7 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

189 B   1   0,7 U Fyll Halv< Fersk Menneske Fremre ekstr. Humerus Sin Ufusjonert Uten I.R. 

190 B   1   1,8 U Fyll Hel Fersk Hund Dent Canin     Uten I.R. 

191 B   1   1,0 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

192 B S11 1 5 5,6 U Grav Frag. Fersk Stort dyr Brystkasse Costae     Uten I.R. 

193 B S11 1   5,9 U Grav Frag. Fersk Stort dyr Brystkasse Costae     Uten Rovdyrgnag 

194 B S11 1   5,9 U Grav Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Hugg I.R. 

195 B S11 1   0,3 U Grav Halv< Fersk Jordrotte Kranie Mandibula     Uten I.R. 

196 B S11 1 2 0,9 B Grav Frag. I.R. Mellomstort Brystkasse Costae     Uten   

197 B S11 1   0,2 U Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

198 B S11 1   0,6 U Grav Frag. Tørr Mellomstort Rørbein Ubestemt     Hugg I.R. 

199 B   1   7,1 U Fyll Frag. Tørr Hest Fremre ekstr. Radius Dx Fusjonert Uten I.R. 
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200 B   1   4,8 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     
Hugg og 
snitt I.R. 

201 B   6   0,8 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

202 B   1 2 1,3 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

203 B   3   1,2 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

204 B   1   1,1 U Fyll Frag. Tørr Mellomstort Rørbein Ubestemt     Mulig snitt I.R. 

205 B   1   5,5 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

206 B   1   1,1 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten I.R. 

207 B   1   4,1 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

208 B   1   0,7 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

209 B   1   0,9 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Brystkasse Costae     Uten I.R. 

210 B   2   0,2 U Fyll Frag. Fersk Jordrotte Dent Incisiv     Uten I.R. 

211 B   1   3,6 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

212 B   1   4,5 U Fyll Halv< Fersk Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

213 B   1 2 0,5 U Fyll Frag. I.R. Drøvtygger Dent Ubestemt     Uten I.R. 

214 B   1   2,7 U Fyll Hel Tørr Sau/geit Dent Molar max Sin   Uten I.R. 

215 B   1   2,5 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Kranie Mandibula     Hugg I.R. 

216 B   1 2 2,7 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

217 B   1   34,4 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

218 B   1   6,5 U Fyll Frag. Fersk Storfe Fremre ekstr. Humerus Sin   Hugg I.R. 

219 B   1   10,3 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

220 B   1   6,8 U Fyll Halv< Tørr Storfe Dent Molar max     Uten I.R. 

221 B   1   1,4 B Fyll Frag. I.R. Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten   

222 B   1   3,1 B Fyll Frag. I.R. Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten   

223 B   1 7 22,8 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

224 B   1   0,5 U Fyll Frag. Fersk Hare Fremre ekstr. Radius Sin Fusjonert Uten I.R. 

225 B   1   42,7 U Fyll Hel Tørr Hest Dent Molar max     Uten I.R. 

226 B   1   27,4 U Fyll Hel Tørr Storfe Dent M3 max Dx   Uten I.R. 

227 B   1   5,3 U Fyll Hel Tørr Storfe Dent P2 max Dx   Uten I.R. 
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228 B   1   3,5 U Fyll Frag. Fersk Storfe Dent Maxilla     Uten I.R. 

229 B   1 3 3,9 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Brystkasse Costae     Uten I.R. 

230 B   1 2 6,3 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Mulig snitt I.R. 

231 B   1   1,9 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Brystkasse Costae     Uten I.R. 

232 B   9   2,5 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

233 B   6   0,5 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

234 B   1   2,1 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     Mulig snitt I.R. 

235 B   1   3,1 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

236 B   1   5,1 U Fyll Frag. Tørr Gris Bakre ekstr. Tibia     Uten I.R. 

237 B   1   2,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Gnagergnag 

238 B   2   1,2 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

239 B   1   4,1 U Fyll Hel Fersk Sau/geit Dent Molar max Sin   Uten I.R. 

240 B S11 8   3,2 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

241 B S11 4   0,2 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

242 B S11 13   2,5 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

243 B S11 1   0,7 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

244 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten I.R. 

245 B S11 3   2,1 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

246 B S11 1   0,5 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

247 B S11 1   1,5 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

248 B S11 1   1,5 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

249 B S11 1   1,3 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

250 B S11 1   0,7 U Fyll Hel Fersk Sau/geit Dent Molar mand     Uten I.R. 

251 B S11 1   2,0 U Fyll Hel Fersk Hare Fremre ekstr. Radius Sin Fusjonert Uten I.R. 

252 B S11 5   1,0 U Fyll Frag. Fersk Jordrotte Div Div.     Uten I.R. 

253 B S11 1   0,6 U Fyll Halv< Fersk Hare Hånd/fot Mt2   Ufusjonert Snitt I.R. 

254 B S11 1   0,2 U Fyll Halv< Fersk Hund Hånd/fot Ph2   Fusjonert Uten I.R. 
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255 B S11 1   1,3 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

256 B S11 1   0,4 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

257 B S11 1   0,9 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

258 B S11 1   0,5 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Ryggrad Vertebrae     Uten I.R. 

259 B S11 1   14,2 U Grav Frag. Fersk Gris Kranie Mandibula Sin   Uten I.R. 

260 B S11 2   1,9 U Grav Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

261 B S11 1   1,7 U Grav Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

262 B S11 1   1,9 U Grav Frag. Fersk Hund Fremre ekstr. Scapula Dx Fusjonert Uten I.R. 

263 B S11 1 4 7,8 U Grav Halv< Fersk Hund Fremre ekstr. Humerus Dx Ufusjonert Uten I.R. 

264 B S11 1 5 7,6 U Grav Frag. Fersk Hund Bakre ekstr. Femur Sin Ufusjonert Uten I.R. 

265 B S11 1   0,4 U Grav Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten I.R. 

266 B S11 1   0,6 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

267 B S11 9   6,8 U Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

268 B S11 23   7,4 U Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

269 B S11 2   2,0 U Grav Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten I.R. 

270 B S11 1   2,0 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

271 B S11 1   2,6 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

272 B S11 1   5,1 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

273 B S11 1   0,7 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

274 B S11 1   0,9 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

275 B S11 1   3,8 U Grav Halv< Tørr Mellomstort Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

276 B S11 1   0,5 U Grav Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

277 B S11 1   5,4 U Grav Frag. Tørr Sau/geit Bakre ekstr. Tibia Dx Fusjonert Uten I.R. 

278 B S11 1   1,6 U Grav Hel Fersk Gris Hånd/fot Ph2   Fusjonert Uten I.R. 

279 B S11 1   1,4 U Grav Halv< Fersk Gris Fot T4+5 Dx   Hugg I.R. 

280 B S11 1   7,2 U Grav Halv< Fersk Gris Fremre ekstr. Scapula Dx   Uten I.R. 

281 B S11 1   0,4 U Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

282 B S11 14   3,7 U Grav Frag. Fersk Jordrotte Div Div.     Uten I.R. 

283 B S11 1   0,1 U Grav Frag. Fersk Jordrotte Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 
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284 B S11 1   0,1 U Grav Halv< Fersk Gjedde Ryggrad Vertebrae     Uten I.R. 

285 B S11 1   10,8 U Grav Frag. Tørr Gris Kranie Mandibula Dx   Uten I.R. 

286 B S11 1   0,3 U Grav Hel I.R. Gris Dent P2 max  Sin   Uten I.R. 

287 B S11 1   0,8 U Grav Halv< I.R. Gris Dent Incisiv     Uten I.R. 

288 B S11 1 2 3,4 U Grav Halv< I.R. Sau/geit Dent M2 mand Sin   Uten I.R. 

289 B S11 1   1,6 U Grav Halv< I.R. Sau/geit Dent M2 mand Sin   Uten I.R. 

290 B S11 1   1,0 U Grav Halv< I.R. Sau/geit Dent M1 max Sin   Uten I.R. 

291 B S11 4   0,9 U Grav Frag. I.R. Drøvtygger Dent Ubestemt     Uten I.R. 

292 B S11 1 2 2,6 U Grav Frag. I.R. Sau/geit Dent M3 mand     Uten I.R. 

293 B S11 1   0,9 U Grav Frag. I.R. Drøvtygger Dent Ubestemt     Uten I.R. 

294 B S11 1   0,8 U Grav Frag. Fersk Hare Bakre ekstr. Tibia Sin Ufusjonert Uten I.R. 

295 B S11 1   0,6 U Grav Halv< Fersk Hare Bakre ekstr. Coxae Sin Ufusjonert Uten I.R. 

296 B S11 1   0,5 U Grav Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae   Ufusjonert Uten I.R. 

297 B S11 1   0,1 U Grav Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

298 B S11 2   0,8 U Grav Frag. Fersk Lite dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

299 B S11 1   1,3 U Grav Frag. Fersk Mellomstort Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

300 B   2   3,9 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

301 B   8   5,5 U   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

302 B   6   1,8 U   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

303 B   1   0,2 U   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

304 B   1   1,9 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

305 B   1 2 2,0 U   Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

306 B   7   1,9 B   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

307 B   1   1,9 U   Frag. Tørr Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

308 B   1   1,6 U   Frag. Tørr Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

309 B   1   1,4 U   Frag. Fersk Stort dyr Ossa plana Ubestemt     Uten I.R. 

310 B   5   1,0 U   Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten I.R. 

311 B   1   1,5 U   Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

312 B   1   17,0 U   Halv< Tørr Storfe Brystkasse Costae     Uten I.R. 

313 B   1   4,6 U   Frag. Tørr Stort dyr Kranie Ubestemt     Uten I.R. 
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314 B   1   2,3 U   Frag. Tørr Stort dyr Brystkasse Costae     Uten Rovdyrgnag 

315 B   9   3,9 U   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

316 B   1   2,1 U   Frag. Fersk Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

317 B   3   0,5 U     Fersk Jordrotte Div Div.     Uten I.R. 

318 B   1   7,9 U   Hel Fersk Storfe Hånd/fot Ph2   Fusjonert Uten I.R. 

319 B   1   7,0 U   Hel Tørr Storfe Hånd/fot Ph2   Fusjonert Uten Rovdyrgnag 

320 B   1   0,8 U   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

321 B   1   3,7 U   Frag. Tørr Storfe Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

322 B   1   2,4 U   Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

323 B   1   5,1 U   Frag. Fersk Storfe Fremre ekstr. Scapula     Uten I.R. 

324 B   1   4,9 U   Hel I.R. Sau/geit Dent M3 mand Sin   Uten I.R. 

325 B   1   0,8 U   Halv< Fersk Gris Dent M1 max     Uten I.R. 

326 B   1   1,6 U   Halv< Fersk Gris Dent P4 max Dx   Uten I.R. 

327 B   1 3 1,2 U   Hel Fersk Gris Dent P4 max Dx   Uten I.R. 

328 B   1 2 1,5 U   Halv< Fersk Gris Dent Molar     Uten I.R. 

329 B   2   0,1 U   Frag. Fersk Gris Dent Ubestemt     Uten I.R. 

330 B   1   1,1 U   Frag. Fersk Gris Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

331 B   1   2,6 U   Frag. Fersk Gris Kranie Palatinum     Uten I.R. 

332 B   1   2,0 U   Frag. Fersk Gris Kranie Palatinum     Uten I.R. 

333 B   1   1,7 U   Frag. Fersk Hare Bakre ekstr. Tibia Dx Fusjonert Uten I.R. 

334 B   1   0,6 U   Frag. Fersk Ubestemt Kranie Mandibula     Uten I.R. 

335 B   1   2,1 U   Frag. Fersk Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

336 B   1 5 8,0 U   Hel Fersk Gris Dent M3 mand Sin   Uten I.R. 

337 B   12   2,2 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

338 B   2   0,3 U   Frag. Fersk Gris Dent Dent     Uten I.R. 

339 B   5   0,5 U   Frag. I.R. Ubestemt Dent Tannrot     Uten I.R. 

340 B S11 1 2 25,2 U Fyll Hel Fersk Hund Kranie Mandibula Dx   Uten I.R. 

341 B S11 1   21,7 U Fyll Hel Fersk Hund Fremre ekstr. Humerus Dx Ufusjonert Uten I.R. 

342 B S11 1   0,6 U Fyll Hel Fersk Hund Hånd/fot Ph1, Ph2   Fusjonert Uten I.R. 

343 B S11 1   4,7 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 
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344 B S11 1   4,1 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

345 B S11 1   0,5 U Fyll Frag. Fersk Menneske Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

346 B S11 1   0,4 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

347 B S11 1   0,6 U Fyll Frag. I.R. Mellomstort Brystkasse Costae     Uten I.R. 

348 B   1   0,5 U Fyll Hel Fersk Gris Dent P4 mand Dx   Uten I.R. 

349 B   1   0,1 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

350 B   1   0,1 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

351 B   1   0,5 U Fyll Halv< I.R. Gris Hånd/fot Ph1   Ufusjonert Uten I.R. 

352 B   1   3,1 U Fyll Hel Fersk Storfe Dent P3 mand Sin   Uten I.R. 

353 B   5   0,6 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

354 B   6   2,2 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

355 B   1   0,3 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

356 B   1   1,3 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Gnagergnag 

357 B   2   2,0 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

358 B   1   1,5 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

359 B   1 2 2,8 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

360 B   1   5,7 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

361 B   1 3 7,1 B Fyll Frag. I.R. Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Uten   

362 B S11 1 3 4,4 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

363 B S11 1   6,9 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     
Hugg og 
snitt Rovdyrgnag 

364 B S11 9   1,2 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

365 B S11 1   15,1 U Fyll Hel Tørr Storfe Dent M3 max Sin   Uten I.R. 

366 B S11 9   1,6 U Fyll Hel Fersk Jordrotte Div Div.     Uten I.R. 

367 B S11 1   4,7 U Fyll Halv< Fersk Storfe Dent P4 max Sin   Uten I.R. 

368 B S11 1   0,3 U Fyll Frag. I.R. Gris Dent Dent     Uten I.R. 

369 B S11 2   0,5 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

370 B S11 1   0,6 U Fyll Frag. Fersk Lite dyr Fremre ekstr. Scapula Sin   Uten I.R. 

371 B S11 1   0,3 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Brystkasse Costae     Uten I.R. 

372 B S11 1   0,4 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Hugg Rovdyrgnag 
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373 B S11 1   0,6 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Mulig snitt Gnagergnag 

374 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

375 B S11 1   1,2 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

376 B S11 1   0,8 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

377 B S11 1   1,2 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

378 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Snitt Rovdyrgnag 

379 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Brystkasse Costae     Uten I.R. 

380 B S11 1   0,3 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

381 B S11 1   1,2 U Fyll Frag. Fersk Gris Brystkasse Costae     Uten I.R. 

382 B S11 1   0,7 U Fyll Halv< Fersk Hund Hånd Mc4 Sin Fusjonert Uten I.R. 

383 B S11 1   0,1 U Fyll Frag. Fersk Menneske Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

384 B S11 1 2 0,2 U Fyll Halv< Fersk Menneske Fremre ekstr. Clavicula Dx Ufusjonert Uten I.R. 

385 B S11 1   0,2 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

386 B S11 1   0,5 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

387 B S11 1   1,4 U Fyll Halv< Fersk Fugl Rørbein Ubestemt     Uten Gnag 

388 B S11 1   1,4 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

389 B S11 1   1,6 U Fyll Halv< Fersk Lite dyr Rørbein Ubestemt     
Mulig 
hugg Gnag 

390 B S11 1   0,2 U Fyll Halv< Fersk Lite dyr Fremre ekstr. Radius Dx Ufusjonert Uten I.R. 

391 B   13   2,8 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

392 B   6   2,1 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten I.R. 

393 B   7   2,6 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

394 B   7   2,6 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

395 B   2   0,9 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

396 B   1   1,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

397 B   1 2 1,5 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

398 B   1   1,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

399 B   1 3 4,3 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 
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400 B   1   4,3 U Fyll Frag. Tørr Storfe Brystkasse Costae     Uten I.R. 

401 B   1   1,4 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten I.R. 

402 B   1   0,6 U Fyll Frag. I.R. Storfe Dent Incisiv mand     Uten I.R. 

403 B   1   0,6 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

404 B   1   0,6 U Fyll Frag. I.R. Drøvtygger Dent Dent     Uten I.R. 

405 B   1   4,6 U Fyll Frag. Tørr Storfe Hånd/fot Ph1   Fusjonert Uten Rovdyrgnag 

406 B   1 2 8,2 U Fyll Frag. Fersk Storfe Fremre ekstr. Humerus Dx   Hugg I.R. 

407 B   1   3,0 U Fyll Frag. Tørr Storfe Fremre ekstr. Scapula Sin   
Mulig 
hugg Rovdyrgnag 

408 B   1   2,0 U Fyll Frag. Fersk Gris Fremre ekstr. Ulna Dx   Hugg I.R. 

409 B   1 2 1,6 U Fyll Frag. Fersk Gris Fremre ekstr. Ulna Dx   Hugg I.R. 

410 B   1   0,4 B Fyll Frag. I.R. Sau/geit Ryggrad VT     Uten   

411 B S11 1   2,0 U Fyll Hel Fersk Gris Hånd/fot Ph2   Fusjonert Uten I.R. 

412 B S11 1   0,8 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Ryggrad VL     Uten I.R. 

413 B S11 1   1,7 U Fyll Halv< Fersk Sau/geit Ryggrad VC   Fusjonert Uten I.R. 

414 B S11 1   2,1 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

415 B S11 1   4,4 U Fyll Frag. Fersk Storfe Ryggrad Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

416 B S11 1   3,3 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

417 B S11 1   1,0 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Kranie Taemporale     Uten I.R. 

418 B S11 1   12,5 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Bakre ekstr. Sacrum     Uten I.R. 

419 B S11 65   14,7 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

420 B S11 1 2 0,6 B Grav Frag. I.R. Mellomstort Ubestemt Ubestemt     Uten   

421 B S11 1 3 0,8 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

422 B S11 7   0,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

423 B S11 19   6,5 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

424 B S11 2   1,5 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

425 D   1   4,0 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Gnagergnag 

426 D   1   0,2 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Dent Dent     Uten   
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427 D   1   0,3 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Dent Ubestemt     Uten   

428 D   1   0,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Dent Ubestemt     Uten   

429 D   1 2 2,8 B Grav Frag. I.R. Menneske Kranie Parietale Sin   Uten   

430 D   1 2 2,7 U Grav Hel Fersk Gris Dent P4 max + alv. Dx   Uten I.R. 

431 D   1   0,8 U Grav Hel Fersk Sau/geit Dent P3/P4 max     Uten I.R. 

432 D   1 3 1,2 U Fyll Frag. I.R. Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

433 D   1   8,1 U Fyll Frag. Fersk Storfe Hånd/fot MP     Uten I.R. 

434 D   1   6,5 U Fyll Frag. Fersk Storfe Hånd/fot MT     Uten I.R. 

435 D   5   1,6 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

436 D   6   4,1 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

437 D   1   2,9 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

438 D   1   1,5 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Gnagergnag 

439 D   1 3 23,8 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

440 D   1   0,7 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

441 D   1   15,5 U Fyll Frag. Tørr Storfe Bakre ekstr. Coxae     Uten I.R. 

442 D   1   2,0 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Hugg I.R. 

443 D   1   1,1 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

444 D   1   1,7 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

445 D   1   0,6 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

446 D   2   0,3 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

447 D   1   0,8 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

448 D   1   10,2 U Fyll Halv< Fersk Storfe Hånd/fot Ph1     Snitt I.R. 

449 D   1   1,9 U Fyll Halv< I.R. Gris Dent M1 max     Uten I.R. 

450 D   1 2 4,2 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Ossa plana Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

451 D   1   7,1 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Fremre ekstr. Scapula     
Mulig 
hugg I.R. 

452 D   1 3 9,9 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Uten Gnag 
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453 D   1   5,0 U Fyll Frag. Fersk Gris Fremre ekstr. Scapula     Uten I.R. 

454 D   1   6,6 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

455 D   1   15,6 U Fyll Halv< Tørr Gris Bakre ekstr. Coxae Sin Fusjonert Uten Gnag 

456 D   1   1,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

457 D   1   3,5 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

458 D   1   10,9 U Fyll Frag. Tørr Gris Fremre ekstr. Radius Sin Fusjonert 
Mulig 
hugg I.R. 

459 D   1   0,3 B Fyll Halv< I.R. Hund Hånd Pisiforme     Uten   

460 D   50   14,7 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

461 D   15   22,4 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

462 D   1   0,4 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

463 D   6   2,8 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

464 D   12   4,5 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

465 D   1   0,5 B Fyll Frag. I.R. Hund Brystkasse Costae     Uten   

466 D   2   0,8 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten   

467 D   7   1,5 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

468 D   3   0,9 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

469 D   1   8,0 B Fyll Frag. I.R. Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten   

470 D   1   6,9 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

471 D   1   2,1 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

472 D   1   0,9 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

473 D   1   0,7 B Fyll Frag. I.R. Hund Ryggrad Axis     Uten   

474 D   22   2,1 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

475 D   10   3,2 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

476 D   4   3,7 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

477 D   2   3,4 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

478 D   1   1,2 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

479 D   2   1,4 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

480 BP S16 1 2 28,6 U   Frag. Fersk Hest Bakre ekstr. Coxae Dx   Hugg I.R. 

481 A   1   18,1 U   Frag. Fersk Storfe Kranie Mandibula Sin Fusjonert Hugg I.R. 
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482 A   1   7,2 U   Frag. Fersk Stort dyr Ubestemt Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

483 A   1 3 7,3 U   Halv< Fersk Gris Dent Canin mand     Uten I.R. 

484 A   1   1,2 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

485 A   1   17,5 U Fyll Halv< I.R. Storfe Dent Molar max     Uten I.R. 

486 A   1   19,0 U Fyll Halv< I.R. Storfe Dent Molar max     Uten I.R. 

487 A   2   10,3 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Ubestemt Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

488 A   2   1,1 U Fyll Hel Fersk Jordrotte Div kran + mand  Sin   Uten I.R. 

489 A   1   2,7 U Fyll Halv< Tørr Sau/geit Dent M2 mand Sin   Uten I.R. 

490 A   6   2,0 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

491 A   1   0,4 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

492 A   3   2,4 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Gnag 

493 A   1   3,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Gnag 

494 A   1   2,0 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Gnag 

495 A   2   2,1 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

496 A   1 2 4,8 U Fyll Hel Fersk Gris Dent 
P4 og M1 
max Sin   Uten I.R. 

497 A   1   1,0 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

498 A   1   0,7 U Fyll Hel Fersk Storfe Hånd/fot Sesambein Sin   Uten I.R. 

499 A   1   1,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

500 A   1 2 3,5 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Rørbein Ubestemt     Hugg I.R. 

501 A   1   5,2 U Fyll Halv< Tørr Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten Gnagergnag 

502 A   1   4,5 U Fyll Halv< Fersk Sau/geit Fremre ekstr. Radius Sin   Uten I.R. 

503 A   1   0,6 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae     Uten Rovdyrgnag 

504 A   1   10,8 U Fyll Frag. Tørr Storfe Fremre ekstr. Humerus Sin   Uten Gnag 

505 A   1   0,1 B Fyll Halv< I.R. Menneske Hånd Ph3, stråle 5     Uten   

506 A   6   2,2 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   
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507 A   1   0,8 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

508 A   1   2,9 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

509 A   1   0,6 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten I.R. 

510 A   1   0,2 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

511 A   1 2 7,9 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

512 A   1   9,3 U Fyll Frag. I.R. Storfe Dent Molar max     Uten I.R. 

513 A   1   5,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

514 A   1   1,2 U Fyll Halv< Fersk Gris Dent M1 mand Sin   Uten I.R. 

515 A   1   2,4 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

516 A   1   3,1 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Gnag 

517 A   1   0,6 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

518 A   1   1,5 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

519 A   1 4 14,5 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Gnag 

520 A   1   4,9 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

521 A   1   6,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

522 A   1   3,4 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

523 A   1   5,7 U Fyll Frag. Tørr Mellomstort Kranie Mandibula     Uten I.R. 

524 A   1   4,5 U Fyll Frag. Tørr Mellomstort Kranie Mandibula     Uten Gnag 

525 A   1 2 7,2 U Fyll Frag. Tørr Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

526 A   1 3 3,2 U Fyll Frag. I.R. Storfe Hånd/fot Ph3   Fusjonert Uten I.R. 

527 A   1 2 5,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

528 A   1   39,0 U Fyll Hel Tørr Hest Dent 
Kinntann 
max     Uten I.R. 

529 A   1   21,2 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Hugg I.R. 

530 A   1   10,8 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Hugg Rovdyrgnag 

531 A   1   2,2 U Fyll Frag. I.R. Stort dyr Dent Dent     Uten I.R. 

532 A   1   1,4 U Fyll Frag. Tørr Gris Dent 
Tannrot + 
emalje     Uten I.R. 

533 A   1   1,8 U Fyll Halv< Fersk Hest Dent 
Incisiv 
melketann     Uten I.R. 
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534 A   1   13,6 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Uten Gnag 

535 A   1   14,7 U Fyll Frag. Fersk Storfe Fremre ekstr. Scapula     Hugg I.R. 

536 A   1   33,9 U Fyll Halv< Fersk Storfe Hånd Mc Dx Fusjonert Hugg I.R. 

537 A   6   3,0 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

538 A   5   4,5 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

539 A   2   4,2 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Gnag 

540 A   1   2,8 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Ubestemt Ubestemt     Hugg I.R. 

541 A   1   2,3 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

542 A   1   7,3 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

543 A   1 2 6,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

544 A   1   5,7 U Fyll Frag. Fersk Gris Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

545 A   1   1,9 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

546 A   1   22,0 U Fyll Halv< Tørr Storfe Fot Calcaneus Sin Fusjonert Uten I.R. 

547 A   1   1,5 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

548 A   1   1,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

549 A   1   19,4 U Fyll Frag. Fersk Storfe Bakre ekstr. Tibia Dx   Uten I.R. 

550 A   1   3,6 U Fyll Frag. Tørr Gris Fremre ekstr. Scapula Dx   Uten I.R. 

551 A   1   0,5 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

552 A   1   2,4 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae Sin   Uten I.R. 

553 A   1 2 2,2 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

554 A   1   0,9 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

555 A   1   0,5 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

556 A   1 3 14,3 U Fyll Frag. Tørr Storfe Dent Mandibula Sin   Uten I.R. 

557 A   1   1,6 U Fyll Frag. I.R. Storfe Dent Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

558 A   1 7 77,6 U   Halv< Fersk Storfe Fremre ekstr. Scapula Dx Fusjonert Uten I.R. 

559 A   2   2,0 U   Frag. Fersk Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten I.R. 

560 A   28   8,3 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

561 A   6   1,2 U   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

562 A   3   1,7 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 
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563 A   2   1,5 U   Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

564 A   1   0,4 U   Hel Fersk Jordrotte Kranie Mandibula Dx   Uten I.R. 

565 A   1 2 3,3 U   Frag. Fersk Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

566 A   1   0,5 U   Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

567 A   1   0,9 U   Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

568 A   1   2,3 U   Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

569 A   1   5,4 U   Halv< Fersk Gris Kranie Nasale Sin   Uten I.R. 

570 A   1   13,4 U   Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Hugg I.R. 

571 A   1   2,7 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

572 A   1   2,1 U   Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

573 A   1   3,8 U   Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

574 A   1   0,7 U   Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

575 A   1 2 7,3 U   Frag. Tørr Storfe Kranie Mandibula     Uten I.R. 

576 A   1   3,1 U   Frag. Tørr Mellomstort Kranie Mandibula     Uten I.R. 

577 A   1   0,9 U   Frag. Fersk Gris Kranie Mandibula     Uten I.R. 

578 A   3   2,7 U   Frag. Tørr Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

579 A   4   8,0 U   Halv< Fersk Gris Dent Incisiv     Uten I.R. 

580 A   1   1,9 U   Halv< Fersk Gris Dent Canin max     Uten I.R. 

581 A   1   13,8 U   Frag. Fersk Gris Kranie 
M1 og M2 
max Sin   Uten I.R. 

582 A   1   1,9 U   Hel Fersk Gris Dent P4 mand Sin   Uten I.R. 

583 A   1   1,4 U   Hel Fersk Gris Dent P3 mand Sin   Uten I.R. 

584 A   1   18,0 U   Hel Fersk Storfe Dent M3 mand Dx   Uten I.R. 

585 A   1   13,1 U   Halv< Fersk Storfe Dent M2 mand Dx   Uten I.R. 

586 A   1   6,6 U   Halv< Fersk Storfe Dent M1 mand Dx   Uten I.R. 

587 A   1   4,7 U   Hel Fersk Storfe Dent P2 max Dx   Uten I.R. 

588 A   1   0,2 U   Frag. I.R. Sau/geit Dent Ubestemt     Uten I.R. 

589 A   1   0,6 U   Frag. Fersk Sau/geit Dent Molar mand     Uten I.R. 

590 A   1 2 7,2 U   Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 
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591 A   1   2,5 U   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

592 A   1   4,0 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     
Mulig 
hugg Gnagergnag 

593 A   1   1,0 U   Hel Fersk Sau/geit Fot CT Dx   Uten I.R. 

594 A   1   2,3 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

595 A   2   0,3 U   Frag. Fersk Mellomstort Ryggrad Ubestemt     Uten I.R. 

596 A   2   0,4 U   Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

597 A   2   0,6 U   Frag. Fersk Mellomstort Ryggrad Ubestemt     Uten I.R. 

598 A   1   0,2 U   Frag. Tørr Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

599 A   1   0,1 U   Halv< Fersk Gris Dent 
Incisiv 
melketann     Uten I.R. 

600 A   1   0,2 U   Hel Fersk Gris Dent 
Premolar 
melketann     Uten I.R. 

601 A   1   12,6 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

602 A   4   0,8 B   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

603 A   4   1,0 B   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

604 A   4   1,8 B   Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten   

605 A   6   3,1 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

606 A   1   0,3 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

607 A   1   1,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

608 A   2   2,9 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

609 A   3   2,0 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

610 A   2   2,5 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

611 A   3   3,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten Gnag 

612 A   7   5,6 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

613 A   22   7,8 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

614 A   1   2,9 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Hugg I.R. 

615 A   1   1,7 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Snitt I.R. 

616 A   1   3,6 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Gnag 

617 A   1   2,0 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 
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618 A   1   1,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Gnag 

619 A   1   4,3 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Gnager + rovd. 

620 A   1   4,1 U Fyll Halv< Tørr Sau/geit Hånd Mc     Uten Gnagergnag 

621 A   1   2,0 U Fyll Frag. Fersk Gris Brystkasse Costae     Snitt Gnagergnag 

622 A   1   0,3 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

623 A   1   1,2 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Brystkasse Costae     Uten I.R. 

624 A   1   3,4 U Fyll Frag. Fersk Storfe Brystkasse Costae     Uten I.R. 

625 A   1   5,9 U Fyll Frag. Fersk Storfe Brystkasse Costae     Uten I.R. 

626 A   1   1,5 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

627 A   1   2,8 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

628 A   1   5,5 U Fyll Halv< Tørr Gris Fremre ekstr. Radius Dx   Uten Rovdyrgnag 

629 A   1   1,0 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

630 A   1   5,5 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

631 A   1   5,7 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

632 A   2   0,4 U Fyll Frag. Fersk Lite dyr Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

633 A   12   2,1 U Fyll Frag. Fersk Jordrotte Div Div.     Uten I.R. 

634 A   1   15,0 U Fyll Frag. Fersk Stort dyr Rørbein Ubestemt     Uten Rovdyrgnag 

635 A   1 2 14,3 U Fyll Frag. Fersk Storfe Bakre ekstr. Tibia     Uten I.R. 

636 A   1 2 39,2 U Fyll Frag. Fersk Storfe Bakre ekstr. Tibia Dx Fusjonert Uten I.R. 

637 A   1   6,2 U Fyll Frag. Tørr Mellomstort Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

638 A   1   28,4 U Fyll Frag. Tørr Storfe Fremre ekstr. Scapula Sin Fusjonert Uten I.R. 

639 A   1   12,4 U Fyll Hel Tørr Storfe Dent Molar max Sin   Uten I.R. 

640 A   1   7,2 U Fyll Hel Tørr Storfe Dent P4 max Sin   Uten I.R. 

641 A   1   4,9 U Fyll Halv< Tørr Storfe Dent Molar mand     Uten I.R. 

642 A   1   4,2 U Fyll Halv< Fersk Sau/geit Dent M3 mand Dx   Uten I.R. 

643 A   1   2,9 U Fyll Hel Fersk Sau/geit Dent M2 mand Dx   Uten I.R. 

644 A   1   1,2 U Fyll Hel Fersk Sau/geit Dent M1 mand Dx   Uten I.R. 

645 A   1   0,8 U Fyll Frag. I.R. Stort dyr Dent Dent     Uten I.R. 

646 A   1   0,5 U Fyll Frag. I.R. Drøvtygger Dent Dent     Uten I.R. 
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647 A   1   1,0 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Dent Tannrot     Uten I.R. 

648 A   1   0,7 U Fyll Frag. Tørr Gris Ryggrad Vertebrae   Ufusjonert Uten I.R. 

649 A   1   0,6 U Fyll Hel Fersk Gris Hånd/fot Ph1   Fusjonert Uten I.R. 

650 A   1   1,1 U Fyll Hel Fersk Storfe Hånd/fot 
Sesambein, 
moickum Sin   Uten I.R. 

651 A   1   13,1 U Fyll Frag. Tørr Storfe Bakre ekstr. Coxae Dx   Hugg I.R. 

652 A   1   10,3 U Fyll Halv< Fersk Storfe Fot Calcaneus Dx   Hugg I.R. 

653 BP S18 (A) 1   20,8 U   Frag. Fersk Stort dyr Bakre ekstr. Coxae     
Hugg og 
snitt I.R. 

654 A   1 4 0,2 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

655 A   1   0,9 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

656 A   1   0,1 B   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

657 A   14   2,2 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

658 A   3   0,6 U Fyll Halv< Fersk Jordrotte Div Div.     Uten I.R. 

659 A   1 2 2,2 U Fyll Frag. Tørr Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

660 A   2   1,3 U Fyll Frag. Fersk Mellomstort Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

661 A   3   1,1 U Fyll Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

662 A   1   5,1 U Fyll Hel Fersk Sau/geit Dent Molar max Sin   Uten I.R. 

663 A   1   4,0 U Fyll Halv< Fersk Storfe Dent Molar mand     Uten I.R. 

664 A   1   0,5 U Fyll Halv< Fersk Storfe Dent Incisiv mand Sin   Uten I.R. 

665 A   1   0,4 U Fyll Hel Fersk Storfe Dent Incisiv mand Dx   Uten I.R. 

666 A   1   0,6 U Fyll Hel Fersk Sau/geit Dent P2 max  Dx   Uten I.R. 

667 A   4   1,3 U Fyll Frag. I.R. Drøvtygger Dent Dent     Uten I.R. 

668 A   1   0,2 U Fyll Frag. I.R. Ubestemt Dent Tannrot     Uten I.R. 

669 A   1   0,8 U Fyll Frag. Tørr Sau/geit Bakre ekstr. Femur Dx Ufusjonert Uten I.R. 

670 A   1   0,7 U Fyll Frag. Fersk Sau/geit Bakre ekstr. Tibia Sin Fusjonert Uten I.R. 

671 A   1   0,4 U Fyll Frag. Fersk Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

672 A   1   3,7 U   Frag. Tørr Storfe Brystkasse Costae     Uten I.R. 



126 
 

673 A S13 7   0,6 B   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

674 A S13 3   1,7 B   Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

675 A S13 6   0,7 U   Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

676 A S13 1   0,4 U   Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

677 A   18   8,6 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

678 A   9   3,9 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

679 A   13   9,7 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

680 A   15   15,0 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten   

681 A   36   51,1 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

682 A   ##   85,5 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

683 A   3   6,9 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

684 A   1   0,5 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Hånd/fot Ubestemt     Uten   

685 A   1   0,4 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

686 A   3   0,7   Fyll Frag. I.R.           Uten   

687 A   6   8,6 B Fyll Halv< I.R. Bjørn Hånd/fot Ph3     Uten   

688 A   1   1,7 B Fyll Frag. I.R. Menneske Kranie Zygomaticum Dx   Uten   

689 A   9   2,0 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

690 A   4   2,8 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

691 A   11   8,1 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten   

692 A   ##   53,3 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

693 A   2   2,4 B Fyll Halv< I.R. Bjørn Hånd/fot Ph3     Uten   

694 A   2   0,7   Fyll Frag. I.R.           Uten   

695 A   21   5,5 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

696 A   2   1,0 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten   

697 A   2   5,3 B Fyll Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

698 A   1 2 0,6 B   Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

699 A S14 6   1,8 B   Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

700 D       71,1 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten   

701 D       44,5 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten   
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702 D       35,5 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ryggrad Ubestemt     Uten   

703 D       83,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

704 D       13,6 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten   

705 D       540,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

706 D       116,4 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

707 D       128,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

708 D       16,8 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Brystkasse Costae     Uten   

709 D       39,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten   

710 D       5,2 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten   

711 D   1   0,1 U Grav Frag. I.R. Sau/geit Dent Dent     Uten I.R. 

712 D   1   0,5 B Grav Frag. I.R. Bjørn Hånd/fot Ph3     Uten   

713 D   1   0,3 B Grav Halv< I.R. Gris Hånd/fot Ph3     Uten   

714 D   6   1,1 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Dent Tannrot     Uten   

715 D   1   0,2 B Grav Frag. I.R. Menneske Hånd Phalang     Uten   

716 D   7   5,9   Grav Frag. I.R.           Uten   

717 D   1   2,4 B Grav Halv< I.R. Sau/geit Fot Calcaneus Dx Fusjonert Uten   

718 D   1   1,6 B Grav Frag. I.R. Hund Bakre ekstr. Tibia Sin Fusjonert Uten   

719 D   1   0,2 B Grav Hel I.R. Hund Hånd Mc1 Dx Fusjonert Uten   

720 D   1   0,3 B Grav Frag. I.R. Hund Hånd Mc5   Fusjonert Uten   

721 D   1   1,3 B Grav Hel I.R. Sau/geit Fot CT Sin Fusjonert Uten   

722 D   1   0,2 B Grav Hel I.R. Hund Hånd/fot Ph2   Fusjonert Uten   

723 D   1   0,4 B Grav Hel I.R. Hund Hånd/fot Ph1   Fusjonert Uten   

724 D   1   0,2 B Grav Halv< I.R. Hund Hånd/fot Ph1   Fusjonert Uten   

725 D   1 2 0,2 B Grav Halv< I.R. Hund Hånd/fot Ph1   Fusjonert Uten   

726 D   1   0,4 B Grav Halv< I.R. Hund Ryggrad Vcaud   Fusjonert Uten   

727 D   1   0,1 B Grav Halv< I.R. Hund Ryggrad Vcaud   Fusjonert Uten   

728 D   1   0,1 B Grav Hel I.R. Hund Hånd/fot Phalang   Ufusjonert Uten   

729 D   4   1,4 B Grav Frag. I.R. Storfe Ryggrad Vcaud     Uten   

730 D   1   3,3 B Grav Frag. I.R. Menneske Kranie Parietale Dx   Uten   

731 D   1   1,9 B Grav Frag. I.R. Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten   
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732 D   32   5,8 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

733 D   10   3,3 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Ossa plana Ubestemt     Uten I.R. 

734 D   5   2,4 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

735 D   4   11,6 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Rørbein Ubestemt     Uten I.R. 

736 D   8   1,4 U Grav Halv< Fersk Jordrotte Div Div.     Uten I.R. 

737 D   2   2,9 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

738 D   1   0,5 U Grav Frag. Fersk Storfe Kranie Incisiv max Dx   Uten I.R. 

739 D   1   0,9 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Kranie Ubestemt     Uten I.R. 

740 D   1   4,6 U Grav Halv< Fersk Gris Dent M3 mand Dx   Uten I.R. 

741 D   1   1,2 U Grav Halv< Fersk Sau/geit Dent Molar mand Sin   
Mulig 
hugg I.R. 

742 D   1   0,5 U Grav Frag. Fersk Gris Dent Ubestemt     Uten I.R. 

743 D   1   0,1 U Grav Frag. Fersk Ubestemt Dent Tannrot     Uten I.R. 

744 D   1   0,1 U Grav Frag. I.R. Sau/geit Dent Dent     Uten I.R. 

745 D   1   0,6 U Grav Frag. Tørr Sau/geit Brystkasse Costae   Ufusjonert 
Hugg og 
snitt I.R. 

746 D   1   2,8 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Spongiosa Ubestemt     Uten I.R. 

747 D   1   2,4 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     
Mulig 
hugg I.R. 

748 D   1   0,9 U Grav Frag. Tørr Ubestemt Ubestemt Ubestemt     Uten I.R. 

 


