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SAMMENDRAG 
I perioden 10. til 12.5.2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum i Oslo en mindre 
undersøkelse av lokaliteten id129158 på den vestre siden av Osneset. Undersøkelsen 
inngikk som en del av et større prosjekt ved navn Osensjøen – på vippen? som 
gjennomføres i forbindelse med fornyet konsesjon for kraftverket ved Søndre Osa. 
Prosjektets hovedproblemstillinger var knyttet til landhevingsforløpet ved Osensjøen, mer 
konkret muligheten for ujevn landheving i den nordre og søndre enden av sjøen og en 
eventuell vippeeffekt som resultat av dette. Undersøkelsen av lokaliteten inngikk som en 
del av tilnærmingen til disse problemstillingene og målsettingen med undersøkelsen var å 
fremskaffe best mulige dateringer av og informasjon om boplassaktiviteten gjennom 
utgravning av en begrenset del av lokaliteten. I praksis ble det anlagt en sjakt i den vestre 
enden av id 129158, på et sted hvor potensialet for funn og radiologiske dateringer ble 
vurdert som høyt. Det fremkom et begrenset funnmateriale fra den utgravde sjakta med 
en funnmateriale preget av stor råstoffvariasjon. Tilstedeværelsen av jaspis og kambrisk 
flint samt omfattende utnyttelse av lokal kvartsitt gir funnmaterialet et østlig preg. En 
samlet vurdering av råstoffbruk og tilstedeværelsen av mikroflekketeknologi daterer 
boplassaktiviteten til den senmesolittiske nøstvetfasen eller mellommesolitikum. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
OSENSJØEN – PÅ VIPPEN? 
DELRAPPORT 2: HAGEN  
HAGEN 73/5, ÅMOT, HEDMARK  
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Osensjøen er omformet som følge av omfattende vassdragsregulering. Sjøen har vært 
regulert siden 1847, først som fløtningsdam og fra 1928 til kraftproduksjons- og 
flomdempingsformål. Fra 1981 brukes innsjøen som magasin for Osa kraftverk dit vannet 
ledes i en tunnel fra den nordvestre delen av vannet. Konsesjonseier er Glommens og 
Laagens Brukseierforening.  
 
I 1960 ble arkeologiske undersøkelser en del av forberedelsene for vannkraftutbygging. 
Vassdrag som ble regulert før dette tidspunktet ble utbygd uten at lovpålagte 
kulturminneundersøkelser ble gjennomført. De fleste konsesjonene som ble gitt før 1960 
skal nå fornyes eller vilkårene skal revideres. Olje- og energidepartementet har på 
bakgrunn av forslag fra Riksantikvaren, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
Energibedriftenes landsforening og regional kulturminneforvaltning, innført en 
sektoravgift for kraftverkskonsesjonærer der inntektene skal brukes til finansiering av 
kulturminnetiltak i utbygde vassdrag, hvor konsesjonen skal fornyes eller vilkårene skal 
revideres (St.prp. nr. 1 (2007-2008) for OED, s. 50). 
  
Konsesjonsfornyelse for regulering av Osensjøen ble gitt i 1999 gitt til Glommens og 
Laagens Brukseierforening under vilkår om kulturminneundersøkelser både av 
kulturminner i reguleringssonen og de nærmestliggende områder (St.prp. nr. 69 1997-98, 
Ny konsesjon for regulering av Osensjøen). Allerede i 2008-09 utarbeidet KHM en 
foreløpig prosjektplan for registrering og utgravning av automatisk fredete kulturminner 
ved Osensjøen (Damlien 2009). I 2016 ble det utarbeidet en ny og mer detaljert 
prosjektplan i samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune (HFK), Norsk Maritimt 
museum (NMM) og Kulturhistorisk museum (KHM) (Persson et al. 2016). 
Prosjektplanen legger opp til at det i løpet av 2016 skal gjennomføres en innledende 
undersøkelse, trinn 1, med fokus på å skaffe grunnleggende kunnskap om 
bevaringstilstanden for steinalderboplassene ved Osensjøen, samt å fremskaffe faglige 
avklaringer for prosjektets hovedproblemstillinger.  
 
HFK, NMM og KHM har i henhold til prosjektplanen ansvar for gjennomføringen av 
ulike deler av prosjektet. HFK har ansvar for registrering langs den sørlige delen av 
Osensjøen og Vesle Osensjøen, mens NMM har ansvar for problemstillinger knyttet til 
naustlokaliteter og fiskeri. KHMs ansvar omfatter å gjennomføre prøvegravinger på et 
utvalg av kjente kulturminnelokaliteter. Erfaringene fra trinn 1 skal samles i en felles 



Gnr. 73/5, Åmot kommune  Saksnr. 2015/11783 
 
  

 6 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

rapport som legges til grunn for en fornyet prosjektplan for et eventuelt trinn 2 som skal 
gjennomføres i 2017.  
 

 
Figur 1. Geografisk plassering av de tre lokalitetene som ble undersøkt av Kulturhistorisk museum i 
forbindelse med årets utgravninger. 1: Osneset, se delrapport 1 (id 129155). 2: Hagen (id 129158). 3: 
Skavernodden, se delrapport 3 (id 70518). (Kartgrunnlag: www.norgeskart.no. Illustrasjon: Torgeir 
Winther/KHM). 
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2 DELTAGERE, TIDSROM 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Per Persson (KHM) Prosjektleder KHM 10.-12.5.16 3 
Torgeir Winther (KHM) Utgravningsleder 10.-12.5.16 3 
Svein Vatsvåg Nielsen (KHM) Assistent 10.-12.5.16 3 
Sum   9 

3 BESØK OG FORMIDLING  
Det ble ikke gjennomført planmessig formidling i felt i forbindelse med årets 
undersøkelse på Skavernodden. 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

4.1 OM OSENSJØEN 
Osensjøen er en nesten tre mil lang innsjø beliggende i Åmot og Trysil kommune, 
Hedmark fylke. Innsjøen dekker i alt 43,32 km2, og er opptil 117 meter dyp. Sjøen har sitt 
avløp gjennom elva Søndre Osa til Rena elv og deretter til Glomma. Elva Nordre Osa har 
utløp ved nordøstenden av sjøen, mens elva Slemma har forbindelse til innsjøens 
nordvestre ende. Elvene Næringa og Grylla har utløp ved Søndre Osa i den sørlige enden 
av sjøen, og her er Osensjøen og den mindre innsjøen Vesle Osensjøen forbundet av en 
kanal. Innsjøen er bred og åpen mot nord, mens sjøen i den sørlige delen er sjøen smalere 
og strendene brattere. Landskapet preges først og fremst av skogen og smale åser som 
omkranser innsjøen. Flere gårder og småbruk ligger nær strandlinjen, med åkre, eng og 
beitemark. 
 
Berggrunnen langs østsida av Osensjøen består av grunnfjellsbergarter som gneis og 
migmatitt mens det på den vestre siden er sandsteinsbergarter som dominerer. I den 
nordre enden av Osensjøen – og i et smalt belte på den østre siden av sjøen – er det 
forekomster av kambrisk sandstein og skifer. Den kalkrike og mer lettforvitrede skiferen 
har skapt relativt gode næringsforhold i dette vassdraget, som dermed skiller seg ut fra de 
andre, mer saltfattige og næringsfattige tilløpselvene. Løsmassene i områdene rundt sjøen 
består først og fremst av morenejord av varierende tykkelse, med til dels mye stein i 
overflaten. Enkelte steder har morenen dannet terrasser og større morenehauger. Langs 
elvene Slemma og Nordre Osa i den nordre enden av sjøen, og rundt Vesle Osensjøen i 
den sør, består løsmassene av breelvavsetninger. Større myrområder finnes nord for 
innsjøen, spesielt rundt elvemunningene.  
 
I faglig program for vassdragsundersøkelser i Sør-Norge karakteriseres landskapet som 
Osensjøen er en del av som skogsområdene på det indre Østlandet (Indrelid 2009:40, 52). 
Landskapsregionen strekker seg fra Finnskogen i nordøst til Telemark i sørvest og 
omfatter den største delen av det østnorske landskapet. 
 
Røyefisket i Osensjøen representerte en viktig ressurs før reguleringen. Frem til 1802 var 
Osensjøen kongsalmenning og fisket i sjøen var strengt regulert. I utgangspunktet ble 
retten til å drive røyefiske i Osensjøen tildelt gårder på østsiden av Glomma i Elverum og 
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Åmot fikk også flere av gårdene ved Osensjøen fiskerett. Røyefiskets popularitet og 
økonomiske viktighet forsvant gradvis mot midten av 1800-tallet (Nysæther 1977:259-
261). Den naturlige vandringen av ørret fra Søre Osa opp til Osensjøen har vært avbrutt i 
mer enn 40 år, og både ørret- og røyebestanden i Osensjøen ble svekket ved den gamle 
reguleringen. Det er i dag betydelige bestander av sik og lågåsild i sjøen, samt mindre 
bestander av røye, ørret, gjedde, abbor, mort og lake (ibid.:251-252). Det er i dag en stor 
elgstamme i Åmot. Elgen beiter i åsene i de snøfrie årstidene og trekker ned i dalene om 
vinteren (Bergstøl 2008 med ref.). 
 

4.2 TIDLIGERE FUNN OG REGISTRERINGER VED OSENSJØEN 
Det er fra tidligere registrert en rekke fornminner og løsfunn langs Osensjøens bredder. 
En stor andel av de kjente fornminnene er lokaliteter fra steinbrukende tid men det er 
også registrert et stort antall kullgroper og fangstgroper fra jernalder/middelalder. I all 
hovedsak er det kjent kulturminner rundt den nordre enden av Osensjøen. Det er utført få 
registreringer og kjent langt færre kulturminner langs den sørlige delen av sjøen. De 
fagmessige undersøkelsene i området er i første rekke registreringer, utført i varierende 
omfang fra 1960-tallet og frem til 2010-tallet.  
 
De første arkeologiske undesøkelsene ved Osensjøen ble utført av Irmelin Martens i 1961 
og 1962. Det ble da registrert flere lokaliteter fra steinbrukende tid langs nordenden av 
sjøen. Registreringen omfattet strandsonen på begge sider av bukta Valmen ved utløpet 
av Osensjøen, videre nordover langs vestsiden av sjøen mot Garviken, områdene rundt 
utløpet til Slemma og strendene ved munningen til Nordre Osa og den østre bredde helt 
sør til Fuglesanden (se figur 1). Det ble også tatt en del prøvestikk ved Vesle Osensjøen. I 
tillegg ble det også utført mindre utgravninger i form av sjakter og prøveruter innenfor tre 
lokaliteter. Lokalitetene strekker seg fra strandkanten og høyere opp i terrenget. De øvre 
lokalitetene eller -partiene ligger på moreneformasjonene over høyeste vannstand. 
Martens påpeker det store potensialet for steinalder langs nordenden av sjøen. Hun 
kommenterer funn av artefakter på de enkelte lokalitetene og bemerker spesielt de store 
koksteinsforekomstene langs strendene (Martens 1962). 
 
Deler av området ble også registrert for Økonomisk kartverk i 1978 og 1986. Ti 
lokaliteter ble kartlagt, deriblant flere av lokalitetene registrert av Martens. I forbindelse 
med prosjektet «Øvelse Elg» i regi av NINA i 1994 ble det også registrert langs 
nordenden av sjøen. I 1997 foretok Boaz en registrering langs utvalgte deler av 
strandsonen ved nordenden av sjøen samt langs elva Søndre Osa. Målsetningen var å 
vurdere tilstanden til allerede registrerte lokaliteter samt å registrere eventuelle nye 
lokaliteter (Boaz 1998). 
 
Hedmark fylkeskommune har i løpet av 2000-tallet gjennomført mange registreringer ved 
Osensjøen (Amundsen 1998; Mjaaland 2005; Smiseth 2009, m.fl.). Spesielt viktig er en 
omfattende registrering som ble gjort 2009 i forbindelse med ny kommunedelplan for 
Osenområdet i Åmot kommune (Stafseth 2009). Det ble tatt prøvestikk, sjaktet og foretatt 
strandflateregistrering på mange av lokalitetene ved tettstedet Nordre Osen.  
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Figur 2. Oversiktskart over id129158 og omkringliggende lokaliteter. Svarte polygoner: områder med 
avskrevne strukturer. Røde polygoner: områder med positive prøvestikk. Kilde: Stafsteth 2009.  
(Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Illustrasjon: Torgeir 
Winther/KHM). 
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Åmot kommune befinner seg i en særstilling da det i de senere årene har vært 
gjennomført en rekke arkeologiske registrerings- og utgravningsprosjekter. I forbindelse 
med Rødsmoprosjektet (1993-1997) ble det registrert og undersøkt et stort antall 
fornminner på Rødsmoen ca. 2 mil vest for Osensjøen (Narmo 1997). I forbindelse med 
etableringen av Regionfelt Østlandet ble det gjennomført arkeologisk registrering av et 
areal på 230 km2 og påvist til sammen 2191 automatisk fredete kulturminner. De 
reflekterer et bredt spekter av aktiviteter gjennom et tidsrom på 10 000 år, fra steinalder 
til og med middelalder (Amundsen et al. red. 2003). KHM utførte i perioden 2003-2007 
arkeologiske utgravninger Gråfjellområdet og ved Rena elv (Stene red. 2010; Amundsen 
red. 2007; Rundberget red. 2007). 
 
I tillegg til de forvaltningsinitierte registreringene og utgravningene er det gjennom en 
årrekke innsamlet et stort antall gjenstander fra Osensjøen ved lav vannstand, og da i 
særlig grad storredskaper fra steinbrukende tid. Dette materialet oppbevares dels på 
Kulturhistorisk museum, Norsk Skogsmuseum og Glomdalsmuseet i Elverum og på et 
lokalt bygdemuseum i Nordre Osen. Et ukjent antall funn befinner seg også i privat eie 
(Amundsen 2011). I 2010 ble et stort antall gjenstander overlevert til HFK av Knut 
Holtbråten. Gjenstandene er samlet inn ved lav vannstand over en årrekke og stammer fra 
hovedsakelig fra Valmen og Osneset i den nordre delen av sjøen. Gjenstandene vil bli 
katalogisert og innlemmet i Kulturhistorisk museums samlinger som en del av prosjektet. 
I tillegg til de mange funnene fra steinbrukende tid finnes det også et lite antall løsfunn 
fra jernalder og middelalder ved Osensjøen. Seks av de åtte funnene som trolig skal 
knyttes til jernalder og middelalder stammer fra den sørlige enden av sjøen.  
 

4.3 ID129158 
Lokaliteten ble registrert i 2009 i forbindelse med den omtalte kommunedelplanen for 
Osenområdet i Åmot kommune (Stafseth 2009). Id129158 strekker seg langs det som i 
dag er en nordvest-sørøstlig orientert bukt på den vestre siden av Osneset (se figur 1). 
Ved lav vannstand er strandsonen en langgrunn flate dekket av sand og utvasket 
torvmark. I følge lokale kilder har et om lag 20-30 meter bredt belte av myra erodert vekk 
i løpet av de siste tiårene, og dagens strandflate har tidligere vært myrlendt terreng 
(Stafseth 2009:71). I forbindelse med befaring av registreringsområdet ble det observert 
26 strukturer av skjørbrent stein på denne strandflata, samt at det ble gjort flere løsfunn 
av gjenstander. På bakgrunn av disse funnene ble det satt en rekke prøvestikk på lave, 
tørre rygger i de nordvestlige og sørøstlige endene av bukta, samt på en brink i midten av 
bukta. Det ble gjort funn på alle tre steder. På grunn av tykke torvlag, fra 1 meter og 
stedvis helt opp til 2,5 meter tykke, ble det ikke satt prøvestikk i myra. På grunnlag av 
funnene fra prøvestikkingen, samt strukturene og løsfunn på strandflata, ble det antatt at 
aktivitetsområdene kunne strekke seg under myra. Lokaliteten, som rundt regnet måler 18 
000 m2, inkluderer derfor også om lag 5500 m2 med myrdekte områder hvor det ikke er 
påvist spor av menneskelig aktivitet. 
 
I årene etter 2009 er det gjennomført flere befaringer på stedet av Hedmark 
fylkeskommune, spesifikt med henblikk på å forstå funksjonen til de observerte 
strukturene med skjørbrent stein på strandflatene rundt Osneset. Etter nærmere 
undersøkelser av flere strukturer er ifølge Kjetil Skare (pers. med.) ved HFK konkludert 
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med at strukturene i realiteten representerer sluttresultatet av et hendelsesforløp med 
myrerosjon og forflytning av is. Når partier i myra som overlagrer konsentrasjoner av 
skjørbrent stein vaskes ut i løpet av sommerhalvåret, når vannet er på sitt høyeste, vil 
steinene også vaskes ut. Som regel vil steinene avsettes i umiddelbar nærhet av den aktive 
erosjonskanten, og det virker lite trolig at bølger vil flytte steinene særlig langt. 
Magasinet ved Osensjøen tappes ned i løpet av vinterhalvåret, men dette skjer først etter 
at isen har lagt seg på vannet. De utvaskede skjørbrente steinene ved erosjonskanten vil 
dermed lett kunne fryse fast i isen. På grunn av de lokale klimatiske forholdene stiger 
vannet i Osensjøen ofte før all isen har smeltet. Når vannet igjen stiger vil bølger dermed 
kunne flytte isblokker med fastfrosne skjørbrente steiner rundt på de store strandflatene 
rundt Osneset. Når blokkene smelter vil resultatet bli tilsynelatende in situ 
konsentrasjoner av skjørbrent stein rundt omkring på strandflatene. Denne 
forklaringsmodellen kan trolig også forklare hvorfor det til stadighet blir gjort 
gjenstandsfunn langt ute på strandflatene rundt Osneset, i områder hvor den originale 
markflaten er borte for lengst og hvor det dermed heller ikke har vært aktiv erosjon på en 
årrekke. Strukturene i seg selv kan dermed avskrives, selv om de stadig bærer vitnebyrd 
om at det finnes aktivitetsområder i områdene under myra. 
 
Dersom man ser bort fra de avskrevne strukturene på strandflata omfatter lokaliteten i 
praksis tre separate aktivitetsområder påvist ved prøvestikking i tillegg til et ukjent antall 
aktivitetsområder i de myrdekte områdene (se figur 2). De tre aktivitetsområdene 
befinner seg henholdsvis i den vestre enden av lokaliteten, midt på, og i den østre enden 
(se vedlegg i, Stafseth 2009). Funnmaterialet fra aktivitetsområdene er relativt moderat; 
vest (8 prøvestikk): 55 funn av flint, jaspis, kvartsitt/kvarts og annen bergart, midt på (to 
prøvestikk): 22 funn av jaspis, kvartsitt/kvarts og annen bergart, og øst (seks prøvestikk): 
61 funn av flint, jaspis, kvartsitt/kvarts og annen bergart. Det er ikke funnet diagnostiske 
gjenstander. Det ble kun identifisert ett redskap, en skraper, og denne kommer fra 
aktivitetsområdet midt på lokaliteten. I tillegg ble det er funnet flekkefragmenter i alle de 
tre aktivitetsområdene.  
 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
I den nordre enden av Osensjøen er det kjent et stort antall arkeologiske kulturminner fra 
steinalderen, mens det i forkant av prosjektet ikke var kjent en eneste lokalitet i den 
sørlige enden. Dette kan skyldes at det i langt mindre grad er gjennomført arkeologiske 
registreringer rundt denne delen av sjøen, men som tidligere omtalt gjorde Irmelin 
Martens en mindre innsats i nettopp dette området i 1961-1962. Det er gjort flere forsøk 
på å forklare mangelen på boplasser i den sørlige enden av sjøen, og en av teoriene er 
knyttet til den postglasiale landhevingen. Landhevingen kan ha virket inn på området og 
medført en ujevn heving, eller vippeeffekt, på innsjøen med en høydeforskjell på flere 
meter mellom nord og sør. Betydningen av landhevingen for Osensjøen er foreløpig ikke 
avklart, men siden sjøen har både har innløp og utløp i den nordre delen av sjøen kan 
boplasser fra steinalder ligge under dagens vannivå i søndre del av sjøen, dersom man 
forutsetter at boplassene rundt vannet har vært strandbundne. Vippeeffekten i innlandet er 
et kjent fenomen innenfor norsk arkeologi, men det er ikke foretatt større systematisk 
undersøkelser av dette (Elvestad et al. 2004:19). 
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Figur 3. To ulike modeller for landheving, som vil ha store variasjoner i vippeeffektens utslag i Osensjøen. 
Til venstre fra Påsse og Andersson 2005, til høyre Fjeldskaar personlig meddelelse til Per Persson i 2015. 
Begge viser landheving etter 10.000 BP, i meter. Ekvidistanse: 50 respektive 20 meter. Osensjøen 
skjematisk marker med blått polygon. Illustrasjon hentet fra Persson, Skare og Wammer (2016). 

Det eksisterer i dag flere ulike modeller for landheving i innlandet som gir motstridende 
argumenter for hvorvidt det har vært en vippeeffekt i Osensjøen eller ikke. Den generelle 
modellen for landheving tar utgangspunkt i en relativt homogen landheving med 
utgangspunkt i at isens tyngde var størst rundt Bottenviken (se figur 3, til venstre). 
Modellen baserer seg i hovedsak på landhevingsdata som er innhentet i kystnære strøk og 
kan derfor være noe upresis i innlandet. Ifølge denne modellen ligger Osensjøen parallelt 
med isobaselinjene, noe som betyr at Osensjøen trolig ikke har vært utsatt for vippeeffekt. 
En annen modell, basert på tektoniske observasjoner og beregninger, viser imidlertid at 
Osensjøen kan ligge på tvers av en slik isobaselinje (se figur 3, til høyre). Dette kan ha 
ført til en vippeeffekt med utslag på opp til 10-12 meter oversvømmelse i sør (personlig 
meddelelse til Per Persson fra prof. Willy Fjeldskaar, UiS).  
 
Det er med andre ord usikkert om det i det hele tatt har vært en vippeeffekt i Osensjøen, 
og før man eventuelt begynner å lete etter oversvømte boplasser vil det være nødvendig å 
påvise og kartlegge en eventuell vippeeffekt. Målet for trinn 1 er derfor å avklare 
hvorvidt og i hvilken grad Osensjøen er påvirket av vippeeffekten, og derigjennom 
avklare om det er potensial for bevarte steinalderboplasser i magasinet. Er det sannsynlig 
at Osensjøen inneholder et sunket landskap med velbevarte steinalderlokaliteter? 
 
For å svare på disse spørsmålene skal det gjennomføres tre ulike delundersøkelser i 2016: 
 

• Det skal gjennomføres en geologisk undersøkelse i den sørlige delen av sjøen. Det 
er planlagt å ta ca. 20 sedimentprøver for å undersøke om det er bevarte 
terrestriske lag på bunnen av sjøen, og i hvilke dybder de forekommer. 
Prøvetakningen vil gjennomføres av innleid fagpersonell fra Naturgeografisk 
institutt ved Universitetet i Bergen.  

• Ettersom det i første rekke er mangelen på registrerte steinalderboplasser ved 
Osensjøens sørlige bredder som er bakgrunnen for undersøkelsen av den mulige 
vippeeffekten, er det planlagt å gjennomføre arkeologiske registreringer av 
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strandsonen og tørrlagte deler av reguleringssonen før magasinet fylles på våren. 
HFK vil med bistand fra KHM og NMM gjennomføre prøvestikking og 
overflateregistrering i disse områdene.  

• Vippeeffekten skal også undersøkes ved at det foretas prøvegravninger på kjente 
boplasser i nordre Osen. Dersom det har vært en vippeeffekt i Osensjøen vil det 
sannsynligvis ha vært en landheving i den nordre delen av sjøen. En slik 
landheving vil medføre at de eldste mesolittiske boplassene vil komme til å ligge 
over dagens hevede vannivå, mens de neolittiske boplassene ligger i dagens 
strandsone. Mesteparten av de mange funnene fra nordre Osensjøen er samlet på 
strendene og omfatter for det meste store artefakter fra neolitikum og bronsealder. 
Dette kan skyldes at de mesolittiske gjenstandene er vanskeligere å oppdage, men 
det kan også tale for en vippeeffekt. Det er derfor stort behov for C14-dateringer 
av lokalitetene i nord. En helt spesiell mulighet til datering er at mange av 
lokalitetene ligger ved myr. Dersom det lar seg gjøre å etablere en stratigrafisk 
relasjon mellom myr og bosetning kan denne dateres gjennom en C14-datering av 
myrlagene. For å bedømme potensialet til slike dateringer vil KHM gjennomføre 
prøveundersøkelser på enkelte av lokalitetene på Osneset. Omfanget begrenses til 
noen enkelte kvadratmeter.   

 
KHMs undersøkelse av lokalitet id129158 inngår i gjennomføringen av den sistnevnte 
delundersøkelsen i prosjektets trinn 1. Målsetningen for utgravningen knyttet seg derfor 
til den mulige landhevingen i nordre Osen, og utgravningen ble gjennomført med tanke 
på å skaffe best mulige data for å belegge eller avvise en slik landheving. I praksis ble 
følgende momenter vektlagt: 
 

• Kartlegge relasjonen mellom myra og boplassen. 
• Datering av myra. 
• Datering av den forhistoriske aktiviteten. 
• Aktivitetens karakter og boplassens høyde over havet.  

 

5.2 DOKUMENTASJON 
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 
lokalitet. Denne løsningen er svært sårbar for forstyrrelser som skaper dårlige 
mottaksforhold for satellitter, for eksempel ved arbeid i eller i nærheten av skog. Årets 
undersøkelser ved Osensjøen foregikk i overgangen mellom de nedtappede områdene i 
Osensjøens basseng og områder dekket av relativt åpen furuskog langs sjøens bredder. På 
forhånd var det derfor grunn til å tro at det kunne bli problematisk å få tilstrekkelig 
satellittdekning for innmåling med god nøyaktighet ved bruk av CPOS GPS, og at en 
løsning med totalstasjon ville gi mer nøyaktige måledata. Grunnet praktiske hensyn 
knyttet til fremkommelighet og transportbehov ble det likevel vurdert at innmåling med 
begrenset nøyaktighet ville være tilstrekkelig for det begrensede innmålingsbehovet som 
ville være gjeldende under gjennomføringen av prosjektets trinn 1. I felt viste det seg at 
det i praksis var mulig å få relativt høy nøyaktighet på innmålingene selv i lett skogkledt 
terreng, men at dekningen var svært ustabil og at det tok lang tid å gjennomføre 
innmålingen. Det derfor kun gjort et minimum av innmåling i felt, men tilstrekkelig til å 
dokumentere det arbeidet som ble gjennomført.  
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Figur 4. Torgeir Winther starter opp innmålingsutstyret. Innmåling i på strandflatene rundt Nordre Osen 
var uproblematisk, men forholdene på tørt land var utfordrende og tidskrevende. Foto: Cf35020_231, tatt 
mot sørvest. Fotograf: Svein V. Nielsen.  

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og analyse av 
innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GIS-data ble 
ESRIs ArcMap 10 benyttet.  
 
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-
format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 
kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 
og ESRIs ArcMap 10.  
 
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 
lagring og eventuell distribusjon. 
 
Undersøkelsen ble dokumentert med et digitalkamera av typen Canon Power Shot SX60 
HS. Lister over foto, tegninger og funn ble ført i appen Numbers på er iPad. Backup av 
all digital dokumentasjon ble gjort fortløpende i løpet av utgravningen. 
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Figur 5. Oversikt over utgravde og utspadde ruter langs profil på id129158. Hedmark fylkeskommunes 
prøvestikk T034 er markert i profilens nordre ende. (Kartgrunnlag Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NE12000-150408SAS. Illustrasjon: Torgeir Winther/KHM). 
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5.3 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 
Utgravningen ble gjennomført i løpet av perioden 10.5 til 12.5.2016. En av 
hovedmålsettingene for feltarbeidet var å kartlegge relasjonen mellom myra og 
steinalderaktiviteten på lokaliteten. Øvrige målsettinger var knyttet til å fremdrive 
dateringer av myra og den steinalderaktiviteten som ble funnet på stedet. Det ble vurdert 
at en strategisk plassert profil kunne gi mye informasjon om disse forholdene, og at det 
også kunne være gode muligheter for å kunne ta ut daterbart materiale fra bunnen av 
myra. Det ble derfor anlagt en profil innenfor aktivitetsområdet i lokalitetens vestre ende 
(se figur 2). Profilen var orientert i en omtrentlig sørvest-nordøstlig retning og strakk seg 
fra et punkt om lag ni meter ut i erosjonssonen og fem meter inn på tørt land (se figur 5). 
Langs denne 14 meter lange profilen ble det deretter gravd en sjakt bestående av ruter på 
1 x 0,5 meter eller 0,5 x 0,5 meter. De utgravde løsmassene ble vannsåldet med 4 mm 
maskevidde, og funn ble relatert til rutene, samt til mekaniske og stratigrafiske lag som 
ble observert under gravingen. Deler av massene ble ikke såldet, noe som hovedsakelig 
skyldes at enkelte lag på et tidlig tidspunkt viste seg ikke å være funnførende. Dette gjaldt 
restene av myra som ble påtruffet i sjaktas sørvestlige ende og partier av erosjonskanten 
mellom de urørte og utvaskede delene av myra (se figur 5). I dette området ble det derfor 
kun såldet masser fra tre ruter. De øvrige rutene ble deretter spadd ut for å fullføre 
profilen.  
 
Totalt ble det gravd ti ruter á 1 x 0,5 meter og tre ruter á 0,5 x 0,5 meter, noe som 
tilsvarer et areal på 5,75 m2. Rutene ble gravd i svært varierende dybde, ettersom 
tykkelsen på torva og det funnførende laget varierte, samt at terrenget var skrånende mot 
sørvest langs profilen. Det ble gjort gjenstandsfunn i alle de utgravde rutene, med unntak 
av ruta mellom 1 og 2 meter, hvor det ikke fremkom funn. Det funnførende laget var 
mellom 15 og 20 cm tykt, og ble påtruffet mellom 20 og 70 cm under markoverflaten. 
Det ble dokumentert skjørbrent stein i sju av de åtte utgravde rutene.  
 
 

 
Figur 6. Høydekurve langs den fremgravde profilen. Kurven er basert på høydemålinger gjort hver meter 
langs profilen. Mottaksforholdene for GPS var variable og er en potensiell feilkilde. (Illustrasjon: Torgeir 
Winther/KHM).  
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Figur 7. Billedmontasje av den østlige profilen i sjakta som ble anlagt i den vestre enden av id129158. 
Foto: Montasjen er satt sammen av Cf35020_202, 203, 205, 205, 208, 211, 212, 214, 224, 230 og 239. 
Fotografer: Svein V. Nielsen og Torgeir Winther. (Illustrasjon: Torgeir Winther/KHM.) 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 PROFIL I SJAKT 
Den østre profilen i den utgravde sjakta ble dokumentert med foto, og figur 7 viser en 
billedmontasje av profilen. Grunnet kameraets vidvinkel og et lavt antall bilder per meter 
langs profilen inneholder montasjen en del områder hvor nøyaktigheten er dårlig. 
Kvaliteten skal likevel være god nok til at de viktigste elementene og lagene i profilen 
skal komme godt frem. Det ble gjort høydemålinger hver meter langs profilen og figur 6 
viser en rekonstruert høydekurve langs profilen. Profilens nullpunkt lå 436,8 meter over 
dagens havnivå, noe som tilsvarer om lag 0,8 meter over vannstanden i Osensjøen før 
reguleringen i 1847 (Persson et al. 2016:3).  
 
Partiet mellom 1 og 7,5 meter fra profilens sørvestlige ende lå før utgravningen 
fullstendig i erosjonssonen, og det ble antatt at alle rester av myra var erodert bort. 
Gravningen av sjakta viste imidlertid at et opp til 35 cm tykt sjikt av myras bunn var 
bevart i sjaktas østre profil (se figur 7). Nordover langs profilen ble myrlaget tynnere, og 
inne ved dagens bredd var det kun et om lag 5 cm tykt sjikt igjen. Restene av myra var 
overlagret av et opp til 5 cm tykt lag med hvit sand. I dette laget ble det funnet store 
mengder skjørbrent stein, totalt 46,7 kg, og et lite antall gjenstandsfunn av kvartsitt og 
kvarts. Sandlaget, og dermed funnmaterialet i det, ble i felt tolket som utvaskede masser 
fra erosjon av bredden. 
 
Dagens bredde ved HRV lå om lag 7,5 meter fra profilens nullpunkt. Fra 7,5 meter og til 
og med omtrent 10,5 meter var myras bunn bevart som et mørkt brunsvart lag som ble 
tynnere og skråner svakt oppover mot nordøst (se figur 7). Over det bevarte myrlaget, fra 
ca. 7,5 til 10 meter, var det et lag med mye stor kampestein. Steinene lå frilagt fra 
myrlaget og det var store hulrom mellom steinene. Over dette sjiktet lå et inntil 40 cm 
tykt lag med svært kompakt torv. Ved dagens bredde, på 7,5 meter, var torvlaget 
tilsynelatende sunket ned slik at det direkte overlagret det tynne bunnlaget av myra. 
Hulrommene under torvlaget ble i felt tolket som partier hvor bølgeerosjonen har vasket 
ut løsmassene mellom steinene. Hulrommet forsvinner ved 10 meter, og det virker 
sannsynlig at massene nord for dette punktet ikke har vært utsatt for erosjon på 
undersøkelsestidspunktet. Det virker også trolig at den hvite sanda med den skjørbrente 
steinen og gjenstandsfunnene stammer fra dette området. Det ble funnet et svært 
begrenset gjenstandsmateriale i dette området, og mengden skjørbrent stein var også lav.  
 
I partiene fra 10 til 11 meter og fra 12 til 13 meter viste profilen i sjakta en urørt 
podsolprofil med et sterkt utviklet utvaskingslag under et inntil 25 cm tykt lag av torv 
som minket i tykkelse mot nord (se figur 7). Høydemålinger viste at dagens 
markoverflate på et punkt 10 meter fra profilens nullpunkt lå 438,18 meter over havnivå 
(se figur 6), noe som tilsvarer om lag 2,2 meter over Osensjøens opprinnelige vannstand. 
I dette området fremkom storparten av funnmaterialet fra undersøkelsen av lokaliteten – 
hele 104 gjenstandsfunn av flint, jaspis, kvartsitt og kvarts. Det ble også dokumentert 
totalt 5,9 kg skjørbrent stein. I sjaktas nordligste ende, mellom 13 og 13,5 meter, ble et av 
HFKs prøvestikk fra registeringen i 2009 gjenfunnet. Prøvestikket er identifisert som 
T034, og i registreringsrapporten oppgis det at det ble funnet totalt 21 gjenstander av 
flint, jaspis, kvartsitt/kvarts og andre bergarter i prøvestikket (Stafseth 2009, se vedlegg 
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5). Det ble ikke identifisert diagnostiske redskaper eller gjenstandsfunn i materialet fra 
T034. 
 
IntrasisID Rute Antall funn Skjørbrent stein (kg) 

R1620 1 - 2 m - 17 
R1608 4 - 5 m 2 26,2 
R1624 7 - 8 m 3 3,5 
R1632 9 - 10 m 2 0 
R1634 10 - 11 m 30 0,9 
R1638 12 - 12,5 m 10 2,3 
R1642 12,5 - 13 m 18 0,8 
R1646 13 - 13,5 m 46 1,9 

 Totalt 111 52,6 
Tabell 1. Oversikt over antall funn og mengde skjørbrent stein innsamlet fra utgravde ruter i sjakt gjennom 
det vestlige aktivitetsområdet innenfor id129158. 

6.2 SKJØRBRENT STEIN 
Det ble funnet skjørbrent stein i sju av de åtte utgravde rutene. Skjørbrent stein ble også 
påtruffet i flere av rutene som ble spadd ut, men her ble ikke mengden dokumentert. De 
skjørbrente steinene som ble funnet i rutene mellom 1 og 10,5 meter fra nullpunktet 
ansees som utvasket, men stammer med høy sannsynlighet fra eroderte deler av det 
samme aktivitetsområdet som er påvist inne på tørt land. Tabell 1 viser mengden 
skjørbrent stein som ble funnet i de enkelte rutene. 
 

6.3 FUNNMATERIALE  
Funnmaterialet som behandles i det følgende kapittelet stammer i all hovedsak fra 
utgravningen av id129158 (C60522/1-30) men inkluderer også et lite materiale som ble 
samlet inn fra en lokalitet omtrent 80 meter lenger mot vest, id129159 (C60523/1-5). 
Katalogiseringen av materialet baserer seg på Kulturhistorisk museums 
katalogiseringsmal, samt standardlitteraturen for katalogisering av steinartefakter ved 
KHM (Helskog m.fl. 1976; Ballin 1996; Inizan 1999) og tidligere forsking på 
steinalderen i Hedmark (Damlien 2010; Amundsen 2011). I katalogiseringen av de ulike 
råstoffene som inngår i materialet er Gråfjellprosjektets referansesystem for littiske 
råstoff brukt som utgangspunkt. En redegjørelse for dette og en nærmere gjennomgang av 
de ulike råstoffene i materialet finnes i kapittel 6.3.1 i delrapporten som omhandler 
lokaliteten id129155 på Osneset (delrapport 1, Osensjøenprosjektet trinn 1), og vil ikke 
gjengis her.   
 
Tre av gjenstandene i materialet fra id129158 er katalogisert som knoll. Dette innebærer 
at gjenstandene er dekket av en stor andel avrundet cortexdekket eller på annen måte 
naturlig dannet overflate som indikerer en naturlig form. Ettersom det ikke eksisterer 
etablerte betegnelser for katalogisering av slike gjenstander er det tatt utgangspunkt i fire 
underkategorier utarbeidet av E18 Bommestad-Sky-prosjektet i forbindelse med 
katalogiseringen av knoller fra et råstoffdepot på den mellommesolittiske lokaliteten 
Hovland 2 i Larvik kommune, Vestfold (Koxvold 2014:87-88). Den første og minst 
bearbeidede kategorien av knoller er «med åpningsavslag», noe som henviser til at det er 
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gjort ett eller to avslag for å åpne knollen. En «uttestet» knoll er bearbeidet med mer enn 
to avslag, mens «bearbeidet» henspiller på knoller hvor det er gjort en serie med avslag 
og begynnende formgivning av knollen. Den siste kategorien er «emne», hvor det er 
mulig å tolke intensjonen med det bearbeidede stykket. 
 

6.3.1 ID 129158, C60522/1-30 
Det ble samlet inn 134 gjenstander av flint, jaspis, kvartsitt og kvarts (se figur 8). 111 av 
gjenstandene ble funnet under graving av sjakta, men 23 gjenstander ble innsamlet i 
erosjonssonen umiddelbart vest for sjakta. Funnene fra sjakta og løsfunnene behandles i 
det følgende samlet. 
 

 
Figur 8. Oversikt over råstoff og gjenstandskategorier for C60522. 

Flint 
9 % av det samlede funnmaterialet, 12 enkeltgjenstander, er av flint (se figur 8). Tre av 
gjenstandene var sekundært bearbeidet, noe som utgjør en andel på 25 % av det totale 
flintmaterialet. De sekundært bearbeidede gjenstandene er et avslag med kantretusj, et 
fragment med to motstående retusjerte hakk, samt en kantstikkel med kantretusj gjort på 
et proksimalfragment av en mikroflekke. Ubearbeidede flekker (1) og mikroflekker (3) 
utgjør en tredjedel av materialet. En av mikroflekkene er identifisert som kambrisk flint. 
De resterende 41,6 % av materialet består av primærbearbeidet avfallsmateriale i form av 
avslag (4) og fragmenter (1). 16,7 % av materialet er varmepåvirket og 8,3 % har rester 
av cortex.  
 
Kvartsitt 
Kvartsitt er det dominerende råstoffet i funnmaterialet og er representert med 85 
gjenstander (se figur 8). Dette utgjør 63,4 % av det samlede funnmaterialet som ble 
samlet inn fra id129158. Sekundærbearbeidede gjenstander utgjør en andel på 2,4 %. Det 
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ble funnet en skraper tilvirket på et avslag av finkornet lys gråhvit Ringsakerkvartsitt (se 
figur 9), og et medialfragment av en flekke med kantretusj på begge sidekanter. 
Ubearbeidede mikroflekker (2) utgjør 2,35 % av materialet. 
 
Det ble funnet en mikroflekkekjerne av finkornet lys blåaktig gråhvit kvartsitt av 
undertype E, samt en plattformkjerne av middels- til grovkornet mørk gråblå 
Ringsakerkvartsitt (se figur 10). Det øvrige kjernematerialet består av to sideavslag fra 
plattformkjerner av henholdsvis beigehvit kryptokrystallin kvartsitt av undertype F og 
brunlilla finkornet kvartsitt av undertype D. Tre råstoffemner, to av Ringsakerkvartsitt og 
en av undertype E er katalogisert som knoller. Overflaten på knollene er i stor grad 
dekket av naturlig slitte flater. En knoll faller inn i varianten «med åpningsavslag» og har 
to avspaltningsarr slått fra en plattform. De to øvrige knollene tilhører gruppen «uttestet» 
og har tre avslag slått fra en eller flere plattformer. Samlet utgjør kjerner og knoller 8,2 % 
av kvartsitten. 
 

 
Figur 9. Skraper av Ringsakerkvartsitt (undertype H). Fotograf: Torgeir Winther. 

Primærbearbeidede avslag (49), fragmenter (20) og splinter (5) utgjør 87 % av det 
samlede funnmaterialet av kvartsitt. Fragmenter og, kanskje i særlig grad, splinter kan 
muligens være underrepresentert i det innsamlede materialet. Dette skyldes at 
gjenstandenes størrelse og definisjon i kombinasjon med kvartsittens egenskaper kan 
gjøre det vanskelig å identifisere gjenstandstypene som bearbeidede gjenstander. Det ble 
identifisert rester av naturlig overflate på sju av gjenstandene av kvartsitt, hvorav fem var 
av Ringsakerkvartsitt. Dette utgjør en andel på 8,2 %. Det ble ikke identifisert 
primæravslag i materialet, og kun ett avslag ble klassifisert som sekundæravslag. Tre 
gjenstander, kun 3,5 %, virket synlig varmepåvirket. 
 



Gnr. 73/5, Åmot kommune  Saksnr. 2015/11783 
 
  

 22 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 10. Venstre: Mikroflekkekjerne av kvartsitt undertype E, C60522/26. Høyre: Plattformkjerne av 
Ringsakerkvartsitt, C60522/27. Fotograf: Torgeir Winther. 

 
Figur 11. Oversikt over ulike undertyper av kvartsitt og gjenstandstyper i materialet fra id129158.  

 
Figur 11 viser en oversikt over de ulike undertypene av kvartsitt som er identifisert i 
materialet fra id 129158 og hvilke gjenstandstyper som opptrer i de ulike råstoffene. 
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Kvartsitt av undertype H, Ringsakerkvartsitt, er den mest tallrike undertypen og utgjør 
om lag halvparten, 48,2 %, av kvartsitten fra id129158. Ringsakerkvartsitt kan opptre i 
svært varierende kvalitet og farge, noe som også fremgår i materialet fra id129158. En 
stor andel av gjenstandene er av finkornet lys gråblå materiale, men det opptrer også 
grovere og mørkere blå utgaver, samt en gråhvit finkornet type. En av de to 
sekundærbearbeidede gjenstandene av kvartsitt fra lokaliteten, den tidligere omtalte 
skraperen, er av undertype H. Det er også gjort funn av en mikroflekke av råstofftypen. I 
erosjonssonen, umiddelbart vest for sjakta, ble det funnet en plattformkjerne av middels 
til grovkornet mørk gråblå Ringsakerkvartsitt.  
 
Undertype E utgjør den nest vanligste typen kvartsitt i materialet. 34 gjenstander er laget 
av råstoffet, noe som utgjør en andel på 40 %. Det ble identifisert en sekundært 
bearbeidet gjenstand av råstoffet, det nevnte flekkefragmentet med kantretusj. Det ble 
også identifisert et mikroflekkefragment og en mikroflekkekjerne av undertype E.   
 
Åtte gjenstander tilhører undertype D, som omfatter 9,4 % av kvartsittmaterialet. Det ble 
ikke identifisert sekundært bearbeidede gjenstander av råstoffet, men det ble funnet et 
kjernefragment av en relativt stor avslagskjerne.  
 
Undertypene F og J er representert med to gjenstander hver. Dette betyr at hver av typene 
utgjør 2,4 % av materialet. Et kjernefragment viser at kvartsitt av undertype F er 
bearbeidet på stedet.  
 

 
Figur 12. Mulig kniv av jaspis. Fotograf: Torgeir Winther. 

Jaspis 
Det ble funnet 32 gjenstander av jaspis, som utgjør en andel på 23,8 % av det samlede 
funnmaterialet fra lokaliteten (se figur 8). Sekundært bearbeidede gjenstander utgjør 9,4 
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% av dette materialet. Et stort avslag med alternerende retusj langs en rygg som står 
vinkelrett på avslagets ventralside er tolket som en mulig kniv (se figur 12). Ut over den 
mulige kniven ble det funnet et avslag med kantretusj og et distalparti av en mikroflekke 
med retusj på en sidekant ved bruddstedet. Fragmentet er i etterarbeidet sammenføyd med 
et proksimalparti fra samme rute, og det kan virke som om bruddet er av nyere dato. Det 
er derfor lite trolig at det er snakk om bruk av mikrostikkelteknologi. 
 
Det ble funnet 4 fragmenter av ubearbeidede mikroflekker og et fragment av en 
ubearbeidet flekke. Det er identifisert både proksimal- og distalfragmenter. Det 
ubearbeidede flekkematerialet utgjør 15,6 % av jaspismaterialet.  Kjernematerialet utgjør 
6,3 % og består av en liten plattformkjerne og ett plattformavslag. De resterende 68,8 
prosentene av gjenstandene er avslag (9), fragmenter (8) og splinter (5), hvorav ett avslag 
er et mulig prepareringsavslag. Det ble ikke identifisert spor etter varmepåvirkning på 
gjenstandene av jaspis. Fem gjenstander hadde rester av cortex. 
 
Kvarts 
Kvarts utgjør en svært liten andel av funnmaterialet fra id129158, kun 3 % (se figur 8). 
Det ble ikke identifisert sekundært bearbeidede gjenstander. Materialet består 
utelukkende av avslag (1), fragmenter (1) og splinter (2). Ingen av gjenstandene viser 
tegn til varmepåvirkning eller utviser rester av naturlig overflate. 
 

6.3.2 ID 129159, C60523/1-5 
I forbindelse med utgravningen ved id129158 ble det samlet inn løsfunn i erosjonssonen 
ved lokaliteten id129159. Lokaliteten ligger om lag 80 meter vest for id129158, på et lite 
nes (se figur 2). Det ble samlet inn totalt ni gjenstander. 
 
Flint 
Fire av gjenstandene som ble funnet innenfor id129159 var av flint. Materialet består av 
tre primærbearbeidede avslag, hvorav to har rester av cortex og ett er varmepåvirket. Den 
siste gjenstanden er et avslag med konveks retusj tolket som en skraper.  
 
Kvartsitt 
Det ble kun funnet en gjenstand av kvartsitt. Gjenstanden er et primærbearbeidet avslag 
som er tilvirket av kvartsitt av undertype E.  
 
Kvarts 
Kvarts er representert med fire gjenstander, hvorav to avslag og to fragmenter. Kvarts 
utgjør dermed 44,4 % av det innsamlede materialet. Denne høye andelen kan skyldes at 
kvartsens hvite farge gjør den svært synlig, men det kan også tyde på at råstoffbruken på 
id129159 er noe ulik det som har vært presentert for id129158. Den høye andelen flint 
forsterker dette inntrykket, men materialet er for lite til å trekke sikre slutninger.  
 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Det ble ikke tatt naturvitenskapelige prøver fra id129158. Det vestre aktivitetsområdet 
innenfor lokaliteten ble i forkant av undersøkelsen vurdert som en god kandidat til 
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datering av forholdet mellom boplass og myr. Profilen i den utgravde sjakta viste 
imidlertid at det i partiet av profilen hvor relasjonen mellom myr og boplass har vært 
tydeligst har vært aktiv erosjon, slik at dette forholdet ikke lenger er tydelig observerbart. 
Ideelt sett kunne man ha etablert en ekstra sjakt på et annet punkt langs dagens bredde for 
å lete etter relasjonen, men det var ikke rom til dette i årets prosjekt.  
 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Undersøkelsen av lokaliteten id129158 ble som tidligere omtalt gjennomført i forbindelse 
med en av prosjektets hovedproblemstillinger, nemlig kartleggingen av 
landhevingsforløpet ved Osensjøen og muligheten for en vippeeffekt. I praksis resulterte 
problemstillingene i at det i felt ble innrettet mot å fremskaffe best mulig dateringer av 
aktiviteten på de undersøkte boplassene med minimale inngrep i kulturminnet. Det 
undersøkte aktivitetsområdet på id129158 ble i utgangspunktet valgt ut på grunn av at 
potensialet for dateringer ble vurdert som høyt. Boplassen lå i kanten av et stort myrdekt 
område i en bred vik på den vestre siden av Osneset. Man ønsket derfor å kartlegge 
relasjonen mellom myra og den forhistoriske aktiviteten, og deretter eventuelt å ta ut 
prøver til datering fra bunnen av myra dersom denne overlagret denne aktiviteten. Det 
kunne også potensielt være gode bevaringsforhold for daterbart organisk materiale, som 
for eksempel bein, under myrlagene. For å avklare relasjonen mellom boplassen og myra 
ble det derfor anlagt en sjakt fra et stykke ut i reguleringssonen og inn på tørt land. 
Utgravningen frembragte et relativt stort funnmateriale fra de urørte delene av 
aktivitetsområdet inne på tørt land. Profilen i sjakta viste imidlertid også at bølgeerosjon 
hadde vasket vekk store deler av myra og de underliggende undergrunnslagene i 
overgangen mellom tørt land og reguleringssonen. Dette partiet av profilen var i 
utgangspunktet av størst interesse når det gjaldt datering av myrlagene. Målsetningene 
om å klarlegge relasjonen mellom myra og boplassaktiviteten samt om å datere bunnen 
av myra ble derfor ikke oppfylt.  
 
Ettersom det heller ikke ble funnet kullholdige strukturer eller annet radiologisk daterbart 
materiale ved gravingen av sjakta må dateringen av aktiviteten på lokaliteten 
nødvendigvis basere seg typologiske trekk ved funnmaterialet. Det er ikke identifisert 
noen diagnostiske gjenstander av såkalte ledetyper i materialet fra id129158 og materialet 
må derfor dateres på grunnlag av observasjoner vedrørende teknologiske trekk og 
råstoffbruk.  
 
Flekke- og mikroflekkematerialet av jaspis og kvartsitt viser til at det har vært mesolittisk 
aktivitet på boplassen. Kjernematerialet er svært begrenset, men en mikroflekkekjerne i 
kvartsitt viser at mikroflekker er produsert på stedet og peker mot mesolittisk aktivitet. 
Det øvrige kjernematerialet består av plattformkjerner hvor avslagsproduksjon har vært 
målet, og denne typen kjerner kan ikke noen spesifikk periode men opptrer på både 
neolittiske og mesolittiske boplasser, for eksempel ved Rena elv (Stene (red.) 2010).  
 
Bruken av jaspis på id129158 er en nok en indikasjon på at det har vært aktivitet på 
lokaliteten i mesolittisk tid. Ragnhild Sjurseike daterer bruken av jaspisbruddet i 
Flendalen i Trysil kommune til senmesolittisk tid og hevder at det er problematisk å 
trekke bruken av bruddet lenger bak i tid, blant annet på grunn av at området først ble 
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isfritt rundt 8000 f.Kr. (1994:140). Stine Melvold påpeker at kronologien for isens 
tilbaketrekning er omdiskutert og viser til mellommesolittiske dateringer fra boplassen 
Knubba hvor jaspis er et betydelig innslag i funnmaterialet (2010:357). Sjurseike 
dateringsrammer er imidlertid kun gjeldende for bruken av bruddet i Flendalen, ikke 
bruken av jaspis i sin helhet. Jaspisen som er funnet på id129158 ligner både i farge og 
struktur på materialet fra bruddet i Flendalen og den relativt korte avstanden til bruddet 
gjør det sannsynlig at råstoffet stammer derfra. Et annet råstoff med følger for dateringen 
av boplassaktiviteten er kambrisk flint. Den eneste kjente kilden for råstoffet er 
Kinnekulle ved Vänern. Det ble funnet en mikroflekke av dette råstoffet på id129158. 
Kambrisk flint forekommer ofte i små blokker, og i Sverige settes flinttypen ofte i 
sammenheng med mesolittisk periode og nettopp produksjon av mikroflekker (Melvold 
2010:357). I Sverige virker bruken av den kambriske flinten å være størst på 
senmesolittiske innlandsboplasser, men råstoffet har også vært brukt på 
mellommesolittiske boplasser i området (Stene et al. 2010:503, med referanser). Bruken 
av jaspis og kambrisk flint på lokaliteten sett sammen med bruken av råstoffet til 
produksjon av mikroflekker er en tydelig indikasjon på at aktiviteten skal tilskrives 
mesolitikum, muligens til den senmesolittiske fasen (6350-3800 f.Kr.). 
 
Funnmaterialet fra id129158 er i stor grad preget av høy råstoffvariasjon. Flintfunn utgjør 
kun 9 % av det samlede funnmaterialet, mens jaspis, kvartsitt og kvarts utgjør 
henholdsvis 23,8 %, 63,4 % og 3 % (se figur 8). Utgravningene av boplassene ved Rena 
elv viste at det var stor variasjon i råstoffbruk mellom de ulike lokalitetene, men det var 
også mulig å observere visse kronologiske tendenser i materialet (Stene et al. 2010:502-
503). Andelen flint var lav i funnmaterialet fra de eldste av de undersøkte boplassene, 
dvs. fra mellommesolitikum (8250-6350 f.Kr) og den senmesolittiske nøstvetfasen (6350-
4650 f.Kr); mellom én og ni prosent på boplassene på østsiden av elva og opp til 
halvparten på den vestre siden av elva. Som en følge av den lave andelen flint var også 
råstoffvariasjonen som regel større på disse boplassene (ibid.:508). På de yngre 
boplassene, dvs. boplasser datert til den senmesolittiske Kjeøyfasen (4650-3800 f.Kr.), 
tidligneolitikum (3800-3300 f.Kr.) og mellomneolitikum (3300-2300 f.Kr.), var 
flintandelen jevnt over høyere, helt opp mot 96 %. Det finnes imidlertid også unntak fra 
denne tendensen (ibid. 2010:502).  
 
Tilstedeværelsen av kambrisk flint og jaspis på id129158 viser til en østlig orientering og 
kontaktnettverk mot de vestlige delene av Sverige. Den eneste kjente kilden for kambrisk 
flint er som nevnt ved Kinnekulle ved Vänern. Melvold omtaler to mulige transportårer 
for den kambriske flinten som ble funnet ved Rena elv; Fra Vänern via 
Klarälven/Trysilelva og fra Trysilområdet langs samme rute som jaspisen fra 
Flendalsbruddet, alternativt via Vrangselva over det lave vannskillet ved Kongsvinger og 
derfra langs Glomma (Melvold 2010:357). De samme innfartsrutene kan tenkes for den 
kambriske flinten funnet ved Osensjøen. Den øvrige flinten i materialet er likeledes et 
ikke-lokalt råstoff som må ha vært fraktet til Nordre Osen fra kystnære strøk, enten langs 
de samme linjene som den kambriske flinten eller fra Oslofjordsområdet. Den utstrakte 
bruken av lokalt forekommende kvartsitter forsterker inntrykket av aktiviteten på 
id129158 som østlig orientert. 
 
Materialet fra id129158 er lite og kun en svært begrenset del av boplassen er undersøkt, 
men med utgangspunkt i erfaringene fra Rena elv kan råstoffbruken og tilstedeværelsen 



Gnr. 73/5, Åmot kommune  Saksnr. 2015/11783 
 
  

 27 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

av mikroflekketeknologi på boplassen tyde på at aktiviteten bør tilskrives en datering til 
den senmesolittiske nøstvetfasen eller mellommesolitikum. Det er ikke mulig å utelukke 
at det også er funnmateriale fra andre deler av steinbrukende tid på boplassen, men det er 
ikke identifisert diagnostiske gjenstander eller teknologiske trekk i materialet som påviser 
dette. 
 

9 SAMMENDRAG 
I perioden 10. til 12.5.2016 gjennomførte Kulturhistorisk museum i Oslo en mindre 
undersøkelse av lokaliteten id129158 på den vestre siden av Osneset. Undersøkelsen 
inngikk som en del av et større prosjekt ved navn Osensjøen – på vippen? som 
gjennomføres i forbindelse med fornyet konsesjon for kraftverket ved Søndre Osa. 
Prosjektets hovedproblemstillinger var knyttet til landhevingsforløpet ved Osensjøen, mer 
konkret muligheten for ujevn landheving i den nordre og søndre enden av sjøen og en 
eventuell vippeeffekt som resultat av dette. Undersøkelsen av lokaliteten inngikk som en 
del av tilnærmingen til disse problemstillingene og målsettingen med undersøkelsen var å 
fremskaffe best mulige dateringer av og informasjon om boplassaktiviteten gjennom 
utgravning av en begrenset del av lokaliteten. I praksis ble det anlagt en sjakt i den vestre 
enden av id 129158, på et sted hvor potensialet for funn og radiologiske dateringer ble 
vurdert som høyt. Det fremkom et begrenset funnmateriale fra den utgravde sjakta med 
en funnmateriale preget av stor råstoffvariasjon. Tilstedeværelsen av jaspis og kambrisk 
flint samt omfattende utnyttelse av lokal kvartsitt gir funnmaterialet et østlig preg. En 
samlet vurdering av råstoffbruk og tilstedeværelsen av mikroflekketeknologi daterer 
boplassaktiviteten til den senmesolittiske nøstvetfasen eller mellommesolitikum. 
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kommunedelplan for Osenområdet – Åmot kommune. Hamar: Hedmark 
fylkeskommune. 
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11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST, C60522/1-30 
C60522/1-30 
Boplassfunn fra steinalder fra HAGEN, HAGEN av OSNESET (73/5), ÅMOT K., 
HEDMARK.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Kulturhistorisk Museum utførte i perioden 
2.5.-15.8.2016 arkeologiske undersøkelser ved Osensjøen i Åmot og Trysil kommune i 
sammenheng med prosjektet «Osensjøen – på vippen?», et samarbeidsprosjekt mellom 
Kulturhistorisk Museum, Norsk Maritimt Museum og Hedmark Fylkeskommune (jf. 
Persson, Skare og Wammer Prosjektplan 2016). Det er en rik forekomst av arkeologiske 
kulturminner fra steinalder rundt Osensjøen, hovedsakelig i den nordlige enden og langs 
det vestlige utløpet (Valmen). Vannstanden i Osensjøen ble regulert som fløtningsdam i 
1847 og fra 1928 til kraftproduksjons- og flomdempingsformål. Bakgrunnen for 
prosjektet «Osensjøen – på vippen?» var at konsesjonene som ble gitt før 1960 skulle 
fornyes eller vilkårene skulle revideres, og ifølge dagens lovverk medførte dette nye 
arkeologiske undersøkelser. Forholdet mellom laveste og høyeste vannregulering i 
Osensjøen i dag er ca. 6,6 m. Reguleringen har medført stor ødeleggelse av kulturminner 
langs innsjøen.  
 
Det ble foretatt mindre utgravninger av to steinalderlokaliteter (id 129155, Osneset og id 
129158, Hagen) ved Nordre Osen. Begge lokaliteter ble undersøkt i forbindelse med 
prosjektets hovedproblemstillinger knyttet til landhevingsforløpet ved Osensjøen og en 
mulig vippeeffekt. Lokalitetene omfatter aktivitetsområder med mange ulike bruksfaser 
og kan tidfestes til mesolitikum til yngre bronsealder. Det ble også samlet inn et lite antall 
løsfunn fra reguleringssonen ved id129159. 
 
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i og rundt en bred SV-vendt bukt på den vestre 
siden av Osneset. Undersøkelsesstedet ligger helt i V ende av lokaliteten, i et svakt 
skrånende SV-vendt terreng, 65 meter SV for tjærebrenningsanlegget id131168 som 
ligger på et lite høydedrag. Stedet ligger 110 meter ØSØ for hytte på nes, og 165 meter 
SSV for SØ-hjørne av låve tilhørende adressen 2367 Fv215 Osveien. 
 
Kartreferanse/-koordinater og projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6800938, Ø: 
325872. 
LokalitetsID: 129158. 
Funnår: 2016. 
Katalogisert av: Torgeir Winther. 
 
Litteratur:  
Persson, P., K. Skare og E.U. Wammer (2016). Osensjøen – på vippen? Prosjektplan for 
trinn 1, 2016. Automatisk fredete kulturminner i Osensjøen. Åmot og Trysil kommuner, 
Hedmark. Upublisert prosjektplan, topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, Oslo. 
Winther, T. (2017). Rapport fra arkeologisk utgravning. Osensjøenprosjektet, trinn 1. 
Delrapport 2: Hagen. Undersøkelse av boplass fra eldre steinalder. Hagen (73/5), Åmot 
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kommune, Hedmark. Upublisert utgravningsrapport, topografisk arkiv, Kulturhistorisk 
museum, Oslo. 
 
1) 1 flekke av flint. Gjenstandsdel: medial. Mål: Stb: 11 mm Stt: 2 mm L: 0,5 cm. 
2) 1 stikkel, av flint, tilvirket på mikroflekke med retusj. Gjenstandsdel: distal. 
Mikroflekkefragment med alternerende og ujevn fin retusj langs en sidekant. Fra en 
plattform i distalenden er det slått et stikkelavslag langs den motstående sidekanten. Mål: 
Stb: 7 mm Stt: 2 mm L: 1,8 cm. 
3) 4 mikroflekker av flint, hvorav en av kambrisk flint. Gjenstandsdel: Tre proksimal- 
og ett medialfragment. Mål: Stb: 4-6 mm, Stt: 1-2 mm, L: 0,7-1,4 cm. 
4) 1 avslag med retusj, av flint. Fin steil indirekte retusj langs 9 mm av en sidekant, nær 
proksimalenden. Mål: Stm: 2,9 cm. 
5) 4 avslag av flint. 
6) 1 fragment med hakk, av flint. Tre retusjerte sidekanter. På to av sidekantene danner 
retusjen to motstående hakk. Mål: Stm: 2,3 cm. 
7) 1 fragment av flint. 
8) 1 flekke av jaspis. Gjenstandsdel: distal. Mål: Stb: 9 mm Stt: 2 mm L: 1,1 cm. 
9) 1 mikroflekke med retusj, av jaspis. Gjenstandsdel: distal. Sammenpassing med 
proksimalfragment fra samme rute. Fin indirekte retusj på et 5 mm langt parti ved 
bruddkanten. Mål: Stb: 6 mm Stt: 2 mm L: 1,7 cm. 
10) 4 mikroflekker av jaspis. Gjenstandsdel: Tre proksimal- og ett distalfragment. Mål: 
Stb: 6-7 mm Stt: 2 mm L: 0,7-1,1 cm. 
11) 2 avslag med retusj, av jaspis. Ett avslag har grov alternerende retusj langs en rygg på 
avslagets dorsalside. Ryggen står vinkelrett på avslagets ventralside. Tolket som kniv. 
Det andre avslaget har en retusjert sidekant. Mål: Stm: 3,4-5,5 cm. 
12) 9 avslag av jaspis, hvorav ett mulig prepareringsavslag. 
13) 8 fragmenter av jaspis. 
14) 5 splinter av jaspis. 
15) 1 plattformkjerne av jaspis. Laget på fragment. Plattformen utgjøres av ventralsiden 
til avslaget fragmentet kommer fra, og en avspaltningsfront med to fullstendige og ett 
ufullstendig avspaltningsarr etter mikroflekkeligende splinter er laget på en av 
fragmentets sidekanter. Mål: plattformbredde: 16 mm, plattformlengde: 14 mm, frontens 
høyde: 6 mm, Stm: 2,0 cm. 
16) 1 kjernefragment av jaspis. Plattformavslag. Mål: Stm: 1,7 cm. 
17) 1 avslag av kvarts. 
18) 1 fragment av kvarts. 
19) 2 splinter av kvarts. 
20) 1 flekke med retusj, av kvartsitt undertype E. Gjenstandsdel: medial. Direkte steil fin 
retusj på begge sidekanter. Mål: Stb: 12 mm Stt: 4 mm L: 1,2 cm. 
21) 2 mikroflekker av kvartsitt, hvorav en av undertype H og en av undertype E 
(foreligger i to fragmenter). Gjenstandsdel: En hel og ett proksimalfragment. Mål: Stb: 6-
7 mm Stt: 2 mm L: 1,6-1,9 cm.  
22) 1 skraper tilvirket på avslag med retusj, av kvartsitt undertype H. Konveks 
enderetusj. Mål: Stm: 4,4 cm. 
23) 48 avslag av kvartsitt, hvorav fire av undertype D, 20 av undertype E, 23 av 
undertype H og ett av undertype J. Tre avslag av undertype H og ett av undertype J har 
stm > 5 cm. 
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24) 20 fragmenter av kvartsitt, hvorav to av undertype D, sju av undertype E, ett av 
undertype F, ni av undertype H og ett av undertype J. 
25) 5 splinter av kvartsitt, hvorav tre av undertype E og to av undertype H. 
26) 1 mikroflekkekjerne av kvartsitt undertype E. Avpaltningsarr etter avslag og 
mikroflekker. Plattformen er konkav og ufasettert. Avlagsfronten er trolig laget på en 
sidekant til et avslag eller fragment, mens plattformen er en gammel ventralside. Mål: 
plattformbredde: 15 mm, plattformlengde: 13 mm, frontens høyde: 12 mm, Stm: 1,8 cm. 
27) 1 plattformkjerne av kvartsitt undertype H. Avslagsfronten løper rundt hele 
plattformens omkrets, med minimum seks avspaltningsarr fra avslag. Plattformen er glatt 
og ufasettert. Mål: plattformbredde: 49 mm, plattformlengde: 45 mm, frontens høyde: 44 
mm, Stm: 5,9 cm. 
28) 2 kjernefragment av kvartsitt undertype D. Begge er sideavslag av 
plattformkjerne. Ett er slått fra bunnen av kjernen og mot plattformen, det andre fra 
kjernens bakkant. Plattformrest er glatt og ufasettert. Mål: Stm: 1,7-4,7 cm.  
29) 1 knoll med åpningsavslag, av kvartsitt undertype H. Vannrullet knoll med to 
avspaltningsarr. Mål: Stm: 4,1 cm. 
30) 2 knoller, uttestet, av kvartsitt, hvorav en av undertype E og en av undertype H. 
Knollen av undertype E har tre avspaltningsarr slått fra forskjellige plattformer. Knollen 
av undertype H har vannrullet overflate og har tre avspaltningsarr slått fra en plattform. 
Mål: Stm: 10,1-11,5 cm. 
 

11.2 TILVEKSTTEKST, C60523/1-5 
Løsfunn fra steinalder fra HAGEN, HAGEN av OSNESET (73/5), ÅMOT K., 
HEDMARK.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Kulturhistorisk Museum utførte i perioden 
2.5.-15.8.2016 arkeologiske undersøkelser ved Osensjøen i Åmot og Trysil kommune i 
sammenheng med prosjektet «Osensjøen – på vippen?», et samarbeidsprosjekt mellom 
Kulturhistorisk Museum, Norsk Maritimt Museum og Hedmark Fylkeskommune (jf. 
Persson, Skare og Wammer Prosjektplan 2016). Det er en rik forekomst av arkeologiske 
kulturminner fra steinalder rundt Osensjøen, hovedsakelig i den nordlige enden og langs 
det vestlige utløpet (Valmen). Vannstanden i Osensjøen ble regulert som fløtningsdam i 
1847 og fra 1928 til kraftproduksjons- og flomdempingsformål. Bakgrunnen for 
prosjektet «Osensjøen – på vippen?» var at konsesjonene som ble gitt før 1960 skulle 
fornyes eller vilkårene skulle revideres, og ifølge dagens lovverk medførte dette nye 
arkeologiske undersøkelser. Forholdet mellom laveste og høyeste vannregulering i 
Osensjøen i dag er ca. 6,6 m. Reguleringen har medført stor ødeleggelse av kulturminner 
langs innsjøen.  
 
Det ble foretatt mindre utgravninger av to steinalderlokaliteter (id 129155, Osneset og id 
129158, Hagen) ved Nordre Osen. Begge lokaliteter ble undersøkt i forbindelse med 
prosjektets hovedproblemstillinger knyttet til landhevingsforløpet ved Osensjøen og en 
mulig vippeeffekt. Lokalitetene omfatter aktivitetsområder med mange ulike bruksfaser 
og kan tidfestes til mesolitikum til yngre bronsealder. Det ble også samlet inn et lite antall 
løsfunn fra reguleringssonen ved id129159. 
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Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på et lite nes på den vestre siden av Osneset. På 
neset ligger en liten hytte eller bu, 62 meter S for S hjørne av bruket 37/148. 
Innsamlingsstedet ligger i reguleringssonen for Osensjøen i Ø ende av lokaliteten, i et 
svakt skrånende SØ-vendt terreng, 15 meter SØ for hytta på neset. 
 
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6800897, Ø: 325981. 
LokalitetsID: 129159. 
Funnår: 2016. 
Katalogisert av: Torgeir Winther. 
 
Litteratur:  
Persson, P., K. Skare og E.U. Wammer (2016). Osensjøen – på vippen? Prosjektplan for 
trinn 1, 2016. Automatisk fredete kulturminner i Osensjøen. Åmot og Trysil kommuner, 
Hedmark. Upublisert prosjektplan, topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum, Oslo. 
Winther, T. (2017). Rapport fra arkeologisk utgravning. Osensjøenprosjektet, trinn 1. 
Delrapport 2: Hagen. Undersøkelse av boplass fra eldre steinalder. Hagen (73/5), Åmot 
kommune, Hedmark. Upublisert utgravningsrapport, topografisk arkiv, Kulturhistorisk 
museum, Oslo. 
 
1) 1 avslag med retusj, av flint. Konveks retusj i distalenden. Mål: Stm: 2,5 cm. 
2) 3 avslag av flint. 
3) 2 avslag av kvarts. 
4) 2 fragmenter av kvarts. 
5) 1 avslag av kvartsitt undertype E. 
 
 

11.3 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv A-
nr. 

Sett 
mot Lok.-ID Fotograf Opptaks-

dato 

Cf35020_
171.JPG 

Arbeidsbilde. Elling Utvik Wammer sjekker 
den mulige gravhaugen A1253 på 
Skavernodden med metalldetektor mens 
Fredrik Bratlie og Kjetil Skare observerer. 

 S 70518 
Torgeir 
Winther 10.05.16 

Cf35020_
173.JPG 

Erodert skråning ved den sørlige enden av 
Skavernodden.  S 70518 

Torgeir 
Winther 10.05.16 

Cf35020_
179.JPG 

A1277, den nordligste av de to mulige 
gravhaugene på Skavernodden. 1277 N 70518 

Torgeir 
Winther 10.05.16 

Cf35020_
180.JPG 

Den sørligste av de to mulige 
plyndringsgropene på Skavernodden, grop 1. 1253 NN

Ø 70518 
Torgeir 
Winther 10.05.16 

Cf35020_
181.JPG 

Den nordligste av de to mulige 
plyndringsgropene på Skavernodden, grop 2. 1277 N 70518 

Torgeir 
Winther 10.05.16 

Cf35020_
182.JPG 

Skavernodden. I det skogkledte flate partiet 
mellom den smale ryggen som utgjør spissen 
av odden ligger to groper som i forkant av 
undersøkelsen er tolket som mulige 
plyndringsgroper. 

 S 70518 
Torgeir 
Winther 10.05.16 

Cf35020_
184.JPG 

Utsikt mot Skavernodden fra jordene på 
Skaveren nordre.  S 70518 

Torgeir 
Winther 10.05.16 

Cf35020_
187.JPG 

Arbeidsbilde. Per graver profil gjennom i 
torvlagene på Hagen.   129158 

Torgeir 
Winther 10.05.16 
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Filnavn Motiv A-
nr. 

Sett 
mot Lok.-ID Fotograf Opptaks-

dato 
Cf35020_
188.JPG 

Arbeidsbilde. Svein sålder masser fra profilen 
i Osensjøen.   129158 

Torgeir 
Winther 10.05.16 

Cf35020_
198.JPG Arbeidsbilde. Per graver profil på Hagen.   129158 

Torgeir 
Winther 11.05.16 

Cf35020_
202.JPG 

Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Serien starter i 
profilens sørlige ende og beveger seg 
nordover. Bilde 1 av 9  SØ 129158 

Svein V. 
Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
203.JPG Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 2 av 12.  SØ 129158 

Svein V. 
Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
205.JPG Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 3 av 12.  SØ 129158 

Svein V. 
Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
206.JPG Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 4 av 12  SØ 129158 

Svein V. 
Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
209.JPG Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 5 av 12.  SØ 129158 

Svein V. 
Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
211.JPG Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 6 av 12.  SØ 129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
212.JPG Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 7 av 12.  SØ 129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
214.JPG Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 8 av 12.  SØ 129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
215.JPG Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 9 av 12.  SØ 129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
217.JPG 

Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Serien starter i 
sjakt C1215s nordre ende og beveger seg 
sørover. Bilde 1 av 3  SØ 129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
220.JPG Hagen, fotoserie 2 av profil 1. Bilde 2 av 3.  SØ 129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
222.JPG Hagen, fotoserie 2 av profil 1. Bilde 3 av 3.  SØ 129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
223.JPG 

Arbeidsbilde. Torgeir Winther viser frem en 
mikroflekke av jaspis funnet i under 
gravingen av profilen på Hagen.   129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
224.JPG 

Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 10 av 12. 
I profilen er overgangen mellom den uberørte 
torva og den delen av torva som har blitt 
vasket ut og underminert synlig. 

 SØ 129158 Svein V. 
Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
230.JPG 

Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 11 av 12. 
I profilen er overgangen mellom den uberørte 
torva og den delen av torva som har blitt 
vasket ut og underminert synlig. 

 SØ 129158 Svein V. 
Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
232.JPG Arbeidsbilde. Digital innmåling.   129158 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
236.JPG 

Hagen, fotoserie 1 av profil 1. Bilde 12 av 12. 
I profilen er torvlagene i myra og den 
originale markoverflaten myra har blitt 
dannet oppå synlige. Til høyre i bildet sees 
starten på den utvaskde delen av torva. 

 SØ 129158 Svein V. 
Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
240.JPG 

Lokalitet 9. Stein oppå myrlaget, under tykt 
torvlag. Forklarer steinen oppå myra i profil 
1.  V 129159 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 

Cf35020_
243.JPG 

Lokalitet 9. Stein oppå myrlaget, under tykt 
torvlag. Forklarer steinen oppå myra i profil 
1.  V 129159 Svein V. 

Nielsen 12.05.16 
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Filnavn Motiv A-
nr. 

Sett 
mot Lok.-ID Fotograf Opptaks-

dato 
Cf35020_
249.JPG Profil 1, Hagen, etter gjenfylling.  Ø 129158 Torgeir 

Winther 12.05.16 

Cf35020_
250.JPG Profil 1, Hagen, etter gjenfylling.  SV 129158 Torgeir 

Winther 12.05.16 

Cf35020_
251.JPG Profil 1, Hagen, etter gjenfylling.  S 129158 Torgeir 

Winther 12.05.16 

Cf35020_
252.JPG Profil 1, Hagen, etter gjenfylling.  NØ 129158 Torgeir 

Winther 12.05.16 

Cf35020_
253.JPG 

Den sørligeste av de to mulige gravhaugene 
på Skavernodden, A1253, før avtorving. 1253 S 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
255.JPG 

Den sørligeste av de to mulige gravhaugene 
på Skavernodden, A1253, før avtorving. 1253 V 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
257.JPG Mulig gravhaug A1253, etter avtorving. 1253 S 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
260.JPG Mulig gravhaug A1253, etter avtorving. 1253 V 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
262.JPG 

Den nordligste av de to mulige gravhaugene 
på Skavernodden, A1277, før avtorving. 1277 S 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
263.JPG 

Den nordligste av de to mulige gravhaugene 
på Skavernodden, A1277, før avtorving. 1277 V 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
265.JPG 

Arbeidsbilde. Svein sjekker forholdene med 
jordbor etter avtorving av mulig gravhaug 
A1277. 

1277 S 70518 Torgeir 
Winther 18.06.16 

Cf35020_
267.JPG Mulig gravhaug A1277, etter avtorving. 1277 S 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
268.JPG Mulig gravhaug A1277, etter avtorving. 1277 V 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
270.JPG Mulig gravhaug A1277, etter avtorving. 1277 Ø 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
272.JPG 

Arbeidsbilde. Svein rydder den sørligste av 
de to mulige plyndringsgropene for kongler 
og furunåler.   70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
274.JPG Mulig plyndringsgrop, grop 1, før avtorving.  N 70518 Svein V. 

Nielsen 18.06.16 

Cf35020_
275.JPG Mulig plyndringsgrop, grop 1, før avtorving.  S 70518 Svein V. 

Nielsen 18.06.16 

Cf35020_
277.JPG Mulig plyndringsgrop, grop 1, før avtorving.  V 70518 Svein V. 

Nielsen 18.06.16 

Cf35020_
279.JPG 

Mulig plyndringsgrop, grop 1, etter 
avtorving.  NØ 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
280.JPG 

Mulig plyndringsgrop, grop 1, etter 
avtorving.  Ø 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
281.JPG 

Mulig plyndringsgrop, grop 1, etter 
avtorving.  S 70518 Torgeir 

Winther 18.06.16 

Cf35020_
283.JPG 

Mulig plyndringsgrop, grop 1, etter 
avtorving. Detaljfoto av voll mot vest. Vollen 
bestod utelukkende av steinblokker, og var 
kun dekket av et lag med torv og lyng. 

 V 70518 Torgeir 
Winther 18.06.16 

Cf35020_
284.JPG 

Arbeidsbilde. Svein renser snitt i mulig 
gravhaug A1277.  S 70518 Torgeir 

Winther 19.05.16 

Cf35020_
286.JPG 

Mulig gravhaug A1277, profil i østre kant av 
struktur. 1277 S 70518 Torgeir 

Winther 19.05.16 

Cf35020_
289.JPG 

Mulig gravhaug A1277, profil i østre kant av 
struktur. 1277 S 70518 Torgeir 

Winther 19.05.16 
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Filnavn Motiv A-
nr. 

Sett 
mot Lok.-ID Fotograf Opptaks-

dato 
Cf35020_
291.JPG 

Mulig plyndringsgrop, grop 1, detaljfoto av 
område med brente bein.  SV 70518 Torgeir 

Winther 19.05.16 

Cf35020_
293.JPG 

Mulig plyndringsgrop, grop 1, plassering av 
område med brente bein.  SV 70518 Torgeir 

Winther 19.05.16 

Cf35020_
294.JPG 

Arbeidsbilde. Svein og Kjetil tenker så det 
knaker.  V 70518 Torgeir 

Winther 19.05.16 

Cf35020_
300.JPG Grop 1. Steinlag sørvest for gropa.  S 70518 Torgeir 

Winther 19.05.16 

Cf35020_
301.JPG Profil i prøvestikk 1, Skavernodden.   70518 Svein V. 

Nielsen 20.05.16 

Cf35020_
304.JPG 

Grop 1, profil gjennom voll og funnførende 
lag. Del 1, fra S  V 70518 Torgeir 

Winther 20.05.16 

Cf35020_
306.JPG 

Grop 1, profil gjennom voll og funnførende 
lag. Del 2, fra S  V 70518 Torgeir 

Winther 20.05.16 

Cf35020_
309.JPG 

Grop 1, profil gjennom voll og funnførende 
lag. Del 3, fra S  V 70518 Torgeir 

Winther 20.05.16 

Cf35020_
312.JPG 

Grop 1, motstående profil gjennom voll og 
funnførende lag. Bevart kulllag med rødbrent 
rand.  Ø 70518 Torgeir 

Winther 20.05.16 

Cf35020_
314.JPG 

Grop 1, motstående profil gjennom voll og 
funnførende lag. Urørt podsolprofil rett under 
dagens markoverflate.  Ø 70518 Torgeir 

Winther 20.05.16 

Cf35020_
316.JPG Profil i prøvestikk 2, Skavernodden.  

ØN
Ø 70518 Svein V. 

Nielsen 20.05.16 

Cf35020_
317.JPG Profil i prøvestikk 3, Skavernodden.  V 70518 Torgeir 

Winther 20.05.16 

Cf35020_
318.JPG Profil i prøvestikk 4, Skavernodden.  N 70518 Torgeir 

Winther 20.05.16 

Cf35020_
321.JPG 

Osnesset. Sørlig ende av profil 2, torvprofil 
ved erosjonskanten av myra.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 23.05.16 

Cf35020_
323.JPG 

Osnesset. Sørlig ende av profil 2, torvprofil 
ved erosjonskanten av myra.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 23.05.16 

Cf35020_
324.JPG 

Osnesset. Sørlig ende av profil 2, plassering 
av torvprofil.  NØ 129155 Torgeir 

Winther 23.05.16 

Cf35020_
325.JPG Arbeidsbilde. Per sålder i stigende vann.   129155 Torgeir 

Winther 23.05.16 

Cf35020_
328.JPG Situasjonsbilde. Vannet i Osensjøen stiger.  SØ 129155 Torgeir 

Winther 23.05.16 

Cf35020_
329.JPG Situasjonsbilde. Vannet i Osensjøen stiger.  NV 129155 Torgeir 

Winther 23.05.16 

Cf35020_
330.JPG 

Osnesset. Prøverute R1414, profil. Profil 2, 
fotoserie 1, bilde 1 av 8. Serien starter i 
profilens nordre ende og beveger seg sørover.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
332.JPG 

Osnesset. Prøverute R1424, profil. Profil 2, 
fotoserie 1, bilde 2 av 8.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
334.JPG 

Osnesset. Prøverute R1432, profil. Profil 2, 
fotoserie 1, bilde 3 av 8.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
336.JPG 

Osnesset. Prøverute R1440, profil. Profil 2, 
fotoserie 1, bilde 4 av 8.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
338.JPG 

Osnesset. Prøverute R1308, profil. Profil 2, 
fotoserie 1, bilde 5 av 8.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
340.JPG 

Osnesset. Prøverute R1312, profil. Profil 2, 
fotoserie 1, bilde 6 av 8.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
342.JPG Osnesset. Prøverute R1406, profil. Profil 2,  ØSØ 129155 Torgeir 24.05.16 
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fotoserie 1, bilde 7 av 8. Winther 

Cf35020_
344.JPG 

Osnesset. Prøverute R1402, profil. Profil 2, 
fotoserie 1, bilde 8 av 8.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
346.JPG Osnesset. Prøverute R1300, plan.  NØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
347.JPG Osnesset. Prøverute R1304, plan.  NØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
350.JPG Osnesset. Prøverute R1458, profil.  

NN
Ø 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
351.JPG Osnesset. Prøverute R1458, profil.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
353.JPG 

Osnesset. Prøverute R1458, profil. Detaljfoto 
av funnførende lag.  ØSØ 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
354.JPG Osnesset. Prøverute R1462, profil.  

VN
V 129155 Torgeir 

Winther 24.05.16 

Cf35020_
360.JPG 

Arbeidsbilde. Solfrid Granum og Per Persson 
forbereder uttak av kjerneprøve fra myra ved 
Osneset.  SV 129155 

Svein 
Vatsåg 
Nielsen 

22.08.16 

Cf35020_
361.JPG 

Arbeidsbilde. Per Persson tar ut kjerneprøve 
fra myra på Osneset med russerbor.  NV 129155 

Svein 
Vatsåg 
Nielsen 

22.08.16 

Cf35020_
362.JPG C60521/1. Nøklegårdspiss av flint, fra K3.  - 129155 Torgeir 

Winther 20.12.16 

Cf35020_
363.JPG 

C60521/8. Ensidig mikroflekkekjerne av 
kambrisk flint, fra K1.  - 129155 Torgeir 

Winther 20.12.16 

Cf35020_
364.JPG 

C60521/27. Mulig fragmenter av lyster, fra 
K1.  - 129155 Adam 

Boethius 09.01. 17 

Cf35020_
365.JPG Et utvalg av ulike typer kvartsitt fra C60521.  - 129155 Torgeir 

Winther 20.12.16 

Cf35020_
366.JPG C60522/11. Kniv av jaspis.  - 129158 Torgeir 

Winther 20.12.16 

Cf35020_
367.JPG C60522/22. Skraper av Ringsakerkvartsitt.  - 129158 Torgeir 

Winther 20.12.16 

Cf35020_
368.JPG 

C60522/26 og 27. Plattformkjerner av 
kvartsitt.  - 129158 Torgeir 

Winther 20.12.16 

Cf35020_
369.JPG 

Mulig kamfragment fra Grop 1 på 
Skavernodden.  - 70518 Torgeir 

Winther 20.12.16 

Cf35020_
370.JPG C60525. Fredgårdsøks av bergart.  - 12692 Torgeir 

Winther 20.12.16 
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