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SAMMENDRAG 
I perioden 7.–18. august 2017 ble det utført en arkeologisk utgravning på Skavernodden 

ved Osensjøens østre bredd, Åmot kommune, Hedmark.  Undersøkelsen er en del av 

sektoravgiftsprosjektet «Osensjøen på vippen?». I 2016 ble påvist en grav fra eldre 

jernalder på Skavernodden. Undersøkelsen i 2017 hadde som hovedmål å avklare hvilken 

type gravkonstruksjon det dreide seg om. 

 

Gravanlegget består av en større grop/nedgravning med flat bunn og omkringliggende 

voll. I bunn av gropa var det et kompakt kullag. Over dette laget og langs sideveggene 

var det deponert et sandlag med mengder av hvitbrente bein og halvbrente gevirfragment 

av elg. Blant de hvitbrente beina er det påvist flere fragmenter av menneske. I det samme 

laget ble det funnet en pilspiss og et mulig ildstål, samt fragmenter av en beinkam. I 

vollmassen rundt gropa var det store mengder med halvbrente gevirfragmenter. 

Nedleggelsen av gevir er tolket som et offer. Gjenstandstypologi og C14-dateringer fra 

ulike kontekster viser at anleggelsen og deponeringen av gjenstander og beina har skjedd 

en gang innenfor perioden romertid–folkevandringstid. Beliggenheten i landskapet og 

deponeringen av gevir viser til paralleller med innsjøgraver fra Midt-Sverige. Det er 

imidlertid ikke kjent tilsvarende gravanlegg. 
 

Forsidebilde: Pilspiss av jern (Cf53313_019).
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING: 

GRAVANLEGG FRA ELDRE JERNALDER 
 

SKAVEREN NORDRE, 78/1, ÅMOT KOMMUNE, HEDMARK 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Undersøkelsene på Skavernodden, Skavern Nordre, 78/1, er en del av sektoravgifts-

prosjektet «Osensjøen på vippen?». Det henvises til «Rapport fra arkeologisk 

forundersøkelser 2016 knyttet til sektoravgiften. Osensjøen på vippen?» (Bratlie et al. 

2016) for opplysninger om prosjektet.  

 

Bakgrunnen for undersøkelsen på Skavernodden i 2017 var at det i 2016 ble påvist en 

grav (Grop 1) fra eldre jernalder. Graven ble tolket som en forstyrret/plyndret branngrav 

som blant annet inneholdt store mengder gevir (Bratlie et al. 2016:132, 136, Winther 

2017). Beliggenheten og gevirmaterialet viser til paralleller med de svenske 

innsjøgravene (Ambrosiani et al. 1984, Fossum 2006). Graver som inneholder større 

mengder med gevir er ikke vanlig forekommende i Norge. Det var derfor ønskelig å 

undersøke denne graven mer inngående (jf. kapittel 4.1 Problemstillinger og 

prioriteringer), samt å avklare om en lignende grop, Grop 2, også kunne være en grav av 

samme type. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Kathrine Stene Prosjektleder 9/8–17/8 7 

Synnøve Viken Feltleder 9/8–17/8 5 

Sigurd Toft Tomter Assistent 9/8–18/8 8 

Anita Nauf Assistent 9/8–11/8 3 

Judyta Zawalska Assistent 14/8–18/8 5 

Sum   28 

   Tabell 1: Deltakere på feltarbeidet 2017. 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Det henvises til «Rapport fra arkeologisk forundersøkelser 2016 knyttet til sektoravgiften. 

Osensjøen på vippen?», kapittel 4 (Bratlie et al. 2016), for beskrivelser av landskap og 

registrerte kulturminner på Skavernodden, samt tidligere funn i nærområdet. 
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Figur 1: Kart over Skavernodden med innmålte strukturer, funn og prøvestikk fra feltsesongen 2016. 

Den blå sirkelen viser plassering av en stein med mulige slitespor registrert i 2017. Kartgrunnlag: 

Statens kartverk. Tillatelsesnr NE12000-150408SAS. Illustrasjon T. Winther/KHM 
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Figur 2: Skavernodden. Foto tatt mot nord (Cf53313_027). 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Gjennom undersøkelsene i 2016, ble det avklart at det er gravlegginger på Skavernodden 

(Bratlie et al. 2017:118–139, Winther 2017). I en grop, Grop 1, ble det avdekket rester av 

et brannlag som inneholdt brente bein av mennesker (to individer påvist) og gevir fra 

hjortedyr, trolig er alle elg (Boëthius 2016). Et av beinfragmentene hadde dekor. 

Fragmentet stammer fra en beinkam fra eldre jernalder. Bein fra gropa er C14-datert til 

perioden 355–545 e.Kr., yngre romertid–folkevandringstid. Beliggenheten til graven gjør 

at den kan betegnes som en «fangstmarksgrav». Begrepet fangstmarksgrav blir ofte 

benyttet i Norge og Sverige om graver både i fjell- og skogsområder som ligger langt fra 

kjente jordbruksbygder (Gollwitzer 1996). Det er en kontinuerlig diskusjon om hvilken 

etnisk tilhørighet gravene kan relateres til (Bergstøl 2008). Tilsvarende graver datert til 

yngre jernalder (merovingertid) er undersøkt ved Rena elv. Det antas at de kan knyttes til 

en sørsamisk fangstbosetning (Narmo 2000, Bergstøl 2008).  

 

Den avgrensete undersøkelsen på Skavernodden i 2016 påviste at det har vært mennesker 

som begravde sine døde her i yngre romertid–folkevandringstid. Undersøkelsen ga 

imidlertid ikke svar på hvilken type gravkonstruksjon det dreier seg om. Grop 1 slik den 

framstår i dag, ble tolket som et trolig resultat av en yngre nedgravning som har ført til 

forstyrrelser av den opprinnelige gravkonteksten. Et mål for undersøkelsen i 2017 var 

derfor å få avklart om det dreier seg om en flatmarksgrav eller grav med synlig markering 

på overflata, om den/de døde var brent på stedet eller i nærheten, og dessuten om de 

brente beina, gjenstander og kull fra likbålet har vært lagt direkte på bakken (brannflak) 

eller har vært nedlagt i en grop. Det er sjelden organisk materiale er bevart i podsoljord. 

Beinene av hjortedyr, trolig elg, indikerer at jakt og fangst har hatt en viktig betydning for 

samfunnet den/de døde har vært en del av. Bein av fisk og fiskeredskaper av organisk 

materiale, og derigjennom fiskets betydning, blir sjeldent avdekket i arkeologiske 

kontekster i innlandet. Funnkonteksten i Grop 1 tilsier imidlertid at tilsvarende 
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funnmateriale kan være bevart. Det var derfor et viktig mål å få innsamlet alt 

gjenstandsmateriale for å utdype et tema i det overordna prosjektet – innlandsfiske i 

forhistorisk tid. Undersøkelsene kunne dessuten bidra med kunnskap i den pågående 

diskusjonen omkring såkalte fangstmarksgraver - hvilken etnisk tilhørighet har de 

gravlagte hatt?  

 

En tilsvarende grop, Grop 2, ligger ca. 20 meter nord for Grop 1. Den kan også være 

rester av en grav. I skogsområder i Sverige forekommer det større gravfelt ved innsjøer, 

såkalte «innsjøgraver». Gravene er ofte plassert på nes og odder. De er som oftest 

branngraver i lave, runde eller triangulære steinsetninger. På gravfeltene kan det være 

deponert brente og ubrente gevir av elg og reinsdyr, både ved, over og i selve gravene 

(Fossum 2006). Datering av gravene spenner over et langt tidsrom, fra ca. 200 f.Kr. til 

inn i middelalderen. Graven/gravene på Skavernodden har flere likhetstrekk med de 

svenske innsjøgravene. Et annet mål for undersøkelsen i 2017 var dermed å få avklart om 

Grop 2 også representerer en forhistorisk gravleggelse. Hvis dette er tilfelle, er den 

samtidig med Grop 1 eller har gravleggelsene skjedd over tid?  

 

Ved undersøkelsene i 2016 ble det funnet steinartefakter. Et tredje mål for undersøkelsen 

var å avklare om det har vært en boplass fra steinalder på stedet, og eventuelt få avgrenset 

utbredelsen og omfanget av boplassen. Det ble imidlertid ikke prioritert å avklare dette 

ved undersøkelsene i 2017. 

 

Mål og problemstillinger: 

 Å avklare hvilken type gravkonstruksjon Grop 1 representerer.  

 Å få bedre innblikk i ervervsgrunnlag og hvilken etnisk tilhørighet den døde kan 

knyttes til. 

 Å avklare om det finnes flere graver på stedet (Grop 2) – dreier det seg om et 

gravfelt? 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Grop 1 

Den sørøstre delen av gropa ble utgravd. Innledningsvis ble gropa tegnet i plan i 

målestokk 1:50. Den søndre halvdelen av gropa ble manuelt avtorvet (fig. 4). 

Avtorvingen ble utført for å kunne identifisere hvordan gropa var oppbygd, med tanke på 

kantkjede og voller, samt å se om det fantes spor av forstyrrelser av graven i forbindelse 

med anleggelse av gropa. Deretter ble prøvesjakta fra 2016 gjenåpnet og forlenget, slik at 

en profil på tvers av gropa, orientert N–S, kunne dokumenteres (fig. 4). På innsiden av 

vollen ble det flate-/formgravd, med utgangspunkt i stratigrafiske lag. Dette ble gjort for å 

samle inn mest mulig brente bein og eventuelle funn relatert til bestemte lag, samt for å 

kunne observere eventuelle konstruksjonselementer i graven. All jordmasse ble såldet i 4 

mm maskevidde. Profilen (fig. 5, 6 og 7) ble dokumentert ved foto og tegning i 

målestokk 1:20. Kull- og makroprøver ble samlet inn fra profilen. Det ble i tillegg gravd 

en mindre sjakt gjennom vollen i øst. Utgravningen ble fortløpende foto-dokumentert. 

Etter utgravningen ble gropa rekonstruert. Det ble lagt en fiberduk langs profilen og nede 

i den utgravde delen av gropa før jordmasser ble tilbakeført. 
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Grop 2 

Innledningsvis ble gropa tegnet i plan i målestokk 1:50. Gropa ble undersøkt ved graving 

av to mindre sjakter. Begge sjaktene gikk fra gropas midtparti til midt på vollene i øst og 

vest. Deler av jordmassene ble såldet, 4 mm maskevidde. Etter utgravning ble gropa 

restaurert. 

 

Digital dokumentasjon – Intrasis 

Det ble forsøkt å bruke en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet til innmåling på 

lokaliteten. Det viste seg imidlertid å være dårlig dekning i området. Basert på punktene 

som kunne måles inn der det var dekning i 2016, dannet derfor håndtegninger grunnlaget 

for videre bearbeiding i dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) og ESRIs 

ArcMap 10. 

4.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Grop 1 

På innsiden av vollen i den sørøstre delen og i sjakta gjennom vollen i øst ble det forsøkt 

å grave stratigrafisk for å relatere funn til spesifikke lag. Dette viste seg å være 

utfordrende, fordi lagene i gropa og vollen besto av flere like komponenter, samt at flere 

lag var omrotet. Dette førte til at det var vanskelig å skille lagene fra hverandre. 

Funnkonteksten for noen av gjenstandene er derfor heftet med en viss usikkerhet. 

 

Gropa ble ikke fullstendig utgravd, det ble heller ikke gravd i flate rundt den. Det er 

derfor usikkert hvor stor utstrekning gravanlegget har hatt. 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

5.1.1 GROP 1  

Før undersøkelse hadde gropa synlig voll i den østre delen, stedvis svært markant (fig. 3). 

I sør var vollen 2,1 m bred, i nord og øst noe smalere, ned mot 1,1 m. Nedgravningen 

(innsiden av vollen) var svakt oval hvor lengderetningen var orientert tilnærmet Ø–V. 

Mot vest og nord var sidene bratte, mens de mot sør og øst var slakere. I bunnen var det 

et tilnærmet flatt parti. Gropas ytre diameter målte 6,1 (N–S) x 4,6 (Ø–V) m, 3,0 (Ø–V) x 

2,5 (N–S) m i indre diameter og den var 0,8 m dyp. Det flate partiet i bunnen målte 1,3 x 

1,1 m. 
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Figur 3: Grop 1 slik den fremsto før avtorving og utgravning. Foto tatt mot sør (Cf53313_002). 

 

 

     

Figur 4: Foto til venstre: Søndre del av Grop 1 under avtorving. Foto tatt mot vest (Cf53313_004). 

Foto til høyre: Grop 1 under utgravning. Nord–sørgående profil gjennom gropa sees til venstre på 

bildet. Foto tatt mot nord (Cf53313_022). 
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Figur 5: Nord–sørgående profil gjennom Grop 1. Foto tatt mot vest (Cf53313_041). 

 

 

 

 

Figur 6: Profiltegning av den vestre profilen i N–S-sjakt gjennom Grop 1. 
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Figur 7: Kullag i bunn av Grop 1. Under kullaget er sanda rødrosa som viser at undergrunnen er 

varmepåvirket. Foto tatt mot vest (Cf53313_055). 

 

Den naturlige jordprofilen på stedet er podsol med et relativt tynt humusdekke. Ved og i 

gropa var torva ca. 2–10 cm. Konstruksjonselementer tilhørende gravanlegget ble 

avdekket rett under torva. Beskrivelse av påviste lag i den vestre profilen i N–S-sjakt 

gjennom gropa er beskrevet i tabell 2. 

 

 
Lag/struktur Lagbeskrivelse Tolkning Prøver 

Lag 1 Organisk materiale Torv  

Lag 2 Lys gul sand med noe brent bein og 
gevir. Stein 

Voll, deponert masse. Offer?  

Lag 3 Brun, humusholdig sand med gevir 
og noe brent bein. Stein 

Voll, deponert masse. Offer?  

Lag 4 Grå sand med brente bein og noe 
gevir. Kullbiter og linse av rosa sand i 
nedre del 

Fyllmasse/deponert masse. 
Kremeringsmateriale 

PM2 

Lag 5 Kompakt trekull Kull-/brannlag in situ. Bål? PK3, PK4, 
PK5 

Nedgravning 1 Mørk kullholdig sand, noe bein Fyringsgrop? PK1, PM1 

Nedgravning 2 Mørk grå sand med noe kull, bein og 
stein 

Luftekanal? PK2 

Lag 6 Rosarød sand Varmepåvirket undergrunn  

Lag 7 Brungrå lys sand med mindre stein Utvaskningslag?  

Lag 8 Hvitgrå sand Utvaskningslag  

Lag 9 Guloransje sand Undergrunn  

Tabell 2: Beskrivelse av den vestre jordprofilen i N–S-sjakt gjennom Grop 1, samt opplysninger om 

prøver tatt fra ulike lag og nedgravninger. 
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Undersøkelsen i 2017 har vist at gropa er en del av et gravanlegg, og dermed ikke en 

yngre nedgravning som er gravd ned/gjennom en eldre grav som tidligere antatt. Ut fra 

foreliggende resultater består anlegget av følgende komponenter:  

 

Grop (nedgravning) 

Gropa har flatt bunn med en bredde på ca. 1,7 m, og den var ca. 0,7 m dyp, målt fra den 

gamle markoverflaten. Med voll inkludert har gropa vært dypere, ca. 0,8–0,9 m. Sidene er 

relativt bratte, særlig mot bunnen. 

 

Voll (Lag 2 og 3) 

Vollen rundt gropa besto av større stein og siltholdig sandiblandet humus. Steinene 

kommer trolig fra de oppgravde massene fra gropa. Vollmassen inneholdt store mengder 

med halvbrente gevirfragmenter samt en del hvitbrente bein. En bjørnetann ble funnet i 

nordre del av vollen. 

 

Deponert masse i gropa (Lag 4) 

Langs gropas sidevegger og over kullaget i bunn av gropa (Lag 5) var det et grått sandlag 

med en «konsentrasjon» av hvitbrente bein og halvbrente fragmenter av gevir og. De 

nederste 15–20 cm av laget var iblandet kull og rødbrent sand. En pilspiss og et mulig 

ildstål, begge av jern, samt åtte fragmenter av en beinkam ble funnet i det laget.  

 

Kullag i bunn av gropa (Lag 5) 

I bunnen av gropa, rundt 0,8–0,9 m under dagens overflate, ble det avdekket et 

horisontalt kullag med en lengde på ca. 1,7 m og en tykkelse på rundt 5 cm (Laget 

tilsvarer det som ble tolket som en kullholdig nedgravning i 2016, jf. Bratlie et al. 

2016:13/fig. 16, 132). Ingen gjenstander ble funnet i laget, kun noen få fragmenter med 

brent bein. 

 

Nedgravning (S1) og nedgravning (S2) under kullaget 

Under kullaget var det to mindre nedgravninger: 

- Nedgravning S1 hadde en bredde på 22 cm og dybde på 18 cm. Den inneholdt mørk, 

kullholdig sand og noe brent bein. 

- Nedgravning S2 var avlang, ca. 70 cm, og strakte seg fra toppen av S1 og ca. 70 cm 

mot nord. Den inneholdt mørkegrå sand og noe småstein, iblandet kull og noe brent 

bein. 

 

Sanda rett under kullaget (Lag 5) og nedgravningene (S1 og S2) var rødrosa, noe som 

viser at undergrunnen har vært varmepåvirket.  

 

5.1.2 GROP 2 

Grop 2 ligger i svakt hellende terreng mot sør. Den har synlig voll i den nordøstre delen. 

Vollen er særlig markant i øst hvor den har en bredde på ca. 1,5 m. Nedgravningen 

(innsiden av vollen) er oval hvor lengderetningen er orienter N(Ø)–S(V). Sidene er 

skrånende fra vollen, deretter rette ned mot bunnen til et flatt bunnparti. Gropas ytre mål 

er ca. 5 (N–S) x 4 (Ø–V) m, indre mål er ca. 2,6 (N–S) x 1,8 (Ø–V) m og den er 0,5 m 

dyp. Bunnpartiet måler 2,0 x 1,2 m. 
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I de to mindre sjaktene som ble gravd ble det ikke funnet gjenstander eller bein, heller 

ikke konsentrasjoner av trekull (fig. 8). Jordprofilene var vanskelige å tolke fordi de var 

forstyrret av rotaktivitet fra trær. Ut fra den avgrensete undersøkelsen kunne det ikke 

avgjøres hvilken funksjon gropa har hatt.  

 

 

Figur 8: Sjakteprofiler, Grop 2. Foto til venstre: Profil orientert nord–sør. Foto tatt mot vest (Cf 

53313_046). Foto til høyre: Profil orientert øst–vest. Foto tatt mot nord (Cf53313_047). 

 

5.1.3  JORDFAST STEIN MED MULIGE SLIPESPOR YTTERST PÅ SKAVERNODDEN 

En jordfast stein som mulig er benyttet som 

slipestein ble observert lengst sør, på 

østsiden av Skavernodden (fig. 9). Steinen 

minner om en tilsvarende slipestein på 

Osneset. Steinen på Skavernodden har to 

glatte, mulig slipte, fordypninger på toppen, 

med et høyere parti mellom. I den største 

fordypningen er det en urenhet som stikker 

opp i steinen. Dette gjør at det er vanskelig å 

bestemme med sikkerhet om steinen er brukt 

som slipestein. Det ble imidlertid ikke 

observert andre steiner i nærheten med 

naturlig slitasje som lignet fordypningene på 

den mulige slipesteinen. Steinen står rundt 5 

meter lengre sør på odden enn det sørligste 

innmålte løsfunnet fra undersøkelsene på 

Skavernodden i 2016 (Fig. 1, Winther 

2017:17). Det ble overflatesøkt etter andre 

funn i nærheten, men høy vannstand gjorde 

dette arbeidet vanskelig. 

 

 Figur 9: Mulig slipestein ytterst på Skavern-

odden. Foto tatt mot sør (Cf53313_065). 
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5.2 FUNNMATERIALE – GROP 1 

Det innsamlete funnmaterialet kommer fra Grop 1. 

5.2.1 PILSPISS 

En pilspiss av jern med flat tange ble funnet i den nordlige utvidelsen av den N–S gående 

sjakta gjennom gropa. Den ble funnet på innsiden av vollen, trolig i det deponerte grå 

sandlaget (Lag 4). Pilspissen har rester av glødeskall. Den er svært korrodert slik at det er 

vanskelig å typebestemme den (se fig. 10). Formen er spissoval, mulig har den hatt en 

relativ butt odd. Rygglinjen er svakt markert. Den har en bevart lengde på 8,6 cm, hvorav 

tangen måler 2,5 cm. Største bredde på bladet er 1,3 cm. Tangens tverrmål er 0,4 cm. 

Vekt: 6,6 g. Typologisk datering: Eldre jernalder. 

5.2.2 MULIG ILDSTÅL 

En nålelignende gjenstand av jern, muligvis et ildstål, ble funnet i den vestlige delen av 

gropa i det deponerte grå sandlaget (Lag 4). Gjenstanden har en lang og smal ende med 

rundt tverrsnitt, samt en flat ende som har rektangulært tverrsnitt som blir gradvis bredere 

mot enden. Ut fra røntgenfoto av gjenstanden ser det ut som den har ett hull i den brede 

enden (fig. 10). Den har en lengde på 5,7 cm og største bredde er 0,7 cm. Diameteren ved 

enden som har rundt tverrsnitt er 0,2 cm og tykkelsen ved den brede enden er 0,4 cm. 

Vekt: 2,3 g. 

 

En lignende gjenstand med firkantet tverrsnitt ble funnet i et depotfunn i tilknytning til en 

gevirdeponering på lokaliteten Lillbörtnan i Jämtland, Sverige (Jönsson 2017:8–9). Den 

er tolket som en syl eller et ildstål. 

 

 

Figur 10: Røntgenfoto av pilspiss og mulig ildstål. Foto: B.W. Hansen/KHM. 
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5.2.3 FRAGMENTER AV BEINKAM 

Det ble funnet 8 fragmenter fra en beinkam spredt i det deponerte grå sandlaget (Lag 4). 

Ut fra fragmentene dreier det seg om en enlagskam med buede sidekanter og overstykke. 

Kammen er dekorert med innrissete linjer og punktsirkler (fig. 11). Et stykke av kammen 

ble også funnet i 2016 (Winther 2017:28). Ut fra form og dekor kan den typologisk 

dateres til tida rundt 100 e.Kr. 

 

 
 

5.2.4 BJØRNETANN 

En ubrent bjørnetann (fig. 12) ble funnet i den nordlige vollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 BRENTE BEIN OG GEVIR 

Funn av brente bein og varmepåvirket fragmenter av gevir kan altoverveiende relateres til 

vollmassene (Lag 2 og 3) og det grå sandlaget (Lag 4) som lå langs gropas sidevegger, 

masser som lå over det stratigrafisk eldre kullaget. De hvitbrente beina var konsentrert til 

det grå sandlaget, mens det var en overvekt av gevir i vollmassen, hovedsakelig i massen 

fra innsiden til og med toppen av vollen (fig. 6). 

 

Figur 12: Bjørnetannen fra Grop 1. I bakgrunnen 

skimtes deler av gevirmaterialet (Cf53313_064). 

Figur 11: Fragment av beinkam dekorert med 

innrissete linjer. Foto: K. Stene/KHM. 
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Rundt 3600 g brente bein og varmepåvirkede fragmenter av gevir ble innsamlet. En 

grovinndeling av materialet ut fra de synlige kriteriene «hvitbrent» eller 

«halvbrent/gevir», viser at ca. 900 g var «hvitbrent» og ca. 2700 g var «halvbrent/gevir».  

5.2.6 FLINT OG KVARTSITT 

Det ble påtruffet 5 steinartefakter under utgravningen:  

- et avslag av kvartsitt 

- et avslag av flint 

- et fragment av flint 

- et stykke av flint som mulig er Kinnekulleflint/kambrisk flint 

- et stykke flint som er varmepåvirket, trolig en ildflint 

 

Ingen av funnene fra årets undersøkelse kan med sikkerhet dateres typologisk til 

steinalder. Noen av stykkene kan imidlertid stamme fra en lokalitet som har blitt 

forstyrret av anleggelsen av gropa. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6

De naturvitenskapelige analysene av innsamlet prøvemateriale er fra Grop 1. 

6.1 VEDARTSANALYSE 

En kullprøve (PK3) fra kullaget (Lag 5) i bunn av gropa er vedartsbestemt til 

seintvoksende furu (per.medd. Helge I. Høeg august 2017).  

6.2 DATERING 

C14-analysene er utført ved Beta Analytics, USA og ved Lund University Radiocarbon 

Dating Laboratory, Sverige. 

 
Internt 
pr.nr. 

Lab.nr. Prøvemateriale Kontekst Alder BP Kal. 1 σ Kal. 2 σ 

PK3 Beta-472984 Trekull/ 
seintvoksende furu 

Lag 5 2080±30 160–50 f.Kr. 190–40 f.Kr. 

Pr.1/2017 LuS-13175 Brent bein/ 
menneske 

Lag 4 1850±40 125–230 e.Kr. 65–255 e.Kr. 

Pr.2/2017 LuS-13176 Halvbrent gevir/elg Lag 3? 1660±40 335–425 e.Kr. 255–535 e.Kr. 

Tabell 3: C14-dateringer utført på materiale innsamlet fra Grop 1 i 2017. 
 

6.3 OSTEOLOGISK ANALYSE 

I påvente av eventuelle videre undersøkelser av Grop 1 er materialet ikke sendt til 

osteologisk analyse. Det har imidlertid samme karakter som beinmaterialet innsamlet i 

2016. Den osteologiske analysen fra 2016 viste at materialet bestod av gevir fra elg og 

menneskebein (6 fragment identifisert). Trolig kommer menneskebeinene fra to individer, 

et voksent og ungt individ (Boëthius 2016). Osteolog Adam Boëthius har sett/vurdert 

materialet innsamlet i 2017 (16. november 2017) og han kunne blant annet påvise flere 

fragmenter av menneskebein. 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 7

Undersøkelsene i 2017 har bekreftet at Grop 1 er et gravanlegg. Det består av en større 

grop/nedgravning med flat bunn med en bredde på ca. 1,7 m og den har vært ca. 0,7 m 

dyp, målt fra den gamle markoverflate, med vollen inkludert ca. 0,8–0,9 m dyp. I bunn av 

gropa var det et kullag. Det var homogent og kompakt, og inneholdt kun få 

beinfragmenter, slik at det ikke dreier som et såkalt «brannflak». Det betydelige 

beinmaterialet og gjenstandene lå i vollmassen og i det grå sandlaget over kullhorisonten, 

og utgjør dermed en stratigrafisk yngre hendelse. Undergrunnen var varmepåvirket noe 

som indikerer at det har vært høy temperatur i gropa. Kullaget representerer trolig en eller 

annen form for bålfunksjon. Undergrunnen rundt de to nedgravningene under kullaget var 

også varmepåvirket. Det er derfor sannsynlig at de to nedgravningene har utgjort 

konstruksjonselementer for å regulere varmen på bålet; den ene kan ha vært en 

fyringsgrop og den andre, avlange nedgravningen, en luftekanal. 

 

Beinmaterialet og gjenstandene lå i vollmassen og det grå sandlaget. Disse lagene 

inneholdt svært lite kull. Det tyder på at gevir- og beinmaterialet har blitt renset etter 

brennings- og kremeringsprosessen før det ble deponert, gevir hovedsakelig på utsiden av 

nedskjæringen til gropa, i vollen, og en hovedvekt av hvitbrente bein i gropa. Om 

brenningen og kremeringen har skjedd på et tidligere stadium i gropa eller i nærheten er 

uavklart. 

 

Kullaget i bunnen av gropa er C14-datert til 160–50 f.Kr. (tabell 3), siste del av 

førromersk jernalder. Dateringen er utført på seinvoksende furu. Det er derfor sannsynlig 

at dateringsresultatet er en del eldre enn selve hendelsen kullaget representerer. 

 

En prøve av brent bein bestemt til menneske er datert til 125–230 e.Kr. og en prøve av 

halvbrent gevir er datert til 335–425 e.Kr. (tabell 3). Fra beinmaterialet innsamlet i 2016 

er to prøver C14-datert (beinprøvene er ikke artsbestemt). Resultatet ble 355–425 e.Kr. (1 

sigma, GrA-66800) og 410–545 e.Kr. (1 sigma, GrA-66800). Dateringene faller innenfor 

siste del av eldre romertid til og med folkevandringstid. Beinprøvene kommer fra 

kontekster over kullaget, slik at dateringsresultatene er overens med den dokumenterte 

stratigrafiske sekvensen. 

 

Alle gjenstandene kan typologisk dateres innenfor samme tidsperiode som C14-

dateringene fra beinmaterialet. Ut fra foreliggende resultater kan anleggelsen av anlegget 

og deponeringen av gjenstandene samt de brente beina og gevirbitene har skjedd en gang 

innenfor perioden romertid–folkevandringstid. 

 

Det er usikkert om anlegget representerer en enkelthendelse eller har flere bruksfaser. 

Anleggets konstruksjon, deponeringene og spredningen av funnmaterialet indikerer 

imidlertid at det kan ha flere bruksfaser. Kun videre undersøkelser samt naturviten-

skapelige analyser kan gi et svar på dette. 

 

Kombinasjonen av menneskebein og gjenstander gjør at anlegget på Skavernodden er 

tolket som en grav. Mengdene med gevirfragmenter som er deponert og beliggenheten i 

landskapet viser til paralleller med innsjøgravene fra Midt-Sverige fra eldre jernalder. 
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Som navnet tilsier ligger de svenske innsjøgravene ved innsjøer, ofte på odder, nes eller 

øyer. Gravene forekommer innenfor en lang tidsperiode, fra ca. 200 f.Kr. til 1200–1300 

e.Kr. (Fossum 2006:89–97).  

 

I den eldste perioden, ca. 200 f.Kr. til og med 200 e.Kr. opptrer innsjøgravene på større 

gravfelt med opptil 30 graver, som er plassert på sørvendte odder/nes. De to mest kjente 

og best undersøkte innsjøgravfeltene fra eldre jernalder er Krankmårtenhögen og 

Smalnäset i Härjedalen (Ambrosiani et al. 1984). Gravene fra eldre jernalder er 

funnfattige branngraver. I de eldste gravene fra perioden er de brente menneskebeina av 

et individ nedlagt samlet rett på markoverflata eller i en mindre nedgravning. Det finnes 

få unntak hvor det er påvist to individer. Osteologiske analyser viser at både menn, 

kvinner og barn er begravet. Menneskebeina er dekket av lave steinsetninger med 

triangulær eller rund form. Seinere i perioden kan menneskebeina være helt eller delvis 

spredte i et brannlag. 

 

Det som er spesielt med gravene, særlig fra Krånkmårtenhögen, er de betydelige 

deponeringene av brente bein og gevir av elg og rein både ved, over og i gravene 

(Ambrosiani et al. 1984, Sundström 1997:22, Zachrisson 1997). I slutten av perioden 

opptrer også bein fra tamdyr. Deponeringen av gevirmaterialet er tolket som et offer 

(Ambrosiani et al. 1984). På større innsjøgravfelt finnes det også anlegg med bare brente 

dyrebein, og det er stilt spørsmål om disse skal betraktes som graver eller offer 

(Zachrisson 1997:200). På Skavernodden var de hvitbrente beina konsentrert til det grå 

sandlaget i gropa, mens det var en overvekt av gevir i vollmassen. Dette antyder at 

gevirene, og bjørnetannen, har blitt plassert rundt gropa. Gevirmaterialet fra 

Skavernodden kan derfor tolkes som et offer, der det er utført en offerhandling på/ved 

grava. 

 

Selv om likehetstrekkene med innsjøgravene er mange, er det også påfallende forskjeller. 

På Skavernodden er menneskebeina og gjenstandene hverken nedlagt i en konsentrasjon 

eller spredt i et kullag (brannflak). De er imidlertid funnet i masser som er deponert i en 

stor grop. Under disse massene, i bunn av gropa, var det et homogent kullag. Den 

varmepåvirkete undergrunnen viser at det er brent i gropa før massene med 

menneskebein og gevirfragmentene ble deponert. Tilsvarende graver er ikke kjent fra det 

svenske materialet slik at det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til gravanlegget, og 

hvordan det skal tolkes. 

 

Grop 2 ble undersøkt for å avklare hvorvidt det finnes flere graver på stedet og om 

Skavernodden bør betegnes som et gravfelt. Ut fra den avgrensete undersøkelsen av Grop 

2 kunne det ikke avgjøres hvilken funksjon gropa har hatt. Spørsmålet om det finnes flere 

graver på odden er derfor ubesvart. 

 

Det antas at innsjøgravfeltene fra Midt-Sverige trolig representerer en lokal befolkning 

som har hatt sine boplasser i nærheten (Zachrisson 1997:196). Det er påpekt at de eldste 

gravenes form og gravskikk likner dem i bygdene i Mälardalen og Sør-Trøndelag. Andre 

trekk, som deponering av gevir av elg og rein, har paralleller nordover. Det er derfor en 

kontinuerlig diskusjon om hvilken ervervsgruppe (fangst eller jordbruk) og etnisk 

tilhørighet gravene kan relateres til. To graver ved Rena elv som er datert til 

merovingertid er tolket å representere en sørsamisk fangstbosetning (Narmo 2000, 
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Bergstøl 2008). Deponeringen av elggevir på Skavernodden kan indikere at den/de døde 

som er gravlagt her kan knyttes til en fangstbosetning. Hvorvidt de kan knyttes til en 

samiske, eller før-samisk befolkning, kan ikke bestemmes med sikkerhet. 

 

Det ble funnet fem steinartefakter av flint og kvartsitt ved undersøkelsene av Grop 1. 

Ingen av funnene fra årets undersøkelse kan typologisk dateres til steinalder. Et av 

funnene var en ildflint som kan være av betydelig yngre alder. Ser man imidlertid 

steinartefaktene i sammenheng med funnene fra undersøkelsen i 2016, hvor det blant 

annet ble funnet et mikroflekkefragment av jaspis, er det trolig at det har vært en mindre 

lokalitet fra eldre steinalder i nærheten av Grop 1. Her kan det bemerkes at noen av 

innsjøgravene i Sverige er anlagt på eldre steinalderboplasser (Ambrosiani et al. 1984, 

Fossum 2006:90–93). Fossum (2006:141–144) har diskutert hvorvidt dette har med 

forfedrekult eller fangsttradisjoner som kan trekkes tilbake til mesolitikum å gjøre. Hun 

hevder at anleggelse av graver i forfedrenes landskap var en måte å legitimere sin rett til 

landområder og ressurser. Ikke alle innsjøgravene er anlagt på eldre boplasser. Dermed 

kan plasseringen av enkelte graver på eldre boplasser like godt skyldes tilfeldigheter, 

siden boplasser fra steinalderen ved innsjøer ofte er lokalisert til odder og nes. 

 

 SAMMENDRAG 8

Gravanlegget, Grop 1, på Skavernodden består av en større grop/nedgravning, hvor det er 

blitt deponert masser med gjenstander og brente bein av mennesker samt bein/gevir av 

elg. Rundt gropa er det en omkringliggende voll som inneholder store mengder med 

halvbrente gevirfragmenter. Nedleggelsen av gevirmaterialet er tolket som offer. Både 

gevir- og beinmaterialet har bitt renset etter brennings- og kremeringsprosessen før det er 

deponert i og ved gropa. Før menneskebeina og gjenstandene har bitt lagt ned i gropa har 

det vært brent trevirke her. Det kan se ut som om temperaturen på brenningen er regulert 

ved hjelp av en fyringsgrop med luftekanal som er anlagt under gropa. Det er mulig at det 

brente trevirke/kullaget er rester etter et bål. C14-dateringer fra ulike kontekster viser at 

anleggelsen av gravanlegget og deponeringen av gjenstander og bein har skjedd en gang 

innenfor perioden romertid–folkevandringstid. Det er usikkert om anlegget representerer 

en enkelthendelse eller har flere bruksfaser. Anleggets konstruksjon, deponeringene og 

spredningen av funnmaterialet indikerer imidlertid at det kan ha flere bruksfaser. Kun 

videre undersøkelser kan gi et svar på dette. 

 

Beliggenheten i landskapet og deponeringen av gevir viser til paralleller med 

innsjøgraver fra Midt-Sverige. Selv om det er likehetstrekk, er tilsvarende gravanlegg 

ikke kjent fra det svenske materialet, heller ikke fra Norge. Det er derfor mange ubesvarte 

spørsmål knyttet til gravanlegget, og hvordan det skal tolkes. 

 

Det ble ikke avklart gjennom undersøkelsen i 2017 om det finnes flere graver på 

Skavernodden. Den avgrensete utgravningen av Grop 2 kunne det ikke avgjøres hvilken 

funksjon gropa har hatt. Ytterlige undersøkelser må utføres før spørsmålet om odden kan 

betraktes som et gravfelt kan besvares.  
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 VEDLEGG 10

10.1 TILVEKSTTEKST, C60845 

Det er planlagt videre undesøkelser i 2018. Funnene fra 2017 og 2018 vil derfor bli 

katalogisert samlet, og tilvekstteksten vil finnes i rapporten fra 2018-undersøkelsen. 

10.2 PRØVER 

10.2.1 KULLPRØVER 

Prøvenummer  Kontekst/lag Bemerkning 

PK1 Grop 1. Topp av Nedgravning 1 (fyringsgrop)  

PK2 Grop 1. Bunn av Nedgravning 2 (luftekanal)  

PK3 Grop 1. Kullag (Lag 5) – stort kullstykke C14-datert 

PK4 Grop 1. Kullag (Lag 5)  

PK5 Grop 1. Kullag (Lag 5)  

 

10.2.2 MAKROFOSSILPRØVER 

Prøvenummer  Kontekst/lag Bemerkning 

PM1 Grop 1. Nedgravning 1, tatt i bunn 

(fyringsgrop) 

Ca. 29 g med brent 

bein 

PM2 Grop 1. Grålig lag (Lag 4) med brente bein, 

fra profil 

Ca. 45 g med 

hvitbrente bein, 3 g 

bestemt til menneske 
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10.3 TEGNINGER 

Tegning 1: Plantegning av Grop 1, Skavernodden. Målestokk 1:50 Tegnet av K. Stene 

 
 

Tegning 2: Profiltegning, Grop 1, Skavernodden. Målestokk 1:20 Tegnet av K. Stene 
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Tegning 3: Plantegning Grop 2, Skavernodden. Målestokk 1:50 Tegnet av: K. Stene 

 

10.4 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Sett mot LokalitetsID Fotograf Opptaksdato 

Cf53313_001.JPG Grop 2, plan Ø 70518 Synnøve Viken 09.08.2017 

Cf53313_002.JPG Grop 1, plan S 70518 Synnøve Viken 09.08.2017 

Cf53313_003.JPG Grop 1, plan NØ 70518 Synnøve Viken 09.08.2017 

Cf53313_004.JPG 
Arbeidsbilde, avtorving søndre del av Grop 1. 
Sigurd Toft Tomter og Anita Nauf krafser. N 70518 Synnøve Viken 09.08.2017 

Cf53313_005.JPG Arbeidsbilde, avtorving søndre del av Grop 1 V 70518 Synnøve Viken 09.08.2017 

Cf53313_006.JPG Arbeidsbilde, Kathrine Stene tegner Grop 2 NV 70518 Synnøve Viken 09.08.2017 

Cf53313_007.JPG Anita Nauf hygger seg i sola på Skavernodden   70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_008.JPG Profil Grop 1, N-S gående sjakt V 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_009.JPG Profil Grop 1, N-S gående sjakt V 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_010.JPG Profil Grop 1, detalj av nedgravning i bunn V 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_011.JPG 
Østre del av vollen i Grop 1 avtorvet. V-Ø 
gående sjakt under stikkstang V 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_012.JPG Søndre del av N-S gående sjakt, voll Grop 1 V 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_013.JPG 
Søndre del av N-S gående sjakt, voll Grop 1, 
plan V 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_014.JPG 
Grop 1 etter avtorving av søndre del. Større 
steiner i gropen Ø 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_015.JPG 
Grop 1 etter avtorving av søndre del. Større 
steiner i gropen Ø 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_016.JPG Grop 1, profil, N-S gående sjakt V 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 
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Cf53313_017.JPG 
Søndre del av N-S gående sjakt i Grop 1, deler 
av sjakten fra 2016 i forkant S 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_018.JPG Nordre del av N-S gående sjakt, Grop 1 N 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_019.JPG Pilspiss med flat tange fra Grop 1   70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_020.JPG Pilspiss med flat tange fra Grop 1   70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_021.JPG Toppen av nordre voll i N-S gående sjakt, Grop 1 V 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_022.JPG Grop 1. N-S gående sjakt til venstre N 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_023.JPG Bunnen av Grop 1 N 70518 Kathrine Stene 10.08.2017 

Cf53313_024.JPG Skavernodden S 70518 Kathrine Stene 11.08.2017 

Cf53313_025.JPG Skavernodden S 70518 Kathrine Stene 11.08.2017 

Cf53313_026.JPG Skavernodden N 70518 Kathrine Stene 11.08.2017 

Cf53313_027.JPG Skavernodden N 70518 Kathrine Stene 11.08.2017 

Cf53313_028.JPG Steinlag i bunnen av Grop 2 N 70518 Synnøve Viken 14.08.2017 

Cf53313_029.JPG Sjakter gjennom Grop 2 V 70518 Synnøve Viken 14.08.2017 

Cf53313_030.JPG 
Grop 1, Utvidelse av N-S gående sjakt, nordre 
del, etter fjernet utvaskingslag.  V 70518 Synnøve Viken 14.08.2017 

Cf53313_031.JPG 
Grop 1, N-S gående sjakt etter fjernet 
utvaskingslag.  S 70518 Synnøve Viken 14.08.2017 

Cf53313_032.JPG 

Grop 1, Utvidelse av N-S gående sjakt, nordre 
del, etter fjernet utvaskingslag. Kullspetter og 
spor etter røtter er synlig i anrikningslaget.  N 70518 Synnøve Viken 14.08.2017 

Cf53313_033.JPG 
Bunnen av grop 1 etter fjerning av stein. Rester 
av nedgravningen er synlig utenfor profilen V 70518 Kathrine Stene 15.08.2017 

Cf53313_034.JPG 
Bunnen av grop 1 etter fjerning av stein. Rester 
av nedgravningen er synlig utenfor profilen V 70518 Kathrine Stene 15.08.2017 

Cf53313_035.JPG 
Bunnen av grop 1, detalj av nedgravning i 
bunnen V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_036.JPG Grop 1, profil, N-S gående sjakt, midtparti V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_037.JPG Grop 1, profil, N-S gående sjakt, midtparti V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_038.JPG Grop 1, profil, N-S gående sjakt, Nordre voll V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_039.JPG Grop 1, profil, N-S gående sjakt, Søndre voll voll V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_040.JPG Grop 1, profil, midtparti V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_041.JPG Grop 1, profil V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_042.JPG 
Kathrine Stene tegner den N-S gående profilen i 
Grop 1 SV 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_044.JPG 
Judyta Zawalska og Sigurd Toft Tomter graver 
ferdig sjaktene i Grop 2 V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_045.JPG Synnøve Viken avtorver vestre del av Grop 1 ØNØ 70518 Kathrine Stene 15.08.2017 

Cf53313_046.JPG Vestre del av Grop 1 etter avtorving V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_047.JPG Grop 2, profil nordre sjakt V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_048.JPG Grop 2, profil søndre sjakt V 70518 Synnøve Viken 15.08.2017 

Cf53313_049.JPG Grop 1, kullag i bunnen av gropen V 70518 Kathrine Stene 15.08.2017 

Cf53313_050.JPG Grop 1, kullag i bunnen av gropen, Plan V 70518 Synnøve Viken 16.08.2017 

Cf53313_051.JPG Grop 1, kullag i bunnen av gropen, Oversikt V 70518 Synnøve Viken 16.08.2017 

Cf53313_052.JPG Grop 1, kullag i bunnen av gropen, Oversikt V 70518 Synnøve Viken 16.08.2017 

Cf53313_053.JPG 
Grop 1, nedgravning under kullag. Mulig 
fyringsgrop og luftekanal, detalj V 70518 Synnøve Viken 16.08.2017 

Cf53313_054.JPG 
Grop 1, nedgravning under kullag. Mulig 
fyringsgrop og luftekanal, oversikt V 70518 Kathrine Stene 16.08.2017 

Cf53313_055.JPG 
Grop 1, nedgravning under kullag. Mulig 
fyringsgrop og luftekanal, detalj NV 70518 Kathrine Stene 16.08.2017 

Cf53313_056.JPG 
Grop 1, gjenstående profil. Kullaget fortsetter 
under vollen mot vest V 70518 Synnøve Viken 16.08.2017 

Cf53313_057.JPG 

Grop 1, detalj gjenstående profil. 
Nedgravningen i gropen er synlig som et rosa, 
kullspettet lag som skjærer gjennom utvaskings- 
og anrikningslag til venstre for kullaget SV 70518 Synnøve Viken 16.08.2017 
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Cf53313_058.JPG Grop 2, profil nordre sjakt V 70518 Kathrine Stene 16.08.2017 

Cf53313_059.JPG 

Arbeidsbilde. Grop 1 rekonstrueres med 
fiberduk under massene. Kathrine Stene og 
Sigurd Toft Tomter planlegger arbeidet. NNV 70518 Synnøve Viken 16.08.2017 

Cf53313_060.JPG Grop 2 rekonstruert N 70518 Synnøve Viken 17.08.2017 

Cf53313_061.JPG Grop 1 rekonstruert V 70518 Synnøve Viken 17.08.2017 

Cf53313_062.JPG Grop 1 rekonstruert NNØ 70518 Synnøve Viken 17.08.2017 

Cf53313_063.JPG Grop 1 rekonstruert, oversikt S 70518 Synnøve Viken 17.08.2017 

Cf53313_064.JPG 
Bjørnetann funnet i nordlig voll i Grop 1 ved N-S 
gående sjakt   70518 Synnøve Viken 16.08.2017 

Cf53313_065.JPG Mulig slipestein ytterst på Skavernodden S 70518 Synnøve Viken 16.08.2017 

 

10.5 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Tegninger er arkivert ved topografisk arkiv ved Kulturhistorisk museum. 


