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SPESIALUTGAVE

I denne utgaven er uinteressante prøve- og fotolister tatt ut og i stedet erstattet med en populærvitenskapelig
artikkel om fimnet. Artikkelen med bilder er den samme som ble sendt til JZomerJ.Æes B/ød og der refi]sert.
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FORORD

Dette er rapporten fta den arkeoloriske undersøkelsen av gravhaugen R01  på Bårii, 81/1,
I,ørenskog kommune, Akershus. Undersøkelsen viste at haugen inneholdt en enkel branngrav.
Samsyn]igvis var det ei kvinne som ble gravlagt her, antagelig en gang i løpet av det siste åt-
hundret av yngre romeftid ®.fi 200400 e.Kr.). Det eneste spor av gravgods som ble fiinnet var
ftagmenter av ei håmål av bein som lå sammen med de Øvrige beina.

INNLEDNING

Undersøkelsen ble utføft for Universitetets Oldsaksam]ing i fo£bindelse med Statens Vegve-
sen Akershus utbedring av Rv. 159, parsell Knatten -Kurland, gjennom Løfenskog. I ti]1egg til
gravhaugen, ble det også undefsøkt struktuer mellom Gamleveien og Kjoneberget. Disse ble
først  påvist ved  flateavdekking i  red  av  Akershus  Skeskommune  (rappoft v/  8.  Kjaftan

øK-kart= Kurland CQ 04515-2
Y  '6000

Figur  2  ø:K:kartutsnitt  med  g/raubaugen  og  områder
med struklurer.

Figui 1 Ouerrikt§kart ouer Lorenskog;
BtterFoss 1957.

Fønstelien dateft 11. oktober 1996). Strukturene ble næmere undersøkt av Universitetets Old-
saksamling 17.-18. okt:ober. Her deltok ljl Gustafson (distrikt§ledet Akershus) i £dt den første
dagen, og undeftegnede som fdtieder 1 begge dagene. Undeftegnede var også fadeder 1 ved un-
dersøkelsen av gravhaugen som fant sted i perioden 21.  oktobet - 07.  november.  Her deltok
dessuten Margrete F. Simonsen som fdtassistent. Tfl sammen har vi nedlagt 31 dagsverk i fdt.

Arbeidet foreSkk seint på året og været bar enkelte dager preg av det med regn, ftost og
snø. Irikevel er inntrykket at vi var heldige med været.  "Ruskevæf" var unntaket, selv om det





mesteparten av tiden vaJ: nokså trekkfiillt og kaldt ved gravhaugen.  Forsinkelsene på gninn  av
været var egendig ikke større enn de kunne bhtt når som helst euers på året, men redusert dag-
lengde og overgang til vintertid gjorde at lysforholdene ikke alltid var de beste.

UNDERSøKELSEN

Stri4kturene

1 alt var det registrert og beskrevet 40 mulige strukturer på flaten som avgrenses  av gårds-
veien  til Bårh,  Rv.  159  Gamleveien,  tidligere  innkjørsel til  81/68,  og Kjoneberget.  Flaten  har
inntil nylig vært en  oppdyrket leirslette.  Dessuten var det en  mulig struktur  T41)  noen meter
lenger mot SV hvor det ikke lenger er flate, men skråning. Denne strukturen besto av nevestore
stein og noe trehill og kullblandet jord i toppen. Ved sjakting i forlengelsen ovenfor steinansam-
lingen  framkom  det  et  forsenket  Sllskift i profilen.  Fyllmassene  var vesentlig løsere  enn  den
omdvende undergrunnsleira.  Mot bunnen  av  fordypningen piplet det vann.  Sannsynligvis var
strukturen en rest av en eldre, steinSlt dreneringsgrøft. Grunneier bekreftet at dreneringsgrøfter
av denne typen fantes i området. Av de Øvrige strukturene er det kun to som med en viss sikker-
het kan sies å være "noe'', men tolkningene begrenser seg til "mulige rester av ildsteder". De to
er henholdsvis F16 og F17  (omtales nedenunder). Øvrige strukturerer forsvant ved litt skraping
med graveskjea i toppen. Det er vanskelig å si om noen av disse opprinnelig har vært strukturer
eller om de bare vaJ: resultater av omroting på flaten. F18, som ble beskrevet som et "kulturlag",
viste seg å være en torvhorisont etter en uttørket sump på stedet.  Fra en profil i denne ble det
tatt en prøveserie for pollenanalyse (se vedlegg).

F16:    Konkav    nedskjæring    @)    med
kullblandet leirjord i bunnen og i omkret-
sen. I midten var det en "kjeme" av lysere
lerijord  som  var  skapt  adskilt  fra  omgi-
vende  jord.  Midten  av  kjemen  var  igjen
mørkere. I den ene kanten av Snskiftet var
det et mulig  staurhu]l.  I  bunnen var  dette
Slt  av  samme  blåleireaktige  jord  som  re-
sten  av  strukturen.  Det  var  noe  trekull  i
denne  massen.  Euers  var  hullet  Slt  opp
med  matjord.  Fyllskiftet var i  plan  tilnær-
met  ovalt,  50  x  35  cm  og  15  cm  dypt.
Staurhullet var  ca.  10  cm i  diameter  og  s
cm i dypt.

F17: Rest av mulig nedgravd ildsted, u-
fegelmessig  firkantet  i  plan  og  konkavt  i
snitt.   Innhold   av   spredt   trekull,   enkelte
små stein og kullblandet jord.  Parier med
rød-brun leire. Undergrunnen er grå-grønn
leire,  silt.  I  S-kant av  strukturen var over-
gangen mot undergrunnen markert med et
pari med lys, grå-hvit,  finkornet leire,  silt.
Strukturen  var  skadet  av  plogfurer.  Usik-
kert  staurhull  i  S-kant.   Omtrent  samme
dimensjoner på staurhullet hef som det ved

Figur 3 StmkturF16.
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Figur 4 S truktur F17 .





F16. Innbyrdes avstand mellom hullene (og strukturene) var ca. 4,5 m.

Det ble tatt kullprøver for datering ffa begge strukturene.

Gravbaugen BJ01

Det utvflsomt mest interessante undersøkelsesobjektet var gravhaugen på brinken i S-enden
av Kjoneberget. Haugen ble registrert av A.E. Pettersen den 16. august 1977. Pettersens beskri-

Kjoneberget

Flgur 5 Iukaliteten sett fra SV.

velse  av  fomminnet  var  godt
dekkende  for hvordan  haugen
artet seg også i dag -  19 år sei-
nere:

Rundbaug. Klart marhert,
Særlig i N. F lat, jeunt  au-
"iidet fom. Bygd au stein-
blandet jord. Grunri for-
senkning i midpartiet, dyb-
de O,2m. I Ø-kant  Sjaht
Som  Sbjærer au en  Shalh au
baugen,  3 ,5xO,4xO,2m.
GresS  ogmose,  løutrær.  Stor

Stubbe  i  Sentrum. D  6im,  b

0,4  m.

Haugen  var  fortsatt  over-
grodd med gress  og mose  slik
at ingen stein var synlige annet

enn som spredte "gresstuer" på ovefflaten. Kjoneberget er en delvis skogkledd bergknaus  som
danner en forstørret åkerholme. Navnet mer enn antyder at det har vært ei kjone på ener ved

Figui 6 Kanskje  han  kjona På Bårli lJa sei;t slih ut? Denne er fra Nes i)å R!omerike. Btter Midtun, G.19 36.

berget. Grunneief Trygve Baarhd hadde blitt fortalt om kjona av sin far og bestefar. Den skulle
ha blitt brukt til tørking av lin. Vanligere var det nok likevel at kjoner ble bruk til tørking av
kom og malt. Kjona var et lite tømmerhus i to høyder, hvor tørkingen foreSkk på spflef eller en
oppspent duk i tørkerommet i andre høyde. I underetasjen, det såkalte ovnsrommet, var det et
grovt ildsted lagt fett på bakken. På grunn av brannfaren ble kjona helst plassert et stykke vekk
fra de andre husene på gården qødnebø 1965:102-104, 592, Midtun 1936:72-74).

A.E. Pettersen oppfattet haugen som et usikkert fomminne, og antydet at den i stedet kan-
skje var restene av kjona. Vi var hellef ikke i stand til å si noe sikkert ved bare å studere overfla-
ten. Vår første oppgave vaf derfor å avgjøre om haugen var et fomminne eller restene av ei kjo-
ne.
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Ved vaJg av metode fomtsatte vi at
det vaJ: en gravhaug. Vi delte den derfor
inn i fire kvadranter for å få to diamet-
rale  profiler gjennom  sentnm  av  hau-
gen.  Det  gir  et  brukbart  inntrykk  av
hele haugen, selv om man ikke rekker å
undersøke   mer   enn   to    motstående
kvadranter. Profilene ble lagt tilnæmet
N-S  og  Ø-V.  Den  store  stubben,  som
for Øvrig sto mer i utkanten enn i sen-
tnm av haugen, begrenset mulighetene
for  altemative  orienteringer  av  kvad-
rantene. SV-kvadranten kom derfor til å
inneholde   stubben   og   forsenkningen
som kunne være ei plyndringssjakt. Den
motstående  kvadranten  i  NØ  og  NV-
kvadranten, dvs halve haugen, så ut til å
være intakt og mer solid bygget enn den
andre  halvdelen.  SØ-kvadranten  virket
også  å være intakt,  men lagt  opp  med
mindfe masse. Vi vaEe å begynne av-
torvingen i SV og NØ.

Etter avtorvingen fikk vi yttefligere
bekreftet inntrykket av at noe sannsyn-
lig`ris hadde skjedd med SV-kvadranten.
I  NØ-kvadranten  kom  det  som  for-
ventet  store  mnde  stein  til  syne  rett
under torvlaget, i SV var det, sæfhg inn
mot  midten  av  haugen,  bare  noen  få
små  stein  i  et  mektig,  nedsunket  torv-
lag.  Mot  utkanten  av  kvadranten  var
steinene mer på størrelse med de i NØ-
kvadfanten.  Videfe  avtofving  mot  ut-
kanten i SV måtte utsettes  d en av de
siste dagene i fdt pga den store stubben
som gjorde  det vanskelig  å  komme  til.
Førsteinntrykket var at haugen egentlig
ikke  hadde  noen  klar  avslutning  mot
utkanten i denne  kvadranten,  men  det
viste  seg  etter  hvert  å  være  fefl.  For
fortest mulig  å  få  inntrykk  av  lagene  i
haugen  ble  SV-kvadfanten  med  tilhø-
rende pfoffler gravet ut og renset først.
Det var muligens  et uheldig va|g nett-
opp   pga   forstyrrelsen   som  gjorde   at
lagføken i kvadranten var uklar.  Kan-
skje hadde det vært best å grave denne
til sist med fasiten fra de andre i hånd.
Ijikevel ville en annen rekkefølge neppe
endret vesentlig på helhetsinntrykket av
haugen. Det hadde antagelig heller ikke
hjulpet så mye mht å fastslå årsaken til
forstyrrelsen.   Fortsatt  er  det  usikkert

Figur 7 Graubaugen  før utgjrauning

Figur s NØ -hi)adranten el:ter cwtoruing.

Figur 9 ST/-huadranten etter auton)ing.
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Figur  11 NØ-huadra7iten  etter  at  det  meste  au  baugb/llen
"ndt steinene er ff ernet.

om  den  skyldes  forhistorisk  gravplynd-
ring, inngrep i nyere tid som f eks uttak
av  stein  til  murarbeid  på  gården,  eller
om det bare er såret etter ei rotvelt. Det
som virker minst sannsynlige er at kvad-
ranten  aldri  ble  helt gjenSlt.  På  platået
rundt og like inntil haugen lå det noen få
stein, både enkeltvis og i mindfe ansam-
linger. Disse kan ha blitt spredd slik ved
et inngrep.

Avtorvingen ga  fimn av noe  resent
materiale  i  torv-  og  humuslagene  @l.a.
teglstein,  glassbiter,  spiker,  en  porselen-
sisolator,  en  5-Øring  fra  1971).  Alt  i  alt
var  det  bare  små  mengder,  noe   som
gjorde det lite sannsynlig at vi sto over-
for en nyere tuft. Funnene forsvant også
straks  vi  kom  ned  i  selve  haugSllen.

Murigheten  for at haugen kunne være  ei rydningsrøys var hener ikke  særlig stor,  fordi jordene
omkring er leirete og derfor så godt som steinfrie. Dette ble også bekreftet av grunneier. I over-
gangen mellom torv og haug$1l var det noe tfekull i spredte konsentrasjoner. Hvis dette hadde
væft ildstedet i ei kjone måtte det vært helt andre mengder. Derfor var også denne muhgheten
utelukket allerede etter avtorvingen.

Figur 10 SV-hvadranten, bumslaget fjernet.

Videre    graving,    sæflig    av    NØ-
kvadranten,  forsterket  inntrykket  av  at
haugen  £åktisk  var  et  fomminne.  I  det
store  og  hele  er  NØ-kvadranten  repre-
sentativ for haugen som helhet. Det var
nå  også  klart  at  "jordblandet  røys"  var
en mer dekkende betegnelse enn "haug''.
Under torvlaget kom det til syne en tett
pakning med vesentlig store, runde stein
(inntil "mannsløft" i størrelse), men også
enkelte mer kantete stein. Innimenom de
største  steinene  var  hulrommene  9lt  i
med mindre  steiner.  Steinpakningen var
forankret i et grått, svakt kullblandet lag
av   minerogen   leijord.   Steinene   stakk
inntil  10  cm  over  jordlaget,  mens  dette
til gjengjeld noen steder Skk inntil 20-25

cm utenfor de ytterste steinene i omkretsen av haugen. De store steinene utgjorde i det vesenth-
ge kun et enkelt lag. Under dette var det tett med mindre, kantete stein. Dette var toppnivået av
et utplaneringslag som dekket det meste  av grunnf/ellet.  Mellom de Øverste  steinene var jorda
som i haugFllen for Øvrig, grå, minerogen. Straks under ble steinene noe mindre og jordmassene
helt svarte, omtfent som et brannlag. Men det kom ikke av trekull. Forklaringen lå i grunnf;ellets
topografi. Berget var ikke plant, men lå nærmest i folder. Fordypningene var orienteft N-S. I,en-
ge før røysa ble bygget må disse ha bhtt Slt med vann og grodd til som små myrhull. Det svarte
var derfor bare  den naturhge  fargen  på  sumpjorda  av organisk opprinnelse.  Før røysa kunne
bygges på platået ble søkkene Flt i og komprimert med mange små, kantete stein. Dette laget
var tungt å grave gjennom, noe som sikkert skyldes en kombinasjon av lagets konsistens og tryk-
ket fra de store steinene som hadde presset massene godt sarnmen. Men selv om det var kom-
pakt å grave i vaj: det likevel kapillært. Det vil si at laget drenerte godt og var fi]ktig. Samtidig var
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jordlaget i selve røysa tørt. Fuktigheten i bunnen av røysa ga oss demed en god forklaring på
alle de seige røttene som tikk på kryss og tver§ nesten over alt og som hele tiden var en forsin-
kende £rior.
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Figui 12 Phiitegning etter autori)irig, Mmlig å/raukammer og l)rente l)ein j]lottet iiiii, men ikke ynlig i dette
niuået.





Det  første,  og  for  Øvrig  eneste  fim-
net i haugSllen, var en hten bit av grov,
uornert  keramikk.   Funnstedet  vaj:  mot
utkanten  av  NØ-kvadranten.   Keramik-
ken, i kombinasjon med den planmess€e
oppbygrigen  av  røysa,  gjorde   oss   nå
ganske  sikre  på  at  det var  et  gravminne
fra  jemalder.  Mot  slutten  av  gravningen
viste det seg imidlerid at massene i for-
dypningene  ikke  var  helt  ensartet.  Den
største og sentrale fordypningene gikk fra
NV-kvadranten  og inn  i  SV-kvadranten.
Her videt den seg ut. Det var bare i det
smaleste pariet mot N at Susteinene var
små,  etter hvert ble  de  store  og kantete.
Først  så  det  ut  til  at  de  store  steinene
markefte et tilnæmet rektangulært kam-
mer ned i søkket hvor foldingen i grunn-
f)enet dannet den ene langveggen i kam-
meret.  Kammeret var svakt buet og ori-
entert N-S. Lengde og bredde ca. 2 x  1,2
m i ytre mål.  Det var også her i kamme-
ret at det lå brente bein mellom steinene
mot bunnen av haugSlljorda. Kammeret
så ut til å ligge  asymmetrisk i forhold til
sentrum av haugen. Dette var htt merke-
lig,  så  for  å  fastslå  med  større  sikkerhet
omkretsen  for  hele  haugen,  og  fordi  vi
etter hvert  forsto  at hele  SV-kvadranten
neppe var Ødelagt, bestemte vi oss  for å

Figur 13 NØ-kmadranten, topi]en av uplaneringslag

Figur 14 SV-kuadranten, topi]eii au hammer.
avtorve og grave også mot utkanten her.
Området hadde hittil væft utilgjengelig pga den store stubben, men den fikk vi nå fjemet med
motofsag.  Avtorvingen bekreftet at føysa hadde noe  større  utstrekning den veien  enn vi hittil
hadde trodd. Det gjorde også at kammeret kom mer inn mot sentr`m av røysa. Samtidig ble det
mer uklaft om det faktisk var et kammer, fordi det var sarnme type stofe steiner i søkket også
utenfor kammeret (mot S og SV) som i selve kammeret. Det kan derfor være tilfeldigheter som

Figur  15  NØ-huadrariten,  bllmasser  i  fordyi)ning  z

g;"mfjellet.

dorde at vi fomemmet at vi sto overfor et
kammer.  I  S-enden  lå  det  en  stor  stein  på
tvers og dannet del av den ene kortveggen i
kammeret.  Men vi kan ikke utlukke  at den
har  havnet  akkurat  slik  i  forbindelse  med
forstyrrelsen  av  røysa.  Denne  steinen  var
fåktisk det  eneste  holdepunktet  for  en  av-
grensning av kammefet mot S.  Mot N, og
delvis  i  V,  virket  avgrensningen  mot  det
omrivende  laget  forholdsvis  klar.  Mot  Ø
var  som  nevnt  grunnfjellet  avgrensningen.
"Kammefet" bunnet i et lag med små kan-

tete stein og sumpjord, av samme type som
beskrevet i  forrige  avsnitt.  Der  søkket var
relativt    grunt    mot    utkanten    av    SV-
kvadranten  tynnet dette  laget ut,  slik  at  de
store steinene lå rett ned på grunnfjeuet.
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Figiir 13 Plantegjning etter at det meste au losmasserie rmdt de store steinene i SØ, NØ ogNV erfiemet.

Røysa hadde ingen ldar fotljede og heller ingen fotgrøft. Det siste hadde også vært umulig i
og med at den lå på berg. Selv om det ikke var noen markert steinsatt fotkjede var det likevel en
§lags variant av fotkjede i fom av et område med leire. Dette var et tilnæmet sirkelfomet belte
som Skk mndt det meste av haugen. Mest markant var det i SV-kvadranten hvor det tydelig
ovedeiret det svafte torvjordslaget under. Her så det imidlerid ut til å ligge et stykke imenfor
selve avgrensningen for haugen, mens det i de andre kvadrantene tydeligere markefte yttergren-
sa. Fom og mål på røysa slik det kunne fastslås etter utgravning blir deffor;  rund, ca. 5 x 5 m i
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diameter og høyden 15 -25 cm over grunnfjellet. Men fta bunnen av det dypeste søkket og til
det høyeste punktet på steinene i sentrum vaf den ca. 90 cm.

Beina ble som nevnt fiimet mellom noen steiner i det vi oppfattet som et kammer. Den
største konsentrasjonen n me]1om tre motstilte steiner. Over dette, men litt forskjøvet i forhold
til de tie steinene, lå det en grov, skråstilt helle, som kanskje har vært en dekkhelle. I likhet med
steinen som markefte kortveggen i kammeret kan den godt ha havnet slik sekundæft ved fors#-
felser av enten føtter elk mennesker. Det var også bein utenfor konsentrasjonen, men at§El]ig
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Figiii 14 Plaritegjning au toppen au uplaiieririgslag og kammer.
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Figur 15 Profilsnitt gjemom rysa.

mindre kvanta. Dessveffe var det ftyktelig vått og surt da vi undersøkt:e dette området. Selv om
vi arbeidet under en presenning fant det hele tiden inn vam. Det giorde det vanskelig å studere
Snskift i jorda. Beinkonsentrasjonen og områdene rundt hvor vi visuelt konstaterte bein eller
antok at det kunne være bein, ble deffor spadd i poser for å såldes ut inne. Fordi majoriteten av
beina bare var bevart som ytterst små ftagmenter var det også av den grunn den eneste reafistis-
ke måten å samle de inn på. Ved ftamsåldingen ble det fimnet ca. 600 ftagmenter som til sam-
men veier ca. 35 gram. Til sammenlikning er gjennomsnittsvelsta på brente bein ffa tidligere fiinn
for menn og kvinner henholdsvis 637,9 og 455,6 gram. Selv om man tar med i beregningen en
viss vektreduksjon pga forbrenningen av collagenet i beinet (den ofgariske komponenten) ligger
gjennomsrittsvelsta betydelig under velsta på et komplett skjelett. For en gjennomsrittsmam på
70 kg er beinvelsta ca. 4150 graq mens tilsvarende for kvinner er ca. 2820 gram qolck, 1986:
119-124). I forhold til skjelettvekt utgjør vårt fimn ikke mer em henholdsvis 0,8 °/o og 1,2 °/o,
ellef 6 °/o og 8 °/o sammen]iknet med gjennomsnittet for brente bein. Med andre ord var det ty-
deligvis regelen at det forsvant en god del bein på veien me}|om likbål og grav, men det reelle
gjennomsnittet lå nok en del høyere fordi arieologene tid]igere ikke alltid var like nøye med å
samle inn bein. Innsamlingspfosenten vår er ganske nær 100 °/o, noe som betyr at det opprinneli-
ge svinnet i dette tilfdlet har væft betydelig. Det var også svært lite trekull assosiert med beina,
noe som tyder på at utrakingen fta likbålet må ha foregått med en viss omhu. Hvordan beina har
bntt deponeft blant steinene er det umulig å si noe sikkeft om. De kan ha blitt drysset mer euer
mridre tilfddig ned mellom steinene eller væft pakket inn i stoff/ skinn eller lagt i en eller annen
form fof containef av ofganisk materiale. Spredflingen kunne i så ffll tyde på omroting i forbin-
delse med et haugbrudd. Det er unektelig litt på£å]lende at søkket i røysa var akkurat der hvor
beina vaf. Men vi fant ikke noe bein rundt i det som kunne vært plyndringsmassef.
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Flgur 16 Planteg/ning au l}umiuå med kammer og sohk med bllmaSse.

Beina har bntt undersøkt av pfofessor Per Holck ved Anatomisk lnstitutt. Beintykkelsen ge-
nerelt  og detaljer ved øreknuten spesielt tilsier "sannsyn]ig kvinne". På grunn av forkalkning på
et såkalt beinhjøme er det lite trolig at det var en 20-åring. Graden av forkalkning tilsier at ved-
kommende var godt vok§en (maturus), dvs alder et sted mellom 30-50 år. Brenningen har væft
moderat til kfaffig, hvilket vil si temperaturer på over 1000 °C (mundig meddelt).

Ved selve utgravningen ble det, bortsett fta den mer tilfadige keramikkbiten, ikke gjort gjen-
standsfimn. Desto mer spennende var det at det ftamkom et fimn ved ftamsåldingen av beina.
Noen beinftagmenter viste seg å ha spor av dekor. Sannsyn]igvis har det opprinnelig vært et en-
kelt eksemplar av ei flat skjefomet håmål (`håpil') av dyrebein, og demed en del av den dø-
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des  personlige  pyntesaker.  Blant  ftagmente-
ne som kunne idendfiseres var deler av spis-
sen og sidekanter fra overdelen.  Omeringen
består av smale  og grunne innriss i rette  og
knmme linjer, men også kryss og punkterte
halvsirkler.    I  alt er  det identifisert 20  sikre
og  2  usikre  fragmentef.  De  usikre  er  uten
dekor.    Fragmentene   har   blitt   undersøkt
næmere  av zoolog Rolf Lie ved  Zoolorisk
museum  i  Bergen.   Sikker  aftsbestemmelse
viste  seg  å  væfe  nærmest  umulig,  men  et
fragment  kunne  være  av  reinhom  (muntlig
meddelt ljil Gustafson).  Slike  nåler  er kjent
fra  hele  landet,  og  ellers  bare  fi:a  Sverige.
Bortsett  fra  i  Nord-Norge  er  alle  fiinnene
gjoft i branngraver. Det kan ha sammenheng
med   bevaringsforholdene,   men    antagehg
også kulturene  forhold.  I  følge Th. Petersen
(1923)   finnes   disse   nålene   utelukkende   i
kvinnegraver,  mens  kammer  av  bein  også
forekommer i mannsgraver. Fra de nordnor-
ske skjelettgravene kan det se ut til at håmå-
lene  har  inngått  i  et  sett  pyntesaker  som
komplett bestod av to flate håmåler, ei rund
håmål og dessuten en kam av bein. Antage-
lig   har   dette   vært    festet   i   håret   i   et
"moteriktig" oppsett for sin tid, eller kanskje

som en markering av sosial status.

Figur  17 Kammeret  i  bumen  au  rysa.
Bildet  er  manipulert.  Omi.ådet
uterifor  k.ammeret  er  gjort  litt
lysere   for   å   mciihere   aug!rens-

ningen       hlarere.      Blåfarg/en
markerer  bvor  de  bi.ente  beina
/(j.

Figur 181 Fotkjede  au  leire? IJira  ligg/er ouer  det  gj)/tjeak-
tige fyllaget i bunnen  au i-ysa.

Håmåla Øker sannsynligheten  for at
det  var  ei  kvinne  som  ble  gravlagt  på
Bårli. Men det Sr også en mulighet til å
datere   graven   med   brukbaf  presisjon.
Slike  nåler har vært i bruk i en  periode
på 250-300  år, nærmere bestemt i yngre
romertid og eldre folkevandringstid (f.vt.
400-570  e.Kr).  De  kom  i  bruk  i  det  4.
århundre e.Kr. og forsvant i løpet av det
6.   århundre.   Et  daterende   kriterium  i
følge Petersen er graden av krumming av
sidekantene.   De   eldste   skal   krumme
mest,  mens  de  yngste  er  rette  og  blir
dermed mer trekantede i formen. Denne
typolorien skal nok tas med et visst for-
behold.  Ei nål i en  enkel branngrav un-
der  en  stof  haug  på  Kvello  i  Verdal,
Nord-Trøndelag, har rette sidekanter og
graven  har  en  sannsynlig  dateringen  til
begynnelsen    av    300-taJlet    a]arbregd

1977:15-16). På grunn av oppvafmingen, og fordi fragmentene er små og usammenhengende, er
det dessverre vanskelig å  si noe  sikkert om eksemplaret fra Bårti,  selv om det er antydning til
kr`mming på noen av fragmentene. Et annet mulig daterende kriterium er dekoren. Petefsen har
ikke etablert noen kronolost men bare påpekt at omamentikken er geometrisk og uten dyremo-
tiver. Men han mener det kan være en tendens til at flaten er mer overlesset med dekor på de
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Figui 22 De brente beina.  50-ørlng Jom måleJtohk.

yngste nålene. De nordnorske nålene har rette
sidekanter og relativt simpel linjeomamentikk
q?etersen   1916:61-65,   Petersen   1923:36-40,
Sj6vold  1962:184-187).  Fragmentene  av  Bår-
linåla Sr ikke inntrykk av å være "overlesset",
og dekoren virker også å være mer sofistikert
enn  på  de  nordnorske  eksemplarene.  En  ri-
melig datering kan derfor være en euer annen
gang i det siste århundret av romerdd. Q]ig. 80
hos H. Schetelig 1912 kan være en mulig pa-
ranell.)

Det  er  verdt  å  nevne  en  observasjon  til
fra  framsåldingen  av  beina.  I  en  jordklump
ble  det  observert  små  klumpef  av  rød  oker.
Om  dette  er  en  naturlig  forekomst  euer  om

det har noen  sammenheng med begravelsen skal være usagt, men jeg vil ikke  helt utelukke  en
mutig s ammenheng.

--EE  -æ-  -e-   --EE-

•f-gfå-___--,.-----
--? --

LT+

=

Figur 23 Tegning av fragmentene  au  båmåla. De  nederste  består au flere  deler  Jom  kuiine  limes  sammen.
BoriSett fra  si)issen  er Plassering/en for  de  øurig/e  tilfeldig.  Spissen  og de  to fragmentene  lengst  til
bøyre  er aubildet På  omslaget.

AVSLUTNING

Gårdsutviklingen  i  Lørenskog  blir i bygdeboka  forsøkt  forklart  utfra  gårdsnavnene.  Den
viktigste grunnen til det var at det ikke fantes et eneste arkeolodsk finn fra hele jemalderen og
derfor ingen andre ldlder å tolke Foss 1957:35 ff). Graven på Bårli er i så måte et kjærkomment
tilskudd, og interessant fordi den ikke uten videre passer inn i denne forklaringsmodellen.
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Bygdeboka  har  to  mulige  tolk-
ninger  av  gårdsnavnet  `Bårh",  og
begge daterer opptakelsen av gården
til   vikingdd   (v.t.   800-1000   e.Kr.).
Den  ene  er  at  navnet  har  utviklet
seg  fra  Bo€ø#/z.J,  som  da  skal  vise
tilknytning til en annen gård; Hane-
borg.  Denne gården kan ha vært en
grenseborg   meuom   Raumariri   og
Vrigulmark.  Hunaborgene  i Løren-
skog og Aurskog ble  kanskje  anlagt
av en romerikskonge som het Huni,
en eller annen gang i løpet av mero-
vingerdd      (mvt.      570-800      e.Kr)
(Op.cit.:38-39,   54).   Hvis   Bårli   er
utskilt  fra  Haneborg,  må  den  altså
være yngre. En annen mutighet er at
Bårli kommer av mannsnavnet BjJ%z.,
for  i  biskop  Eysteins  jordebok  er
gården visstnok omtalt som Bz.€ri/z.z.j7,
Bz.g4z./z.G.d  Gården  skal  da være  opp-
kalt  etter  en  av  de  første  bmkeme
eller  en  bruker  som  har  gjort  seg
spesielt bemerket (Op.cit. :45).

Figur  19  Komi)lett  sett  iyntesaher  til  båret,  fra  Nord-
Norgie. Kanskje Bårlikriririen  badde  et  lihneride
Sett? Etter Nicolaissen, 0.1903 .

Fig/ur20     Keramihhbiten   som   ble  fimet   i
baust/llen  @å millimeteTpa|)ir).

Dateringen  av  graven  på  Bårli  viser  i-
midlertid  at  det  høyst  sannsynlig  har  bodd
folk her mer eller mindre fast allerede 4-500
år  før  vikingtid.  Viktig  i  så  måte  er  kera-
mikkbiten i haugSllen.  Den må ha kommet
med  på  lasset  som  avfåll  fra  et boplasslag i
nærheten,  og er  føkelig noe  eldre  enn  hau-
gen. Det må bety at det har vært en viss bo-
setningskontinuitet.   Siden   den   døde   trolig
var ei kvinne, og som hadde levd en stund, er
det sannsynlig at hun også har bodd  her en
tid.  Et  visst  antall  menneskef  må  også  ha
assistert ved  begravelsen.  For  eksempel  har
selve kremasjonen ganske sikkert krevd både
teknisk og rituell ekspertise. Temperaturer på
over   1000   °C   tilsvarer  temperaturen  i  en
modeme kremasjonsovn, og dette har neppe
hvem som helst klart å få til på et åpent bål.

De lokale visste selvfølgelig hvor de kunne få profesjonell assistanse. Et slikt scenario er derfor
mer sannsyn]ig enn at det er en person som har dødd på gjennomreise, for så å bh kremert av
kyndige i reiseføket og deretter stedt til hvfle i Ødemarken.  Også røysbyggingen har krevd  en
god del ressurser. Først måtte man ha lokal kjennskap nok til å vite hvor det var stein å finne,
dernest tid og trekkraft for å ffakte steinene til stedet hvor røysa skulle legges opp. Et moment
som også taler for at den døde var bosatt lokalt, vaJ: at et slik minnesmerket sikkert var en viktig
kultisk ressurs  som kunne  formidle  meuom høyere  makter og de  levende.  Dette ville være  av
stor betydning for lokale bønder gjennom mange slektsledd.
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Alt dette betyr likevel ikke at navnet Bårh nødvendigvis har noen lengre historie enn viking-
tid, men finnet viser at det er store muligheter for at bosetningen her har det. Navneforsknin-
gens tolkninger og dateringer bør derfor ikke uten videre tas som det endelig svar.
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FUNNLISTE
Struktu  F17         Strukturtype nDSTED

Fuhn         H
nr    Funnavn  Artefalst

Bårli                          81 /1

Lørenskog             Akershus

±
An____tall         Vekt (g) Størrelse                £gg        B eskrivelse

1

E    Fi7            Mriiigsiått        i
1                            kvarts

10 x O,9 x O,05 mm   (®           Kvarts som kan være slått. Lå nede i strukturen.

Struktur  R01         Strukturtype  GRAVRØYS
IFunn         H

Fumavn  Aftefak         AnL=±a±±        Velst (S størrdse

G1/ G2    Håmålav         20 sikre og
bein                   2 usikre

fragementer

8    F2              Keramikk         1
1

C'    G1/G2    Brentebein      ca.600            35

1

D     F1                "Kosestein"      1

E
f¥       B eskriveke

4 & 48   Små, tynne ftagmenter av sidekanter, midpari og
spiss. Slipt på en side, men antydning til sliping

på to sider på enkelte frigmenter, euers bare
spongiøs bakside. Spissen slipt nindt det hele.
Langsgående rill langs sidekanter, med punkterte
halvsirkler, kryss, parallelle og buede linjer som
andre dekorelementer. Sidekanter både rette og
med antydning til å ha  vært utsvunget. Usikkert
om det er bare et eller flere eksemplarer. Mulig

parallell: H. Schetelig: "Vesdandske graver fri
jemalderen", 1912, s. 36: Fig. 80.

25x24x5mm        3 Mørk brunt skår av uomert keramikk.

4 & 48   Moderat til kraffig brent. "Sannsynlig kvime"
"sannsynlig maturus" (=30-50 å£). Spor av

forkalkning. Bestemt av Professor Per Holck,
Anatomisk institutt, Universitetet i Oslo.

25xl8xl8mm       1 Stein som ser ut som et lite fi]gleegg. Lå mot
bunnen av torvlaget i toppen av
"gravkammeret".
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Brente bein

Selv om haugens høyeste punlst --lå
cm ffa toppen og ned til det dypeste nivået under
fjellet lå i folder. I fordypningene var det fiJlt
til de store steinene i selve haugen - eller de
blitt mer riktig å kalle den. Planeringen med
kvent, for det var også store -stein i den s
sert slik at de så ut til å danne et nedse
grum av forstyrrelsen av haugen var d
det fåktisk var slik eller om dette var et.
lom steinene i "kammeret" at vi fant/dåJ)eskje
små biter av brente bein. Grav
mentariske og fordi værguden
da i poser for å sålde beina fi.

Vi er sikre på at vi fikk med det
bein til sammen! Når knokler d
sjon ved at organiske stoffer forb
dette. 35 gram er bokstavelig talt
gj ennomsnittlig skjelettvekt
for et voksent menneske.
Den svært begrensede
mengden må altså beqr at
det bare var et utvalg som
ble lagt i graven. Hvor selve
likbålet har vært vet vi ikke,
men de øvTige restene av
skjelettet må ha blitt liggenl
de igjen der, eller blitt tatt
hånd om på amen måte.
Den ffagmentariske tilstan-
den og nesten totalt fi.avær
av trekull tyder på at knok-
lene har blitt knust etter
brenningen. At bare en del
av beina havnet i graven var
nok ganske vanlig i eldre

s var det ikke

jemalder, men sjelden i så       Å4:ørgrefe F.
ekstrem grad som på Bårli.

Knoklene har blitt undersøkt av professor Per H
versitetet i Oslo. Selv med så lite materiale var
sø;772s);72/z.gi;z.s stammer ffa en kvime. Det var q
tilsier at vedkommende trolig var "godt vokse
ren på likbålet har vært over 1000 °C, dvs.
fyrt kremasjonsovn. For å oppnå noe
behov for profesj onell pyroteknisk hjelp

sarnme

ere `eri flate` >:
detnå`.var      -`'"
helt konse-

kammeret.            ^S.`
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Symbolsk b ety dning

gien er det mange eksempler på at hodepynt

`å
•€*3*å?..:æ€j

+*`€

11r_

_  `,`t`     `
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titet, slekts- og gruppetilhørighet,
og politisk posisjon. Hodepynt kan
bæreren magisk beskyttelseå På et
kosmologi,ogomgrunnleggende€S'-bsiale`verqiefL9-B_=Foralske~iioffier.`Sy-rit¥Iæ€figu?r
åyeD=:`=5;'riuegriuomgFeEftce5tga`vTum.;:;_:åå.åvv`LTs;å?å`:?`åi:ldDåicukmElo'Æ;#!ååi=¥¥_-_:=:
trykk-eksplisittellerimpliiift-vedho
men også i situasjonen og måte~n`den bæres

J.

pånoe-avde«ek-anvære-¥as*§irArafat§``pøyLeåaFdertepalestinasT5=e--rie]|gE`Penj
Netanyahustradisjonellejødi§kekålott-#jipcr'`.e`h.Detteersåvisstikk6S:b`iågg
bæres fordi de primært er praktiske.

E

Da er det ikke merke-
1ike symbolsk ±adet.
empel visse forestil-
"blondiner", og når

melder seg hos mem
noe nær en tragedie.
siste en nesten all-
oppfatning om at livs:-
Fra norrøn tid har vi-
hårets sosiale mening.
mem et tegn på å
det motsatte var ut-
dom eller ydmykels?.

- ,' -=I ,.
_-1`

I en tid uten spei|Var  -  -BårJfÆvf##e# Zzi# Æø

€lslT¥d-åiå#inE#;
Hti   _  m

Kanskje skyldes det R¥
^5menfimeme.skelig

;~=.*§`RSr3:F.+S.åff~9±t:h¥et.`4.t¥,
L=¥;t?ga§-åt-`+eks,€ri4peip.å±€-Såt-.L>

L±?:a¥¥¥:!æ#+åiffiås^`
g.yriLej;åi±F+aririerisÆL=

try¥-forententr.eii-

;:I  _= Tf`,`-,¢'      £=:;r`ii-:`i¥``i*rri=;-_    -

*ø¥f:f,?¥ei:,Jdåei`ftflfe-rso-digestg`||-
1__  J^Å ^_ =_,J__=__'_J

sene til 1ivet på den andre siden. I middelåraeren

åtftåe:;:sååida:ten¥i-g  f-om--ei_Ø-"-e"-F=m ;. "å-?_?-fror-å:Åe±.1        igddåe;ts:srt:dsaeg::esf: i:=:i=i
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L`
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`,`
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kirkenheradoptertet-eldgamm6lthedenskritual:

_       ,.-- '`--                         -              å

og ei rund nål med hull til snorer, må det ha væri en ganske omstendelig ffisyre. For
ataltdetteskullehahattnoenpraktiskhensikt.harhunantagelighattganskelangt:
hår. Fra Danmarkviser avbildninger på Æenstander og ]ikfimn i graver og torvmoser,
at flere fomer for fletting, både løsthehngende.>o8 oppbufidet, var "mote" i eldr=e je.m-
alder.Hodeplaggsomkyser,Jiåmett,`tørklær`ellerF`ettedesnorersatt-utenpå.Erikelte
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i;årå:.åÆu±::p:.¥Sjifi-Bå*Eiijisignalisertathunvarengiftkvinne,og`atdetvarhenn?7sLp~æ`ririesteetterkofim
ner?UtffaBårlikvjnnensaldererdatvel-ikkeurimeligåten¥,e:segat
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Men det må vel ha vært noe mer? Bårlikvinrien v-åE` en av d`6~±elativf
gravlagtihaug.Detmåbetyat`dethar,yå¢`menneskerrundtherip?±
;omfo-rskjeiiigffaeiierkariskje.hgvet-Svei~åndre,i..§.jiriTdS]met.
-kmskjehaddehmeiviktig-retiriåb`osiSofl?F~fæi¥+iå+dde
synske evner? Noe svar på det Vil Vi` .aldri fa.
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Selv om graven på Bårfi materiel`t sett var fattigslig, så har den likewel beÆdning
syn til å komplettere og.kanskje rdelvis omskrive Lørenskogs forhistori
i oiav Foss' bygdei]ok fi.a ig57. Av æen~standsfiinn har Lørenskåg riå*

gn:sse:ååiåffstå!5¥::±:?å|£':g
riodene mellom åihundrene like fim Kristi
re. Bortsett ffa gravrøysene på Harieborgåsen,
heiieringensyniigeforririinner.B.åriigråvenrigg~ei`m6`d#åndreor-dnesTffi+-dtiij
langt fimntomt tidsrom som i prak§is omfatter.fiele j.e`malderen. Denne mangelen
bygdebokforfatterenkunhaddeTgånd5n-avneneårioldes?gti|pakbygdasutviklingskuller
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visten Magnus Olsen.--  ±.
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visten Magnus Olsen.--  ±.
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og graver ffa deme perioden ofte ligger nærtved hverandret Rekonstrukåjon.er som uteluk-     i
kende er basert på toHming av gårdsmi7n må deribr vurderes med en viss skepsi§. Det ef.
nokgrumtilåregnemedatutviklingenharvært;.rierkb-mp_1isertemdetdenneteorien
skisserer.Atgravenetteraltå--dømmevaretmonumefltoverenkvimeviseratogså.deso-
sialerelasjonenenokharvært]nernyanser[ennmanh.arhattforvaneåterikgseg'.`:
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