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I forbindelse med bygging av ny kårbolig ble det foretatt en kulturhistorisk registrering på Hove 
nedre, 67/3, i Sør-Fron kommune. Det ble gjort funn av et lag med bryggestein, kull og slagg, samt 
et lag som ble tolket som et dyrkningslag (id 128702). Riksantikvaren ga dispensasjon for lokalitet 
id 128702 med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført av KHM i 
perioden mandag 7. september til torsdag 10. september 2009. 
 
Laget, som Oppland fylkeskommune hadde registrert som et mulig dyrkningslag, ble omdefinert til 
fundament for en eldre gårdsvei som fortsatt er synlig i terrenget. Bryggesteinslaget med kull og 
slagg har blitt påfylt i nyere tid, men stammer opprinnelig fra lokaliteter med automatisk fredete 
kulturminner. Bryggesteinen kommer mest sannsynlig fra en gårdshaug beliggende like vest for 
tiltaksområdet. Slagget representerer jernfremstilling fra eldre jernalder, men opphavsstedet er 
fortsatt ukjent. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HOVE NEDRE, 67/3, SØR-FRON K., OPPLAND 

SARA LANGVIK BERGE 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Bakgrunn for utgravningen er dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 
1978, § 8, 1. ledd, i forbindelse med oppføring av kårbolig på gården Hove 
nedre. 
 
Hove nedre er nabogården til Hundorp, og ligger ca 350 meter vest for denne. 
Begge gårdene er knyttet inn i rikshistorien gjennom Snorre Sturlasons 
beretning om Olav Haraldssons kristning av dølene. Området tilhører et 
nasjonalt verdifullt kulturlandskap (Jacobsen og Larsen 2005, Steinsland 2005). 
 
 

 
 
 
Saken gjaldt tilbygg til kårbolig inne på tunet. Tilbygget er planlagt oppført 
inntil og nordøst for eksisterende kårbolig fra 1970-tallet. Ettersom eiendommen 
ligger i et NLF-område med sterke vernehensyn og kommunedelplanen 
Hundorp har krav om at alle tiltak her skal forelegges fylkeskonservatoren for 
uttalelse, ble byggesaken oversendt fylkeskommunen i brev av 16. juni 2009. 
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Fylkeskommunen foretok en befaring den 14. juli. Tomten ligger 6-7 meter øst 
for en koksteinsforekomst (også omtalt som ”gårdshaug”), og potensialet for 
nyregistrering av fornminner innenfor selve byggetomta ble ansett som høyt. I et 
prøvestikk på tomta ble det funnet forekomster av kokstein/bryggestein 
(Bjørnstad 2009). 
 
Kommunen ga byggetillatelse den 27. juli, og registreringen i form av maskinell 
sjakting ble gjennomført den 29. juli 2009. Under registreringen fremkom det 
slagg og masser definert som kulturlag (id 128702). Fylkeskommunens 
registreringsrapport konkluderte med at tiltaket var i konflikt med automatisk 
fredete kulturminner (Andersen 2009). Riksantikvaren og Kulturhistorisk 
museum ble kontaktet på telefon samme dag, og det ble vurdert om 
undersøkelsen kunne gjennomføres som en utvidet registrering. Siden området 
var mer komplekst enn forutsatt, ble det enighet om at saken burde oversendes 
Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum for videre behandling i henhold til 
kulturminneloven § 8, 1. ledd (Larsen 2009). 
 
I brev av 5. august 2009 til Riksantikvaren anbefalte fylkeskommunen 
dispensasjon for lokalitet id 128702 med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 
Kulturhistorisk museum sluttet seg til fylkeskommunens vurdering i brev av 17. 
august 2009 til Riksantikvaren. Søknad om dispensasjon ble innvilget i 
Riksantikvarens brev av 20. august 2009 til tiltakshaver Sigurd Widme. Saken 
ble vurdert som et mindre privat tiltak med statlig dekning av kostnader knyttet 
til den arkeologiske undersøkelsen. 
   

2. DELTAGERE, TIDSROM OG FORMIDLING 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mandag 7. september til torsdag 10. 
september 2009. Været var fint og skapte ingen problemer for gjennomføringen. 
Følgende personer deltok: 
 
Feltleder:  Sara Langvik Berge  7.-10. september 
Feltassistent:  Silje Lillevik   7.-10. september 
Gravemaskinfører: Sigurd Widme   8.-9. september 
 
Undersøkelsen var av begrenset omfang, og det var ikke lagt opp til formidling 
av utgravingen. Grunneieren var interessert i arbeidet, og kunne gi oss nyttige 
opplysninger om gårdens historie. 
 

3. LANDSKAPET,  FUNN OG FORNMINNER 
Sør-Fron er en fjell- og jordbrukskommune, hvor de viktigste næringsveiene er 
landbruk, industri og turisme. Kommunen strekker seg fra Gudbrandsdalslågen i 
sørvest, til Rondane i nordøst. 
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Cf34115_34: Olavshaugen på Hundorp. Landskapet i Sør-Fron er preget av skogkledte og 
dyrkede dalsider. Foto mot sø. Fotograf: Sara L. Berge. 
 
Gården Hove nedre ligger i ”hjertet” av Gudbrandsdalen, omkring 75 km 
ovenfor Lillehammer og inngår i det nasjonalt verdifulle landskapet Frya – 
Hundorp – Harpefoss. Nabogården Hundorp står her i en særstilling, fortrinnsvis 
grunnet gravfeltet og sagaopplysningene i Snorres Heimskringla knyttet til 
kristningen av Gudbrandsdalen; angivelig var det her Olav Haraldsson møtte 
Dale-Gudbrand i 1021. Som gårdsnavnet kan tyde på, og i følge tradisjonen, 
skal det ha vært et offersted på gården. Gårdsnavnet kan også ha sammenheng 
med at gården ligger på en høyde og således er rent beskrivende (Larsen 2009). 
 
Det nasjonalt viktige bevaringsområdet ligger på østsiden av Lågen og strekker 
seg ned mot grensen til Ringebu i sør og går nord til sognegrensen mot Sødorp. 
Området har vært et av de mest sentrale bosetningsområdene i Gudbrandsdalen i 
jernalderen. I yngre romertid fremstår Kjorstad-området (Grytting, Ryslands-
grenda) som høvdingesetet. I løpet av folkevandringstid/merovingertid overtar 
Hundorp som maktsenter (Jacobsen og Larsen 2005). I tidlig middelalder, trolig 
på 1000-tallet, flyttes både verdslig og religiøs makt til området Steig-Alme med 
kongsgård og kapell på Steig. Lokalt sett ser det ut til at området rundt Sør-Fron 
prestegard og Listad har vært viktig, slik som i nyere tid (jf. Hage 2003). 
 
For forståelsen av området og dets forhistorie er det viktig å ha de mange flom- 
og skredulykkene på minnet. Særlig skal virkningen av Storofsen i 1798 ha vært 
dramatisk. Store mengder jord ble skyllet bort; til dels ble mark overlagret av 
jordmasser. Viktige fornminner og oldsaker kan ha gått tapt i hendelsen (Larsen 
2009). 
 
I området er det foruten fornminnene på Hundorp kjent 22 gravhauger og en 
steinsetting. Det er kjent fire sikre middelalderkirker, samt to hvor kilde-
grunnlaget er mer tvilsomt. 
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På Hundorp ligger det i dag fire storhauger med tverrmål over 20 meter, i tillegg 
til to gravhauger, rester av en rund og en kvadratisk steinsetting samt en 
steinlegning (Jacobsen og Larsen 2005). 
 

 
Cf34115_05: Hundorp, Dale-Gudbrands gård sett fra Hove nedre. Gravhaug til venstre i bildet. 
Foto mot øst. Fotograf: Sara L. Berge. 
 
Mange antikvarer og eldre historikere har vært opptatt av koblingen mellom 
Hove og Hundorp, og det har vært antatt at hovet til Dale-Gudbrand sto på 
Hove. Som eksempel kan trekkes frem J. Frich. Hans interessante opplysninger 
om Hundorp-området er relatert til Hove som han knytter sterkt opp mot 
Hundorp. Han legger vekt på at Hove ligger på en kunstig haug med store 
oppmuringer. Av særskilt interesse i denne sammenheng er hans opplysninger 
om at det straks nord for Hove på en bakke var ”…tvende Flader ved Siden af 
hinanden, hvoraf den ene bærer Spor af Mure og den anden af en steensat Kreds, 
hvilket har bragt paa den Formodning, at den ene skulde være den bekjente 
Thingkreds, hvor Thorsbilledet blev trukket hen fra Hove og Ødelagt, og den 
anden det Sted, hvor Olav senere lod bygge kirken” (Frich 1846:10). 
 
Edvard Bull forteller om Hove at denne kalles ”den rette tinggarden (stefnubyr)” 
i 1483, og han mener Hove opprinnelig har hørt inn under Hundorp (Larsen 
2009). 
 
Hugo Fredrik Hjorthøy omtaler i 1786 et kirkested fra middelalderen, 
Kjørkjedokka, som ligger under gården Hove nordre. En kirke her er ikke omtalt 
i kilder eldre enn det 18. århundret (jf. beskrivelse i Askeladden for id 49305). 
 
I 1930 ble det funnet en del brente bein og brent stein i jorda der ”de tre 
bjørketrærne som står på rekke NØ-SV på gårdstunet (67/1) ble plantet…”. I 
følge fylkeskommunens brev av 5. august 2009 til Riksantikvaren  kan 
kartfestingen i Askeladden være noe feil, jf. id 490305. 
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På jordet nordvest for gården skal det tidligere ha ligget en gravhaug, som 
senere er fjernet ved dyrking. Nøyaktig plassering er ikke kjent (Skjølsvold 
1949). I følge Ole Widme ble gravhaugen fjernet i forbindelse med bygging av 
kongeveien rundt 1850. 
 
Skjølsvold (1949) opplyser at det ca 100 meter sør for tunet på Hove nedre skal 
være funnet noen oldsaker under en steinhelle omkring 1890 – 1900. Oldsakene 
er ikke tatt vare på. 
 
I skillet mellom gårdene Hove og Hundorp ble det i 2004 påvist et 
bosetningsområde i dyrka mark i forbindelse med en VA-ledning (id 90228). 
Kulturminnene ligger ca 130 meter sørøst for den omsøkte kårboligen. 
Fornminnene ble etter avtale med Riksantikvaren undersøkt og dokumentert av 
Oppland fylkeskommune. Det foreligger en 14C-datering av en kokegrop til 
førromersk jernalder. 
 
Det er i forbindelse med pågående utredning av kulturminneinteressene knyttet 
til ny E6 funnet omfattende bosetningsspor. Rapport foreligger ennå ikke 
(Larsen 2009). 
 

4. UTGRAVNINGEN 

4.1. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 
Undersøkelsen begrenset seg til grunnarealet på tilbygget, ca 55 m2. Ved 
registreringen ble hele området avdekket. Det tok relativt kort tid fra avsluttet 
registrering og til oppstart av selve undersøkelsen. Arealet hadde stått åpent 
siden slutten av juli, og noe gress hadde begynt å spire. Det hadde imidlertid 
ingen betydning for undersøkelsen, og vi startet med å rense opp overflaten for å 
få en oversikt. 
 
Aktuelle problemstillinger i forbindelse med undersøkelse av kulturlaget/ 
dyrkningslaget var: 

• Kan det spores flere dyrkningsspor i området. Hva er eventuelt omfanget 
av fasene? 

• Når ble åkerområdet dyrket? 
• Hvilken driftsform representerer dyrkningslaget (ekstensiv/intensiv, 

beite, korndyrkning)? 
• Hva har vært dyrket og hvordan var vegetasjonen i området? 

 
Problemstillinger knyttet til laget med bryggestein var: 

• Å kartlegge lagets omfang 
• Anlegging og bruksperiode (datering) 
• Undersøke relasjonen mellom bryggesteinslaget og andre strukturer 
• Lokaliseringen i terrenget med tanke på å gi ny kunnskap om plassering 

av husene på gården i middelalderen 
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4.2. UTGRAVNINGSMETODE   
Ettersom tiltaksområdet var begrenset til kun 55 m², hadde fylkeskommunen 
avdekket hele området under registreringen. Alt av vegetasjon på toppen var 
fjernet med gravemaskin, til de kom ned på et lag bestående av kull, 
bryggestein, slaggklumper, bein med videre. 
 
Ved den påfølgende undersøkelsen ble det lagt opp til en stratigrafisk utgravning 
med bruk av hjelpeprofiler. Det vil si at det foretas en konvensjonell graving 
med hensyn til profil kombinert med stratigrafisk graving med hensyn til 
lagrekkefølger. Lagene fjernes nedover med håndkraft og ved hjelp av 
gravemaskin. Opplysninger om gjenstander, lag, rekkefølge på lagene osv blir 
dermed dokumentert med hensyn til både horisontal og vertikal fordeling. 
 
Det ble imidlertid vanskelig å gå stratigrafisk til verks, da det øverste laget som 
skulle fjernes inneholdt mange store steiner (opp til 70 cm i diameter). Vi endte 
til slutt opp med å undersøke ved hjelp av profiler. 
 

4.3. UTGRAVNINGENS FORLØP 
Store deler av mandag 7. september gikk med til pakking av utstyr og kjøring fra 
Oslo til Sør-Fron. Ved ankomst skaffet vi oss et overblikk, tok oversiktsbilder 
og pakket ut utstyret. Tirsdag 8. og onsdag 9. september foretok vi det meste av 
undersøkelsen, med hjelp av gravemaskin som ble kjørt av Sigurd Widme. 
Parallelt med undersøkelsen rev han en støttemur som sto midt i tiltaksområdet. 
Muren dannet et naturlig utgangspunkt for en profil. Tirsdag undersøkte vi 
området på nedsiden av muren, mens vi tok for oss området på oversiden på 
onsdag, etter å ha fjernet muren. Premissene for gravingen ble satt med tanke på 
hvordan vi best kunne undersøke, og samtidig fjerne støttemuren, uten å 
ødelegge verken kulturminner eller stein som kunne brukes til ny mur. Torsdag 
10. september avsluttet vi undersøkelsen og returnerte til Oslo etter lunsj. 
 

4.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 
Opplysninger gitt av Sigur Widme om gårdens tidligere eiere og dens historie, 
var med på å oppklare og underbygge tolkningene i felt. Tomta for tilbygget lå i 
det som opprinnelig har vært en skråning, men som nå fremsto som en litt slak 
bakke med en støttemur nederst. Flere steder på gården finnes slike støttemurer. 
Widme kunne fortelle at det på slutten av 1800-tallet hadde bodd en dansk lege 
på gården. Kjelleren i hovedhuset ble benyttet som et sanatorium for åndssvake, 
der pasientene ble satt i arbeid på gården. Blant annet skal den danske legens 
kone, som var gartner, ha benyttet dem til å omforme terrenget ved hjelp av 
muring og planering. Dette gjelder også muren som sto i nedkant av 
tiltaksområdet. 

 

4.5. UTGRAVNINGSRESULTATER 
Under registreringen ble det påvist to antatte fornminneområder, på begge sider 
av en støttemur (id 128702). På nedsiden av muren ble det registrert et kulturlag 
tolket som et dyrkningslag. I dette laget ble det funnet en dyretann og slagg. 
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Laget var dekket av påfylte masser med en del åkerstein. På oversiden av 
støttemuren ble det registrert et lag med spredt skjørbrent stein. Laget virket 
omrotet, og det ble tolket som redeponerte masser fra gårdshaugen id 49305 som 
ligger 6-7 meter vest for tiltaksområdet. Under laget med skjørbrent stein ble det 
påvist andre lag som på daværende tidspunkt ble tolket til å ligge in situ. Laget 
inneholdt tette konsentrasjoner av trekull og slagg. Under dette laget igjen, lå et 
renere trekullholdig lag uten slagg. 

 

 
Cf34115_11: Tiltaksområdet før undersøkelsen. Til venstre ses støttemuren, og gårdshaugen kan 
skimtes øverst til høyre.  
 
 
Vi begynte som nevnt undersøkelsen på nedsiden av støttemuren, slik at muren 
kunne fjernes uten å risikere ødeleggelser. Profilet som ble lagt under 
registreringen ble frisket opp, og det ble gjort funn av ubrente dyrebein, noe 
kull, en del slaggbiter, potteskår og spiker. Laget virket omrotet hele veien ned, 
og i profilet kunne sees en skarp nedskjæring i undergrunnen som ikke 
umiddelbart så ut til å ha noe med dyrkning å gjøre. Vi konkluderte med at dette 
laget, inkludert det mer steinholdige laget over, var fundamentet til gårdsvegen 
som lå der fram til 1970-tallet. Vegen er fortsatt godt synlig. 
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Cf34115_09: Profil av lagene på nedsiden av støttemuren. 
 
For å være på den sikre siden, fjernet vi de to lagene stratigrafisk ned til den lyse 
undergrunnen. Dette ble gjort for å undersøke om det kunne finnes kokegroper 
eller tilsvarende fornminner under lagene, som kunne bli ødelagt av 
utbyggingen. Vi fant imidlertid ingen strukturer på nedsiden av muren. Laget 
var heller ikke sammenhengende med laget på motsatt side av muren, men 
adskilt med nedgravning i forbindelse med muren, samt et parti med steril 
undergrunn. 
 
Etter å ha fjernet støttemuren med gravemaskin, fortsatte undersøkelsen på 
oversiden. Det ble lagt et profil innenfor der muren hadde stått, før vi gradvis 
fjernet det øverste laget bestående av mye kokstein, slagg, ubrente bein, kull og 
store steiner. Planen var å fjerne laget stratigrafisk, men de store steinene gjorde 
oppgaven umulig. Vi så oss til slutt nødt til å legge et nytt profil 90° på det 
første profilet. Steinene lå planløst i hele det øverste laget, og de utgjorde ikke 
rester etter en smiekonstruksjon eller en annen type tuft. 
 
I en skråning så bratt som i tiltaksområdet, er det lite trolig at det kan ha 
akkumulert seg hele 0,8 meter med kulturlag uten en mur som støtte. 
Opplysningene om at muren var bygget på slutten av 1800-tallet, bekrefter at 
massene bak muren må være sekundærdeponert, og at de mest sannsynlig 
kommer fra et annet, nå ødelagt, kulturminne. Hadde det vært snakk om 
primærdeponerte masser, måtte disse ha ligget rett over den opprinnelige 
markoverflata, i et nokså tynt lag, siden muren i stor grad ellers er det som 
holder det meste på plass. Det er ikke utenkelig at noe av massene er hentet fra 
den tidligere registrerte gårdshaugen. 
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Prinsippskisse. Støttemuren er bygget i en skråning, slik at de påfylte massene bygger opp 
bakken mot muren. Masser er fylt på fra et annet sted, og inneholder kulturlagsmasser og slagg. 
Skisse av Sara L. Berge. 

 
Det ble observert et fyllskifte i profil nummer 2, hvor det nederste laget var 
mørkere og det øverste var brunere og mer steinholdig. Dette ble tolket som at 
de påfylte massene er hentet fra forskjellige steder. Lagene omfatter mange 
kubikkmeter med fyll, og forekomsten av store steiner i det øverste laget ga en 
sterk følelse av at man har ønsket å fylle mest mulig ut. I profilet var det også 
mulig å se at overgangen mellom undergrunnen og det nederste laget var ujevnt, 
og bar ikke preg av å ha blitt tildannet over tid slik kulturlag gjerne gjør. I det 
nederste laget fantes jernskrap i form av spiker fra nyere tid. Dyrebein fantes 
overalt i begge lagene, og bar ikke preg av forråtnelse i særlig grad. Også dette 
tyder på at massene er av forholdsvis ny dato. 
 

Cf34115_25: Profilet på oversiden av støttemuren. Ujevn overgang mellom undergrunnen og 
laget over, antyder en raskere tildanning enn om laget hadde blitt til over tid (slik som et 
kulturlag). Foto mot vest. Fotograf: Sara L. Berge. 
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4.5.1. FUNNMATERIALE 
Det ble gjort funn av slagg, store mengder ubrente bein og kokstein. I samme 
kontekst ble det funnet moderne spiker. Massene var påfylt fra et ukjent område, 
og funnene kan således ikke settes i sammenheng med et bestemt kulturminne. 
Slaggprøver ble sendt til UV GAL i Sverige for analyse, se  vedlegg. 
 

 
Cf34115_07: Funn av kokstein i laget indikerer at mye masse kan ha blitt hentet fra 
gårdshaugen vest for tiltaksområdet. Fotograf: Sara L. Berge. 
 

 
Foto av slaggprøver sendt til UV GAL for analyse. Bildene er hentet fra analyserapporten. 
 
Analyseresultatene viser at slagget stammer fra jernfremstilling i blesterovn og 
har den karakteristiske formen som slagg som samles i en underliggende 
slaggrop får. I området finnes spor etter jernframstillingsplasser fra både eldre 
og yngre jernalder. Jernet som ble funnet på Hove nedre kan knyttes til den 
eldre jernalders framstilling (Grandin 2010). Det er i dette tilfellet ikke snakk 
om smieslagg knyttet til gårdsaktivitet på området. 
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5. KONKLUSJON 
Området nedenfor støttemuren ble undersøkt ved hjelp av et profil i 
kombinasjon med stratigrafisk gravning. Laget som i utgangspunktet var 
registrert som et fossilt dyrkningslag, ble gjennom undersøkelsen omdefinert til 
fundament for en eldre gårdsvei fra 1970-tallet. Gårdsveien er synlig i dag. 

 
Området ovenfor støttemuren ble undersøkt med to profiler. Et forsøk på 
stratigrafisk fjerning av lagene mislyktes, da store steiner hindret gravemaskinen 
i å avdekke på en ryddig og oversiktlig måte. I stedet for ett lag påfylt masse på 
toppen, og to forhistoriske lag under dette, viste undersøkelsen at alle lagene var 
sekundært deponert. Muren var bygget først, slik at massene kunne støttes inntil 
denne. Massene inneholdt rester etter kulturlag, men det er uvisst hvor dette er 
hentet fra. Det er grunn til å anta at noe av massene kommer fra gårdshaugen 
vest for tiltaksområdet, da det blant annet inneholder kokstein. Slagganalyser av 
slagget som ble funnet i de samme massene, viser til jernframstilling fra eldre 
jernalder. Det var ikke mulig å påvise opphavsstedet for slagget. 
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7. VEDLEGG 

7.1. FOTOLISTE 

Filnavn Motivbeskrivelse Retning Fotograf Dato 

Cf34115_01 Tiltaksområdet før oppstart sv SLB 07.09.2009 

Cf34115_02 Tiltaksområdet før oppstart vsv SLB 07.09.2009 

Cf34115_03 Tiltaksområdet før oppstart. Dale Gudbrands gård i bakgrunnen sø SLB 07.09.2009 

Cf34115_04 Tiltaksområdet før oppstart nv SLB 07.09.2009 

Cf34115_05 Dale Gudbrands gård ø SLB 07.09.2009 

Cf34115_06 Muren på sørsiden av kårbolig nø SLB 07.09.2009 

Cf34115_07 Kokstein n SL 08.09.2009 

Cf34115_08 Profil på nedsiden av støttemur v SLB 08.09.2009 

Cf34115_09 Profil på nedsiden av støttemur. Detalj v SLB 08.09.2009 

Cf34115_10 Profil på nedsiden av støttemur. Detalj v SLB 08.09.2009 

Cf34115_11 Oversikt over tiltaksområdet sv SLB 08.09.2009 

Cf34115_12 Etter fjerning av påfylt masse på nedsiden av støttemur sv SL 08.09.2009 

Cf34115_13 Arbeidsbilde. Silje Lillevik med gårdshaug bak n SLB 09.09.2009 

Cf34115_14 Arbeidsbilde. Dale Gudbrands gård bak sø SLB 09.09.2009 

Cf34115_15 Hovedhuset på gården ø SLB 09.09.2009 

Cf34115_16 Arbeidsbilde. Fjerning av støttemur sv SLB 09.09.2009 

Cf34115_17 Arbeidsbilde. Fjerning av støttemur sø SLB 09.09.2009 

Cf34115_18 Arbeidsbilde. Fjerning av støttemur v SLB 09.09.2009 

Cf34115_19 Profil etter fjerning av støttemur n SLB 09.09.2009 

Cf34115_20 Profil etter fjerning av støttemur. Detalj n SLB 09.09.2009 

Cf34115_21 Profil etter fjerning av støttemur. Detalj n SLB 09.09.2009 

Cf34115_22 Profil etter fjerning av støttemur. Detalj n SLB 09.09.2009 

Cf34115_23 Profil etter fjerning av støttemur.Vestre del av profil v SLB 09.09.2009 

Cf34115_24 Profil i sjakt gjennom påfylte masser ssv SLB 09.09.2009 

Cf34115_25 Profil i sjakt gjennom påfylte masser v SLB 09.09.2009 

Cf34115_26 Arbeidsbilde Pus v SLB 09.09.2009 

Cf34115_27 Arbeidsbilde Pus v SLB 09.09.2009 

Cf34115_28 Arbeidsbilde Pus v SLB 09.09.2009 

Cf34115_29 Arbeidsbilde Pus v SLB 09.09.2009 

Cf34115_30 Arbeidsbilde Pus. Dale Gudbrands gård i bakgrunnen ø SLB 09.09.2009 

Cf34115_31 Arbeidsbilde Pus v SLB 09.09.2009 

Cf34115_32 Hove nedre, sett fra Dale Gudbrands gård v SLB 10.09.2009 

Cf34115_33 Gravhaug på Dale G-gården, med Hove nedre i bakgrunnen v SLB 10.09.2009 

Cf34115_34 Olavshaugen på Dale Gudbrands gård sø SLB 10.09.2009 
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7.2. ANALYSER 
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7.3. KART 
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