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SAMMENDRAG 
 
På en lav, men markert høyde av sand og grus rett sør for Geitåas utløp i Aursjøen og nær osen mellom Grynningen og 

Aursjøen på østre bredd i det nåværende Aursjømagasinet blei det under registrering sommeren 2006 påvist flere 

lokaliteter i det som er kalt et kulturmiljø (”R603”). Blant annet blei det i den påfølgende utgravinga undersøkt fire 

rektangulære, samiske ildsteder organisert på rekke. Rekka var orientert nordøst-sørvest, med ildstedene anlagt 

vinkelrett på rekka. De fire er kalt R603-I (lengst øst) til R603-IV (lengst vest). Det østligste av dem (R603-I) blei det 

ikke gjort noe inngrep i, annet enn uttak av kullprøve. De to midtre (R603-II og –III) blei delvis utgravd ved hjelp av 

halvmeter- eller meterbreie sjakter, mens det vestligste (R603-IV) blei totalgravd. I tilknytning til disse blei det gjort få 

gjenstandsfunn, men et bryne av skifer, en ten, en skraper, en mulig kniv og et ubestemmelig jernfragment (alle av 

jern) skal med største sannsynlighet ses i sammenheng med ildstedene. Ildstedene er av en type som oftest dateres til 

perioden vikingtid og første del av middelalder, nærmere bestemt ca 800-1300. I tilknytning til ildstedene blei det også 

undersøkt to kokegroper kalt R603-V og R603-VI. 

I tillegg til de fire ildstedene og de nevnte kokegropene blei det undersøkt boplasspor med avslagsmateriale av flint og 

kvartsitt. Disse er kalt R613 og R603-X. Sistnevnte er i rapporten delt opp i R603-X og R603-X Sør, fordi ei 

svabergflate atskilte dem, og fordi utgravingsmetodikken var noe ulik i de to delene. Det er likevel sannsynlig at disse 

to skal oppfattes som en og samme boplass. Blant gjenstandsfunna fra R603-X og R603-X Sør fins en mengde skår av 

asbestkeramikk (trolig fra ett og samme kar), flateretusjerte pilspisser av kvartsitt og flint med konveks og rett basis, 

malesteiner og avslagsmateriale. Teknikken og de typebestembare gjenstandene tyder på datering av disse 

bosetningsspora til bronsealder. Minst tre ulike, utvaska ildsteder med konsentrasjon av skjørbrente steiner og noe kull 

kan knyttes til bronsealderfasen, men det blei ikke gjort sikre funn som kan tolkes som rester etter enkle bygninger, 

selv om det må regnes som sannsynlig at slike har funnets.  

Funna er katalogisert under C.55654-C.55662. 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Dalsida statsalmenning (Aursjøen) 156/1 
Kommune Fylke 
Lesja Oppland 
Saksnavn Kulturminnetype 
Aursjøen Boplassfunn/ildsted 
Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk 
museum) Tiltakskode/ prosjektkode 
06/2865 -/750013 
Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 
Lesja fjellstyre, 2665 Lesja - 
Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

3.-21. juli 2006 
M711: Aursjøen 1419 IV/ 
UTM sone 33 (EUREF89/WGS84) 
N: 6927439.9 / Ø: 173838.273 

ØK-kart ØK-koordinater 
BQ 101 
  
A-nr. C.nr. 
2006/125 C.55654-C.55662 
ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum) 
101320, 101326, 101331, 101336, 
101343 Cf.32659-Cf.32662 
Rapport ved: Dato: 

Gaute Reitan 1. desember 2006 
Saksbehandler: Prosjektleder: 
Inger Marie Berg-Hansen Jostein Bergstøl 



Aursjøen/Dalsida statsallmenning, 156/1,                                  Saksnr. 06/2865 
Lesja kommune, Oppland                                                     

 

 2Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 
Innhold 

 

SAMMENDRAG ..............................................................................................1 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ......................................................3 

2. DELTAGERE, TIDSROM ............................................................................5 

3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER...............................................5 

4. UTGRAVINGA.............................................................................................9 

4.1 Problemstillinger – prioriteringer...................................................................................................9 

4.2 Utgravingsmetode...........................................................................................................................11 

4.3 Utgravingas forløp..........................................................................................................................12 

4.4 Kildekritiske forhold ......................................................................................................................14 

4.5 Utgravinga.......................................................................................................................................15 
4.5.1 Funnmateriale ...........................................................................................................................15 
4.5.2 Strukturer ..................................................................................................................................15 
4.5.3 Datering ....................................................................................................................................46 
4.5.4 Naturvitenskapelige prøver.......................................................................................................47 
4.5.5 Analyser....................................................................................................................................47 

4.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon.....................................................48 

5. KONKLUSJON..........................................................................................51 

6. LITTERATUR ............................................................................................52 

7. VEDLEGG .................................................................................................54 

7.1. Fotoliste. .........................................................................................................................................54 

7.2. Analyser..........................................................................................................................................58 



Aursjøen/Dalsida statsallmenning, 156/1,                                  Saksnr. 06/2865 
Lesja kommune, Oppland                                                     

 

 3Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

AURSJØEN/DALSIDA STATSALMENNING 
(156/1), LESJA KOMMUNE, OPPLAND  

VED CAND.PHILOL. GAUTE REITAN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Bakgrunn for prosjektet 

Aursjømagasinet i Lesja, Oppland og Nesset, Møre og Romsdal ble regulert i 1953 

(Aurakonsesjonen). Aursjøen er med fullt magasin om lag 25 kilometer langt. Før 

reguleringen var det tre innsjøer, Gautsjøen i sørøst, Grynningen i midten og Aursjøen 

i nordvest. Dammen ligger i Nesset kommune i Møre og Romsdal, mens om lag 3/4 

av magasinet ligger i Lesja kommune i Oppland. Det var tidligere kjent at det fantes 

omfattende spor etter kulturminner som var berørt av reguleringen. I 2006 utbedret 

Statkraft dammen på Aursjøen, etter krav fra NVE. Magasinet var nedtappet under 

anleggsarbeidene. En følge av dette var lav vannstand med blottlegging av 

opprinnelige strandsoner i store deler av sommersesongen. På bakgrunn av dette ble 

det igangsatt et prosjekt med arkeologiske undersøkelser innenfor reguleringssonen. I 

tillegg ble det utført søk etter kulturminner under vann.  

 

De samlede undersøkelsene, med registrering, utgravning og utredning er organisert 

ved et eget prosjekt; Aursjøenprosjektet 2006 med en varighet fra 01.03.2006 til 

01.03.2007 (1 år). Det er et samarbeidsprosjekt hvor Oppland fylkeskommune utgjør 

prosjektledelsen med følgende øvrige parter i kulturminneforvaltningen som 

prosjekteiere; Møre og Romsdal fylke, Kulturhistorisk museum, NTNU – 

Vitenskapsmuseet og Norsk Sjøfartsmuseum. Prosjektet er organisert ved en egen 

prosjektgruppe hvor Lesja kommune inngår i tillegg til prosjekteierne. Riksantikvaren 

har observatørstatus i prosjektet. Etter funn av en samisk lokalitet ble også 

Sametinget, avdeling Snåsa (ST) involvert i prosjektet. Prosjektet har ingen direkte 

kobling til revisjonen av vilkårene for Aursjømagasinet som er under 

forvaltningsmessig behandling. Kulturhistorisk museums rolle i Aursjøenprosjektet 
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har primært vært å forestå de arkeologiske utgravningene i den delen av 

prosjektområdet som ligger i Oppland fylke.  

  

Det faglige hovedmålet i Aursjøenprosjektet 2006 er å søke ny kulturhistorisk 

kunnskap om landskaps- og ressursbruk, ferdsel og forholdet mellom kyst – innland 

ved Aursjøen fra steinalderen til nyere tid. Prosjektet vil kunne bidra til å danne et 

mer helhetlig bilde av områdets kulturhistorie, samt tjene som en viktig referanse for 

kulturminners bevaringstilstand i regulerte vassdrag. En tilstandsanalyse av 

kulturminner i/ved reguleringssonen, et forslag til miljøoppfølgingsprogram og FoU-

utredning inngår i arbeidet.  Det er utarbeidet en overordnet prosjektbeskrivelse, et 

faglig program, en feltplan, en informasjons- og formidlingsplan og en 

samarbeidsavtale (Finstad 2006a og b, Amundsen og Finstad 2006a og b). I 

dokumentene er det redegjort for innhold, mål, rammer, økonomi, faglige forhold 

m.m. Feltundersøkelsene vil resultere i flere feltrapporter, utredninger på 

miljøovervåking og FoU, samt en samlet sluttrapport for hele prosjektet.   

 

Fagpersonell fra de involverte institusjonene og lokalt, frivilllig personell har deltatt i 

feltarbeidet, ofte på tvers av institusjonsgrensene. Det er gjort funn av mange 

kulturminnetyper og avdekket spesielle kulturmiljøer med stor variasjon og tidsdybde. 

Materialet og den nye kunnskapen er et svært godt utgangspunkt for videre forskning 

og formidling.  

 

Bakgrunn for valg av lokalitet R 603/613 til arkeologisk utgravning  

Utgravningen av denne lokaliteten er en av flere kulturminner som ble prioritert 

utgravd i regi av Aursjøenprosjektet. I det faglige programmet er det redegjort for en 

rekke kulturhistoriske problemstillinger, hvor blant annet søk etter samiske 

kulturminner var prioritert (Amundsen og Finstad 2006a). En skulle også søke etter 

kulturminner som gav ny kunnskap og som var sjeldne. Også ut i fra prosjektets 

overordnede strategi om å synliggjøre kulturminneverdiene i tidligere 

vassdragsreguleringer, var det viktig å trekke frem og synliggjøre kulturminner som 

var sjeldne og som ville vekke interesse. Når så den samiske lokaliteten ble funnet, 

ble det raskt besluttet att denne skulle gis høy prioritet for utgravning. Den oppfylte 
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klart kravene i det faglige programmet og var viktig i forhold til overordet strategi i 

prosjektet.  

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Avreise fra KHM/Oslo mandag 3. juli. Tirsdag 4. juli blei benytta til befaring i 

strandsonen i magasinet. Første arbeidsdag i felt på lokaliteten(-e) var onsdag 5. juli. 

Siste dag i felt var 20. juli, mens fredag 21. juli blei brukt til reise tilbake til KHM. 

Feltleder var Gaute Reitan. Alle de øvrige var feltassistenter/frivillige:  

 
 
 
 
Navn  Arbeidsgiver Dagsverk på R603/R613 

totalt 
Gaute Reitan  KHM (feltleder) 13 
Runar Hole OFK (feltassistent) 13 
Line Grindkåsa  OFK (feltassistent) 8 
Bjørn Berg Sametinget 

(feltassistent) 
5 

Lil Gustafson  KHM 4 
Jostein Bergstøl  KHM 2 
Ola Tovmo Frivillig 4 
Roy Fjerdingby Frivillig 3 
Åsmund Einbu Frivillig 3 
Tor Einbu Frivillig 3 
Arve Lie Frivillig 3 
Kjell Løftingsbakken Frivillig 2 
Kari Svensgard Frivillig 1 
Hilde Bye Frivillig 1 
Kirsten Thyrum Frivillig 1 
Arne Granlund Frivillig 1 
Per M. Thøring Frivillig 1 
Antall dagsverk totalt R603/R613 68 
 

 

3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Som nevnt er Aursjøen, slik den framstår etter reguleringa i 1953, et ca 25 km langt, 

stort vannmagasin som strekker seg om lag sørøst-nordvest, med fall mot nordvest, og 

som opprinnelig består av tre ulike vann med utløp ved dagens demning i nordre ende 

av vannet: Gautsjøen, Grynningen (også kalt Grønningen og Grunningen) og 
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Aursjøen. Vegetasjonen i området rundt dagens Aursjøen er typisk fjellvegetasjon like 

oppunder tregrensa: Fjellbjørk, dvergbjørk, ris og lyng, samt noe gras. Tregrensa 

ligger på ca 900 m.o.h., eller ca 50 m over HRV på Aursjøen. 

 

Lokalitetene som omhandles av denne rapporten er kalt R603 med underordna 

lokaliteter og R613. Disse ligger i den vegetasjonsfrie reguleringssonen i delområde 

4, ca 150-200 m nordøst for osen der elva fra Grynningen renner ut i Aursjøen ved 

vannstand slik den var før reguleringa. Om lag 100 m nord for det aktuelle 

kulturmiljøet renner Geitåa ut i Aursjøen. Nord for Geitåas utløp ligger den gamle, 

neddemte setervollen Geitavollen. Lokalitetene ligger på et platå som faller slakt mot 

sør-sørøst, på ca 840-845 m.o.h., eller ca 10-15 m under HRV i Aursjømagasinet (856 

m.o.h.). Lokalitetene ligger på et markert platå av rullestein, grus og mer finsorterte 

løsmasser enn ellers i reguleringssonen, med stedvis bevart torvdekke. Herfra er det 

vidt utsyn mot nordvest over Aursjøen og mot sør til Grynningen-delen og dalen 

Aursjømagasinet ligger i. Denne flata utgjør nærmest et rektangel på ca 40-50x100 m 

orientert om lag øst-vest. Flata på platået skråner svakt mot sørøst. Platået er 

lokaltopografisk avgrensa mot nordøst av grovere rullestein og blokkstein, og mot 

nordvest av en lav, men tydelig, øst-vest-gående rygg av grus og rullestein. Mot sør 

avgrenses platået av en markert, øst-vest-gående svabergrygg, og mot vest av en 

svabergbrink før terrenget faller brattere nedover mot elva som opprinnelig har 

forbundet Grynningen og Aursjøen. Rullesteinsforhøyninga i nordvest har med største 

sannsynlighet vært dekka av vegetasjon forut for reguleringa. Det samme gjelder 

trolig også deler av svaberga sør og vest boplassen, men disse utgjør likevel markerte 

nok forhøyninger i terrenget også hvis man ser dem for seg med typisk 

fjellvegetasjon. R603 ligger sentralt på den beskrevne flata, mens R613 ligger inntil 

og langsmed ryggen av grus og rullestein i nordvest. I tillegg til dette kommer R623 

rundt og inntil svabergene i nedkant av flata i dens sørvestre ende, men denne 

lokaliteten er ikke behandla vider i denne rapporten (se upublisert rapport v/Eva 

Schaller Åhrberg). 

 

Siden det her dreier seg om flere registrerte lokaliteter innenfor et begrensa område, 

har betegnelsen kulturmiljø blitt brukt: Områder med flere kulturminnetyper fra 

gjentatt bruk i ulike tidsperioder. Kulturmiljøer finnes særlig i områder i tilknytning til 
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osene mellom de tre opprinnelige sjøene, samt nær steder hvor elver eller bekker 

renner ut i disse, nettopp slik tilfellet er her.  

 

R603 består først og fremst av fire hellelagte ildsteder på rekke med avstand på 10-15 

m mellom dem og med akse om lag nordøst-sørvest. Ildstedene er kalt R603-I til 

R603-IV, med R603-IV som det vestligste av disse, inntil en torvløs svabergflate. 

Disse var forut for utgraving tolka som samiske, på bakgrunn av sin karakteristiske 

utforming. I nærområdet rundt de fire rekkeildstedene fantes det to kokegroper (R603-

V og R603-VI, sistnevnte synlig under den torvdekte overflata som et rundt søkk i 

torva ), fem ansamlinger av skjørbrente steiner uten kull (R603-VII, -VIII, IX og XI ), 

et mulig utvaska ildsted med noe kull og omkringliggende avslagsmateriale i kvartsitt 

(R603-IX), foruten en sterk konsentrasjon av avslagsmateriale, asbestkeramikk, 

pilspisser i kvartsitt og ei skaftfurekølle av bergart (R603-X). Ei svabergflate skiller 

ildstedet R603-IV og funnkonsentrasjonen R603-X fra hverandre. R613 er et 

langsmalt funnområde med avslagsmateriale av hovedsakelig kvartsitt og noe flint, 

samt enkelte mindre konsentrasjoner av skjørbrente steiner, men uten kull. R623 er et 

funnområde som har likhetstrekk med R613, med avslag av kvartsitt, men er mindre i 

utstrekning enn R613.   
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Fig. 1: Digitalisert kart som viser Aursjømagasinet og situasjonen forut for bygginga av 
demningen, med de tre vanna Gautsjøen, Grynningen og Aursjøen (fra sør). De røde pilene sider 
steder hvor reinen fra gammelt av trekker over vanna, mens røde prikker viser bl.a. tidligere 
registrerte fangstgroper. Den svarte pila markerer hvor kulturmiljøet som omhandles i denne 
rapporten ligger, nær osen mellom Grynningen og Aursjøen og med nærhet til Geitåas utløp i 
Aursjøen ved Geitavollen. Kart utarbeida av Per Jordhøy. 
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4. UTGRAVINGA 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Som det framgår av Aursjøprosjektets feltplan v/Hilde R. Amundsen (2006), var det 

en forhåndsformulert prioritering å kulturmiljøer som dette høy prioritet. R603 og de 

omkringliggende kulturminnene er nettopp et slikt område, i nærheten til osen mellom 

Grynningen og (den ”gamle”) Aursjøen og med Geitåas utløp i Aursjøen nær 

Geitavollen. Ut over dette skulle prioriteringene gjøres med utgangspunkt i to 

hovedkriterier: Sjeldenhet og representativitet.  

 

På bakgrunn av dette var de overordna problemstillingene for kulturmiljøet rundt de 

fire rekkeorganiserte ildstedene som følger: 

• Kan ildstedene tilskrives sørsamisk bosetning, for eksempel på bakgrunn av 

funn av typisk samisk gjenstandsinventar? 

• Forut for utgravingen var det under registrering på stedet gjort funn av 

asbestkeramikk, skaftfurekølle og artefakter av flint og kvartsitt, bl.a. 

pilspisser (R603-X). Skal også dette tilskrives den antatt samiske bosetningen, 

eller dreier det seg om bosetning fra ulike tidsperioder på samme sted? 

 

Oppfølgingsvis kan nevnes følgende underordna problemstillinger: 

• Samisk eller ikke – hvor gammel er bosetningen? Representerer de fire 

ildstedene på rekke ulike bosetningsfaser, eller er de samtidige? 

• Hvilke funksjoner har rekkeildstedene hatt, og hvilke aktiviteter har foregått 

rundt dem? 

• Hvordan har bosetningen vært organisert?  Har det stått bygninger over/rundt 

ildstedene? I så fall, hva slags? 

• Hvis ikke det littiske materialet er samtidig med det antatt samiske, hva 

representerte i så fall dette, og hvor gammelt er det? 

 

Det kulturminnet som fikk størst prioritet under utgravingene i dette aktuelle området 

var lokaliteten R603 med de fire hellelagte ildstedene på rekke sentralt på den ovenfor 

beskrevne flata. De fire ildstedene lå på rekke med akse orientert om lag østnordøst-

vestsørvest. R603-IV lå lengst vest og nærmest vannet. Dette ildstedet blei valgt ut for 
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å totalgraves, bl.a. fordi R603-IV var best bevart av de fire, med uforstyrra 

undergrunn under bevart torvdekke inntil og rundt det meste av ildstedet. Dessuten 

var det i nærheten av dette ildstedet at andelen av avslagsmateriale var størst, slik at 

det utgravde området rundt R603-IV blei utvida til også å omfatte R603-X 

(konsentrasjonen med avslagsmaterialet, asbestkeramikk m.m.). Hensikten med å 

totalgrave dette ildstedet og området rundt det, var å avklare om det var noen 

sammenheng (sammenfall i tid?) mellom ildstedet/-ene og det littiske materialet – 

herunder også asbestkeramikken og skaftfurekølla – eller om ildstedet/-ene skrev seg 

fra ulike perioders utnyttelse av samme sted. Derfor blei det også lagt vekt på å kunne 

skille ut flere faser fra hverandre – dersom dette fantes – ut fra stratigrafiske 

observasjoner, og om mulig å få ut daterbart organisk materiale (eventuelt 

kronologisk diagnostisk gjenstandsmateriale) fra ulike bruksfaser her. De to midtre 

ildstedene, R603-III og R603-II blei delvis gravd ut gjennom mindre inngrep, mens 

det ikke blei gjort noen inngrep i det østligste, R603-I, annet enn uttak av kullprøve i 

sikker kontekst.  

 

Denne framgangsmåten blei valgt for å få et grundig innblikk i forholda rundt ett av 

ildstedene. De mindre undersøkelsene av de to midtre ildstedene skulle gi et grunnlag 

for å vurdere representativiteten av funna fra det totalgravde, mens det siste altså blei 

spart. Uttak av daterbart organisk materiale fra alle fire skulle samtidig gi grunnlag for 

å vurdere om de fire ildstedene tilhører samme kronologiske horisont eller ikke. 

 

Ut over dette blei R603-V og R603-VI, på forhånd tolka som kokegroper, prioritert å 

graves grundig for å danne et inntrykk av deres funksjon og å få ut daterbart organisk 

materiale, eventuelt også gjenstandsmateriale i tilknytning til dem. Dateringene skulle 

gi grunnlag for tolkninger om hvorvidt også disse kunne knyttes til den antatte 

samiske bosetningen, eller om disse skulle henføres til andre perioders bruk av stedet. 

 

De andre funnkonsentrasjonene, R613 og R623 (funnområder med avslagsmateriale), 

blei undersøkt for å vurdere samtidigheten eller sammenhengen med R603-X, og om 

mulig å få ut daterbart organisk materiale eller kronologisk diagnostiske gjenstander.  
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4.2 UTGRAVINGSMETODE   

Innledningsvis blei et koordinatsystem oppretta. Koordinatsystemet danna dermed et 

rutenett som alle funn kunne samles inn i henhold til. Dette hadde en X-akse stigende 

mot en ”falsk nord” (reell himmelretning nordøst, parallelt med retningen på rekka av 

ildsteder). Y-aksen steg mot en ”falsk øst” (reell himmelretning sørøst). Punktet 

100x/100y blei lagt få meter fra ildstedet R603-III, slik at hele flata sentralt i 

kulturmiljøet kunne inkorporeres i det samme rutenettet uten negative akseverdier. Se 

Fig. 5. 

 

R603-IV framsto altså som stein-/hellelegning i delvis bevart torvdekke. Derfor blei 

området rundt dette gravd i mekaniske 10cm-lag i hele metersruter i henhold til et 

rutenett. Det ville vært svært tidkrevende å følge stratigrafien i grunnen, bl.a. fordi 

mange av deltakerne på utgravningen hadde lite eller ingen graveerfaring. Derfor blei 

det prioritert å tolke og dokumentere de stratigrafiske forholda på bakgrunn av 

profilbenkene som blei satt igjen til dette formålet. 

 

De to midtre av de fire ildstedene (R603-III og R603-II) blei gravd ut ved hjelp av 

sjakter i ett mekanisk 10cm-lag med en halvmeters eller meters bredde. Sjaktene blei 

lagt i kryss over ildstedene, også dette i henhold til koordinatsystemet på feltet.  

 

Alle ildstedene blei dokumentert i plan ved foto og tegning. Profiler blei dokumentert 

på samme vis. 

 

Funnkonsentrasjonen kalt R603-X blei undersøkt ved å grave et tynt lag hvor området 

blei delt inn i meters- eller tometersruter. Her var torvdekket erodert bort, slik at funna 

lå eksponert oppe i dagen på overflaten. Dette medførte at det ikke var nødvendig å 

grave i tykke lag, men kun samle opp funn eller grave med lette skrap med graveskje i 

inntil 5cm tykke lag. Her var det ingen stratigrafi å observere, ut over det at funna lå 

grunt og at det funnførende laget var svært tynt. Også lokaliteten R613 blei undersøkt 

på samme måte, men her blei ikke det funnførende relatert til koordinatsystemet. I 

stedet blei artefakter som lå eksponert på overflata samla inn for å gi et representativt 

bilde av materialet herfra, med tanke på teknikk og for om mulig å kunne datere 
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aktivitetene på stedet, for deretter å kunne relatere funna herfra til de andre 

funnkonsentrasjonene i kulturmiljøet på denne flata. 

 

Kokegropene R603-V og –VI blei dokumentert i plan ved foto og tegning, deretter 

snitta ved å fjerne en halvpart. Mengde stein i utgravd halvpart blei målt i omtrentlig 

antall liter. Profilene blei dokumentert med tegning og foto. 

 

Under utgravningen blei så godt som alle masser gravd ved hjelp av graveskje. Kun 

unntaksvis blei spade eller krafse anvendt, da for å fjerne det seige torvlaget som 

dekka deler av området. Tilnærma alle de gravde massene blei vannsålda i såld med 

4mm maskevidde, eventuelt tørrsålda der forholda la til rette for dette. Sålding 

foregikk i provisoriske dammer som blei demt opp ved å spa opp masser i mindre 

bekkesig. 

 

Alle artefaktfunn på feltet (så nær som funna fra R613) blei samla inn i henhold til 

koordinatsystemet.  

 

Innledningsvis blei det gjort utstrakt bruk av metallsøker: Roy Fjerdingby (som også 

deltok på selve gravinga) gikk over feltet gjentatte ganger med metallsøkeren. Flere 

av metallfunna som framkom under utgravinga blei påvist på denne måten, for så å bli 

markert med spiker. Slik kunne det graves målretta med forsiktighet på steder hvor 

metallsøkeren hadde gitt utslag for potensielt skjøre/dårlig bevarte metallgjenstander.  

 

4.3 UTGRAVINGAS FORLØP 
Siden det var mange frivillige som deltok på utgravningen, måtte en del tid brukes på 

å gi disse deltakerne opplæring og innføring i metodikk, funnsituasjon m.m. Dette 

krevde samtidig en del fortløpende oppfølging av de enkelte deltakerne i felt. Likevel 

syntes det som om de fleste tok de viktigste poengene raskt, og undersøkelsen forløp 

som omtrent som normalt. 

 

Ved R603-IV, hvor det blei gravd i flere 10cm-lag, hadde enkelte likevel visse 

vansker med å grave jevne lag. Her kan det derfor være visse avvik i tykkelsen på 

laga, med implikasjoner for antall funn i de respektive lag, men dette avviket kan 
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likevel ikke regnes som så vesentlig at det har noen stor betydning for 

tolkningsgrunnlaget for lokaliteten.  

 

I utgravingsperioden på tre uker var været prega av fine forhold, med lite regn. 

Imidlertid var det store vegetasjonsfrie områder i det nedtappa Aursjømagasinet. Rett 

sør for kulturmiljøet hvor denne utgravningen fant sted var det en stor banke av 

finsorterte sandmasser. Siden de framherskende vindretningene fulgte dalen med 

Aursjømagasinet i bunnen, gikk vinden stort sett mot sør eller nord. På dager med 

kraftig vind fra sør blei store mengder av de finkorna sandmassene på den nevnte 

sandbanken virvla opp av vinden, noe som tidvis førte til syns- og pusteproblemer. En 

dag måtte arbeidet sågar avbrytes som følge av sjenerende sandflukt.   

 

Ellers kan det sies at den lokale interessen var stor. Vi hadde mange og hyppige besøk 

av publikum på feltet. Alle fikk omvisninger på feltet og funn blei vist fram. Dette 

forsinka riktignok framdrifta i gravinga noe, men formidling hadde høy prioritet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2: Arkeolog Line Grindkåsa dokumenterer ildsted R603-IV mens sand virvles opp fra de 

tørrlagte sandbankene i Grynningen i sør. Bilde tatt mot sør. Foto: Gaute Reitan. 
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4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Her dreier det seg om kulturminner i et vannmagasin som har vært neddemt i over 50 

år. Dette innebærer at torv og vegetasjon i de største delene av magasinet er erodert 

bort. Samtidig må man også gå ut fra at en del kulturminner og (deler av) 

gjenstandsinventaret i tilknytning til disse har blitt vaska bort og dermed gått tapt, 

eller ikke lenger ligger i sitt opprinnelige leie. På denne måten har også den 

opprinnelige stratigrafien helt eller delvis forsvunnet, noe som i visse tilfeller gir et 

betydelig dårligere tolkningsgrunnlag. Erosjon blir dermed et vesentlig parameter som 

må vurderes i hvert enkelt funntilfelle, og man må tenke seg ulike erosjonsscenarier 

for å kunne se for seg en mulig opprinnelig situasjon. 

 

På den annen side var deler av området dekka av bevart torvlag. Fjerning av slik torv 

er svært tidkrevende. Riktignok var kokegropa R603-VI synlig som ei rund 

fordypning i torvdekket, slik at denne kunne graves ut etter identifikasjon på 

overflata, men det blei ikke prioritert å fjerne dette torvlaget over større flater for å 

komme til mulige kulturminner nedgravd i undergrunnen eller funn/strukturer på 

overflata under torva. Det kan ikke utelukkes at torvlaget kan ha skjult gjenstander 

eller strukturer som kunne bidratt til tolkninger av aktivitetene som har foregått i 

området. 

 

Som nevnt ovenfor, deltok en rekke frivillige på utgravningen, som alle gjorde en flott 

innsats. Likevel må man ta høyde for at enkelte artefakter, spesielt små avslag, kan ha 

”unnsluppet” blikket til deltakere med lite eller ingen tidligere felterfaring. Dette til 

tross, det antas som lite sannsynlig at ”viktige” eller særlig diagnostiske funn ikke blei 

samla inn, siden så godt som alle de gravde massene blei vannsålda. Funnfrekvensen 

må også regnes som representativ på bakgrunn av at antallet frivillige var jevnt 

gjennom hele utgravinga. 

 

I forbindelse med ildstedene ved Aursjøen, som er beskrevet nedenfor, er det ikke blitt 

påvist noen voller eller lignende som kan gi noen pekepinn på teltkonstruksjonenes 

ytre avgrensning og størrelse. Likevel antas det her at de aktuelle ildstedene skal 

betraktes som rekkeildsteder eller stallotufter av samme type, hvor det har stått 

lavvolignende telt som foreslått på Fig. 4. Ei heller blei det påvist noen sikre spor etter 
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inngangspartier ved ildstedene som omtales i denne rapporten. Ikke desto mindre er 

det naturlig å anta at inngangspartiene har vært lagt opp på samme måte som tidligere 

undersøkte, lignende ildsteder/stallotufter. Det er mulig at det opprinnelig har vært 

lave voller rundt ildstedene på R603, men at disse er erodert bort uten at de har 

etterlatt seg spor i den grusholdige grunnen.   

 

4.5 UTGRAVINGA 

4.5.1 FUNNMATERIALE 

Navn C-nummer Merknad? 
R603-I (hellelagt ildsted) C.55654 Ikke gravd ut (kullprøve) 
R603-II (hellelagt ildsted) C.55655/1-2 Delvis gravd ut med sjakter 
R603-III (hellelagt ildsted) C.55656/1-6 Delvis gravd ut med sjakter 
R603-IV (hellelagt ildsted) C.55657/1-5 Totalgravd 
R603-V (kokegrop) C.55658/1-2 Gravd ut 
R603-VI (kokegrop) C.55659/1-3 Gravd ut 
R603-X (bronsealderboplass) C.55660/1-14 Gravd ut 
R603-X Sør (bronsealderboplass) C.55661/1-26 Gravd ut 
R613 (lokalitet) C.55662/1-14 Gravd ut 

 

4.5.2 STRUKTURER 

4.5.2.1 Innledning om samiske rekkeildsteder 
I Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge er det blitt påvist en særegen type 

ildsteder som regnes som en typisk samisk form for bosetningsspor. Karakteristisk for 

disse er at de gjerne finnes over tregrensa på mellom ca 550 og 850 mo.h., altså 

omkring fjellbjørkeskogens øvre grense, og at de ligger på rekke i grupper av flere 

sammen (oftest to til fem, men inntil 15). Derfor kalles de gjerne rekkeildsteder, eller i 

arkeologisk litteratur om samiske kulturminner også stallotufter (Hansen & Olsen 

2004; Mulk 1994; Storli 1994). Videre fins de fleste av dem ”[…] på platåer med 

risbevuxen fjällhed, utmed renarnas vandringsstråk, och i närheten av 

fångstgropssystem […]”. Fra tidligere kjennes det slike så langt sør som i svenske 

Frostviken i Jemtland (øst for Snåsa) og på Vivallen i Herjedalen (øst for Røros) 

(Zachrisson & Iregren 1997), men kan antas å finnes både sør og nord for de 

områdene hvor de så langt er påvist (Mulk 1994:129-130). De framstår ofte som 

runde eller ovale voller med sentralt plasserte, rektangulære ildsteder (nordsamisk: 

árran, sørsamisk: aernie) med kantkjede av steiner og heller. Over ildstedene har det 

Tabell 1: Organisering av funn og C-nummer. 



Aursjøen/Dalsida statsallmenning, 156/1,                                  Saksnr. 06/2865 
Lesja kommune, Oppland                                                     

 

 16Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

stått torvkledde gammer eller enklere teltkonstruksjoner, som oftest bygd med 

buesperrer, og vanligvis med diameter på ca 5-7m. Ildstedene har tilsynelatende vært 

lagt opp etter et visst mønster som også gjenkjennes i etnografisk materiale om samisk 

bosetning i nyere tid, og innvendig har den runde eller ovale golvflata vært prega av 

en streng romlig organisering med implikasjoner for hvem som kunne utføre hvilke 

aktiviteter hvor: Kvinnenes oppholds- og aktivitetsområde har vært nærmest 

hovedinngangen. Her har gjøremål tilknytta bl.a. melkeprodukter og husdyrhold 

funnet sted. Tvers overfor hovedinngangen, på motsatt side av ildstedet, har det vært 

en annen inngang. Denne bakre inngangen har vært forbeholdt menn og deres 

aktiviteter: Bl.a. skulle våpen og jaktbytte fraktes inn og ut her, og innenfor denne 

inngangen, i et rom som blei oppfatta som hellig, skulle jaktvåpnene oppbevares. På 

nordsamisk er dette rommet kalt påssjo eller boaššu. En større stein (med samme 

navn som rommet) i bakkant av ildstedet har ofte vært en materiell manifestasjon av 

en grensemarkør for dette hellige rommet. I visse tilfeller har også de ulike romma 

vært markert med stokker eller steinstrenger (Hansen & Olsen 2004:98). Selve de 

steinlagte ildstedenes form og størrelse varierer noe, men synes i yngre jernalder og 

tidlig middelalder å være overveiende rektangulære med kantkjede, uten stein 

innenfor kantkjeden. Dateringer av slike rekkeildsteder faller i hovedsak til perioden 

fra yngre jernalder til seinmiddelalder, men med et klart tyngdepunkt i perioden ca 

1000-1300. I tilknytning til slike rekker av ildsteder er det ikke uvanlig at det også 

finnes kokegroper, jordovner og andre typer ildsteder, samt offerplasser og 

fangstgroper for rein (Mulk 1994). Av gjenstandsmateriale som er funnet i tilknytning 

til slike kan nevnes diverse metallgjenstander av jern (bl.a. ildstål, pilspisser, kniver, 

skrapere, lenker, tener m.m. Sistnevnte har ofte firesidig tverrsnitt og kan tolkes som 

små jernbarrer eller også som fragmenter av tanger til kniver eller pilspisser), bronse, 

kobber og tinn/bly. I visse tilfeller opptrer også slagg som viser tegn til 

metallbearbeiding. Ellers forekommer bl.a. spinnehjul av stein, skiferbryner, male- og 

glattesteiner, avslag av kvarts/-itt og flint, samt skaftfurekøller av stein. Slike 

gjenstander forekommer i kontekster så seint som fra 1300-tallet (se Mulk 1994:177-

185). På mange boplasser fins det også beinmateriale, både gjenstander og 

slakteavfall. Imidlertid er bevaringsforholda ofte så dårlige at slikt ikke er bevart, slik 

at opprinnelig mengde bein må antas å ha vært større enn hva som faktisk er blitt 

funnet. 



Aursjøen/Dalsida statsallmenning, 156/1,                                  Saksnr. 06/2865 
Lesja kommune, Oppland                                                     

 

 17Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Vanlig inndeling av golvflata i samiske gammer og telt rundt et sentralt plassert ildsted. Her 
med nordsamiske betegnelser på de ulike delene/romma. Etter Ränk 1949. 

Fig. 4: Rekonstruksjon av en såkalt stallotuft bygd etter buesperreprinsippet rundt et sentralt 
ildsted med ”armer” som løper mot hovedinngangen. Ill.: E. Löfstrand. Etter Mulk 1994:Fig.5.11, 
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Fig. 5: Lokaliteten R603 i Aursjømagasinet med utgravde områder innenfor stipla linjer. Ildstedene 
er jevnt over store og rektangulære og typisk nok anlagt vinkelrett på rekka. Skraverte felt viser 
funnområder for pilspisser, asbestkeramikk, samt avslag av flint og kvartsitt. Svart prikk angir 
funnsted for skaftfurekølle. Det utgravde området på lokaliteten R613 er her ikke markert. Ill.: 
Gaute Reitan. 
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4.5.2.2 Ildsted R603-I: C.55654 

Det østligste av de fire rekkeildstedene. Beliggende på en svakt markert, liten 

forhøyning av mindre rullestein og grusblanda sand. Noe uskarpt i avgrensinga, 

spesielt mot nordøst, men synes om lag rektangulært med svakt konvekse langsider, 

ca 1,4-1,5 m bredt og ca 1,8 m langt. Ildstedet besto av i hovedsak flate, rektangulære 

heller langs kantene, med tverrmål på inntil 60 cm. Flere av disse var sprukket opp i 

mindre biter som følge av varmepåvirkning. Alle steinene som inngikk i ildstedet var 

markant større enn de øvrige steinene som fantes naturlig på stedet. De sentrale delene 

av ildstedet var dekka av et bevart torvlag. Ca 0,8 m sørøst for stein-/hellelegningens 

ende fantes en stein som skilte seg tydelig ut fra grunnen ellers. Steinen var rundoval, 

ca 35cm i tverrmål og tilnærma flat på den sida som vendte opp. Dette er etter alt å 

dømme en såkalt ”påssjo”-stein som markerer at ”påssjo”-rommet har ligget mot sør i 

dette tilfellet. Dermed har hovedinngangen etter alt å dømme ligget vendt mot 

nordvest. I denne enden av ildstedet, nærmest den antatte hovedinngangen, lå det en 

stein med slipespor. Trolig har aktiviteter som kverning/sliping/maling, for eksempel 

av bær, bein/horn, glatting og bearbeiding av skinn eller lignende. Det var ikke spor 

etter voller eller lignende som kunne antyde hvor stort teltet over ildstedet har vært.  

 

Årsaken til at avgrensinga mot nordøst var utydelig, var at det her fantes en 

steinkonsentrasjon på sida av selve ildstedet. Kanskje var disse en parallell til den 

runde steinsamlinga som er gjengitt på rekonstruksjonstegningen ovenfor (Fig. X)?. 

Det blei ikke foretatt noen inngrep her, ut over at det blei tatt ut kullprøve i sikker 

kontekst under torvlaget sentralt i ildstedet.  

 

Avstand til ildsted R603-II, målt senter-senter: Nøyaktig 9m.  
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Fig. 6: Ildsted R603-I. Den trekanta steinen som målepinnen ligger inntil har en slipt flate. 
Påssjo-steinen synes i bakgrunnen. Mot sørøst. Foto: G. Reitan.

Fig. 7: Ildsted R603-I. Påssjo-steinen sørøst for ildstedet. Ill.: Gaute Reitan. 
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4.5.2.3 Ildsted R603-II: C.55655 

Beliggende på lavt grusplatå iblanda mindre rullesteiner med små rester av bevart 

torvdekke i området rundt utenfor steinlegginga, spesielt i nord og sørøst. Formen på 

ildstedet er regelmessig rektangulær og sammenligningsvis noe smalere enn de andre 

ildstedene på R603. Noe vanskelig å fastslå avgrensning mot sør, siden det her var 

dominert av steiner og ikke av flate heller. Ildstedet målte ca 0,9-1 m i bredde og ca 

2,3 i lengde. Hvis man skal måle lengden etter utstrekningen på hellene mot sør, målte 

ildstedet ca 1,5 m i lengde, men det er naturlig å regne steinene også sør for hellene 

som deler av ildstedet. Den største hella lå i nordre ende og målte ca 0,9x0,5 m, men 

var oppsprukket i tre deler, trolig som følge av sterk varmepåvirkning. Også alle de 

andre store hellene var sprukket i mindre deler. I sørenden av ildstedet lå en markant 

større stein enn de andre. Denne skal etter alt å dømme tolkes som påssjo-stein, ca 

40x25 cm stor og med flat/svakt konveks overside.  

 

Skrått ut fra de to nordre hjørnene gikk det usammenhengende strenger (”armer”) av 

stein og heller. Den største av hellene her målte hele 0,7x0,5 m. Øvrige steiner i 

grunnen i området var langt mindre enn disse. Det er sannsynlig at disse hellene skal 

forstås som deler av utforminga av ildstedet, og at de kan tolkes som en rest av 

markert inndeling av golvflata innenfor teltet ildstedet har ligget sentralt i. 

 

Ildstedet blei gravd ut ved at et kryss blei lagt i henhold til x- og y-linjene i 

koordinatsystemet som omfatta hele feltet. Den ene sjakta gikk i 5 m lengde og 0,5 m 

bredde ut fra punktet 116x/100y, altså fram til 116x/105y, gjennom ildstedet langs 

dets lengdeakse og vinkelrett på rekka av ildsteder. Den andre sjakta gikk i 1 m 

bredde på tvers av ildstedet, parallelt med y-aksen, fra 113x/104y til 119x/104y, altså 

6 m. Begge sjaktene blei gravd mekanisk i ett 10 cm-lag. En liten jerngjenstand blei 

funnet i den førstnevnte sjakta i ildstedets søndre ende, nær påssjo-steinen (se Fig. X 

nedenfor), trolig en skraper tilnærma lik avbilda verktøy i Sundstrøm 1997:Fig.6, s. 

25. Ellers blei det ikke gjort et eneste funn i tilknytning til ildstedet, bortsett fra 

kullprøver som blei tatt inn i sikker kontekst under steinene i ildstedet. 

 

Avstand til det ovenfor beskrevne ildsted R603-I, målt senter-senter: Nøyaktig 9 m. 

Avstand til ildsted R603-III, målt senter-senter: Nøyaktig 15 m.  
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Fig. 8: Ildsted R603-II fotografert mot sørøst. Foto: Gaute Reitan. 
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Fig. 9: Ildsted R603-II. Påssjo-steinen er atter alt å dømme den lengst mot sørøst. Svart trekant viser 
funnsted for en liten jerngjenstand, trolig en skraper. De store steinene i nord, utenfor selve ildstedet, 
skilte seg markant ut fra steinene som fantes naturlig i grunnen på stedet. Disse skal derfor trolig 
antas å tilhøre anlegget, muligens som rester etter ”armer” fra ildstedet ut mot teltveggen. Ill.: Gaute 
Reitan. 
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4.5.2.4 Ildsted R603-III: C.55656 

Tydelig, rektangulært ildsted med delvis bevart torvdekke rundt. Målte 1,95 m i 

lengden og 1,2 m i bredden. Besto nesten utelukkende av store, flate heller langs 

kantene, med en tydelig åpning uten steinfyll i midten av ildstedet. Den største hella 

målte ca 0,9x0,4 m, oppsprukket i tre mindre deler. Flere av de andre hellene målte 

opp mot ca 0,6x0,4 m. Utenfor de største hellene fantes andre smale steiner som kan 

ha vært en kantsatt rand langs ytterkanten. Påssjo-steinen, en flat, firkanta stein på ca 

30x25 cm, lå ca 1,2 m fra ildstedets sørlige ende. En mindre konsentrasjon av små 

(om lag knyttnevestore) steiner fantes i nordre ende, men det er usikkert om disse skal 

regnes som tilhørende ildstedet. Ildstedet R603-III blei gravd ut på samme måte som 

R603-II, nemlig ved hjelp av sjakter lagt i kryss. Den langsgående sjakta var 0,5 m 

bred og gikk fra 100,5x/100y til 107y, altså 6,5 m lang. Den tverrgående sjakta var 0,5 

m bred fra 96x/104y til 99x/104y og 1 m bred fra 99x/103y til 104x. Totalt var altså 

denne sjakta 8 m lang. Begge disse blei gravd i ett mekanisk 10cm-lag. Det blei gjort 

funn av to flekker og et avslag av kvartsitt, samt to splinter av flint nord for ildstedet. 

Det antas at disse skal tilskrives en eldre bosetning på stedet, altså om lag samtidig 

som det øvrige avslagsmaterialet i området. I tillegg blei kullprøver tatt inn i sikker 

kontekst under steinene i ildstedet. Som sikkert tilhørende ildstedet skal funnet av en 

liten jerngjenstand regnes. Dette er trolig en liten jernten med firkanta tverrsnitt, ca 1 

m nord-nordøst for ildstedets nordøstre hjørne (for parallell, se Mulk 1994:Fig.5:49, s. 

181). Dette funnet skal med største sannsynlighet tolkes som tilhørende ildstedet 

R603-III, da funnstedet trolig er innenfor veggene på teltet som har stått over 

ildstedet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10: En 5 cm lang jernten med 
firkanta tverrsnitt blei funnet ca 1 
m nord for ytterkanten av R603-
III. Foto: Gaute Reitan. 
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Fig. 11: Ildsted R603-III. Den 
firkanta, flate påssjo-steinen 
synes i torvkanten øverst i 
bildet, ca 1,2 m fra ildstedets 
søndre ende. Ildstedet framsto 
som regelmessig rektangulært 
med sentral åpning og var lagt 
opp med nesten utelukkende 
store, flate heller. Mot sørøst. 
Foto: Gaute Reitan. 

Fig. 12: R603-III dokumenteres mens skodden kommer sigende inn Eikesdalen i nordvest. 
Foto: Gaute Reitan. 
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Etter utgraving blei ildstedet tatt inn og levert til lokalmuseet på Lesja Bygdetun for 

rekonstruksjon der. Avstand fra R603-III til ildsted R603-IV, målt senter-senter: 

Nøyaktig 15m. Avstand til R603-II: 15 m. 

Fig. 13: Tegning av R603-III. Svart trekant viser funnsted for en liten gjenstand av jern, trolig en 
jernten. Ill.: Gaute Reitan. 
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4.5.2.5 Ildsted R603-IV: C.55657 

Det vestligste av de fire ildstedene, beliggende umiddelbart sør for en glattskurt 

svabergflate. Framsto som regelmessig og rektangulært med tydelige hjørner, omtrent 

fullstendig omslutta av bevart torvdekke, bortsett fra i nordre ende, nærmest 

svaberget. Lengden var 1,8 m og bredden var 1-1,2 m. Steinlegginga besto av både 

store, flate heller (inntil 60 x 35 cm, sprukket opp i mindre deler som følge av sterk 

varme) og av større steiner med flate side vendt opp, men med tydelig steinfri åpning i 

midten. Utenfor det nordvestre hjørnet lå to større steiner som trolig skal tolkes som 

tilhørende ildstedet, muligens en rest av armer mellom ildstedhjørnet og teltets 

yttervegg/utgangen. En større rund stein, ca 35 cm i tverrmål og flat overside, lå også 

utenfor i sør. Dette er med største sannsynlighet en påssjo-stein. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 14: Arkeolog Bjørn Berg graver ved R603-IV. Bergryggen i bakgrunnen er med på å danne en 
naturlig topografisk avgrensing av boplassflata. Mot sørøst. Foto: Gaute Reitan. 
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I det nordøstre hjørnet fantes en relativt stor, tykk, helle (opprinnelig ca 40 x 25 cm) 

sprukket i tre deler. Oversida av denne var tydelig slipt og svakt konkav, trolig etter å 

ha fungert som underligger ved knusing/maling av bær m.m. og/eller bearbeiding av 

skinn, bein eller lignende. Også den ene høykanten på steinen hadde spor etter sliping. 

Denne slipte underliggeren hadde tilsvarende posisjon i ildsted R603-IV som den 

ovenfor nevnte steinen med slipespor i nordenden av ildsted R603-I.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ildstedet R603-IV og området rundt blei gravd ut ”på steinaldervis”, altså i ruter (hele 

m²-ruter) og lag i henhold til koordinatsystemet. Innledningsvis blei torvlaget fjerna i 

et ca 5 cm-lag kalt ”lag 0” (null). Siden torvdekket var bevart rundt bare deler av 

ildstedet, blei det spart en profil langsmed/over ildstedet og en tvers over ildstedet. 

Profilene var ment å gi oversikt over stratigrafien på lokaliteten etter hvert som den 

gravde flata blei større, og for å klarlegge forholda mellom ildstedet og 

avslagsmaterialet fra den antatt eldre bosetningen på stedet. Begge disse var 25 cm 

brede. Deretter blei lagene under torva gravd i mekaniske 10 cm-lag. Massene i alle 

de tre gravde laga blei sålda. Totalt blei 49 m² gravd på denne måten her, sør for og 

Fig. 15: Detaljbilde av slipte flater på stor helle sprukket i tre deler i nordenden av R603-IV. Merk 
at steinen er slipt også på høykant, til høyre på bildet. Også i tilknytning til R603-I blei det funnet 
en stein med slipespor i samme posisjon i nordenden av ildstedet. Mot øst. Foto: Eva Schaller. 
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inn mot svabergflata nord for ildstedet R603-IV. Av disse blei åtte m²-ruter gravd til 

lag 0, seks til og med lag 1, mens de resterende 35 m² blei gravd til og med lag 2. 

Dette utgravde området ligger mellom 82 og 90x og 100 og 107y. Dette kommer i 

tillegg til de 12 m² som blei gravd øst for svaberget og de 32 m² gravd nord for 

svaberget på R603-X, funnkonsentrasjonen med asbestkeramikk, avslag m.m. For 

nærmere info om utgravinga her, se under omtale av lokaliteten R603-X Sør. 
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Fig. 16: Ildsted R603-IV som viser en presis rektangulær form med påssjo-stein noe forrykka mot vest 
i søndre ende. Steinene utenfor ildstedet i nord kan være rester etter steinlagte ”armer” fra ildstedet i 
retning ytterveggene. Den svarte trekanten inne i ildstedet viser funnsted for en svært dårlig bevart, 
liten jerngjenstand (tangeframent?), den andre trekanten viser funnsted for en annen jerngjenstand. 
Også den var svært dårlig bevart, men det dreier seg muligens om et knivblad. Slipesporene på den 
store, oppsprukne steinen i nordenden kan tyde på at slipe- og/eller maleaktiviteter fant sted her. Ill.: 
Gaute Reitan.
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4.5.2.6 Oppsummering om rekkeildstedene på R603  

De fire ildstedene lå vinkelrett på rekke fra nordøst mot sørvest med 9-15 m 

mellomrom. Felles for alle fire ildstedene er at de var rektangulære, lagt opp med 

heller og var 1-1,5 m breie og 1,8-2,3 m lange. Alle hadde de en stor stein i utkanten 

av eller noe utenfor de rektangulært opplagte ildstedene. Disse må være såkalte 

påssjo-steiner, noe som gjør ildstedene til udiskutabelt samiske. Formen på ildstedene 

og organiseringa av dem på rekke regnes for typiske for slike samiske ildsteder. 

 

Steinene og hellene i ildstedene synes stort sett å ha blitt lagt direkte på torva, men 

enkelte av de tykkere steinene har trolig blitt lagt ned i grunne groper for å få en jevn 

flate på ildstedene. 

 

Golvflatene rundt de fire ildstedene var plane, og det var lite stein i tilknytning til 

dem, om man ser bort fra steinene som inngikk i ildstedene. Det er mulig at 

golvflatene kan ha blitt rydda, men plasseringa av teltkonstruksjonene her på denne 

forhøyninga i terrenget har trolig også vært pragmatisk motivert, der sand- og 

grusdominerte grunnmasser har vært en utslagsgivende faktor. Dette i tillegg til andre 

topografiske lokaliseringsfaktorer på et mer overordna nivå, så som nærhet til elv, os 

mellom de to innsjøene, lav forhøyning i terrenget med gunstige lokale klima- og/eller 

vindforhold, vegetasjonsforhold, og kanskje aller viktigst: Nærhet til trekkruter for 

reinsdyra (se Fig. 1).  

 

Det er problematisk å si noe sikkert om bygningenes form over bakkenivå, siden det 

ikke fantes sikre spor etter voller, steinpakninger rundt teltstenger eller lignende. Det 

er likevel mest nærliggende å anta at enkle, koniske, rundovale buesperretelt har stått 

på stedet over ildstedene. Dersom det har stått mer solide torvgammer på stedet, vil 

man kunne anta at disse i så fall kan ha kollapsa innover som følge av større 

sidetrykk, noe som trolig ville ha etterlatt seg større ansamlinger av 

bygningsmaterialer over ildstedene enn hva som var tilfelle ved ildstedene på R603 

ved Aursjøen (jfr. Storli 1994:49 m/henv.). 

 

Få gjenstandsfunn kan sikkert knyttes til de her dokumenterte fire samiske ildstedene i 

det nedtappa Aursjø-magasinet. Det dreier seg om et bryne (evt. to?) av stein, en 
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mulig kniv og et ubestemmelig fragment i R603-IV, en jernten i utkanten av R603-III 

og en sannsynlig skraper i R603-II. R603-I blei ikke gravd ut, så herfra fins det ingen 

gjenstander overhodet. Alle metallgjenstandene er av jern. Flere av jerngjenstandene 

var svært dårlig bevart, og det kan ikke utelukkes at en eller to av dem kan være rester 

av tange(-r) på pilspiss(-er). Både kniver, tener og skrapere er vanlige i samiske 

kontekster fra vikingtid/middelalder (Mulk 1994). Jerntener betraktes normalt som 

små jernbarrer for videre bearbeidelse eller omsmeltning, og funn av slagg som vitner 

om metallbearbeiding i tilknytning til slike ildstedet kjennes også i flere tilfeller 

(Mulk 1994:179-180). Det blei imidlertid ikke gjort funn av slagg eller annet som kan 

knyttes til metallbearbeiding ved de ovenfor beskrevne ildstedene ved Aursjøen. Også 

bryner er vanlig forekommende i samiske sammenhenger i tilknyting til lignende 

boplasser. Ved R603-IV blei det funnet et skiferbryne som sikkert skal knyttes til 

dette ildstedet. Det fins også et bryne fra den antatte bronsealderboplassen R603-X 

(nord for svaberget, C.55660/13), men det er usikkert hvilken av disse to bosetningene 

denne siste gjenstanden skal knyttes til. Det skal ikke utelukkes at den kan ha 

sammenheng med den samiske bosetninga.   

 

Det blei ikke gjort funn av beinrester som sikkert kan knyttes til de samiske 

ildstedene. Dette skal trolig forklares på bakgrunn av dårlige bevaringsforhold på 

stedet. 

  

Hellene som er anvendt i ildstedene må være samla spesifikt til formålet. Det fantes 

ingen lignende heller for øvrig på flata der boplassen ligger. 

 

I nordre ende av ildstedene R603-II og R603-IV lå det heller med slipespor (se Fig. 7, 

15 og 16). Slipespora på steinen i R603-II var mindre tydelige, men tilforlatelige – 

spesielt med tanke på funn av en slipt stein i tilsvarende posisjon i R603-IV. Deres 

lignende plassering i hvert sitt ildsted kan neppe være noen tilfeldighet, men skal 

trolig tolkes som spor etter romlig organisering av aktivitetene inne i telta rundt 

ildstedene: Aktiviteter som er foreslått i forbindelse med disse underliggerne 

(maling/knusing av bær m.m., bearbeiding av skinn, bein eller lignende) synes 

forbeholdt den nordre delen av ildstedene. Dernest kan den tilsynelatende intensive 

slipinga, spesielt på den grundig slipte steinen i R603-IV, antyde noe om brukstida av 
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dette ildstedet, og kanskje også for alle ildstedene under ett: En så godt slipt flate 

oppnås ikke på kun et par ukers bruk, men kan tyde på et noe lengre opphold, kanskje 

gjennom en hel sommer og/eller høst. Om jernfunna kan understøtte en slik romlig 

fordeling av arbeidsoppgaver (og gjenstandene knytta til aktivitetene) er mer tvilsomt, 

men om ikke annet, så blei to av metallgjenstandene funnet i søndre ende. 

 

Steinene/hellene fra R603-III tatt inn levert til Lesja bygdetun for rekonstruksjon, 

mens R603-IV er tatt inn til KHM.  
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4.5.2.7 Kokegrop R603-V: C.55658 

Denne kokegropa befant seg om lag midt mellom ildstedene R603-II og R603-III, 

men noe forskjøvet mot vest. Denne lå eksponert med tettpakket lag av brent stein 

oppe i dagen (torvdekket var erodert bort på stedet), og umiddelbart utenfor lå ei flat, 

firkantet steinhelle med tydelige slipespor på. Det er uvisst hva slags funksjon denne 

kan ha hatt, og om den skal ses i relasjon til kokegropa, men er på bakgrunn av dens 

nærhet til denne tolka som del av den. Kokegropa var ca 1,1 m i tverrmål og firkanta i 

form, med svakt avrunda hjørner. Kokegropa blei snitta diagonalt om lag sørøst-

nordvest, og den sørvestre halvdelen blei gravd ut/fjerna. Under det kompakte 

steinlaget fantes et 3-5 cm tykt kullag ned til ca 15 cm under overflaten. Kokegropa 

var flat i bunnen, med skrå sidevegger. Det blei fjerna drøyt 3 bøtter med brent stein 

fra utgravd halvpart.

Fig. 17: Kokegrop R603-
V. Firkanta og med svært 
tett lag av kraftig brente 
steiner. Mot nordvest. 
Foto: Gaute Reitan. 

Fig. 18: Halvparten av 
R603-V flategravd. Merk at 
den firkanta utforminga på 
overflata også gjenspeiles i 
det grunt nedgravde 
kullaget. Mot nord. Foto: 
Gaute Reitan. 
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4.5.2.8 Kokegrop R603-VI: C.55659 

Denne kokegropa framsto som et tydelig markert, rundt søkk (diameter på ca 2 m) i 

den her bevarte torva, ca 10-12 m rett sør for ildstedet R603-III og ca 12 m øst for 

ildstedet R603-IV (se Fig. 5). Denne blei snitta om lag nordvest-sørøst, og den vestre 

halvdelen gravd ut. Av denne halvparten blei så en halvpart (den søndre) flategravd 

ned til steinlaget, mens den nordre blei gravd til bunns. Utgravinga bekrefta at gropa 

var rund, med skrå sidekanter og flat bunn. Diameteren på gropa på bunnen var ca 1,5 

m. Under et 8-10 cm tykt torvlag i toppen fantes et nytt torvlag på omtrent tilsvarende 

tykkelse, men med antydning til utvasking. Fra dette torvlaget blei det tatt ut to prøver 

for pollenanalyse. I underkant av dette laget lå et tett lag av kraftig brent stein, de 

fleste relativt store av størrelse: Nesten alle steinene var større enn knyttnevestørrelse, 

og mange av dem var oppsprukne steiner som opprinnelig har vært om lag hodestore 

eller noe større. Et bemerkelsesverdig trekk ved et par av steinene fra steinlaget, er at 

de hadde tydelige slipte/glatte og til dels konkave flater. Disse har derfor blitt brukt 

som underliggere til aktiviteter som kan medføre slike flater forut for bruken i  

kokegropa. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Profil gjennom 
R603-V. Et tydelig kullag 
under steinene. Foto: 
Gaute Reitan. 
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Fig. 20: Kokegropa R603-VI 
syntes tydelig som et rundt søkk 
i torva. I bakgrunnen 
undersøkes ildstedet R603-IV. 
Mot vest. Foto: Gaute Reitan. 

Fig. 21: Steinlaget fjerna i 
en fjerdedel av gropa. 
Steinene ligger oppå torva 
til høyre. Foto: Gaute 
Reitan. 

Fig. 22: Kokegropa R603-
VI ferdig utgravd. Foto: 
Gaute Reitan. 
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4.5.2.9 Lokalitet R603-X og R603-X Sør: C.55660 og C.55661 

Lokaliteten blei funnet ved observasjon av ei lita skaftfurekølle, skår av 

asbestkeramikk og en flateretusjert kvartsittpilspiss som lå i selve overflaten på/ved ei 

lita svabergflate. Skaftfurekølla lå direkte på berget, mens keramikken og pilspissen lå 

like i kanten av berget. Det var også såkalte glattesteiner i det samme området. Av 

artefakter avdekka under utgravinga var det spesielt mye flateretusjeringsavfall i 

kvartsitt, men også noe i flint. Området hvor slikt materiale fantes lå både nordvest for 

og sørøst for den nevnte svabergflata. Det er sannsynlig at disse funnområdene skal 

betraktes som ett og samme, men siden svaberget deler funnområdet i to og 

utgravingsmetodikken var noe ulik på de to sidene av svaberget, så er funna ført opp 

under to ulike C-nummer: Funna under C.55660 lå vest for svaberget, mens de under 

C.55661 lå i hovedsak sør og øst for svaberget (se Fig. 5). Dette siste området kan 

skilles ut fra det andre ved å kalles R603-X Sør. Det er 6-8 m avstand mellom de to 

funnkonsentrasjonene. Som del av R603-X Sør er også området øst for svaberget (se 

Fig. 23). 

 

Øst for svaberget fantes det ikke noe bevart torvdekke, og funna lå i hovedsak 

eksponert oppe i dagen på den sand- og grusholdige overflata. Derfor ble det ikke 

operert med noen lagdeling her, men alt er kalt ”overflate”. Funn blei samla inn i 

henhold til rutenettet. For å rasjonalisere tidsbruken her, blei en del av området også 

gravd i 4m²-ruter (2x2m). Området blei gravd med graveskje, og massene blei 

vannsålda eller tidvis tørrsålda. Det funnførende laget viste seg her å være inntil ca 5 

cm tykt, men de fleste funna lå grunt, inntil 2-3 cm dypt. Totalt blei 32 m² gravd her, 

og det funnførende området var 20-25 m² stort. Dette funnførende området er tolka 

som atskilt fra lokaliteten R613 (oppført under C.55662), da disse to områdene lå med 

10-15 m avstand og med en mindre forsenkning i terrenget mellom dem.    

 
Om asbestkeramikken er det å si at skåra har glatt, grålig og sotete innside og ei 

grovere utside med lysebrun farge. Asbestmagringa er tydelig på skåras utside, men 

ikke på innsida. Lysebrune til grålige bruddflater. Ingen dekor. Skårtykkelsen ved 

munningen er ned mot 4mm, mens skåra fra bunnen er ca 7mm tykke. Skåra stammer 

fra et beger med munningsdiameter på ca 9 cm og en høyde på anslagsvis 12-15 cm. 
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Profilen har trolig vært nokså rett fra buken via halsen opp mot randen, med kun en 

svak avsmalning over halsen. Det er ingen fortykning ved randen; begeret ser ut til å 

ha endt i jevnt avrunda rand. Alle skåra blei funnet innenfor et nokså begrensa 

område, og de stammer trolig fra samme kar. Noen få biter med råasbest fra samme 

område som skåra kan peke mot at begeret kan ha blitt produsert i området. Asbest 

opptrer ofte i områder med kleber i berggrunnen, noe som fins flere steder rundt 

Aursjøen. Asbesten kan derfor være lokal. Asbestkeramikk dateres vanligvis til 

bronsealder, selv om det fra Nord-Norge også kjennes asbestmagra keramikk fra 

steinalder. Under Aursjøprosjektet blei det også gjort funn av asbestkeramikk og 

råasbest på andre lokaliteter (R4036, Kvitvika I, R4055 og 

R4078 – se rapport v/Eva Schaller Åhrberg). Det littiske materialet fra disse 

(flateretusjert kvartsitt) taler ikke imot ei datering til bronsealder, noe som støtter opp 

om bronsealderdatering på R603-X og R603-X Sør.  

 

Den ulike bevaringsgraden på R603-X og R603-X Sør gjør det umulig å vurdere de to 

funnkonsentrasjonenes eventuelle samhørighet (og dermed samtidighet) ut fra 

stratigrafiske kriterier. I den grad man kan tolke noe ut fra det relativt lave antallet 

funn fra nordvest for svaberget, altså R603-X, kan man påpeke at andelen flint blant 

de slåtte artefaktene her er mindre (ca en tredjedel) enn på R603-X Sør (en snau 

halvpart). Imidlertid ville kun en håndfull flere flintfunn på R603-X kunne utjevne 

denne lille prosentvise forskjellen, slik at denne ulikheten i råmaterialene blant 

artefaktinventaret må sies å være så ubetydelig at den ikke kan tillegges noe vekt. 

Funna fra R603-X inneholder så vel brente beinfragmenter, malesteiner, en mulig 

brynestein, samt keramikk magra med asbest. Artefakttilfanget fra området som er 

utskilt som R603-X Sør består utelukkende knakkemateriale og en knakkestein, i 

tillegg til skaftfurekølla som muligens skal regnes som tilhørende denne lokaliteten. 

Til tross for delvis bevart torvdekke sør for svaberget på R603-X Sør fantes det brente 

beinfragmenter. På bakgrunn av dette kan materialet tolkes slik at forskjellene 

uttrykker en romlig fordeling eller organisering av ulike aktiviteter på en og samme 

boplass. Riktignok kan ikke en samtidighet mellom R603-X og R603-X Sør påvises 

helt sikkert, men på bakgrunn av teknikken anvendt på det littiske materialet 

(flateretusjering) må det regnes som sannsynlig at funna herfra som en helhet skal 

dateres til bronsealder. Også asbestkeramikken passer inn i denne tidfestinga.  
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Fig. 23: Utgravde områder på lokaliteten R603-X. Ill.: Gaute Reitan. 

Fig. 24: To av de største av de totalt 
36 skåra av asbestmagra keramikk fra 
R603-X. Målestokk 5 cm. Foto: Gaute 
Reitan. 
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Fig. 25: Skaftfurekølle. Målestokk 5 
cm. Merk knusespora. Foto: Gaute 
Reitan. 

Fig. 26: En av to malesteiner fra R603-X. 
Bruken av denne har gitt tydelige fasetter 
mellom bred- og smalsidene. Målestokk 5 cm. 
Foto: Gaute Reitan. 

Fig. 27: Pilspissene er alle av ulike typer kvartsitt. Alle disse er fra R603-
X Sør. Målestokk 5 cm.  Foto: Gaute Reitan. 
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Funn fra R603-X : C.55660/1-14 

Gjenstand Antall Merknad? 

Skår, asbestkeramikk 36 Alle trolig fra samme kar 

Avslag, flint 9  

Fragment, flint 2  

Splint, flint 1  

Flekke, kvartsitt 1 Neppe regulær flekketeknikk 

Avslag, kvartsitt 14  

Fragment, kvartsitt 1  

Splint, kvartsitt 11  

Malestein 2  

Brynestein 1  

Øvrig 3 Råasbest, fibre 

Bein, brente 6 En av disse er en tann 

Totalt         87 

Andelen flint blant det slåtte materialet (avslag, fragmenter, splinter) er om lag en tredjedel. 

Fig.28: Rest av mulig ildsted 
nordøst for enden av 
svaberget. Skraverte felt 
angir kullrester. 
Ill.: Gaute Reitan. 

Tabell 2: Oversikt over mengde funn fra R603-X. 
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Funn fra R603-X Sør: C.55661/1-26 
Gjenstand Antall Lag Merknad? 
Avslag, flint 5  

Fragment, flint 1  

Splint, flint 2  

Pilspiss, kvartsitt 3 Hvorav et forarbeid evt. en knekt, ferdig pilspiss  

Avslag, kvartsitt 43  

Fragment, kvartsitt 9  

Splint, kvartsitt 79  

Kjerne, kvartsitt 1  

Skaftfurekølle 1 

 

 

 

 

0 

Usikker kobling til bronsealdermaterialet for øvrig  

Totalt, lag 0        144 

Pilspiss, flint 1 Forarbeid 

Avslag, flint 50  

Fragment, flint 1  

Splint, flint 29  

Pilspiss, kvartsitt 1 Knekt 

Avslag, kvartsitt 19  

Fragment, kvartsitt 4  

Splint, kvartsitt 21  

Knakkestein 1 

 

 

 

 

1 

 

Totalt, lag 1        127 

Avslag, flint 34  

Fragment, flint 2  

Splint, flint 43  

Pilspiss, kvartsitt 1  

Avslag, kvartsitt 3  

Fragment, kvartsitt 2  

Splint, kvartsitt 11 

 

 

 

2 

 

Totalt, lag 2         96 

Totalt, lag 0, 1 og 2        367 

Andelen flint blant det slåtte materialet (piler, avslag, fragmenter, splinter, kjerner): 46 % 

 
Tabell 3: Oversikt over mengde funn fra R603-X Sør, som nok skal tolkes som del av samme boplass 
som den ovenfor beskrevne R603-X. Kullprøver kommer i tillegg til dette. Se egen tabell nedenfor. 
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4.5.2.10 Lokalitet R613: C.55662 

Denne lokaliteten lå i hovedsak eksponert på overflata langs sørsida av en lav, men 

markert rygg av grus og rullestein som strekker seg i om lag nordøst-sørvest-retning. 

Lokaliteten har således ligget delvis i ly for vind fra nord. Et belte på ca 5-10 m 

bredde langs nær sagt hele ryggens lengde var her fritt for torvdekke, etter alt å 

dømme som følge av større erosjon langs ryggen enn ute på flata framfor (sør for) 

boplassområdet, hvor torvdekket i stor grav var bevart. Også lengst vest, ved enden av 

grusryggen, var noe torv bevart i inntil 20-30 cm tykkelse. Det funnførende området 

på R613 var ca 25-30 m langt og varierte mellom 5 og 10 m bredde. Funna var 

dominert av til dels store mengder avslag av kvartsitt. Mye av dette var av en noe 

grovere karakter enn det som fantes på de ovenfor beskrevne R603-X og R603-X sør, 

med en del større avslag enn det meste av materialet fra de andre lokalitetene. R613 

blei nokså grovt utgravd av tidsmessige hensyn, og da i hovedsak kun gravd i et inntil 

5 cm tykt, mekanisk lag. Dette blei gjennomført i store ruter, 3x3 m store. De aller 

fleste funna herfra er imidlertid kun oppsamla på overflata. Det nevnte, bevarte 

torvdekket lengst i vest blei forsøksvis gravd gjennom og sålda i to 1x1 m store ruter 

på 57x/78y og på 58x/78y (kalt hhv. ”Torv II” og ”Torv I”). Dette for å forsøke å få ei 

avgrensing av lokaliteten mot vest.  

 

Siden metodikken var såpass grov, er det noe problematisk å avgjøre om dette dreier 

seg om ett stort, sammenhengende funnførende område, eller om det dreier seg om to 

eller flere konsentrasjoner. Imidlertid kan det i funnspredningsmønsteret anes to 

konsentrasjoner; en svak konsentrasjon i østre ende av grusryggen og en tydeligere en 

i vestre ende. Muligens skal den klare funntettheten i vestre ende ses som en følge av 

bedre bevarte opprinnelige grunnforhold her (torv), siden de to sålda rutene med torv 

inneholdt store mengder funn, til sammen 138 slåtte artefakter, alle av kvartsitt. 

 

Fra samme område er det også tatt inn en del funn fra overflata, i nærheten av en 

merkepinne for lokaliteten. Her fantes en relativt stor mengde avslag og fire kjerner. 

Kan hende representerer dette området et sentralt aktivitetsområde hvor en stor del av 

(deler av) reduksjonen og knakkinga på R613 har funnet sted, muligens tidlige stadier 

i reduksjonsprosessen.   
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Lokaliteten ser altså ut til å preges av to konsentrasjoner, som beskrevet ovenfor. 

Sentralt i hver av disse to konsentrasjonene fantes en tydelig konsentrasjon av 

skjørbrente steiner: En på ca 72x/84y (”A”), altså ca 5 m fra ryggens fot, og en på ca 

64x/79y (”B”), helt inne ved grusryggen. Begge var 0,5-1 m i diameter store. Det er 

mulig at de tilsynelatende konsentrasjonene av funn skal relateres til disse to som 

mulige ildsteder. Fra ”B” av disse ansamlingene av brente steiner fins ei kullprøve.  

 

Blant kullet her fantes et avslag i flint og ett i kvartsitt. Det må derfor regnes som 

overveiende sannsynlig at det er tidsmessig sammenheng mellom det antatte ildstedet 

”B” og avslagsmaterialet på lokaliteten. 

 

Også funna fra denne lokaliteten blei samla inn i henhold til koordinatsystemet som 

omfatta hele flata.    

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt blei om lag 60 m² gravd ut på R613. Det funnførende området var større enn 

dette utgravde området, men p.g.a. det delvis bevarte torvdekket i vest er det 

vanskelig å si hvor stor boplassen har vært. Et anslag på 80-100 m² synes rimelig.  

Fig. 29: Bronsealderlokaliteten R613 inntil en lav rygg av grus og rullestein. Målebåndet ligger 
her langs 85y. Fotopinnen midt i bildet ligger i en (”A”)  av to konsentrasjoner av skjørbrent stein, 
trolig rester etter to ildsteder. Mot vest-nordvest. Foto: Gaute Reitan. 



Aursjøen/Dalsida statsallmenning, 156/1,                                  Saksnr. 06/2865 
Lesja kommune, Oppland                                                     

 

 45Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 
Funn fra R613: C.55662/1-14 

Gjenstand Antall Merknad? 

Avslag, flint 4  

Pilspisser, kvartsitt 1 Forarbeid eller knekt, ferdig spiss 

Avslag, kvartsitt 323 - 

Fragmenter, kvartsitt 44 - 

Splinter, kvartsitt 87 - 

Kjerner, kvartsitt 4 Oppsamla i vestre ende av lokaliteten ”ved pinne” 

Sømglatter, stein 1 Uten nøyaktig funnsted 

Prøve, kull 1 Fra ansamling av brent stein (”B). 1g 

Bein, brente 7  Til sammen 1g. Oppsamla på overflate 

Totalt     472 

Andelen flint blant det slåtte materialet (pil, avslag, fragmenter, splinter, kjerner): 0,8%. 

 

 
Det lot seg ikke fastslå om det har stått noen bygning av noe slag i forbindelse med 

noen av de to ildstedene, men det kan regnes som sannsynlig – se fargeforskjellene i 

grunnen rundt det avbilda ildstedet sentralt på Fig. 26 (se over). Det kan heller ikke 

fastslås om de to ildstedene representerer to forskjellige opphold, eller om de er 

samtidige. Det er uansett ikke noen framtredende forskjeller i materialet i de to 

konsentrasjonene. 

 
Funna fra lokaliteten tyder på opphold over ei viss tid, med utstrakt knakkeaktivitet, 

spesielt i dens vestre del. Alt tyder på at funna fra R613 – enten de stammer fra ett 

eller to opphold – skal dateres til om lag samme tidshorisont, altså bronsealder. Dette 

på bakgrunn av teknikken brukt ved knakkinga (flateretusjering). Teknikken brukt på 

R613 er den samme som på R603-X og R603-X Sør, hvor det typebestembare 

innslaget var større, men også på R613 blei det funnet en knekt flateretusjert pilspiss 

av kvartsitt med rett basis (evt. et forarbeid til en slik). Pilspisser av denne typen 

tidfestes normalt til bronsealder. 

Tabell 4: Oversikt over mengde funn fra R613.
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4.5.3 DATERING 
(Fylles ut når dateringsresultatene er klare.) 
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4.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

C-nr. Pollen/Kull Vekt Kontekst Vedart/ 
datering? 

Kullprøve 
nr. 

C.55654 K 4g R603-I samisk ildsted Ja 1 
C.55655/2 K 6g R603-II samisk ildsted 

(kp.2) 
Ja 2 

C.55656/2 K 3g R603-III samisk ildsted 
under stein 5 

Ja 3 

C.55657/3 K 3g R603-IV samisk ildsted 
(85x/103y under helle) 

Ja 4 

C.55658/1 K 20g Kokegrop R603-V profil Ja 5 
C.55659/1 K 19g Kokegrop R603-VI profil Ja 6 
C.55661/26 K 0,3g 85x/107y Lag 2 

bronsealderboplass under 
R603-IV 

Ja 7 

C.55662/13 K 1g R613 bronsealderboplass, 
konsentrasjon ”B” av 
skjørbrent stein (ildsted?) 

Nei - 

C.55661/26 K 6g 92x/100y R603-X Sør, 
bronsealderboplass, 
utvaska ildsted 

Nei - 

C.55661/26 K 6g 85x/103y Lag 2 profil 
bronsealderboplass under 
R603-IV (=R603-X Sør) 

Nei - 

C.55655/2 K 3g R603-II samisk ildsted 
(kp.3) 

Nei - 

C.55661/26 K 6g 84x/106y overgang Lag 1-
2 profil 
bronsealderboplass under 
R603-IV (=R603-X Sør) 

Nei - 

C.55656/2 K 0,4g R603-III samisk ildsted  Nei - 
C.55659/2 P - Torvlag over steinlag i 

kokegrop R603-VI (prøve 
”A”) 

Nei - 

C.55659/2 P - Torvlag over steinlag i 
kokegrop R603-VI (prøve 
”B”) 

Nei - 

 

 

4.5.5 ANALYSER 
(Utfylles når analyseresultatene er klare) 

 
 

Tabell 5: Oversikt over prøver fra lokalitetene. NB! Nummereringa av prøvene i kolonna lengst til 
høyre er ment  for bruk under vedartsbestemmelse og datering og har ingenting å gjøre med 
nummereringa  av prøvene i felt å gjøre. Prøvene blei oversendt Helge I. Høeg for 
vedartsbestemmelse 5. januar 2007. 
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4.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Tolkninga av funna fra de aktuelle lokalitetene fra Aursjøen er at de skriver seg fra to 

grovt atskilte faser: Fire samiske ildsteder fra sein vikingtid/middelalder (ca 900-

1300) og en eldre bosetningsfase fra bronsealder (ca 1800-500 f.Kr.) representert av 

minst to lokaliteter (R603-X/R603-X Sør og R613) på denne flata. Dette i tillegg til 

R623 i vestre ende av flata, omtalt i Eva Schaller Åhrbergs rapport. Funna fra 

sistnevnte omfattes ikke av denne rapporten. 

 

Det er en viss usikkerhet omkring hvorvidt noe av avslagsmaterialet og skaftfurekølla 

skal plasseres i den eldre eller den yngre konteksten, men langt det meste av kvartsitt- 

og flintmaterialet skal temmelig sikkert plasseres i en bronsealdersammenheng. 

Knakketeknikken, gjennomført flateretusjeringsteknikk, kan vanskelig tolkes som 

resultat av ildslagningsavfall. De to atskilte kullaga på R603-IV og den underliggende 

R603-X Sør viser trolig en stratigrafisk styrking av hypotesen om at flint-

/kvartsittfunna og ildstedene skal forstås som to ulike bosetningsfaser på samme sted. 

 

Fig. 30: Bilde av profil sør for R603-IV. To tynne kullsjikt synes, atskilt av en tynn sandhorisont. 
Trolig skal det øvre kullaget tolkes som tilhørende det samiske ildstedet, mens det nederste etter alt 
å dømme skal ses i relasjon til det littiske materialet, trolig fra bronsealder. Sandlaget mellom de 
to kullaga er trolig resultat av naturlige prosesser (sandflukt) som har foregått i den anslagsvis 
1500-2000  år lange perioden mellom de to bosetningsfasene på stedet. Mot nordøst. Foto: Gaute 
Reitan. 
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På svabergets nordøstre ytterkant blei det funnet ei skaftfurekølle (C.55661/9). Slike 

køller er først og fremst kjent i kontekster fra bronsealder (ca 1800-500 f.Kr.), kanskje 

også førromersk jernalder (500 f.Kr-Kr.f.). I utgangspunktet er det derfor nærliggende 

å se denne i sammenheng med bosetningsfasen med avslagsmateriale av flint og 

kvartsitt på stedet. Imidlertid er kølla i dette tilfellet vanskelig å typebestemme. 

Dessuten kjennes det funn av slike skaftfurekøller fra samiske kontekster fra 1200-

1300-tallet (Mulk 1994:182-184). Det er derfor uvisst om skaftfurekølla skal regnes 

til den samiske bosetningsfasen eller til den eldre bronsealderfasen på stedet. 

 

Det samme må sies om malesteinene som blei funnet på R603-X nord for svaberget. 

Slike kjennes også fra samiske kontekster, og det kan være fristende å se dem i 

sammenheng med for eksempel den slipte steinen i nordre ende av ildstedet R603-IV. 

 

Også avslagsmateriale av flint og kvarts(-itt) kjennes i samiske kontekster så seint 

som i middelalder (Mulk 1994). Det kan ikke utelukkes at noe av avslagsmaterialet 

fra bosetningsområdet her ved Aursjøen kan skrive seg fra den samiske bosetninga. 

Imidlertid er dette i samisk sammenheng tolka som rester etter ildslagning. Til det 

synes teknikken som er blitt brukt ved knakking av flint og kvartsitt ved lokaliteten(-

e) ved Aursjøen å være for velutvikla. Avslagsmaterialet vitner om utprega 

flateretusjeringsteknikk, kanskje i første rekke produksjon av pilspisser, samt 

oppskjerping av mindre redskaper. Derfor må langt det meste – om ikke alt – 

avslagsmaterialet tolkes som eldre enn, og ikke tilhørende, den samiske bosetninga.  

 

Avslagsmaterialet fra alle del-lokalitetene sett under ett er prega av små, tynne 

avspaltninger og svært få kjerner og større biter. Dette kan tyde på at det i hovedsak er 

framstilling og/eller skjerping av mindre redskaper, særlig pilspisser, som har foregått 

på stedet. Det blei ikke funnet skrapere eller lignende som antyder bearbeiding av 

skinn. Aktiviteter som flåing og andre deler av den primære bearbeidinga av jaktbytte 

har derfor etter alt å dømme foregått andre steder enn på de undersøkte delene av 

boplassene. Funn av male- og glattesteiner kan likevel peke mot at en viss behandling 

av skinn eller lignende har foregått. 
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Det er usikkert om de fire samiske ildstedene har vært i bruk samtidig eller om de 

representerer fire ulike besøk på stedet, for eksempel fire påfølgende somre. Jakt, i 

første rekke på reinsdyr, har etter alt å dømme vært den framtredende ressursen som 

danner den økonomiske bakgrunnen for aktivitetene på stedet, uavhengig av periode. I 

tilknytning til de samiske ildstedene blei det funnet en mulig kniv og en mulig 

skraper, noe som tyder på at jaktbytte er blitt bearbeida. Slipte flater på enkelte steiner 

i lik posisjon i to av de fire ildstedene tyder på at knusing, maling, glatting eller 

lignende har foregått rundt en bestemt del av ildstedene inne i de rundovale telta som 

med største sannsynlighet har stått over ildstedene R603-I-R603-IV. Det fins ikke 

funn som gir grunnlag for å fastslå størrelsen på disse, men en diameter på 5-8 m er 

vanlig der diameteren er kjent (Storli 1994:20-21). Enkelte av ildstedene ved 

Aursjøen har trolig ligget på lave forhøyninger, men dette er problematisk å uttale seg 

noe sikkert om dette, da opprinnelig markoverflate i stor grad var borterodert. 

 

Den samiske tilstedeværelsen i Sør-Norge i vikingtid/middelalder er svært dårlig kjent 

fra tidligere. Etter opplysninger fra lokalbefolkningen i Lesja, skal det ha holdt til 

samer i området både på 1800- og 1900-tallet. Verdt å merke seg er stedsnavnet 

Finnemannsbotn, øst for Gautsjøen og drøyt 4 km sør-sørøst for ildstedene på R603. 

Det er problematisk å anslå noen alder på dette navnet, men det vitner utvilsomt om at 

området har vært brukt av samer (finner). 

 

 

Det kan nevnes at det like i nærheten (noen få titalls meter nord for ildstedet R603-I) 

av kulturmiljøet på flata hvor de ovenfor beskrevne lokalitetene ligger blei påvist et 

langsmalt kve/mulig innhegning (ca 70x35 m), hvor blokk- og rullestein var rydda 

unna ned til sandgrunn. Dette har lok.id.nr. 101323 i Askeladden, nasjonal database 

for kulturminner. Det er uvisst eller lite trolig at dette skal ses i sammenheng med 

noen av lokalitetene som er beskrevet i denne rapporten, men det skal kanskje knyttes 

opp til seterdrift på den nå neddemte Geitavollen (lok.id.nr. 101327) som ligger rett 

nord for utløpet av Geitåa rett nord for kulturmiljøet på R603. På Geitavollen er det 

også funnet et kleberkar fra førromersk jernalder (500 f.Kr.-Kr.f.) (lok.id.nr. 101345).  
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5. KONKLUSJON 
På en lav, men markert høyde av sand og grus rett sør for Geitåas utløp i Aursjøen og 

nær osen mellom Grynningen og Aursjøen på østre bredd i det nåværende 

Aursjømagasinet blei det under registrering sommeren 2006 påvist flere lokaliteter i 

det som er kalt et kulturmiljø (”R603”). Blant annet blei det i den påfølgende 

utgravinga undersøkt fire rektangulære, samiske ildsteder organisert på rekke. Rekka 

var orientert nordøst-sørvest, med ildstedene anlagt vinkelrett på rekka. De fire er kalt 

R603-I (lengst øst) til R603-IV (lengst vest). Det østligste av dem (R603-I) blei det 

ikke gjort noe inngrep i, annet enn uttak av kullprøve. De to midtre (R603-II og –III) 

blei delvis utgravd ved hjelp av halvmeter- eller meterbreie sjakter, mens det 

vestligste (R603-IV) blei totalgravd. I tilknytning til disse blei det gjort få 

gjenstandsfunn, men et bryne av skifer, en ten, en skraper, en mulig kniv og et 

ubestemmelig jernfragment (alle av jern) skal med største sannsynlighet ses i 

sammenheng med ildstedene. Ildstedene er av en type som oftest dateres til perioden 

vikingtid og første del av middelalder, nærmere bestemt ca 800-1300. I tilknytning til 

ildstedene blei det også undersøkt to kokegroper kalt R603-V og R603-VI. 

 

I tillegg til de fire ildstedene og de nevnte kokegropene blei det undersøkt boplasspor 

med avslagsmateriale av flint og kvartsitt. Disse er kalt R613 og R603-X. Sistnevnte 

er i rapporten delt opp i R603-X og R603-X Sør, fordi ei svabergflate atskilte dem, og 

fordi utgravingsmetodikken var noe ulik i de to delene. Det er likevel sannsynlig at 

disse to skal oppfattes som en og samme boplass. Blant gjenstandsfunna fra R603-X 

og R603-X Sør fins en mengde skår av asbestkeramikk (trolig fra ett og samme kar), 

flateretusjerte pilspisser av kvartsitt og flint med konveks og rett basis, malesteiner og 

avslagsmateriale. Teknikken og de typebestembare gjenstandene tyder på datering av 

disse bosetningsspora til bronsealder. Minst tre ulike, utvaska ildsteder med 

konsentrasjon av skjørbrente steiner og noe kull kan knyttes til bronsealderfasen, men 

det blei ikke gjort sikre funn som kan tolkes som rester etter enkle bygninger, selv om 

det må regnes som sannsynlig at slike har funnets.  

 

Funna er katalogisert under C.55654-C.55662. 
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7. VEDLEGG 

7.1. FOTOLISTE.   
Fotografiene (fire filmer) fra undersøkelsen har fått numrene Cf.32659-23662.  
GR = Gaute Reitan, RH = Runar Hole, LG = Line Grindkåsa. 

 

Film 1 – Cf. 32659 
Nr. Motiv Retning mot Fotograf Dato 
36 Hytta NV GR 05.07.06 
35 Aursjøen NV GR 07.07.06 
34 Arbeidsbilde R603, ildsted IV SØ GR 07-07.06 
33 R603-IV: Bjørn, slipt stein S GR 10.07.06 
32 R603-IV arbeidsbilde S GR 10.07.06 
31 R603-IV slipt stein S GR 10.07.06 
30 R603-V kokegrop m slipt stein NV GR 10.07.06 
29 R603-I ildsted med slipt stein S GR 10.07.06 
28 R603-VI kokegrop. R603-IV bak NV GR 10.07.06 
27 R603 detalj slipestein NV GR 10.07.06 
26 R603-IV detalj NV GR 10.07.06 
25 R603-IV arbeidsbilde VNV GR 10.07.06 
24 R603-VI kokegrop S GR 10.07.06 
23 R603-VI kokegrop plangravd SØ GR 10.07.06 
22 R603-VI kokegrop plangravd Ø GR 10.07.06 
21 R603-VI kokegrop plangravd N GR 10.07.06 
20 R603-VI kokegrop plangravd, uten 

stein 
NØ GR 11.07.06 

19 R603-VI kokegrop plangravd NØ GR 11.07.06 
18 R603-VI kokegrop profil kvart NØ GR 11.07.06 
17 R603-IV arbeidsbilde S GR 11.07.06 
16 R603-V kokegrop N GR 11.07.06 
15 R603-V kokegrop NV GR 11.07.06 
14 R603-V kokegrop NV GR 11.07.06 
13 R603-VII kokegrop? plan NV GR 11.07.06 
12 R603-VII kokegrop? utsikt NV GR 11.07.06 
11 R603-VII kokegrop? arbeidsbilde NØ GR 11.07.06 
10 R603-VII kokegrop? Profil NØ GR 11.07.06 
9 R603-III ildsted plan SØ GR 12.07.06 
8 R603-II ildsted plan SØ GR 12.07.06 
7 R603-I ildsted plan SØ GR 12.07.06 
6 R603-IV arbeidsbilde SØ GR 12.07.06 
5 R603-IV arbeidsbilde S GR 12.07.06 
4 R603-IV arbeidsbilde NV GR 12.07.06 
3 R603-IV arbeidsbilde  GR 12.07.06 
2 R603-IV arbeidsbilde  GR 12.07.06 
1 R603-VI kokegrop plan/profil Ø GR 12.07.06 
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Film 2 – Cf. 32660 

Nr. Motiv Retning mot Fotograf Dato 
36 Erosjonskant R607 V RH 12.07.06 
35 Erosjonskant R607 N RH 12.07.06 
34 Erosjonskant R607 NØ RH 12.07.06 
33 Ansamlinger av skjørbrent stein N 

for Geitåa 
SV GR 13.07.06 

32 Ansamling skjørbrent stein R613a NV GR 13.07.06 
31 Ansamling skjørbrent stein R613a NV GR 13.07.06 
30 Ansamling skjørbrent stein R613b NV GR 13.07.06 
29 R603-III jernten in situ S GR 14.07.06 
28 R603-III jernten in situ - GR 14.07.06 
27 Erosjon R607 NØ RH 14.07.06 
26 R603-IV ferdig utgravd SV GR 14.07.06 
25 R603 - formidling - GR 14.07.06 
24 R603 - formidling - GR 14.07.06 
23 R603 – oversikt fra lia SV GR 17.07.06 
22 R603-VI kokegrop, stein fra - GR 17.07.06 
21 R603-VI kokegrop, stein fra S GR 17.07.06 
20 R603-III oversikt profil mot S og V SØ GR 17.07.06 
19 R603-III profil 100x/104y  GR 17.07.06 
18 R603-IV dokumentasjon, skodde i 

Eikesdalen 
NV GR 17.07.06 

17 R603-III dokumentasjon NV GR 17.07.06 
16 R603-I plan/skodde NV GR 17.07.06 
15 R603-IV utgravd/skodde NV GR 17.07.06 
14 R603-IV utgravd/skodde V GR 17.07.06 
13 Metodikk, strandsonesøk - GR 18.07.06 
12 Metodikk, strandsonesøk - GR 18.07.06 
11 Metodikk, strandsonesøk - GR 18.07.06 
10 Metodikk, strandsonesøk - GR 18.07.06 
9 Metodikk, strandsonesøk - GR 18.07.06 
8 Metodikk, strandsonesøk - GR 18.07.06 
7 R603-IV profil - GR 19.07.06 
6 R603-IV profil detalj - GR 19.07.06 
5 R603-II jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
4 R603-II jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
3 R603-II jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
2 R603-II jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
1 R603-II jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
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Film 3 – Cf. 32661 

Nr. Motiv Retning mot Fotograf Dato 
36 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
35 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
34 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
33 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
32 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
31 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
30 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
29 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
28 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
27 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
26 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
25 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
24 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
23 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
22 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
21 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
20 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
19 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
18 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
17 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
16 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
15 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
14 Ministerbesøk - LG 19.07.06 
13 R603-jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
12 R603-jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
11 R603-jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
10 R603-II jerngjenstand in situ - GR 19.07.06 
9 R603-II profil kullag Ø RH 19.07.06 
8 R603-II profil + oversikt Ø RH 19.07.06 
7 R603-III ferdig utgravd NV GR 19.07.06 
6 R603-II ferdig utgravd NV GR 19.07.06 
5 R613 V GR 19.07.06 
4 R603-IV sett fra R613 SØ GR 19.07.06 
3 R603-III – slipt stein? - GR 20.07.06 
2 R603-III – slipt stein? - GR 20.07.06 
1 Lunsjpause! SØ GR 20.07.06 
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Film 4 – Cf. 32662 

Nr. Motiv Retning mot Fotograf Dato 
36 R603-IV skiferbryne(fragment) på 

84x/102y 
NNV LG 20.07.06 

35 R603-IV skiferbryne(fragment) på 
84x/102y 

NNV LG 20.07.06 

34 R603-IV skiferbryne(fragment) på 
84x/102y 

NNV LG 20.07.06 

33 R603-IV ferdig utgravd NV GR 20.07.06 
32 R603-IV ferdig utgravd NV GR 20.07.06 
31 R603-IV ferdig utgravd NV GR 20.07.06 
30 R603 utvaska ildsted fra bronsealder? NØ GR 21.07.06 
29 R603 utvaska ildsted fra bronsealder? NØ GR 21.07.06 
28 R603-IV ferdiggraves SØ GR 21.07.06 
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7.2. ANALYSER  
(Utfylles når analyseresultatene er klare) 
 
 
 


