RAPPORT
ARKEOLOGISK UTGRAVNING

KULTURHISTORISK
MUSEUM
UNIVERSITETET I OSLO
ARKEOLOGISK SEKSJON
Postboks 6762,
St. Olavs Plass
0130 Oslo

F
O

Rydningsrøyser og fossil åker fra
senmiddelalder og nyere tid
Eidal, GNR 56/BNR 46
NES KOMMUNE, BUSKERUD
FYLKE
FELTLEDER: Ellen Anne Pedersen
PROSJEKTLEDER: Bernt Rundberget/
Grethe B. Bukkemoen

R
N
M
I
N
N
E
S
E
K

Åkerterrassen langs nordkanten av åkerflate 1. Sett mot sørøst

S
J
O

Oslo 2016

Gnr. 56/46, Nes kommune

KULTURHISTORISK
MUSEUM
UNIVERSITETET
I OSLO

2014/1154.

Gårds-/ bruksnavn
Eidal / Eidal

G.nr./ b.nr.
56 / 46

Kommune
Nes

Fylke
Buskerud

Saksnavn
Søknad om nydyrking

Kulturminnetype
Rydningsrøyser, fossil åker

Saksnummer (KHM)
2014/1154

Prosjektkode
220236

Grunneier, adresse
Tore Espeset, Eidalsvegen
48, 3540 Nesbyen
Tidsrom for utgravning
9.10-13.10.2014

Tiltakshaver

ØK-kart

ØK-koordinater

A-nr.
2016/1181

C.nr. 60519/1-2

ID nr. (Askeladden)
223174

Negativnr. (KHM)
Cf35162

Rapport ved:

Dato:
25.11.2016

samme
M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum
1616 II Nesbyen

Ellen Anne Pedersen
Saksbehandler:

Prosjektleder:

Bernt Rundberget

Bernt Rundberget/Grethe Bukkemoen

SAMMENDRAG
I forbindelse med nydyrking av en elveslette som i senere tid har vært benyttet som
sauebeite er det foretatt en arkeologisk undersøkelse av et alderdommelig kulturlandskap.
I området er det 13 rydningsrøyser og en steinstreng omkring en liten åker (1,7 mål), for
øvrig er området overflateryddet for ljåslått. Det er også svake spor etter to langsmale,
velvete åkrer. To nedfalne løer og tufter etter ytterligere to løer ligger i området. En
inskripsjon «OE» på en stokk i den ene løa tyder på at den ble oppført før 1850. To
rydningsrøyser og en åkerterrasse ble snittet og undersøkt. C14-dateringene antyder tre
tidshorisonter med aktiviteter på elvesletta: I folkevandringstid (et mulig ildsted),
omkring midten av 1400-tallet og omkring og etter 1650. Det er ikke spor av steinrydding
og dyrking før i middelalder. To trekullprøver er datert til 1300-tallet og kan antyde en
tredje ryddingsfase, men ut fra stratigrafiske forhold er dette usikkert. Åkeren er en såkalt
«utmarksåker», tatt opp utenfor den egentlige innmarka.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
EIDAL, GNR/BNR 56/46, NES KOMMUNE, BUSKERUD
FYLKE

1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Grunneier søkte i 2013 om godkjenning fra Nes kommune for nydyrking av 14,7 mål
beite / gammelt slåtteland til fulldyrket jord. Nydyrkingsområdet ble registrert av
Buskerud fylkeskommune i august-oktober 2013, se rapport ved Sølvi H Fossøy og Ellen
Anne Pedersen. Ved denne registreringen ble det funnet fire rydningsrøyser og en
steinstreng. Minst en rydningsrøys samt to nedfalne løer var fra nyere tid. De øvrige
rydningsrøysene og steinstrengen hadde et mer alderdommelig preg, og en av
rydningsrøysene ble 14C-datert til AD 1460-1640, jf. registreringsrapporten.
Kulturminnene ligger spredt og er en integrert del av historien i området, og det ville
være vanskelig for grunneier å nydyrke et effektivt areal om de skulle bevares.
Ettersom trekullrestene under rydningsrøysa ble datert til en periode som er svært lite
undersøkt i forhold til landskapsutnyttelse, og dateringen omfatter en periode som delvis
faller inn under kulturminnelovens definisjon av automatisk fredete kulturminner (før
1537), ble det søkt Riksantikvaren om frigivning av områdets kulturminner med vilkår
om en arkeologisk undersøkelse. Begrunnelsen for ytterligere dokumentasjon var dels at
områdets kulturlandskapselementer burde kartlegges, dels å stadfeste den første
ryddingen i området, jf. prosjektplanen. Buskerud fylkeskommune ved arkeolog Ellen
Anne Pedersen fikk oppdraget å utføre undersøkelsen for Kulturhistorisk Museum,
Universitetet i Oslo.

2

DELTAGERE, TIDSROM

Navn
Ellen Anne Pedersen
Sølvi Helene Fossøy
Tore Espeseth
Sum

3

Stilling
Feltleder
GIS-ansvarlig
gravemaskinfører

Periode
09-13.10
09.-10.10
10.10

Dagsverk
5
2
0,5 dag
7,5

BESØK OG FORMIDLING

Grunneier Tore Espeseth var daglig innom for å se til sauene som gikk på beite i området,
og han fulgte utgravningen. Ellers var det en nabo som kom bort til gjerdet og spurte om
hva vi holdt på med.
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LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

4.1

LANDSKAPET

2014/1154.

Eidal-gårdene ligger i sørvendt dalside ca 3 km vest for Nesbyen sentrum i nedre del av
Rukkedalen som strekker seg i 18 km`s lengde fra Buvatn, på grensa til Tunhovd i Nore
og Uvdal, i vest og munner ut på Nesbyflaten nede ved Hallingdalselva i øst. Gårdene
ligger omgitt av brattlende et godt stykke over dalbunnen der elva Rukkedøla renner.
Stort sett er terrenget temmelig bratt helt ned til elva, bortsett fra nedenunder Eidalgårdene. Her vier dalbunnen seg ut slik at elva gjør et par slakere svinger i flatere lende,
og det er en elveslette på hver side.
Nydyrkningsfeltet er en del av elvesletta nord for elva. To mindre bruk (Maureteigen
nedre gnr 56/101 og Ytterengen gnr 56/28) ligger nord for nydyrkingsfeltet og inntil
fylkesvei 214, mens beitearealet som ønskes oppdyrket ligger nærmere elva. Det brukes i
dag til sauebeite.

4.2

GÅRDSHISTORIE

I følge historiker Kåre Olav Solhjell som har skrevet "Øydegard og rudning - trekk frå
busetnadshistoria i Hallingdal ca. 1350-1700" (1987), skal hele Rukkedalen ha hatt
bosetning i høymiddelalderen, men bygda skal ha ligget øde i en periode etter
Svartedauen (kart side 151). Betegnende nok kalles Rukkedalsbygden fortsatt
“Øygardsfjerdingen” (Østro 2015).
I følge O. Rygh "Norske Gaardnavne" er Eidal nevnt i 1514 i et dokument i forbindelse
med stadfesting av salg av halve gården. I 1604 er Eidal oppført med én helgård, og i
1657 med tre gårder. Ifølge Rygh går navnet tilbake på eid, lett adkomst over elv eller
mellom to bygder (Rygh 1909, bind 5, side 89, se også Solhjell 1987).
Grunneier Tore Espeset kunne fortelle at et nytt bruk Nergården ble utskilt fra de andre
Eidalgårdene i 1707-08, men nedlagt allerede 1857. «Løbbølene» gikk da etterhvert
tilbake til de øvrige brukene. Beitemarka nede ved elva blir fortsatt kalt
Nergårdsrudningen etter dette bruket (Tore Espeset muntl medd. oktober 2014, Østro
2015), men hører nå inn under Søre Eidal.
4.3

FUNN OG FORNMINNER I NES

På Arnegard i Nesbyen er det registrert en gravhaug (Id-80983) like inntil
driftsbygningen på gården. Ca 260 meter Ø for denne ble det i 2005 avdekket en oval
kokegrop med maskin. Kokegropen er datert til førromersk jernalder (Id-91318). Ca 200
meter NNØ for Arnegard ligger Tollefsgard, og her ble det høsten 2016 avdekket og
undersøkt et smieanlegg og flere groper med slagg mellom husene på tunet (Id-222211,
Tørhaug in prep). En C14-datering antyder at smia var i bruk i vikingtid. For øvrig
domineres fornminnebildet i Nes av utmarksminner: kullgroper, jernvinneanlegg,
fangstgroper.
Kulturhistorisk museum
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Det er gjort forholdsvis få funn fra jernalder i Nes. Men de viser likevel tydelig spor etter
folk fra folkevandringstid til sen vikingtid. Spydspisser og beltesteiner dominerer
funnbildet i folkevandringtid, mens funnene fra yngre jernalder for en stor del består av
våpen. Nesbyen skiller seg ut med flere funn både fra eldre og yngre jernalder. De
merkverdigste gjenstandene er den forgylte relieffspennen fra 500-tallet fra Børtnes ved
Bromma og et enegget sverd fra merovingertid, muligens funnet sammen med et vektlodd
av bly, fra Langåker på østsiden av elva ved Sevre.
C-nr
34345
3853
15062

Gjenstand
Spinnehjul
Spydspiss
Beltestein
Beltestein

Datering
EJA
FVT
FVT
FVT

26328
1416 +
3249
5123

Spydspiss
Relieff-spenne

EJA
FVT

Beltestein

FVT

37950

Øks, JP:A

700/800

29598

Kniv

YJA

52375
52375
21421,
23212,
27277
7449
26555

Enegget sverd
Vektlodd, bly
3 pile-spisser,
R539, f. hver
for seg
Oval spenne
Spydspiss,
JP:K
Øks, JP:M

Mer
Mer?
800-900tall

26559

Rukkedalen
Langslet 56/1

Nesby-flaten

Sevre-området

Øvrige områder

Nes pr.gård
Tollevsgard
Trolig
Kirkebygda
(Nesbyen)
Velta, 42/1
Bromma,
Børtnes 92
Bromma,
Børtnes, 92
Buvatn
(Devegge
76/96)
Rukkelien /
Grønhovdstølen, 66

800-tall
900-1000tall
1000-tall

Langåker, 33
Langåker, 33
Haraldset /
Bringo, 86
Arnegard, 71
Arnegard, 71
Tollefsrud
79/9,10

Funn av gjenstander fra jernalder i Nes kommune. EJA (eldre jernalder) = 100-550 e.Kr.,
FVT (folkevandringstid) = 400-550 e.Kr., Mer (merovingertid) = 550-800 e.Kr.

5

FORSKNINGSRESULTATER AV BETYDNING FOR UNDERSØKELSEN

Jordbrukshistorien i Nes, som i Hallingdal for øvrig, er lite utforsket. Buskerud
fylkeskommune har hatt et lite prosjekt i samarbeid med Nes historielag omkring de
fossile åkersporene på Garnås, som sannsynligvis er ryddet på 700-tallet. I de senere år
har fylkeskommunen ved utvidelser av Rv7 gjennom søndre del av Nes og nordre del av
Flå avdekket dyrkingslag som også er ryddet på 700-tallet. Senere perioder kjenner vi
bare gjennom skriftlige kilder.
Dette gjelder ikke bare for Hallingdal, men hele Østlandet. To undersøkelser har på hver
sin måte vist at bosetnings- og jordbrukshistorien er mer kompleks enn det historikerne
leser ut av de skriftlige kildene. I Vardal ved Gjøvik i Oppland er det påvist rydding av
nye røyser på 1400-tallet, og på ødegården Gunnerød ved Borre i Vestfold er det
dokumentert teigpløyning med plog fra samme tid (Holm 1994, Jerpåsen 1996). Et
Kulturhistorisk museum
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sentralt spørsmål er derfor om rydding av slåtteland/beite kan ha blitt utført så tidlig som
på 14-1500-tallet på Eidal, og dermed være med på å utdype forståelsen av forholdet
mellom skriftlige kilder og bruken av landskapet på "ødegårder".
Dateringen av trekull under rydningsrøysa som ble undersøkt i 2013 antydet at beite- og
slåttelandet på elvesletta ved Eidal ble ryddet så tidlig som på 14-1500-tallet, eller senest
1640. Begge tidsrom er interessante i agrarhistorisk sammenheng. Har ryddingen virkelig
blitt utført i senmiddelalderen, bør man kunne sette den i sammenheng med en omlegging
av jordbruksdriften under og etter krisetiden til økt dyrehold (slik det er påvist i
Oppland). Har det skjedd på 1600-tallet bør det kanskje helst ses som et resultat av
etablering av flere bruksenheter på Eidal.
5.1

NÆRMERE BESKRIVELSE AV UNDERSØKELSESOMRÅDET

Elvesletta nærmest elva kan nærmest beskrives som en tidligere “øyr”, avgrenset i nord
og i sør av bekkeleier, der elva Rukkedøla tidligere flommet, før reguleringen på 1960tallet. I vestre del av området er et relativt steinfritt platå som hever seg svakt over lavere
flater i nordvest, sør og øst. To nedfalne løer står på platået, som trolig ikke ble satt under
vann når elva flommet over. Nordvest for platået er et større impediment med stein- og
blokkrik mark, og dette arealet har aldri vært ryddet. Her er det flere steinansamlinger /
rydningsrøyser (nr 2-9, 23). Steinmaterialet stammer sannsynligvis ikke bare fra flaten i
øst, men trolig også fra åkrer i vest og nord. Størrelsen på steinmaterialet i røysene var
blandet, men hoveddelen av steinmaterialet kan ha vært ryddet med håndkraft. En
traktorvei fører inn i området fra nordvest, passerer impedimentet, og kan følges langs en
av forsenkningene fram til løene.
Terrenget i østre del er preget av flere grus- og sandrygger som er orientert parallellt med
elva i sørøst-nordvestlig retning. Mellom grusryggene er det smale forsenkninger eller
flate "renner", og i følge grunneier skal elva ved stor vannføring ha flommet inn i de
laveste partiene mellom høyderyggene. Oversvømmelser skal ha skjedd nærmest årlig
fram til elva ble regulert. Lengst øst flater høyderyggene ut, og her er det færre steiner i
markoverflaten.
I området midtre og østre del ble det registrert en steinstreng og 13 rydningsrøyser, og det
viste seg at nesten samtlige av disse lå i anslutning til en åkerflate som strakte seg i det
lavere partiet mellom to av høyderyggene. For øvrig var området preget av å ha vært
overflateryddet, hovedsakelig i forbindelse med slått. Langs de skrå sørvendte sidene av
høyderyggene ble det påvist lange bremmer av stein under torva. Stedvis var det mer
stein på bremmene, slik at de framstod som lave rydningsrøyser (se f. eks. nr 11-13).
Disse steinbremmene var delvis svært overgrodde med torv, noe som antydet at en del av
ryddingen kan ha skjedd i førreformatorisk tid, dvs. middelalder eller tidligere.
Beiteområdet ble for noen år siden nesten snauhogd, og området var åpent med noen
spredte bjørketrær og gran. Mye hogstavfall lå fortsatt i hauger og som "plukkepinn" og
gjorde registreringen noe vanskelig.
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Oversikt over utgravningsfeltet. Undersøkte strukturer er nummerert.
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PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET

6.1

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGEN

2014/1154.

Innledningsvis ble området gått over, og vi merket strukturene i området, før de ble
kartlagt med GPS (cpos). Terrenget var åpent og det var gode mottaksforhold for
innmålingene. Vegetasjonen var på hell og hogstavfallet mindre dominerende, og vi
oppdaget flere svake strukturer som ikke var synlige i 2013. Vi valgte ut hvilke objekt
som skulle snittes med maskin.
Grunneier stilte med gravemaskin, og vi åpnet seks sjakter i løpet av 5 timer. Deretter ble
kartleggingen sluttført og sjaktene innmålt. Sjakten, som i 2013 ble gravd gjennom
rydningsrøys 21, er markert med sjakt 7 (2013-1) på kartet. Sjaktene 1, 2 og 5 var mellom
8 og 10 meter lange, mens to av sjaktene (3 og 4) var relativt små og kan karakteriseres
som større prøvestikk i flaten mellom høyderyggene.
Sjakt 6 ble lagt over en av terrassekantene ved platået der løene sto, for å teste om denne
knekken i terrenget skyldtes dyrking eller var naturlig dannet. Etter grovrensing av
profilen i sjakt 6 kunne vi konstatere at det ikke fantes spor etter bearbeiding av det
grusrike jordsmonnet, og terrassekantene ved platået ble avskrevet som naturlige former
(se kartet). De snittede strukturene i sjakt 1, 2, og 5 ble fotografert før sjaktene ble gravd.
Profilene ble renset i sjakt 1, 2, 4 og 5, deretter ble profilene i sjakt 2 og 5 tegnet i
målestokk 1:20. Det ble tatt ut trekull fra klart avgrensete sjikt i sjakt 2, 4 og 5.
I sjakt 1 ble det tatt ut 5 pollenprøver i profilen fra kanten av et dike mellom to svakt
velvete åkerparseller.

6.2

PRIORITERINGER - PROBLEMER UNDERVEIS

I følge prosjektplanen skulle vi i utgangspunktet snitte inntil 2 rydningsrøyser samt
steinstrengen innenfor området.
Vi valgte imidlertid bort steinstrengen da det viste seg at det ikke var akkumulert spesielt
mye jord i eller på sidene av den. Det var derfor mindre sannsynlig at vi ville fange opp
etableringsfasen her. Istedenfor steinstrengen valgte vi å snitte to svakt velvete langsmale
åkerparseller (åkerflate 2 og 3) som ble funnet under rekognoseringen den første dagen
(sjakt 1).
På grunn av at det var mindre vegetasjon enn året før, og en del av hogstavfallet var
fjernet, oppdaget vi også en åkerflate med åkerhakk mellom de to høyderyggene midt i
området (åkerflate 1). Øst for høyderyggene var åkerflaten avgrenset av en terrassekant ut
mot det gamle bekkeleiet på nordsiden av «øyren» (åkerflate 1). I området lå altså en
såkalt “utmarksåker”.
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Kart over området som viser plasseringen av sjaktene 1-7.
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Det fins eksempler på slike åkre fra yngre jernalder/middelalder til etterreformatorisk tid
(f.eks. Ring et al 2001, Holm 1995). Også i Buskerud har denne typen åkrer nylig blitt
oppdaget. Sommeren 2015 ble det undersøkt to utmarksåkrer i gammelt beite- og
slåtteland ved Nordre Kvear i Flesberg i Buskerud, Det viste seg at den ene åkeren må ha
blitt ryddet og dyrket gjentatte ganger, på 1200-tallet, på 1400-tallet og i perioden 16501850, trolig i kortere perioder av gangen (Pedersen 2015).
6.2.1 JUSTERING AV PROBLEMSTILLINGEN
Den opprinnelige problemstillingen var formulert med fokus på rydding av beite- og
slåtteland. Men da åkerflaten var identifisert, ble problemstillingen rettet mot denne også.
Istedenfor å undersøke to rydningsrøyser valgte vi derfor å snitte og dokumentere en
terrassekant samt en rydningsrøys (nr 11 på kartet side 9).

6.2.2 PROBLEMER
Mot bunnen av sjaktene 2 og 5 var det konsentrasjoner av steiner i undergrunnen. Dette
førte til at rensingen av sjaktene tok lengre tid enn beregnet. Det var generelt
mye grus i undergrunnen som også påvirket profilenes holdfasthet. På grunn av profilenes
løse, dryssende karakter i sjakt 2 og 5 ble det ikke regnet som sikkert å ta ut pollenprøver
fra profilene i disse sjaktene, istedet ble det tatt 5 pollenprøver lengst vest i åkerflate 3.
Været var temmelig ustabilt, men for det meste opphold de første dagene. Den fjerde
dagen var det kraftig regnvær på formiddagen, noe som forsinket profildokumentasjonen
i sjakt 5. Dette førte til at dokumentasjonen av jordprofilen i sjakt 1 ble valgt bort. Etter
forsinkelsen på grunn av regnet dagen før, kom den femte dagen med klarvær, frost og
bitende frostrøyk fra elva. Med noen få avbrudd for å få igjen varmen, var det likevel
mulig å avslutte arbeidet med å dokumentere profilen i sjakt 2.
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UTGRAVNINGSRESULTATER

7.1

STRUKTURER OG KONTEKSTER

7.1.1 RYDNINGSRØYS 11 (SJAKT 5)
Røysa var 9,4 x 5,25 meter i tverrmål og 0,20-0,40 m høy. Hele røysa lå på gammel
markoverflate, som flere steder var sterkt kullblandet (KP 2 og KP 3). Røysa lå rett
ovenfor den vestre delen av åkerflate 1, og steinmaterialet har sannsynligvis kommet
derfra.
Rydningsrøysa lå som en steinbrem på sørkanten av den nordligste høyderyggen og ned i
den korte, bratte sørskråningen nedenfor kanten. Røysa inneholdt to faser med
rydningsstein. På overflaten lå et løst lag av større steiner (opp til 30-50 cm i tverrmål).
Den eldre delen av røysa besto av 1,5 -2,5 lag av mer tettpakkete stein, 10-20 cm i
tverrmål, sterkt overgrodd av torv.
Kulturhistorisk museum
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Lagbeskrivelse
Lag 1 = Torv,
Lag 2 = Sand- og grusblandet humus, mulig dyrkningslag,
Lag 3 = Røysfyll, lysegrått finkornet humøst lag
Lag 4 = Gammel markoverflate, stedvis med trekull
Lag 5 = Stein- og blokkrik grus og grovkornet sand
Lag 6 = Fin sand,
Lag 7 = Sand- og grusblandet humus, eldre åkerjordslag
Lag 8 = Sand- og grusblandet humus, åkerjord.
KP = Kullprøve
Sjakt 5. Østprofilen gjennom røys 11.

Nedenfor røysa i skråningen mot øst ned mot åkerflaten ble det skilt ut to lag med
åkerjord (lag 6 og 7), og i begge var det tydelig spor av åkerhakk. Under den eldste røysa
og den gamle markoverflaten var det et jevntykt lag av et rødbrunt humøst sand- og
gruslag (lag 2). det er tolket som et mulig åkerjordslag.
I den andre enden av profilen, ut mot ytterkanten av røysa var en humøs og sotholdig
kull-linse bevart mellom og under tre steiner (KP 1). Kullinsen (KP 1) var helt annerledes
i konsistens og innhold enn kullkonsentrasjonene (KP 2 og KP 3) i den gamle
markoverflaten lenger inn under røysa. De besto av større kullbiter, og manglet den
«myke» konsistensen som kullinsen KP 1 hadde. Trekullet i kullinsen er atskillig eldre
enn kullkonsentrasjonene i markoverflaten under røysa, og mest sannsynlig stammer det
fra et udefinert anlegg fra folkevandringstid som har blitt forstyrret av ryddeaktivitetene i
middelalder.
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Sjakt 4 ute i åkerflaten. Østre langprofil t.v. og vestre langprofil samt t.h. Rett under den kraftige
kullstripen var det fin sand over grovere løs sand/grus. Det fine sandlaget tørket fort opp og ble lyst.

7.1.2 ÅKERFLATE 1 (SJAKT 4)
Den 1,7 mål store åkerflaten var avgrenset av en kraftig terrassekant mot lavereliggende
terreng i NNØ, og av åkerhakk mot høyderyggene i vestre del samt mot steinstrengen i
østre del. Terrassekanten kunne følges sammenhengende i ca 30 meters lengde, fra røys
16 i øst til røys 20 i vest, lenger vestover ble den erstattet av en bratt kant. Her buet
kanten innover, trolig skadet av elvens arbeid ved en stor flom.
Matjordlaget i sjakt 4 i åkerflaten var omkring 15-25 cm tykt. Undergrunnen i flaten
bestod av fin, siltig sand over fin grus. I bunnen av matjordlaget var det bevart et 1-2 cm
tykt sammenhengende, kompakt lag med trekull av furu (KP 8.1) og litt gran (KP 8.2).
Åkerflatens uregelmessige form og rundete “hjørner” viser at åkerjorden har vært
bearbeidet med ard og ikke med plog.
7.1.3 TERRASSEKANTEN (SJAKT 2)
Åkerflate 1 var avgrenset av en tydelig terrassekant i nord. Stein i skråningen ned mot det
tørre bekkeleiet har begrenset åkerflaten, og åkerkanten, som bestod av akkumulert
åkerjord, var ca. 0,55 m høy. Innover åkerflaten minsker tykkelsen på åkerjorden
suksessivt til ca. 0,15-0,20 m (lag 2).
I selve terrassekanten, i nordre del av sjakten, besto av akkumulerte åkerjordslag, et eldre
lag 4 under det yngre lag 2. De to lagene var atskilt av et mørkt humøst og kullholdig
sjikt som er tolket som gammel markoverflate (lag 3). Også under lag 4 var det et mørkt,
kullholdig sjikt (lag 5).
Det øverste lag 2 kunne følges sammenhengende i hele sjaktens lengde. Midt i sjakten var
undergrunnen svakt forhøyet. Undergrunnen her besto av hardpakket grus og mindre
stein, og har trolig fungert som en «stopper», slik at det hopet seg opp to eldre sjikt av
åkerjord (lag 7 og 8). Lag 7 og 8 kunne følges fra sørkanten av sjakten i ca 2,5 meters
lengde til de gradvis gikk opp i lag 2. Den hakkete og ujevne bunnen av lag 7 stammer
trolig fra bearbeiding av jorda med ard. Lag 4 nord i sjakten og lag 8 i sørenden er
sannsynligvis deler av samme lag.
Kulturhistorisk museum
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Oppsummering sjakt 2
Jordlagene i den akkumulerte terrassekanten (lag 2 og lag 4) er åkerjordslag som har blitt
avsatt ved to ulike tilfeller. Etter at første terrassekant ble dannet (lag 4), har
markoverflaten grodd igjen (lag 3) før det igjen ble ryddet og dyrket, og mer jord (lag 2)
ble akkumulert på terrassekanten.
7.1.4 ET MULIG ILDSTED (SJAKT 2)
I søndre del av sjakten, og i bunnen av åkerjordslaget 8 var det et tynt, ikke helt
sammenhengende mørkt humøst sjikt (lag 9). Der det nesten “buttet” mot den
hardpakkete, forhøyde undergrunnen var det bevart en liten konsentrasjon av trekull i
dette laget (se KP 7 på profiltegningen). Undergrunnen under kull-konsentrasjonen var
rødbrent, og kullkonsentrasjonen er tolket som bunnen av et mulig ildsted.
7.1.5 TO SVAKT VELVETE ÅKRER (SJAKT 1)
På den brede, svakt skrånende høyderyggen sør for åkerflate 1, og rett NV for
rydningsrøys 21 ble det oppdaget svake spor etter to langsmale, velvete åkerparseller (Å2
og Å3). Åkerparsellene lå side om side, atskilt av et grunt dike, og i nordøst endte de i en
avrundet lav terrassekant. Parsellene var høyest på midten, og største høyde var
henholdsvis 17 og 25 cm. Åkerparsellene var så diskrete, at de ikke hadde blitt oppdaget
om det ikke hadde vært lav sol. De kan ikke ha vært i bruk lenge.
Under torva besto den bearbeidete jorden av brun humusholdig sand med rødlig skjær, og
undergrunnen var løs, grålig grus med noe sand og mye småstein.
En pollenserie på 5 prøver ble tatt ut i vestkanten av åkerparsell Å3, ca. 0,55 m fra midten
av diket. I åkerjordslaget var pollenkornene få og sterkt korroderte, mens prøven fra en
mørk humusstripe i underkant av torven var såpass godt bevart at det ble talt opp ca. 500
pollen.

7.1.6 UNDERGRUNNEN I SJAKTENE
Undergrunnen besto i alle sjakter av grus og sand i varierende finhetsgrad, og særlig i
bunnen av sjakt 4 og lengst sør i sjakt 5 var det tydelige sjiktninger av vannsorterte
masser. For øvrig besto undergrunnslagene i sjakt 2 og sjakt 5 (samt under røys 21, som
ble snittet i 2013) av en “armering” av rullestein blandet med fin grus / grov sand, og
disse rullesteinsvollene har sannsynligvis dannet både høyderyggene og avsatsen i
terrenget der åkerflatens terrassekant senere ble anlagt.
I sjakt 4 midt ute i åkerflaten var undergrunnen steinfri, og tydelig sjiktet i finere
fraksjoner. Rett under matjordlaget var det fin, siltig sand, derunder var det sjikt av
grovere sand/grus. Et par-tre mindre rullesteiner som dukket opp i i bunnen av det øverste
sandlaget, er trolig toppen av en grus- og rullesteinsformasjon.
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Sjakt 1. De to langsmale, svakt velvete åkerparsellene Å2 og Å3 ses tydlig i profilsnittet. I bakgrunnen på
det øverste bildet skimtes det lave platået og den ene nedfalne løa. Bilde øverst tatt mot VNV, nederst mot
NØ.
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NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

Det ble samlet inn 8 trekullprøver fra 3 jordprofiler i 2014, og 2 trekullprøver fra 1
jordprofil i 2013.
Alle prøver (bortsett fra én, KP 5 som var tom) er vedartsbestemt av Helge I. Høeg og
radiologisk datert ved Beta-laboratoriet i Florida (se vedlegg).
8.1

VEDARTSANALYSE

Flere av prøvene var av furu, som er et treslag med høy levealder. Det ble derfor foretatt
en ny vedartsbestemmelse av fire trekullprøver med furu. To inneholdt også denne gang
bare furu (KP 2 og 4), mens to prøver inneholdt henholdsvis trekull av bjørk (KP 3) og
gran (KP 8), som begge har lavere levealder enn furu. Disse ble også sendt til Betalaboratoriet til datering. Den ene prøven KP 3.2 (bjørk) fikk samme datering som furuprøven KP 3. Den andre prøven KP 8.2 (gran) ble klart yngre enn dateringen på furu KP
8.
Tabeller over analyserte trekullprøver:
Sjakt 2 - Åkerterrassen
Beta-nr

KP-nr
7

1 sigma (Cal
AD)
340-400

2 sigma (Cal
AD)
260-420

Intercept
(Cal AD)
385

415727

415725

4

1295-1390

1285-1400

1305-1385

415726

6

1330-1415

1315-1430

1410

2 sigma (Cal
AD)
420-575

Intercept
(Cal AD)
540

Kontekst

Vedart

Kullinse (mulig ildsted) under
eldste åkerjordslag (lag 8) i
åkerflaten sør for terrassekanten
Gammel markoverflate under
åkerjord ved foten av åkerterrassen
Gammel markoverflate mellom to
åkerjordslag i åkerterrassen

Bjørk

Kontekst

Vedart

Under nord-kanten av
rydningsrøys 11
Gammel markoverflate litt nord
for midten av rydningsrøysa
Gammel markoverflate midt under
rydningsrøysa
“

Bjørk

Furu

Bjørk

Sjakt 5 - Rydningsrøys 11
Beta-nr

KP-nr

415729

1

1 sigma (Cal
AD)
430-550

415730

2

1310-1405

1295-1415

1325-1395

415731

3

1420-1440

1410-1450

1435

435713

3.2

1410-1435

1400-1440

1420
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Sjakt 4 – Midt i åkerflaten
Beta-nr

KP-nr

415728
435712

8
8.2

1 sigma (Cal
AD)
1445-1485
1530-1650

2 sigma (Cal
AD)
1440-1620
1520-1665

Intercept
(Cal AD)
1455
1645

Kontekst

Vedart

Kullag under åkerjordslag
“

Furu
Gran

Sjakt 7 (sjakt 1-2013) - Rydningsrøys 21
Beta-nr

KP-nr

364754

20132
20131

364753

1 sigma (Cal
AD)
1490-1640

2 sigma (Cal
AD)
1460-1650

Intercept
(Cal AD)
1520-1630

Kontekst

Vedart

Midt under rydningsrøys 21

Bjørk

1640-1660

1530-1950

1650

Kraftig kullkonsentrasjon ovenpå
foten av rydningsrøys 21

Furu

Som det framgår av tabellene ovenfor, bestod flere av prøvene av furu, som er et treslag
med høy levealder. Det ble derfor foretatt en ny vedartsbestemmelse av fire trekullprøver
med furu. To inneholdt også denne gang bare furu (KP 2 og 4), mens to prøver inneholdt
henholdsvis trekull av bjørk (KP 3) og gran (KP 8), som begge har lavere levealder enn
furu. Disse ble også sendt til Beta-laboratoriet til datering. Den ene prøven KP 3.2 (bjørk)
fikk samme datering som furu-prøven. Den andre prøven KP 8.2 (gran) ble klart yngre
enn dateringen på furu.

8.2

DATERING

Bortsett fra to dateringer til eldre jernalder, ligger samtlige av de andre dateringene
innenfor tidsrommet Cal AD 1295-1660 (1 sigma) og alle unntatt én innenfor tidsrommet
Cal AD 1285-1665 (2 sigma).

14C-dateringer og vedart FURU
Beta-nr

KP-nr

415725

4

Sjakt
nr
2

415730

2

5

415731

3

5

415728

8

4

364753

1*

1-2013

Kontekst

1 sigma
(Cal AD)
1295-1390

2 sigma
(Cal AD)
1285-1400

Intercept
(Cal AD)
1305-1385

Vedart

1310-1405

1295-1415

1325-1395

Furu

Gammel markoverflate midt
under røys 11
Midt i åkerflate 1. Under
åkerjordslaget

1420-1440

1410-1450

1435

Furu

1445-1485

1440-1620

1455

Furu

Ovenpå de ytterste steinene i
røys 21

1640-1660

1530-1950

1650

Furu

Gammel markoverflate i
nedkant av terrassekanten
Gammel markoverflate under
N del av røys 11

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Furu

19

Gnr. 56/46, Nes kommune

2014/1154.

14C-dateringer og vedartene BJØRK og GRAN
Beta-nr

KP-nr

415727

7

Sjakt
nr
2

Kontekst

415729

1

5

415726

6

2

435713

3.2

5

364754
435712

2*
8.2

1-2013
4

Under åkerjordslag i
åkerflaten
Under /i kanten av røys 11
Gammel markoverflate
mellom to åkerjordslag
Gammel markoverflate midt
under røys 11

Midt under røys 21
Midt i åkerflate 1. Under
åkerjordslaget
*Kullprøve fra undersøkelsen i 2013

1 sigma
(Cal AD)
340-400

2 sigma
(Cal AD)
260-420

Intercept
(Cal AD)
385

Vedart

430-550

420-575

540

Bjørk

1330-1415

1315-1430

1410

Bjørk

1410-1435

1400-1440

1420

Bjørk

1490-1640
1530-1650

1460-1650
1520-1665

1520-1630
1645

Bjørk
Gran

Bjørk

Ser vi bort fra de prøvene som inneholder furu, blir likevel tidsrommet noenlunde det
samme: Cal AD 1330-1650 (1 sigma) og Cal AD 1315-1665 (2 sigma).
Tar vi utgangspunkt i “Intercept”-verdien, dvs det sannsynligste skjæringspunktet
mellom radiokarbon-alder og kalibreringskurven for kalenderår, faller dateringene i fire
tidshorisonter (Cal AD):

Tidshorisont
1

Cal AD
1305-1395

2

1410-1455

3

1520-1630

4

1645-1650

Sjakt 2

Sjakt 5

Kullag i gml
markoverflate
under åkerjord ved
foten av
åkerterrassen
Kullag mellom
åkerjordslag i
åkerterrassen

Kullag i gml
markoverflate
under
rydningsrøys 11,
nordre del
Kullag i gml
markoverflate
under
rydnings-røys 11,
midtre del
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Sjakt 4

Sjakt 1-2013

KP-nr
2, 4

Kullag under
åker-jord i
åkerflate

Kullag under
åker-jord i
åkerflate

3, 3-II,
6, 8

Kullholdig markoverflate under
rydningsrøys 21
Kraftig kullag
ovenpå kanten av
rydningsrøys 21

2-2013

1-2013,
8-II
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POLLENANALYSE

Pollen-typer

P1
Undergrunn

P2
Åkerjordslag

P3
Åkerjordslag

P4
Åkerjordslag

7

4
1
1

3
3
1

Furu
Bjørk
Or
Ask
Gran
Selje/vier
Lyng
Røsslyng
Starr
Gress
Syre
Høymol
Melde
Smalkjempe
Korn (trolig bygg)
Rug
Rosefamilien,
bringebær
Mjødurt
Mure
Soleie
Skjermplanter
Maure
Nellikfamilien
Korgplanter,
rørkronete
Korgplanter,
tungekronete, eks
løvetann
Prestekrave/ ryllik
Tistel
Knoppurt
Korsblomt
Marimjelle
Geiterams / mjølke
Bregnesporer
Einstape
Stri kråkefot
Torvmose-sporer
Ferskvanns-alge
(Botryococcus)
Sordaria (gjødselsoppspore)

1
2

P5
Humussjikt
under torv
21
39
61
1
19
3
1
3
31
218
24
1
1
1
6
2
3
5
1
9
17
2
2
15
8

16
2
1
1
1
1
17
4
1

4

18

3

4

7
2
4

4
8

Kullpartikler

74 små

Sum

30 små

1200

7300

144 trepollen og
371 urtepollen

Tabell over resultatet av pollenanalysen i åkerparsell Å3
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Pollenserien ble tatt ut 0,55 m inn fra åkerdiket i åkerparsell Å3.

Det var opprinnelig meningen å ta ut en pollenserie i forbindelse med åkerterrassen i sjakt
2 eller i rydningsrøysa i sjakt 5, men det viste seg at profilene var så løse, at det ville være
vanskelig å ta ut prøver uten at de ble forurenset. En pollenserie med 5 prøver ble derfor
tatt ut i vestre del av åkerflate Å3, den østligste av de to små parallelle, velvete åkrene rett
sør for åkerflate 1 (se vedlegg, rapport fra pollenanalyse).
I undergrunnen var det ingen pollen bevart (P1). I åkerjordslaget (P2-P4) var
pollenmaterialet svært korrodert, mens det var relativt godt bevart i det mørkebrune
humus-sjiktet i underkanten av torven (P5). Her møter vi et svært åpent landskap (28%
trepollen) med gras og urter, og såpass mange kornpollen at det bør ha vært dyrket like i
nærheten. For øvrig viser inneholdet i pollenprøve P5 en rekke urter som trives i beite- og
slåttemark. De store pollenprodusentene gran og furu er svært beskjedent representert, og
sannsynligvis var det mer bjørk og or enn gran og furu i området. Kullpartiklene i prøven
stammer trolig fra en kraftig avsviing av området før pollenmaterialet ble avsatt, siden
pollenmaterialet skades av opphetning eller kontakt med ild.
P5 kan neppe representere dyrkningen i åkerflate 3. Sannsynligvis har de to åkrene Å2 og
Å3 gått ut av bruk før den kraftige avsviingen har skjedd. Pollenmaterialet som viser at
det har vært dyrket like i nærheten må derfor komme fra en åker som har ligget like i
nærheten. Åkerflate Å1 er den eneste åkeren som har ligget så nær, og pollenmaterialet
må ha kommet derfra. Det er også svært kort avstand mellom pollenserien i åkerflate Å3
og det kraftige kullaget under torva i nordenden av røys 21. Kullpartiklene i pollenprøvene P4 og P5 bør derfor ses i sammenheng med trekullkonsentrasjonen ovenpå røys
21 (KP 1 i 2013). I så fall har åkrene Å2 og Å3 vært i bruk før 1650 og pollenmaterialet
fra åkerflate 1 i P5 blitt avsatt etter 1650.
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SAMMENFATNING

Oppsummering og tolkning
Det er utskilt fem tidshorisonter i, over og under de to rydningsrøysene, i åkerterrassen
samt under åkerjordslag midt ute i åkerflaten.
Eldre jernalder
To kullprøver ga, kanskje noe overraskende, dateringer til 4-500-tall, dvs
folkevandringstid. Muligens kan kullforekomsten i sjakt 2 tolkes som bunnen av et
ildsted. For øvrig har vi få holdepunkter for en tolkning av hva de representerer, men det
er ikke utenkelig at det har foregått aktiviteter her på elvesletten allerede i eldre jernalder.
Gjenstander fra denne tiden, flere enkeltfunne beltesteiner og spydspisser, er funnet både
i Nesbyen og andre steder i kommunen, og fra Langeslet noen hundre meter unna, fins
det en opplysning fra 1970-tallet om det på gården var funnet et spinnehjul fra eldre
jernalder (C34345). Og på det store jernvinneanlegget på holmen i myra ved Veslestølen,
et stykke opp i lia, ca 4 km sørvest for elvesletta, der det har blitt brent jern med
ovnstyper som var i bruk både i eldre og yngre jernalder-middelalder, er det datert trekull
i en slaggklump til 6-700 e.Kr. Det er ikke utenkelig at jernutvinningen her startet
allerede et par hundre år tidligere, og at det har vært folk i området på 4-500-tallet. Det er
interessant å merke seg at begge prøvene fra eldre jernalder på elvesletten inneholdt
bjørk, et treslag som krever mye lys for å trives.
Middelalder - tidlig etterreformatorisk tid
Bortsett fra de to dateringene til eldre jernalder, viser alle andre dateringer til situasjoner
fra 1300-tall til midten av 1600-tallet. Trolig er dette et område som ble brukt mer
intensivt i perioder, men som med mellomrom måtte ryddes på nytt.
Særlig trer midten av 1400-tallet tydelig fram, som en tid da området ble ryddet med ild,
og åkerjorden ble ryddet for mindre stein som ble lagt i røyser på høyderyggene ovenfor
åkerflaten.
Også på midten av 1600-tallet er det spor av bruk av ild. Fra denne tiden finnes til dels
kraftige trekull-konsentrasjoner, både rett under torva ovenpå røysa på den søndre
høyderyggen, og under åkerjorden midt ute i åkerflaten. For at trekullaget under
åkerjorda er bevart så konsentrert, er det sannsynlig at åkeren ikke kan har vært dyrket
sammenhengende over lengre tid av gangen, eller at pløyeredskapet etter hvert ikke gikk
like dypt som første gangen.
1650-1850
Etter 1650 mister vi den videre bruken av landskapet av syne i våre sjakter.
Vi vet ikke hvor langt opp i tid åkerflaten mellom høyderyggene ble dyrket, eller når den
ble ryddet for større steiner som ble lagt på toppen av eldre rydningsrøyser og i den lange
steinstrengen langs åkerkanten. Men vi har en indikasjon på at det ble dyrket bygg der
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etter at de to små åkerparsellene var grodd til med torv. I humusstripen i underkant av
torven var det bevart pollen. Her møter vi et åpent beite- og slåttelandskap med bjørk,
furu, gran og or, gress og urter. Flere pollenkorn av bygg indikerer at byggåkeren har
ligget like i nærheten. Det er sannsynlig at en kraftig rydding med ild omkring 1650 ble
etterfulgt av en periode da åkerflaten ble dyrket.

10 SAMMENDRAG
I forbindelse med nydyrking av en elveslette som i senere tid har vært benyttet som
sauebeite er det foretatt en arkeologisk undersøkelse av et alderdommelig kulturlandskap.
I området er det 13 rydningsrøyser og en steinstreng omkring en liten åker (1,7 mål), for
øvrig er området overflateryddet for ljåslått. Det er også svake spor etter to langsmale,
velvete åkrer. To nedfalne løer og tufter etter ytterligere to løer ligger i området. En
inskripsjon «OE» på en stokk i den ene løa tyder på at den ble oppført før 1850. To
rydningsrøyser og en åkerterrasse ble snittet og undersøkt. C14-dateringene antyder tre
tidshorisonter med aktiviteter på elvesletta: I folkevandringstid (et mulig ildsted), midten
av 1400-tallet og omkring og etter 1650. Det er ikke spor av rydding og dyrking før i
middelalder. To trekullprøver er datert til 1300-tallet og kan antyde en tredje
ryddingsfase, men ut fra stratigrafiske forhold er dette usikkert. Åkeren er en såkalt
«utmarksåker», tatt opp utenfor den egentlige innmarka.
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12 VEDLEGG
12.1 STRUKTURLISTE
Struktur

Bredde
(meter)

Orientering

Beskrivelse

Åkerflate 1

Største
lengde
(meter)
95

5,6 –
20,0

V-VNV - ØØSØ

Åkerflate 2

24

4,1 - 5,1

NØ - SV

Åkerflate 3

27

8,6 - 6

NØ - SV

RR 1
RR 10

3
4,5

2,25
3

VNV - ØSØ
V–Ø

RR 11

9,4

5,25

RR 12

4,5

2,8

V-VNV - ØØSØ
N-NNØ - SSSV

RR 13
RR 14
RR 15
RR 16
RR 17

4,5
3
2,8
2,8
12

3
2,25
2,25
2,25
4,5

NØ-SV
NØ-SV
NØ-SV
VNV-ØSØ

RR 18
RR 19

1,7
6,75

0,95
1,5

NØ-SV
V-Ø

RR 20
RR 21

7,9
15,75

2 - 4,5
4,5

NV-SØ
VNV-ØSØ

Terrengtilpasset avlang åkerflate mellom to
grusrygger i østre del av området. Bredest i
midtpartiet, smalner av mot endene.
Avgrenses av en terrassekant i NNØ og
åkerhakk mot grusryggene og mot
steinstreng 22. Areal: 1,7 dekar
Langsmal, svakt velvet åkerparsell på søndre
grusrygg, nær rydningsrøys RR 21 (= RR 42013). Største høyde: 0,15 m. Åkerparsellen
er avgrenset av langsgående diker, og ligger
side om side med åkerflate 3. Avsluttes i NØ
av en buet terrassekant. Sporene av
åkerparsellen svinner mot SV.
Som åkerflate 2, men bredere. Største høyde
0,20 m.
8 røyser /steinsamlinger på det steinete
impedimentet lengst NV i beitet. Røysene
inneholder stein fra ryddete åkerflater
omkring, kanskje også fra en viss overflaterydding i området mellom impedimentet og
åkerflate 1. Flere av røysene kan være
tilkjørt. Røys 5 er trolig yngre enn tuft 24,
ettersom N-hjørnet av tufta var utydelig og
trolig forstyrret av røysa.
Liten røys i forlengelsen av steinstreng 22.
Liten røys sør for åkerflate 1. Kant i kant
med stolpeskoning 29.
RR 2 i 2013. På høyderyggen nord for
åkerflate 1.
På høyderyggen nord for åkerflate 1. Mellom
røys 11 og 13.
På høyderyggen nord for åkerflate 1.
Røys i terrassekanten, åkerflate 1
Røys i terrassekanten, åkerflate 1
Røys i terrassekanten, åkerflate 1
RR 3 i 2013. På høyderyggen nord for
åkerflate 1. Består hovedsakelig av ett lag
større stein (30-50 cm i tverrmål). Mellom
den langstrakte røysa og steinstreng 22 er det
et steinfritt parti. Trolig har det vært et tråkk
her.
Liten røys i sørkanten av åkerflate 1.
Uregelmessig langsmal røys, mellom
stolpeskoningene 29 og 34.
I nordkanten av åkerflate 1.
RR 4 i 2013. På høyderyggen sør for

RR 2 - 9, 23
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Steinstreng
22

34,5

1,5 - 2,6

V-VNV - ØØSØ

Tuft 24

7,5 - 7,9

3,75

V-VSV ØNØ

Tuft 25

3,75

1,8 - 3

NV-SØ

Løe 26

4,9

3,4

V-Ø

Løe 27

3,2

2,8

NV-SØ

Stolpeskoning 30

1,1

0,75

Stolpeskoning 29

1,3

0,75

Stolpeskoning 34

1,3

0,95

Stolpeskoning 28

0,75

0,75

Stolpeskoning 31

1,1

0,75

Stolpeskoning 32
Stolpeskoning 33

1,15

0,75

0,95

0,75
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Ø-

åkerflate 1.
Løst samlet stein i 1 til 1,5 lag langs sørsiden
av åkerflate 1. Vestre halvdel er sterkt
overgrodd, mens østre del er mer synlig på
overflaten. Består hovedsakelig av stein med
tverrmål 30-50 cm.
Rektangulær tuft med veggfundamenter av
enkeltliggende steiner, trolig etter en laftet
løe. Tre av hjørnene er tydelige, det fjerde
går i ett med rydningsrøys 5. trolig eldre enn
røysa (s.d.).
Rektangulær tuft med gressbevokste
veggfundamenter av stein. Bredde:0,3 m,
høyde 0,10 m. Ligger på en svak forhøyning
i Ø-enden av åkerflate 1.
Rester av laftet løe. Det meste av stokkene er
plukket ned og ligger inne i tufta, nederste
omfar fortsatt ligger på plass.
Laftet løe, delvis sammenrast. 5-6 stokkelag
ligger fortsatt på plass, bortsett fra hjørnet og
veggen mot nord. I en av stokkene er det
skåret inn et bumerke, “OE” – ifølge
grunneier må dette være gjort før 1850.
Nr 1 av 7 stolpeskoninger i en linje V-VNV
– Ø-ØSØ i østre halvdel av området. Vest for
åkerflate 1.
Nr 2 i linjen av stolpeskoninger. I nordøstre
kanten av røys 10, på sørsiden av åkerflate 1.
Den vestligste av 5 skoninger som viser at et
gjerde en gang har stått langs sørsiden av
åkerflate 1.
Nr 3 i linjen av stolpeskoninger. Inne på
åkerflaten. Må være satt ned etter at
åkerhakket langs sørsiden av åkerflaten var
dannet.
Nr 4 i linjen av stolpeskoninger. Midt i
vestre del av åkerflaten. Gjerdet må ha blitt
satt opp etter at åkerflaten ikke lenger ble
bearbeidet.
Nr. 5 i linjen av stolpeskoninger. Rett ut for
sørvestre ende av steinstrengen. Strengen må
ha ligget på nordsiden av gjerdet, mellom
dette og åkerflate 1.
Nr 6 i linjen av stolpeskoninger. Rett på
sørsiden av steinstrengen.
Nr 7 i linjen av stolpeskoninger. Rett ut for
sørøstre ende av steinstrengen.
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12.2 TILVEKSTTEKST, C60519/1-2
Dyrkningsspor fra senmiddelalder/nyere tid fra EIDAL (56/46), NES K.,
BUSKERUD.
1) 9 prøver, kull. Restmaterialet er kassert.
KP2013-1, rydningsrøys 21: Vedartsbestemt til furu og datert: 250 +/- 30 BP, 1640-1660
calAD (Beta-264753).
KP2013-2, rydningsrøys 21: Vedartsbestemt til bjørk og furu. Bjørk er datert til 330 +/30 BP, 1490-1640 calAD (Beta-364754).
KP 1, rydningsrøys 11: Vedartsbestemt til furu og bjørk. 0,05 g av bjørk er datert: 1550
+/- 30, 430-550 calAD (Beta-415729).
KP 2, rydningsrøys 11: Vedartsbestemt til furu. 0,9 g av furu er datert: 590 +/- 30 BP,
1310-1405 calAD (Beta-415730).
KP 3, rydningsrøys 11: Vedartsbestemt til furu. 1,3 g av furu er datert: 480 +/- 30 BP,
1420-1440 calAD (Beta-415731).
KP3.2, rydningsrøys 11: Vedartsbestemt til furu og bjørk. Bjørk er datert 510 +/- 30 BP,
1410-1435 calAD (Beta-435713).
KP 4, terrassekant 1: Vedartsbestemt til furu. 0,7 g av furu er datert: 630 +/- 30 BP, 12951390 calAD (Beta-415725).
KP 6, terrassekant 1: Vedartsbestemt til furu og bjørk. 0,05 g bjørk er datert: 1680 +/- 30
BP, 340-400 calAD (Beta-415727).
KP 7, terrassekant 1: Vedartsbestemt til bjørk og furu. 0,1 g av bjørk er datert: 1680 +/30 BP, 340-400 calAD (Beta-415727).
KP 8, åkerflate 1, sjakt 4: Vedartsbestemt til furu. Furu er datert til 400 +/- 30 BP, 14451485 calAD (Beta-415728).
KP 8,2, åkerflate 1, sjakt 4: Vedartsbestemt til furu og gran. 0,1 g av gran er datert: 280
+/- 30 BP, 1530-1650 calAD (Beta-435712).
Fnr: 2013-1, 2013-2, 1, 2, 3, 3.2, 4, 6, 7, 8, 8.2.
2) 5 analyserte prøver, pollen fra kanten av åkerflate 3
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av dyrkningsspor i beitemark gjennomført i
perioden 9. - 13. oktober 2014 i forbindelse med nydyrking av en del av elvesletta ved
elva Rukkedøla. Den undersøkte lokaliteten omfatter en ryddet og dyrket flate med en
terrassekant (åkerflate 1), to svakt hvelvete, langsmale åkre (åkerflate 2 og 3), 13
rydningsrøyser og 1 steinstreng i tilslutning til åkerflate 1. To rydningsrøyser (nr. 11 og
nr. 21), en terrassekant (ved åkerflate 1), åkerflatene 2 og 3 ble undersøkt, og det ble
gravd en mindre sjakt ute i åkerflate 1. Analyse av trekull og pollen er utført av Høeg
Pollen AS (Helge Irgens Høeg), C14-dateringener er utført ved Beta Analytic (Pedersen
2016).
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6728671, Ø: 173591.
Innberetning/litteratur: Pedersen, Ellen Anne, 25.11.2016: Rapport. Arkeologisk
undersøkelse av dyrkningsspor i beitemark. Eidal, 56/46, Nes k., Buskerud. KHMs arkiv
Funnår: 2014.
Katalogisert av: Grethe Bukkemoen.
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12.3 FOTOLISTE
Filnavn

Motiv
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001.JPG
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002.JPG
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003.JPG
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004.JPG
Cf35162_
005.JPG
Cf35162_
006.JPG
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007.JPG
Cf35162_
008.JPG
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009.JPG
Cf35162_
010.JPG
Cf35162_
011.JPG
Cf35162_
012.JPG
Cf35162_
013.JPG
Cf35162_
014.JPG
Cf35162_
015.JPG
Cf35162_
016.JPG
Cf35162_
017.JPG
Cf35162_
018.JPG
Cf35162_
019.JPG
Cf35162_
020.JPG
Cf35162_
021.JPG
Cf35162_
022.JPG
Cf35162_
023.JPG
Cf35162_
024.JPG
Cf35162_
025.JPG
Cf35162_
026.JPG
Cf35162_
027.JPG
Cf35162_
028.JPG

Sett mot

Fotograf

Opptaksdato

Østre del av UO. I bakgrunnen gården Vestheim på S-siden av
SØ
elva med Gråberget rett bak
Oversikt over området, med åkerparsellene 2 og 3 i forgrunnen. Ø

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Oversikt over området, med åkerparsellene 2 og 3 i forgrunnen. Ø
Ellen Anne står i åkerdiket mellom parsellene
Oversikt over området, med åkerparsellene 2 og 3 i forgrunnen. NØ
Rydningsrøys 11 t.v. i bakgrunnen. Ellen Anne står i åkerdiket
mellom parselleneRrydningsrøys 11 t.v. i bakgrunnen
Gravemaskinen på vei mot sjakt 1
V

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Terrassekanten på N-siden av åkerflate Å1. Feltleder står der
sjakt 2 skal graves
Terrassekanten på N-siden av åkerflate Å1.Terrassekanten i
forgrunnen er skadet, trolig av flom i bekkeleiet nedenfor.
Terrassekanten videre vestover

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

V-VSV

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Terrassekanten videre vestover

V-VSV

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Terrassekanten videre vestover

V-VSV

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Terrassekanten før sjakt 2 blir åpnet, mellom røys 15 og 16.
Rød spraymaling markerer sjaktens Ø-profil. Røysene er yngre
enn terrassekanten.
Terrassekanten før sjakt 2 blir åpnet, mellom røys 15 og 16.
Rød spraymaling markerer sjaktens Ø-profil. Røysene er yngre
enn terrassekanten.
Rydningsrøys 11 før sjakting

SØ

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

N

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

N

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Rydningsrøys 11 før sjakting

Ø-ØNØ

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Rydningsrøys 11 før sjakting

Ø

Sølvi Helene Fossøy

10.10.2014

Veien opp til en av Eidalgårdene i den bratte lia på N-siden av
fylkesvei 214 gjennom Rukkedalen. Sør for fylkesveien dyrka
mark med sauer. Tatt fra UO
Sjakt 1. Åkerparsellene Å3 (t.v.) og Å2 i forgrunnen synes
tydeligere mot den skyggefulle sjakt 1
Sjakt 5. Kraftig kullkonsentrasjon i markoverflaten under røys
11 v/ x 2,20-2,40 (KP 3). Bildet tatt før rensing av profilen
Sjakt 5. Røysprofilen før rensing. Rotsaksen markerer
kullkonsentrasjonen
Sjakt 4.

N

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

VNV

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

NNØ

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Sjakt 5 i røys 11. Merk den steinrike undergrunnen.

N

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Sjakt 4. Ø-profilen med kullstripe under åkerjordslag

Ø

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Sjakt 4. SØ-hjørne av sjakten

SØ

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Sjakt 4. S- og V-profil og bunnen i sjakten med steiner som
stikker opp av løs, grå fin grus.
Sjakt 4 i forgrunnen og sjakt 5 i bakgrunnen.

SV

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

NV

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Åkerflate 1. Åkerhakk S for sjakt 4.

ØNØ

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Utsyn over søndre del av området, med steinmassene fra
undersøkelsen av ved røys 21 (2013) i bakgrunnen og
åkerparsell Å3 framfor. På den andre siden av elven gården
Vestheim og fjellene bakom
Sjakt 1. før opprensing. Den velvete åkerparsellen Å2 t.h. i
profilen

ØSØ

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

S

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014
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Filnavn

Motiv

Sett mot

Fotograf

Opptaksdato

Cf35162_
029.JPG
Cf35162_
030.JPG
Cf35162_
031.JPG
Cf35162_
032.JPG
Cf35162_
033.JPG

Sjakt 1. Bilde av NØ-profilen, fra SØ mot NV. Merk diket mellom
de to åkerparsellene. Sjakt 5 i bakgrunnen
Sjakt 1. Bilde av NØ-profilen, fra SØ mot NV. Merk diket mellom
de to åkerparsellene. Sjakt 5 i bakgrunnen
Sjakt 2. Ø-profilen gjennom åkerterrassen

NØ-NNØ

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

NØ-NNØ

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

NØ

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Sjakt 2. Ø-profilen gjennom åkerterrassen. Ø-profilen gjennom
åkerterrassen
Sjakt 2. Nærbilde av søndre del av Ø-profilen. De eldre
åkerjordslagene lag 7 og 8 ses under lag 2. Merk den
mørkebrune humusstripen lag 9 mellom lag 8 og undergrunnen
lag 10. Humusstripen inneholdt trekull (KP 7) t.v. for den lille
steinen (der laget er noe tykkere)
Sjakt 2. Nærbilde av søndre del av Ø-profilen. De eldre
åkerjordslagene lag 7 og 8 ses under lag 2. Merk den
mørkebrune humusstripen lag 9 mellom lag 8 og undergrunnen
lag 10. Humusstripen inneholdt trekull (KP 7) t.v. for den lille
steinen (der laget er noe tykkere)
Sjakt 2. Nærbilde av nordre del av profilen. Terrassekanten
med kullstripene (lag 3 og lag 5). Jfr det lyse lag 4 og lag 8 i
søndre del av profilen
Sjakt 2. Nærbilde av nordre del av profilen. Terrassekanten
med kullstripene (lag 3 og lag 5). Jfr det lyse lag 4 og lag 8 i
søndre del av profilen
Sjakt 2. Søndre del av profilen

NØ

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

11.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Sjakt 2. Søndre del av profilen

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Sjakt 2. Nordre del av profilen

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Sjakt 2. Nordre del av profilen. Nærbilde av kullstripene lag 3
og lag 5
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Sjakt 5. Profilen, diverse foto – mange kan settes sammen.
Røysa framtrer tydelig, men jordlagene er dårlig gjengitt. Flatt
lys pga regn
Rim på bakken, frostrøyken kom og gikk

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

Ø

Pedersen, Ellen Anne

12.10.2014

SØ

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Rim på bakken, frostrøyken kom og gikk

SØ

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Sjakt 1. Sol og skygge over åkerparsellene Å2 og Å3.

N

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014
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Sjakt 1. Sol og skygge over åkerparsellene Å2 og Å3.

V-Ø

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Oversikt over området fra V mot Ø. Lav sol.

V-Ø

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Oversikt over området fra V mot Ø. Lav sol. 8 bilder.

Ø-V

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Oversikt over området fra V mot Ø. Lav sol. 8 bilder.

Ø-V

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Oversikt over området fra V mot Ø. Lav sol. 8 bilder.

Ø-V

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Oversikt over området fra V mot Ø. Lav sol. 8 bilder.

Ø-V

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Oversikt over området fra V mot Ø. Lav sol. 8 bilder.

Ø-V

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Oversikt over området fra V mot Ø. Lav sol. 8 bilder.

Ø-V

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

Sjakt 1. Pollenprøver i åkerparsell Å3, lengst NV mot diket
mellom parsellene
Sjakt 1. Nærbilde av pollenprøvene. Pp 1 nederst i
undergrunnen, Pp2-4 i åkerjordslag, Pp 5 i bunnen av
vekstsjiktet
Sjakt 1. Nærbilde av pollenprøvene. Pp 1 nederst i
undergrunnen, Pp2-4 i åkerjordslag, Pp 5 i bunnen av
vekstsjiktet

SØ

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

NØ

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014

NØ

Pedersen, Ellen Anne

13.10.2014
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12.4 ANALYSERESULTATER
12.4.1 RADIOLOGISKE ANALYSER AV TREKULLPRØVER
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12.4.2 VEDARTANALYSER
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12.4.3 POLLENANALYSE
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12.5 KART

Oversiktskart. Rukkedalen strekker seg fra Nesbyen ved Hallingdalselva i øst til grensa mot Nore
og Uvdal i vest. Eidal-grenda er merket med rødt

Lokaliteten i Eidal-grenda i Rukkedalen ovenfor Nesbyen i Hallingdal. Lokaliteten nede ved elva
Rukkedøla er markert
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