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SAMMENDRAG 
 
I tidsrommet 24. juni–12. juli 2013 og 2. juni–11. juli 2014 foretok KHM arkeologiske utgravninger ved 

vannet Tesse (850 moh.) i Lom og Vågå kommuner i Oppland. Feltarbeidet var knyttet til at det var gitt ny 

konsesjon for kraftproduksjonen i Tesse-magasinet, og undersøkelsen vil bli finansiert gjennom 

sektoravgiften for kulturminneundersøkelser i vassdrag. Undersøkelsen var et samarbeid mellom Norsk 

Maritimt Museum (NMM), Oppland fylkeskommune og KHM. NMM har utarbeidet en separat rapport for 

maritime kulturminner (Wammer 2015). KHM har hatt ansvaret for arbeidet med kulturminner knyttet til 

aktivitet på land, og denne rapporten omhandler arbeidet med å registrere og undersøke av disse 

kulturminnene. Hovedproblemstillingen ved undersøkelsen var knyttet til Tesse som fiskevann, fra 

steinalder til middelalder. 

 

Ved feltarbeidet ble det foretatt kartlegging av erosjonssonen rundt vannet og gjennomført delundersøkelser 

av ni steinalderlokaliteter. Det ble også avdekket syv ildsteder ved maskinell avtorving. Det fremkom 1864 

gjenstander og 37,3 g brente bein ved undersøkelsen. Redskapsfunn, avfall i stein og åtte C14-dateringer 

tidfester kulturminnene innenfor tidsrammen 4722–1560 f.Kr. Innenfor prosjektrammene ble det i tillegg 

foretatt en mindre undersøkelse av et jernproduksjonsanlegg (ID 112287) som ble tidfestet til 430–640 

e.Kr., men anlegget kan ha hatt en eldre bruksfase.  

 

Undersøkelsene ga ny innsikt i steinalderen i regionen, men ikke fiskebein eller fiskeredskaper som kunne 

gi direkte kunnskap om det eldste fisket rundt vannet. Gjennom arbeidet er det imidlertid fremskaffet et 

uvanlig helhetlig innblikk i distribusjonen av boplasser rundt et fjellvann. Materialet er således velegnet for 

en diskusjon utviklingen i landskaps- og ressursbruk i perioden, også utnyttelsen av fiskeressursene. 

 

Ved feltarbeidet ble det også lagt vekt på å dokumentere tilstanden til kulturminnene rundt vannet. 

Konklusjonen er at hoveddelen av kulturminnene rundt Tesse er sterkt preget av erosjon, og flere 

kulturminner må regnes som tapt. 
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157/1 Lom kommune 
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Saksnummer (KHM)  
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Prosjektkode 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING 
OG UTGRAVNING 

 

TESSE – SVØMMENDE RIKDOM 

LOM OG VÅGÅ KOMMUNE, OPPLAND FYLKE  

Av: Ellen Kathrine Friis og Axel Mjærum 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Innsjøen Tesse ligger i Lom og Vågå kommuner, nord i Jotunheimen og på sørsiden av 

Ottadalen i Oppland. Vannet befinner seg ca. 850 moh. og har et flatemål på om lag 12 

km
2
. Tesse er kjent som et meget godt ørretvann, og fisket har lenge vært sentralt for 

bruken av området. Blant annet er det kjent en særdeles omfattende bruk av fiskefeller 

(sløer) i tilførselselvene til Tesse. Bruken av slike feller kan ha strukket seg tilbake til 

førreformatorisk tid (Hesthagen 2011), og fiskerettigheter knyttet til vannet er omtalt i 

middelalderkilder (Elvestad et al. 2004:49). Videre foreligger et unikt materiale av gamle 

garnsøkker i never, tre og stein fra reguleringssonen (Hagen 1959; Eknæs 1975), hvorav 

ett er C14-datert til yngre jernalder (1180±90 BP, Eknæs 1975:175). Det er også kjent om 

lag 20 boplasser fra steinbrukende tid, lokaliteter som belyser den eldste utnyttelsen av 

Tesse. Med denne kunnskapen som bakteppe vil de arkeologiske undersøkelsene som 

skal gjennomføres i forbindelse med ny konsesjon knyttet til reguleringen av Tesse i 2013 

og 2014 konsentrere seg om ett hovedtema – fisket. 

 

I 1960 ble arkeologiske undersøkelser en del av arbeidet som skulle gjøres før en 

vannkraftutbygging fant sted. Vassdrag som ble regulert før dette tidspunktet ble utbygd 

uten at lovpålagte kulturminneundersøkelser ble gjennomført. De fleste konsesjonene 

som ble gitt før 1960 skal nå fornyes eller vilkårene skal revideres. I den forbindelse skal 

det gjennomføres arkeologiske undersøkelser i Tesse og flere andre vann og vassdrag.  

 

I 2006 leverte en arbeidsgruppe, ledet av Riksantikvaren (RA) og med representanter fra 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Energibedriftenes landsforening og 

Oppland fylkeskommune, forslag til retningslinjer for hvordan forholdet til arkeologiske 

kulturminner skulle ivaretas i fornyelses- og revisjonssaker (RA og Norge vassdrags- og 

energidirektorat 2006). Som en konsekvens av dette arbeidet ble det innført en 

sektoravgift på Olje- og energidepartementets (OED) budsjett til finansiering av 

kulturminnetiltak i vassdrag der konsesjoner ble gitt før 1960 (St.prp. nr. 1 (2007–

2008) for OED, s. 50). Sektoravgiften innbetales etter at fornyet konsesjon eller reviderte 

konsesjonsvilkår er gitt. Retningslinjer for bruk av midler fra sektoravgiften er fastsatt av 

Miljøverndepartementet 8. juni 2010, og revidert 1. april 2011.  

(http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2010/retningslinjer

-for-bruk-av-sektoravgift-.html?id=609137). 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2010/retningslinjer-for-bruk-av-sektoravgift-.html?id=609137
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2010/retningslinjer-for-bruk-av-sektoravgift-.html?id=609137
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Olje- og energidepartementet ga ved kongelig resolusjon av 28. oktober 2011 ny 

reguleringskonsesjon for Tesse og påla samtidig Norges vassdrags- og energidirektorat å 

kreve inn bidrag til kulturminnevern, sektoravgift. Tiltakshaver, Glommen og Laagen 

brukseierforening (GLB), informerte i et brev datert 22. mai 2012 om at de ønsket 

arkeologiske undersøkelser i 2013. RA opplyste den 9. november 2012 om at de ønsket å 

fremme forslag om slike undersøkelser til revidert nasjonalbudsjett i 2013. På bakgrunn 

av dette oversendte Norsk Maritimt Museum, Oppland fylkeskomme og Kulturhistorisk 

museum et felles innspill med faglige problemstillinger og budsjettrammer. Disse 

innspillene har senere tjent som grunnlag for forslaget som RA har fremmet til revidert 

nasjonalbudsjett 2013. 

 

Det er utarbeidet en prosjektplan for arkeologifaglige registreringer og utgravninger ved 

Tesse (Mjærum 2013). I prosjektplanen ble det spesielt vektlagt å gjøre en foreløpig 

sammenstilling av kunnskap om kulturminner i reguleringssonen, en vurdering av 

kunnskapspotensialet og en presentasjon av aktuelle problemstillinger. Vurdering av 

kunnskapspotensial og problemstillinger bygger også på det faglige programmet for 

vassdragsundersøkelser for Sør-Norge (Indrelid 2009), de faglige programmene ved 

Kulturhistorisk museum (Glørstad 2006; Larsen 2009) og faglige prioriteringer ved 

Kulturhistorisk museum og Norsk Maritimt Museum.  

 

Som et forarbeid til de planlagte undersøkelsene har det blitt samlet opplysninger fra 

eksisterende databaser og arkiver. Kulturhistorisk museum har også foretatt søk i 

Gjenstandsbasen og hentet ut informasjon om relevante funn.  
 

Lokalitetsnavn C-nr. 

funnbase 

Askeladden-ID 

kulturminnebase 

Lokalitetstype Antall 

funn 

Dateringer, f./e.Kr. (BP) 

Tesseosen I C59128 ID 31760 Steinalderlokalitet 589 4722-4547 f.Kr. (5794±35, 

Ua-47998) 

2888-2666 f.Kr. (4182±31, 

Ua-47999) 

Tesseosen II C59130 ID 51488 Steinalderlokalitet 18 3784-3646 f.Kr. (4930±39, 

Ua-49905) 

Nåvårseter I S C60088 ID 31775 Steinalderlokalitet 1003 3100-2900 f.Kr. (4377±37, 

Ua-49906) 

3312-2908 f.Kr. (4398±38, 

Ua-49907) 

Nåvårseter II C60089 ID 70275 Steinalderlokalitet 9  

Nåvårseter IV C60090 ID 12078 Steinalderlokalitet 1 2620-2450 f.Kr. (3991±34, 

Ua-49908) 

1750-1560 f.Kr. (3376±34, 

Ua-49909) 

Nåvårseter VII - ID 51491 Steinalderlokalitet 0  

Dågåtjønnvikje - ID 12084 Steinalderlokalitet 0  

Kojenebba I C50129 ID 21964 Steinalderlokalitet 232 3360-3102 f.Kr. (4527±32, 

Ua-47996) 

Kojenebba II C50129 ID 41850 Steinalderlokalitet 16  

Tessekalven C59131 ID 112287 Jernvinnelokalitet  130-340 e.Kr. (1780±30, Ua-

49910) 

430-640 e.Kr. (1505±30, Ua-

49911) 

Tabell 1: Oversikt over undersøkte lokalitetene ved Tesse 2013 og 2014. 
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2 DELTAGERE, TIDSROM 

De arkeologiske undersøkelsene ved Tesse ble utført i to korte feltsesonger i 2013 og 

2014. Undersøkelsene måtte gjennomføres etter at snøen og is hadde smeltet, men før 

vannstanden i Tesse nådde opprinnelig høyde, det vil si i juni og juli.  

 

I 2013 ble undersøkelsene gjennomført i løpet av i perioden 24. juni til 12. juli (se tabell 

2). Totalt ble det benyttet 10 ukeverk (50 dagsverk) i felt, dvs. om lag 2/5-deler av den 

opprinnelig planlagte, totale feltinnsatsen. Værforholdene var stort sett gode og en 

forutsigbart stigende vannstand ga oss mulighet til å tilpasse undersøkelsen til den 

gradvise fyllingen av magasinet.  
 

Navn Stilling Dagsverk 

Axel Mjærum Prosjektleder 4 

Birgitte Bjørkli Utgravningsleder 15 

Ellen Kathrine Friis Feltleder 15 

Trond Vihovde Assistent 14 

Hildegunn Ruset Assistent 2 

Sum  50 

Tabell 2: Deltagere og dagsverk i 2013. 

 

I 2014 ble undersøkelsene gjennomført i tidsrommet 2. juni til 11. juli. Det ble benyttet 

118 dager i felt, inkludert tidsbruk til formidling (se tabell 3). 

 

Værforholdene var stort sett gode og fyllingen av magasinet utover sommeren skapte 

ikke problemer for undersøkelsene. 
 

Navn Stilling Dagsverk 

Axel Mjærum Prosjektleder 5 

Birgitte Bjørkli Utgravningsleder 20 

Ellen Kathrine Friis Utgravningsleder 24 

Hildegunn Ruset Ass. feltleder 19 

Knut Ivar Austvoll Assistent 26 

Kjersti Tidemansen 

 

Assistent 24 

11 Sum 118 

Tabell 3: Deltagere og dagsverk i 2014. 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

I løpet av de to feltsesongene ble det utført et stort antall ulike formidlingstiltak.  

I 2013 ble det etablerte et samarbeid med Fjellmuseet på Lom, og en poster og et utvalg 

av funnene ble presentert på en midlertidig utstilling i ferskvaredisken ved dette museet. 

Det var også et større oppslag om utgravningen i lokalavisen Fjuken den 18. juli 2013, og 

det ble drevet formidling i felt. Undersøkelsen ble i tillegg presentert på det Det Norske 

Arkeologimøtet (NAM) i november 2013 og formidlet via nettstedet NORARK.no 

(http://norark.no/undersokelse/tesse-svommende-rikdom. Det ble også satt opp en poster 

ved Tesseosen.  

 

 

Figur 1. Utstilling i ferskvaredisken ved Fjellmuseet i Lom. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

I forbindelse med feltsesongen 2014 ble det også gjennomført et omfattende 

formidlingsopplegg. Formidlingsarbeidet ble foretatt i samarbeid med OFK og 

innebefattet blant annet åpen dag, besøk fra skoler, utstilling på fjellmuseet i Lom og 

Brimi seter, samt ulike presseoppslag. Det har generelt vært stor interesse for prosjektet i 

lokalmiljøet og arrangementene ble godt besøkt. Formidlingen på NORARK.no fortsatte, 

og på en egen side på Facebook.com (Arkeologi ved Tesse – svømmende rikdom). 

 

http://norark.no/undersokelse/tesse-svommende-rikdom
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Figur 2: Øverst t.v. åpen dag med foredrag på Brimi seter. Øverst t.h. åpen dag med besøk i felt. 

Nederst t.v. deler av utstillingen på Fjellmuseet i Lom. Nederst t.h. plakater hengt opp på Brimi seter. Foto: 

KHM. 

 

I etterkant av undersøkelsene ble det arrangert et tverrvitenskapelig seminar om fortidens 

fjellfiske i Lom i Oppland den 3.–4. juni 2015. Seminaret ble arrangert av Norsk Maritimt 

Museum, Oppland fylkeskommune, Norsk Fjellmuseum og Kulturhistorisk museum. 

Utgangspunktet for seminaret var sektoravgiftundersøkelser i Tesse i 2013 og 2014. 

Seminarets målsetning var å frembringe ytterligere kunnskap om fjellfiske, basert på det 

arkeologiske arbeidet ved Tesse og andre kilder. Gjennom arrangementet var det ønskelig 

å få til en bred og god formidling av resultatene, og å spre kunnskap om fortidens 

fjellfiske mer generelt. Det vil også utgis en bok om dette temaet i etterkant av seminaret 

(Mjærum og Wammer in prep.). 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Tesse ligger i Lom og Vågå kommuner, nord i Jotunheimen og på sørsiden av Ottadalen i 

Oppland. Innsjøen befinner seg 853,9 moh. og har et flatemål på om lag 12 km
2
. Vannet 

strekker seg nord-sør, og utløpet til elva Tessa ligger i norddelen. Utløpsområdet var før 

reguleringen delvis en grunn del av Tesse og delvis en del av elveløpet. Nedbørsfeltet 

drenerer høyereliggende områder i Jotunheimen og den viktigste tilførselselven er 

Smådøla med innløpsos i sørvestdel av vannet. I henhold til faglig program for vassdrag 

kan vannet plasseres i fjellskogen og de øvre dalbygder på Østlandet (Indrelid 2009).  

 

I 1941 ble det gitt to konsesjoner for regulering av Tesse (jf. Kgl.res. 2011:2). Den lille 

Tessereguleringen består av 0,8 m oppdemming og 0,7 m senking av vannet, mens den 

store Tessereguleringen innebærer en ytterligere senking av Tesse med 10,9 m. 

Konsesjonen ble stadfestet ved felles kgl.res. 20 august 1948 og her ble også fastsatt 

felles manøvreringsreglement. Det er knyttet 13 kraftverk fordelt på 9 falleiere til 

reguleringen. Alle falleierene er medlemmer av Glommens og Laagens 

Brukseierforening. 

 

 

Figur 3. Observert vannstand i Tesse 1982-2012. Opprinnelig, uregulert vannstand er markert inn. 

Utarbeidet på grunnlag av diagram fra GLB. 

 

Rundt Tesse ligger 20 setrer og områder med dyrkningsjord. Det samlede 

jordbruksarealet er på over 1230 daa., og områdene har stor betydning for grenden 

Garmo/Vårdalen nede i Ottadalen (Kgl.res. 2011:12–13). Seterområdene utgjør et sentralt 

landskapsellement, spesielt i nordvestdel av vannet. Videre er mye av Tesse omgitt av 

skogsområder, og øst og sør er det gode levevilkår for elg, hjort og rådyr (jf. Kgl.res. 

2011:14). Tesse ligger også ved en trekkvei for reinsdyr mellom allmenningen i Vågå og 

skogområdene i Lom (Finstad et al. 2011:56; Kgl.res. 2011:14–15), og omfattende 
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fangstsystemer har tidligere blitt etablert både ved sørdelen og i norddelen av vannet (jf. 

figur 4). Både skogområdene og de mer åpne arealene gir også gode leveforhold for 

småvilt. Ellers er reguleringen med på å prege Tesse i dag. Reguleringssonen på over 12 

høydemeter, i kombinasjon med at terrenget er forholdsvis slakt, har resultert i store 

erosjonsskader.  

 

Ørret er den eneste fiskearten i Tesse, og fiskerettighetene og har langt tilbake i tid tilhørt 

Vårdalen statsallmenning. Det foreligger gode oversikter over avkastningen i Tesse på 

1930-tallet som viser at det var et usedvanlig produktivt ørretvatn. Det ble da årlig fanget 

ca. 9 000 kg ørret i Tesse. Etter reguleringen har fisket gått sterkt tilbake, selv om Tesse 

fortsatt må kunne regnes som et godt fiskevatn (Hegge og Hesthagen 1993:5). I dag tas 

mye av fisken opp med garn og oter, men det blir også drevet stangfiske. 

 

De første steinalderfunnene fra Tesse ble sendt inn til Universitetets Oldsakssamling 

(nåværende KHM) i 1953, og tidlig på 1960-tallet ble det rapportert at det var funnet en 

steinalderboplass i området. I 1964–1967 foretok Oldsaksamlingen derfor flere befaringer 

og totalt 20 boplasser ble påvist. De fleste av disse ligger ved Nåvårseter, ved utløpet av 

Smådøla og ved Tesseosen (se figur 4). Boplassene ble i all vesentlighet påvist ved 

overflatefunn i erosjonssonen. Fokuset den gang var rettet mot steinalderlokaliteter, og 

svært få andre kulturminner ble beskrevet. I forbindelse med kartlegginger knyttet til 

etablering av Økonomisk kartverk på 1980-tallet ble registreringene fra 1960-tallet 

sammenstilt med kunnskap om andre kjente kulturminner i området. Dette resulterte blant 

annet i at flere fangstsystemer for rein nå er kartfestet. 
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Figur 4: Oversikt over kjente førreformatoriske kulturminner ved Tesse. Kartet er basert på 

kulturminnedatabasen Askeladden. 

 

I de senere tiårene har det vært gjennomført registreringer i området ved arkeologer fra 

Oppland fylkeskommune, blant annet for å vurdere kulturminner og landskap i forhold til 

planer om tilrettelegging av området for camping og båtnaust. I denne forbindelse har det 

blitt påvist jernvinneanlegg, samtidig som steinalderlokalitetene og fangstsystemene har 

blitt bedre dokumentert og avgrenset.  
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Som et viktig supplement til registreringene har det også de siste tiårene blitt levert en 

rekke gjenstander til KHM fra erosjonssonen. I hovedsak dreier det seg om funn fra 

steinalderen og ulike former for garnsøkker. Løsfunnene fyller ut det bildet som dannes 

av registreringsfunnene, og de underbygger at det har vært aktivitet rundt store deler av 

vannet over lang tid. I løsfunnmaterialet er heller ikke steinalderfunnene så dominerende, 

og de vitner om at vannet har blitt besøkt og intenst utnyttet i yngre perioder. 

  

I 1990 foretok også den daværende Oldsakssamlingen en arkeologisk utgravning av et 

jernvinneanlegg i forbindelse med nydyrking vest for Tesse (Gustafson et al. 1990, se 

også Larsen 2009:132). Det ble foretatt en mindre utgravning i forbindelse med 

etablering av et naust ved Volnebben i sørvestdel av innsjøen i 2013 (Bjørkli 2015?). 

 

De foretatte registreringene har gitt et innblikk i aktivitetene knyttet til Tesse i 

førreformatorisk tid. Registrering synes imidlertid å ha hatt et fokus på begrensede 

områder, nord og sør ved vannet. I tillegg har det vært prioritert å påvise lokaliteter fra 

steinbrukende tid. Før prosjektoppstart i 2013 ble det derfor ansett som nødvendig å 

foreta ytterligere registreringer for å avklare om det også ligger steinalderlokaliteter i 

mellomliggende områder og for å frembringe mer kunnskap om kulturminner fra andre 

tidsperioder. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

I prosjektplanen fra 2013 står det følgende om prosjektets hovedproblemstilling (Mjærum 

2013): 

 
«Reguleringen innebærer en begrenset oppdemming og kraftig nedtapping. Det anses som 

nødvendig å sikre kunnskapspotensialet til kulturminner som er truet av dette inngrepet, og å 

dokumentere skader som reguleringen har påført kulturminnene. Følgelig vil det bli fokusert på 

aktiviteter som har foregått i strandsonen og i vannet. 

 

Innenfor reguleringssonen er det alt kjent et forholdsvis stort antall kulturminner, og det forventes 

at flere vil fremkomme gjennom registreringsarbeidet. På bakgrunn av det funnmaterialet som 

foreligger, potensialet for å frembringe ny og vesentlig kunnskap og ut fra budsjettrammene 

legges det opp til at prosjektet spesielt vil belyse fisket i Tesse fra steinalder til middelalder. 

 

En rekke kilder vil dermed kunne belyse bruken av Tesse som fiskevann, direkte og indirekte: 

1. Fiskeredskaper i vannet (f.eks. garnsøkker og ev. førreformatoriske sløer). Metode: 

Overflateregistrering, mindre utgravninger. 

2. Fiskeredskaper på boplasser. Metode: Utgravning. 

3. Bein på lokaliteter. Metode: Registrering og utgravning. 

4. Boplassenes alder og beliggenhet. Metode: Registreringer og utgravning. 

5. Båtfunn og maritime konstruksjoner (båtstøer og naust). Metode: Registrering og 

utgravning/dokumentasjon. 

6. De planlagte registreringene og undersøkelsene vil i tillegg frembringe en rekke 

annen informasjon om aktiviteten i området fra steinalder til middelalder. Denne 

kunnskapen vil være avgjørende for å sette fisket inn i en større sammenheng. 

 

Disse kildene vil samlet kunne gi bred forståelse av fiskets betydning i Tesse, og de gir grunnlag 

for å ha fisket i en vid forstand som en hovedproblemstilling.» 

 

I prosjektplanen ble det også formulert fire underproblemstillinger (Mjærum 2013): 

 

5.1.1 NÅR BLE FISKET ETABLERT? 

Tidspunktet for etablering av fisket vil delvis belyses gjennom registrering og undersøkelse av 

boplasspor og gjenstandsfunn fra reguleringssonen. Det er alt kjent om lag 20 boplasser fra 

steinbrukende tid, og beliggenheten i landskapet, artefakt- og økofaktmaterialet vil kunne gi 

vesentlig informasjon om etableringen av fisket. Det foreligger så langt mindre informasjon om 

bosetningsaktiviteten i tidsrommet bronsealder/jernalder–middelalder, og det vil bli prioritert å 

undersøke eventuelle spor etter bygninger, ildsteder og kokegroper fra disse senere periodene. 

 

Det er alt et betydelig antall fiskeredskaper fra vannet, og ved det kommende 

registreringsarbeidet vil det være et fokus på fiskegrunner og fiskeplasser, for å frembringe 

ytterligere materiale. I tillegg vil det bli lagt til rette for at gjenstander som oppbevares privat skal 

levers inn til KHM. For å få mer kunnskap om redskapenes alder vil det bli prioritert og C14-

datere et representativt utvalg.  
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Det vil også være vesentlig å avklare om fiskebestanden har spredd seg naturlig til vannet, eller 

om den er satt ut. For å vurdere dette spørsmålet vil det bli hentet inn ekstern, biologisk 

kompetanse. 

 

5.1.2 HVILKE FISKEREDSKAPER OG METODER BLE ANVENDT? 

Problemstillingen knyttet til endringer av fiske over tid vil også kunne belyses ved 

boplassmateriale og gjenstandsfunn. For å kunne få ett innblikk i endringene i fangstmetoder vil 

det være vesentlig å foreta C14-dateringer av funnmateriale og funnkontekster. I tillegg vil 

analyser av bein kunne si noe om fangstens størrelse gjennom forhistorisk tid og middelalder. 

Indirekte vil fiskens størrelse også kunne si noe om fiskemetoder.  

  

5.1.3 HVORDAN BLE FISKET ORGANISERT?  

Utnyttelsen av fiskeressursene må sees i sammenheng med annen aktivitet. Det vil derfor bli 

fokusert på å avklare om fisket ble kombinert med utnyttelse av utmarksressurser og etter hvert 

med setring. En ytterlighet i en slik kombinasjonsdrift er et «nistefiske», der ørreten har gitt et 

mattilskudd for de som har drevet jakt, fangst, sanking, setring og jernproduksjon. Det kan 

alternativt i perioder ha ligget fiskevær ved Tesse, slik det er kjent fra enkelte andre vann 

(Ekenæs 1979:92–97; Rugsveen 1992) Værene kjennetegnes ved at aktiviteten i all hovedsak har 

vært basert på fiske. For å belyse disse spørsmålene vil det bli foretatt mindre undersøkelser av et 

jernvinneanlegg og fangstanlegg som har strukket seg ned mot den daværende strandlinjen. I 

tillegg vil kildekategorier som boplassfunn og naust kunne bidra med kunnskap om disse 

forholdene.  

 

5.1.4 ANDRE MÅL FOR PROSJEKTET  

Ved siden av at det vil være et hovedfokus på fisket og dets historie, har prosjektet andre og mer 

generelle målsetninger som vil bli hensynstatt i planleggingen og ivaretatt ved undersøkelsene. 

Disse målsetningene er forankret i det faglige programmet for arkeologiske undersøkelser i 

vassdrag (Indrelid 2009).  

 

1. Å sikre kunnskapspotensialet i kulturminnene som er truet av reguleringen, gjennom 

utgravning eller erosjonstiltak. 

2. Å undersøke intensiteten i bosetting og ressursutnyttelse fra steinalder til 

middelalder. 

3. Formidle resultatene gjennom lokale tiltak og vitenskapelig publisering. 

4. Samle inn data som dokumenterer hva slags skader reguleringen påfører 

kulturminnene. 

 

5.2 REGISTRERINGSMETODE OG FORLØP 

Ved undersøkelsene ble det prioritert å frembringe en helhetlig oversikt over 

reguleringssonen, og dermed danne et grunnlag for å vurdere kvaliteten på tidligere 

registeringer. I tillegg var det et spesielt fokus på områdene som ville bli direkte av berørt 

dam- og erosjonssikringstiltak knyttet til reguleringen. Registreringsarbeidet ble 

gjennomført som overflatesøk i reguleringssonen og på eroderte flater rett innenfor 

erosjonskanten, og ved prøvestikking, både utenfor og på kjente lokaliteter. Det ble 

benyttet håndholdt GPS DPOS for innmåling og kontrollmåling av alle lokaliteter og 

funn. 
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I 2013 lyktes det å ferdigstille registeringene i hoveddelen av områdene rundt Tesse som 

vurderes å ha høyest potensial, samtidig som alle områder hvor det var planlagt 

anleggsvirksomhet ble kontrollerte. Det ble imidlertid i liten grad befart på østsiden av 

Tesse. Denne siden har i stor grad brattere strandsone og det var ingen kjente lokaliteter. 

Vannstanden hadde allerede steget mye da registreringene startet, og det var derfor ikke 

mulig å befare i de lavere delene av reguleringssonen.  

 

I 2014 var vannstanden lavere på tidspunktet for undersøkelsene og registreringen av hele 

reguleringssonen til Tesse ble ferdigstilt. I tillegg ble det foretatt maskinell avtorving 

umiddelbart over erosjonskantene ved Dågåtjønnvikje og Nåvårseter (se figur 5). Dette 

var områder med bratte erosjonskanter, hvor det ble vurdert som sannsynlig at erosjon 

ville føre til ytterligere skader på lang sikt. I tillegg gir denne metoden gode muligheter 

for å påvise ildsteder, bygningsspor og andre strukturer. Dette er et kildemateriale som i 

liten grad ble belyst ved andre deler av prosjektet. 

 

I løpet av de to feltsesongene har det blitt foretatt utgravninger og undersøkelser av 

steinalderlokalitetene Tesseosen I og II som ligger helt nord i Lonin, Nåvårseter I S, II, 

IV, VII og Dågåtjønnvikje som ligger ved Volnebben sørvest i Tesse, Kojenebba I og II 

ved utløpet av Smådøla, samt en jernvinnelokalitet, Tessekalven, helt sør i Tesse (se figur 

5). Se nærmere beskrivelse av metode og forløp under kap.8 Utgravningsresultater.  
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Figur 5: Oversikt over hovedområdene for undersøkelsene ved Tesse.  

Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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5.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det er en rekke faglige utfordringer knyttet til utgravninger i regulerte vassdrag. Flere 

utfordringene er som vedrører dette er redegjort for i Faglig program for arkeologiske 

undersøkelser i vassdrag (Indrelid 2009:103–117). En av utfordringene som nevnes er 

tilgjengeligheten av den opprinnelige strandsonen. Tesse et magasin som er regulert 0,8 

meter opp og hele 11,6 meter ned. Den opprinnelige strandlinjen er derfor tilgjengelig på 

store delen av våren og sommeren, og problemene knyttet til vannstand er mindre 

utfordrende enn ved mange andre magasiner. Strandlinjen til den nordlige delen, Lonin, 

har opprinnelig ligget noe lavere. Her steg vannet innover lokalitetene midtsommers (se 

figur 6). Det som derimot er en større utfordring ved Tesse er problemene knyttet til 

erosjon. 

 

 
Figur 6: Tesseosen 1 ved Lonin. Ildsteder graves ut mens vannet stiger.  

Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

5.3.1 EROSJON 

Den forholdsvis lave oppreguleringen medfører at kun sporene etter aktivitet som har 

foregått i vannet og ved strandlinjen var tilgjengelige for undersøkelser innenfor 

sektoravgiftsordningens rammer. Dette forholdet var tatt høyde for i prosjektplanen ved 

at hovedproblemstillingen var knyttet til fiske. Det nødvendige fokuset på strandaktivitet 

skapte imidlertid utfordringer i forhold til ønsket om å sette fisket inn i en større 

sammenheng. 70 år med regulering har satt kraftige spor ved Tesse. 
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Figur 7: T.h. Lonin, et område ved Tesse som er forholdsvis lite skadet av reguleringen. T.v. 

Reguleringssonen i ved selve Tesse. Foto: Birgitte Bjørkli, KHM.  

 

Arbeidet ved vannet Tesse i 2013 og 2014 ga oss en spesiell anledning til å undersøke 

hvordan kulturminnene påvirkes i vann som har vært regulert i lang tid. Det gode 

utgangspunktet skyldes at vannet de mange besøkene av arkeologer de siste tiårene, og 

den gode oversikten som dette har gitt over kulturminnene i vannene. Resultatet er at man 

frembrakte et sjeldent og tankevekkende inntrykk av hvordan kulturminnene i slike 

områder blir skadet over tid. 

 

 Figur 8: Eksempler på soner med ulike bevaringsforhold i et regulert vann. Muligheten for å gjøre 

velbevarte funn er utvilsomt størst i områder hvor markoverflaten blir bevart. Samtidig fører erosjonen til 

at gjenstander, ildsteder og andre spor vaskes frem i andre områder, og følgelig blir de enklere å finne. 

Illustrasjon: Axel Mjærum, KHM, med utgangspunkt i Sundström 2014:figur 9. 

 

Kulturminner som settes under vann, som i regulerte vassdrag, utsettes for skade som 

forringer den vitenskapelige verdien og i verste fall fører til fullstendig ødeleggelse 

(Indrelid 2009:103). Selv innenfor samme magasin vil skadene være svært varierende. 

Enkelte kulturminner blir betydelig skadet, selv etter få års neddemming, mens andre er 

lite påvirket. Det som først og fremst gjør skade på kulturminnene er erosjonen som 

oppstår ved at vannstand i magasinene stadig endres. Erosjon innebærer at partikler rives 

løs og flyttes til et annet og at det fjernes større mengder masser enn det tilføres (Sæterbø 

mfl. 1998: 103). Slik massetransport skyldes ulike forhold i de regulerte vannene, slik 

som strømmen i bekker og elver som renner inn i magasinene, bølgeerosjon langs 

strendene og skader som isdekket påfører på vinterstid. Hvor kraftig erosjonseffekten er, 

har ikke bare sammenheng med hvilke krefter som virker fra vann og vind, andre 

faktorer, slik som hvilke masser som ligger i reguleringssonen og hellingen til terrenget 
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spiller også sterkt inn (Sæterbø mfl. 1998: 104–113). Alt dette er krefter som også virker i 

uregulerte vann, men menneskers inngripen ødelegger en balanse som ofte har dannet seg 

i vannene gjennom årtusener, samtidig som reguleringen gir erosjonskreftene nye 

spillerom. 

 

Tesse ligger forholdsvis høyt opp i fjellet og værutsatt til. Vinderosjon og bølger har ført 

til de største skadene, og fordi vannstanden er hevet med nesten én meter over den 

opprinnelige, har disse kreftene gjort betydelige skader på arealene der den opprinnelige 

strandlinjen lå. Ved Tesse er det ca. 5000 meter strandlinje som er utsatt for slik 

bølgeerosjon (jf. Sollibråten 2011), og på grunn av landskapet rundt Tesse får vinden 

spesielt godt tak fra nord. De største skadene er derfor på de nordvendte strendene. 

Vegetasjonen i reguleringssonen er borte, og sand, grus og stein er vasket ut. Nye 

erosjonssoner oppstår fra dag til dag, og boplasser og aktivitetsområder som har ligget i 

strandkanten vil forsvinne.  

 

Erosjonen i Tesse er også svært markert i områdene hvor de store elvene renner inn i 

vannet, men også mindre bekker og vannstrømmer fører til utvasking av silt- og 

sandmasser når magasinet er nedtappet. Særlig tydelig ble dette dokumentert i 

Dågåtjønnvikje, noe som også kan være en forklaring på at det er funnet så mange 

garnsøkker akkurat her. 

 

Erosjon vil altså i mange tilfeller være ødeleggende for kulturminner. Derimot kan 

nedslamming eller redeponering av sekundære masser i visse tilfeller virke bevarende, 

men samtidig blir kulturminnene gjerne skjult under de redeponerte sedimentene 

(Indrelid 2009:106, jf. figur 8). I Tesse ligger ingen av sporene etter fortidig aktivitet på 

land slik til at de blir utsatt for tilslamming, men det er derimot tilfellet for sløene og de 

mange garnsøkkene som har blitt funnet på bunnen av Tesse. Der kan nok de gode 

bevaringsforhold i stor grad tilskrives at kulturminnene har blitt overlagret av sand, både 

før og etter reguleringen.  

 

I 2011 ble det utført en vurdering av erosjonsforholdene ved Tesse (Sollibråten 2011). 

Forholdene ved tidligere erosjonsutsatte områder ble dokumentert og sammenlignet med 

skader som ble dokumentert i 1993 (NVE 1993). Konklusjonen er at etter 70 års 

regulering, med senking og heving av vannstand, har nå erosjonen i stor grad stabilisert 

seg og det har blitt dannet en ny strandlinje.  

 

Våre undersøkelser kaster ytterligere lys over disse prosessene. Av de totalt 20 

steinalderboplassene ved Tesse har vi befart alle og fått dokumentert erosjonsforholdene 

og hvor mye av kulturminnene som er bevart. På åtte av boplassene var større deler av 

boplassene bevart, men på langt nær alt. På ni var det kun igjen mindre arealer mens tre 

var fullstendig vasket bort. På tross av målrettet leting i 2013 og 2014 ble det ikke funnet 

nye boplasser fra steinalderen. Tallene gir en sjelden innsikt i desimeringstakten og viser 

at tilstanden til kulturminnene er forholdsvis dårlig. Svært mye er altså ødelagt, noe som 

legger klare begrensninger på mulighetene for å grave frem ny viten.  
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Figur 9: Tilstanden til de 20 steinalderboplassene som er kjent rundt Tesse. 

 

Bekymringen for erosjonsskader fikk arkeologer til å besøke Tesse i 1964, og alt da ble 

det beskrevet hvordan erosjonen hadde ført til utrasing og utvasking av strandsonen 

(Martens 1964, Hiim og Martens 1967: 58). Beskrivelsene den gangen forteller også om 

et værhardt vann hvor vind og bølger også har flyttet masser før reguleringen. En av 

boplassene som ble beskrevet i 1967 var Nåvårseter II (Hiim og Martens 1967), og om 

man sammenholder den med dagens tilstand kan man få et inntrykk av 

erosjonsutviklingen. Beskrivelse derfra er som følger: «Boplassen ligger på et grusplatå 

like ved vannet, ca. 2-3 meter over høgste vannstand. Også her er torva slitt vekk av 

vinden, slik at det som ble funnet lå helt i dagen. Også her spor etter ildsteder.». Da 

lokaliteten ble kontrollregistrert i 2006 ble det kun funnet noe skjørbrent stein i overflaten 

i en eksponert gruslomme på flaten like overfor vannet (Amundsen 2007). Ved våre 

befaringer i 2013 og 2014 lå hele boplassen i reguleringssonen og den gamle 

markoverflaten var helt borte. Vi fant enkelte skjørbrente stein, men undersøkelsen ga 

ellers få resultater. Det ble heller ikke gjort funn i erosjonskanten, noe som ofte er tilfellet 

der boplasser er i ferd med å rase ut. Vi foretok en innmåling på bakgrunn av de tidligere 

beskrivelsene, for å kunne estimere hvor mye av neset og derav også steinalderboplassen 

som var erodert vekk. Trolig har mellom 8 og 10 meter blitt vasket helt bort. 

Vegetasjonsdekket var altså borte alt i 1967, kanskje delvis på grunn av reguleringen. 40 

år senere var boplassen nærmest utradert. 

 

Et annet illustrativt eksempel på en boplass som har blitt utsatt for kraftig erosjon er 

Tesseosen VII (figur 10). Her bemerkes utrast torv, kull, og stein som har vært oppvarmet 

i 1967 (Hiim og Martens 1967: 62). Denne lå svært utsatt til helt i nordenden av Tesse 

der bølgeerosjonen har ødelagt mye av den opprinnelige strandsonen, og boplassen er nå 

å betrakte som tapt. 
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Figur 10: Steinalderboplassen Tesseosen VII helt nord i Tesse. Som vi ser av flyfotoet er hele området der 

boplassen har ligget totalt ødelagt av erosjon. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM. 

 

Både det helhetlige inntrykket og beskrivelsen av kulturminnene gjennom årene tyder på 

at reguleringen på 1940-tallet tidlig bidro til at torvdekket forsvant og til at gjenstander 

ble gravd frem. På 1960-tallet var fortsatt mye bevart, men mye lå også eksponert. I løpet 

av de neste tiårene har kulturminnene blitt påført vesentlige skader, og i 2006 var mye 

forsvunnet. Vi har i løpet av våre undersøkelser observert at det på enkelte steder fortsatt 

raser ut fra bratte, meterhøye erosjonskanter og at noen av steinalderboplassene sakte, 

men sikkert spises opp av bølgene. Likevel er det holdepunkter for at erosjonsprosessene 

delvis har stoppet opp, også de arkeologiske innrapporteringene gir holdepunkter som 

støtter fagrapporten som sier at situasjonen til en viss grad har stabilisert seg. 

 

5.3.2 BRUK OG GJENBRUK AV LOKALITETER 

De strandbundne steinalderlokalitetene som har ligget i kyststrøkene ved Oslofjorden  

er ofte enfasede, og de har hatt kort brukstid (Glørstad 2004b, Solheim og Damlien 2013, 

Melvold og Persson 2014, Reitan og Persson 2014). Dette skyldes at strandlinjen gradvis 

har forflyttet seg ettersom landet hevet seg etter siste istid. Strandlinjene knyttet til 

vassdrag har ofte vært mer stabile, og gunstig beliggende plasser har blitt besøkt gjentatte 

ganger.  

 

Den store tidsdybden ved mange av de strandbundne lokalitetene viser at slike gjenbesøk 

har vært vanlige ved Tesse. Fangst og jakt, og sannsynligvis også fisket har bidratt til at 

strandsonen ved Tesse har vært et attraktivt aktivitetsområde i store deler av steinalderen. 

De gjentatte besøkene har bidratt til et stort antall lokaliteter. Utgravningene viser også at 

gjenbruk ikke bare er knyttet til bestemte områder, men også at nøyaktig de samme 

stedene har blitt besøkt gjentatte ganger. På flere av lokalitetene er det funnet gjenstander 
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fra ulike tidsperioder innenfor de samme graveenhetene, og tidvis vitner C14-dateringene 

om flere bruksfaser enn de som fanges opp på bakgrunn av gjenstandsmaterialet. Slik 

gjenbruk kan til dels forstås ut fra rent praktiske forhold. Enkelte flater utmerker seg som 

naturlige oppholdssteder. Samtidig har det trolig foregått rydding av stein, etablering av 

ildsteder og annen tilrettelegging ved boplassene, noe som kan tenkes å ha øke 

sannsynligheten for videre bruk. I enkelte tilfeller kan også gjenbesøkene være direkte 

knyttet til kunnskap og tradisjon. Man kan for eksempel ha ønsket å slå seg ned på steder 

hvor man fant spor etter mennesker, enten fordi man antar at andre har tatt fornuftige valg 

eller fordi man på denne måten knytter seg tett til fortiden.  

 

Uansett årsak skaper gjenbruken tolkningsmessige utfordringer. Det var ingen vertikal 

stratigrafi på lokalitetene, dvs. at gjenstander fra ulike tidsrom lå i de samme dybdene. De 

gjentatte besøkene skaper også et fravær av horisontal stratigrafi, noe som innebærer at 

man må være forsiktig med å konkludere med at gjenstander og strukturer som har blitt 

funnet på samme sted nødvendigvis ble etterlatt på samme tidspunkt. Det kan være 

vanskelig å vurdere størrelsen på boplassen og omfanget av aktiviteten knyttet til ulike 

opphold. En kan også tenke seg muligheten for gjenbruk av råstoff, og materialet er lite 

egnet til råstoffanalyser basert på avfallsmaterialet. På bakgrunn av dette må man være 

varsom med å knytte sammen gjenstandsfunn og strukturer som ikke har blitt datert på 

bakgrunn av typologi eller ved C14-dateringer. 

 

5.3.3 RADIOLOGISKE DATERINGER AV LOKALITETENE  

Mange av C14-dateringene fra eldre undersøkelser i innlandsområdene i Sør-Norge er 

gjennomført på trekull. Egenalderen til treet kan virke inn på tidfestingene. I 

fjellområdene har trolig også døde trær blitt benyttet, noe som kan resultere i for høy 

datert alder (Loftsgarden et al. 2013). Trekull kan også dannes naturlig, da spesielt ved 

skogbrann. Selv om hoveddelen av dateringene er gjort på materiale fra ildsteder, kan det 

ikke utelukkes at enkelte trekulldateringer fra steinalderboplasser tidfester naturlige 

hendelser. Det er også en utfordring at mange av dateringene er utført på et tidspunkt 

hvor konvensjonell dateringsteknologi ble benyttet. Dateringene har ofte en forholdsvis 

stor feilmargin, i mange tilfeller 90–350 år. Dagens akseleratorteknologi (Accelerator 

mass spectrometry (AMS)) gir mer presise dateringer av steinalderaktiviteten, ofte med et 

avvik på ±30–60 år. 

 

I utgangspunktet var det ønskelig å foreta C14-dateringene fra lokalitetene ved Tesse på 

brente bein. Det er en stor fordel at de brente beinene på boplassene kan knyttes direkte 

til den menneskelige aktiviteten. Det er heftet kildekritiske problemer til bruk av brente 

bein som dateringsmateriale, men det er allikevel antatt slike dateringer gir en god 

tidsangivelse for deponeringstidspunktet (Olsen et al. 2008, Olsen et al. 2011), og 

følgelig av menneskelig aktivitet på stedet. Dessverre var det innsamlede beinmaterialet 

fra steinalderboplassene ved Tesse sterkt fragmentert og lot seg derfor ikke datere. Alle 

C14 dateringer er derfor foretatt på trekull.  
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6 REGISTRERINGSRESULTATER 

Ut fra registeringsresultatene konkluderes det med at tidligere registeringer har hatt en 

forholdsvis høy kvalitet. Samtidig viste overflatesøk og prøvestikking at lokalitetene ved 

Lonin i begrenset grad var skadet av reguleringen, men vanskelig å gjenfinne. 

Lokalitetene ved selve Tesse er dårligere bevart. Registeringene viser også at aktiviteten 

fra steinalder er dominerende blant de påviste kulturminnene, mens spor etter yngre 

aktivitet har vært mere krevende å finne. Det ble ikke registrert noen nye lokaliteter.  

Nedenfor følger en oversikt over registreringene utført i forbindelse med anleggsarbeid 

og erosjonstiltak knyttet til den reviderte konsesjonen, fulgt av en oversikt over registrerte 

lokaliteter ved de tre hovedområdene langs Tesse: Lonin/Tesseosen, 

Nåvårseter/Volnebben/Dågåtjønnvikje og Smådøla (se figur 5).  

 

Det ble foretatt registreringer rundt hele Tesse, men det ble ikke påvist nye lokaliteter 

utover de som var kjent tidligere, det ble kun gjort et enkelt løsfunn i reguleringssonen 

ved nordre Byrtnes, en skiferspiss (C60092). I samme område har det også tidligere blitt 

funnet to skiferspisser (C57349/1-2). 

 

6.1 ANLEGGSARBEID OG EROSJONSTILTAK KNYTTET TIL DEN REVIDERTE 

KONSESJONEN 

GLB skulle utføre fem tiltak knyttet til den reviderte konsesjonen.  

 Terskel mellom Ostjønna og Tesse.  

 Dam Tesseosen skal oppgraderes.  

 Erosjonstiltak 1 er en strandsonesikring med tilført stein.  

 Erosjonstiltak 2 er punktvis opprensking av utløp fra dreneringsgrøfter som 

hovedsakelig er lokalisert i grenser mellom dyrkingsfeltene ved Tverrlandet.  

 Erosjonstiltak 3 er erosjonssikring i forbindelse med et nå avstengt elveløp, men 

hvor fortsatt erosjon kan berøre dyrket mark. 
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Figur 11: Planlagte arbeider knyttet til reguleringen ved Tesse. Utarbeidet av Axel Mjærum med 

utgangspunkt i kart laget av GLB. 

 

Alle områdene for anleggsarbeid og tiltak ble befart i 2013. En eventuell konflikt mellom 

anleggsarbeid ved terskelen mellom Ostjønna og Tesse, og lokalitetene Tesseosen II og 

III ble avkreftet da disse lokalitetene ikke ble gjenfunnet og er å betrakte som tapte (se 

kap.7.2). Det ble påvist funn ca. 10 meter øst for kartmarkeringen til Tesseosen II i 

Askeladden. Dette har blitt tolket som en forlengelse av Tesseosen II, selv om dette er 

noe usikkert. Det ble foretatt en liten utgraving av funnområdet i 2014 (se kap.8 for 

resultater). 

 

I anleggsområdet for dam ved Tesseosen, ble det funnet en mulig fangstgrop, id 173541. 

Denne ble undersøkt i 2014, men raskt avskrevet som natur eller som et resultat av 

etableringen av en nærliggende vei eller dam rett ved.  

 

 

Terskel mellom Tesse og 

Ostjønna 
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6.2 LONIN/TESSEOSEN 

Befaringene rundt Lonin ble ferdigstilt i 2013. I 1964 registrerte Irmelin Martens 7 

steinalderlokaliteter (Tesseosen I-VII) rundt Lonin, i hovedsak på østsiden (se figur 12) 

(Martens 1964). Disse ble kontrollregistrert, men kun to av dem lot seg gjenfinne ved 

overflatesøk, Tesseosen I og II. Tesseosen I ble gravd ut i 2013 (se kap.8.1). Det var ikke 

mulig å finne spor etter Tesseosen II der det er markert i kartet fra registreringene i 1964, 

men det ble påvist funn ca. 10 meter øst for dette som er tolket som en forlengelse av 

lokaliteten. Det ble foretatt en mindre undersøkelse av denne lokaliteten i 2014 (se 

kap.7.2). Tesseosen III lot seg ikke gjenfinne, selv ved flere overflatesøk. All torv og 

jordsmonn var vasket vekk, og denne lokaliteten er å betrakte som tapt på grunn av 

erosjon fra Tesse. Det vil trolig være mulig å påvise de andre lokalitetene med 

prøvestikking/graving da disse lå i områder som var lite påvirket av erosjon, men dette 

ble ikke prioritert innenfor prosjektets rammer, da de ikke sto i umiddelbar fare for å bli 

ødelagt. Det ble prøvestukket mellom lokalitetene (se figur 12), uten resultater, og 

kvaliteten av de tidligere registreringene er vurdert til å være god. 

 

 
Figur 12: Oversikt over lokalitetene ved Lonin, Tesseosen I-VII, og prøvestikk rundt Lonin.  

Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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Tabell 4: Lokaliteter ved Tesseosen/Lonin. 

Askeladden 

id 

Navn Art Beskrivelse 

(hentet fra Askeladden) 

Kommentar 

Id 31760 Tesseosen 1 Boplass fra 

steinalder 

Boplassen ligger ved Ø-bredden og på en 

smal landstripe med dårlig jordsmonn der 

små bergrygger stikker opp overalt. I 

prøvestikk ble det påvist kull og skjørbrent 

stein flere steder. Funnene var få og spredte 

bortsett fra S-enden av boplassen hvor det på 

et ganske lite område ble funnet en samling 

avslag mørk, lagdelt bergart. Endel av dem 

lå i overflaten på en flekk hvor torven 

manglet. Endel ble også funnet i et mørkt lag 

under torven. Vannstanden var ved 

befaringen noe lavere enn den normale. 

Boplassen virket sterkt utvasket, og området 

kan lett ha vært overskyllet under flom. 

Boplassen var funnet tidligere av 

herredsagronom Brekken og befaringen i 

1964 ble foretatt for å bringe på det rene om 

reguleringen ville ha noen innvirkning på 

boplassen. Irmelin Martens 1964. 

Gravd ut i 

2013, se 

resultater i 

kap. 7.1. 

Id 51488 Tesseosen II  Boplass fra 

steinalder 

Boplassen lå på en stor, flat tange. Funnene 

lå helt i dagen i karrig jordsmonn og på et 

svaberg. Irmelin Martens 1964. 

Ikke 

gjenfunnet, 

trolig erodert 

vekk, men 

gjort funn rett 

øst for 

lokaliteten. 

Disse funnene 

er tolket som 

en forlengelse 

av lokaliteten 

og ble 

undersøkt 

nærmere i 

2014 (kap. 

7.2). 

Id 12075 Tesseosen 

III 

Boplass fra 

steinalder 

Det ble gjort funn i stranden på en strekning 

av 80-90m, de Ø-ligste lå ca. 20m V for 

utløpet. Irmelin Martens 1964. 

Ikke 

gjenfunnet, 

selv ved flere 

forsøk. Trolig 

erodert vekk 

da den ligger 

spesielt 

eksponert til i 

nordenden av 

Tesse der 

bølgene får 

ekstra godt 

tak.  

Id 79990 Tesseosen 

IV 

Boplass fra 

steinalder 

Boplassen ligger ca. 350m S for 7030 L44, 

Tessosen I, på Ø-sida av Tesse. Den ligger 

på en smal landstripe nede ved elva, på 

innsida avgrenses den av en bratt 

bergskråning. Like utenfor ligger en liten øy 

som trolig har vært landfast med odden på 

Overflate-

befart i 2013 

uten å finne 

funn, ikke 

prøvestukket. 
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lav vannstand. Der er det funnet et 

kvartsittavslag. Boplassen ligger så lavt at 

den er sterkt skadet av oppdemningen, og 

antagelig ligger en del av den under vann. 

Grunnen er steinet og ujevn. Funnene er 

gjort på en strekning av ca. 50m. Der var 

også en del skjørbrent. Irmelin Martens 

1964. 

Id 79991 Tesseosen V Boplass fra 

steinalder 

Boplassområdet er trolig lite. Det ligger ca. 

2-3m over normalvannstand i Tessa og like 

ved vatnet. En bergknaus stuper bratt ned i 

vatnet, men like N for knausen er det en liten 

vik som må være en ideell båtplass. 

Bergknausen som stikker frem er nokså flat 

på toppen. Fjellet er bart på enkelte flekker, 

ellers er det et tynt gruslag og delvis et lite 

humuslag øverst. Her ble det funnet noen 

avslag kvarts/kvartsitt. Like innenfor 

boplassområdet er ei hytte. Irmelin Martens 

1964. 

Overflate-

befart i 2013 

uten å finne 

funn, ikke 

prøvestukket. 

Id 170476 Tesseosen 

VI 

Boplass fra 

steinalder 

Steinalderlokalitet. Registrert første gang i 

1967 av Irmelin Martens.  

Overflate-

befart i 2013 

uten å finne 

funn, ikke 

prøvestukket. 

Id 70270 Tesseosen 

VII 

Boplass fra 

steinalder 

I området ble det ved registreringen i 1964 

funnet avslag i den utraste torva ved den 

første odden på Ø-siden, S for Tessas utløp. 

Det var rester etter kull og skjørbrent stein i 

torva. Stranden er steinet, til dels med 

kjempestor stein. Det ble ikke tatt prøvestikk 

ved reg. 1982. 

Overflate-

befart i 2013 

uten å finne 

funn, ikke 

prøvestukket. 

 

 
Figur 13: T.v. østsiden av Lonin der det tidligere er registrert flere steinalderlokaliteter og 

bevaringsforholdene ser ut til å være relativt gode. T.h. funnområde rett øst for Tesseosen II, trolig en 

forlengelse av lokaliteten.  

Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM. 
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6.3 NÅVÅRSETER/VOLNEBBEN 

Lokalitetene ved Volnebben (Nåvårseter I-VII) ble først registrert av Irmelin Martens i 

1967, og kontrollregistrert av Hilde R. Amundsen i 2006 (Amundsen 2007) (se figur 14). 

I 2013 ble det kun foretatt en innledende overflatebefaring av lokalitetene og det ble det 

gjort en vurdering av hvilke lokaliteter som skal prioriteres for videre undersøkelser i 

2014. Basert på hvilke som trolig var best bevart, og derav trolig også ville belyse 

prosjektets problemstillinger best ved en utgravning, falt valget på Nåvårseter I S, II og 

VII. Det ble også bestemt at Nåvårseter IV og Dågåtjønnvikje skulle undersøkes nærmere 

ved maskinell sjakting. Se kap.7 Utgravningsresultater for nærmere beskrivelser. 

 
Figur 14: Oversikt over lokalitetene ved Nåvårseter/Volnebben, på østsiden av Tesse. Kart: Ellen Kathrine 

Friis, KHM.  

 
Tabell 5: Lokaliteter ved Nåvårseter/Volnebben. 

Askeladden 

id 

Navn Art Beskrivelse 

(hentet fra Askeladden) 

Kommentar 

Id 31775 Nåvårseter 

I S 

Boplass fra 

steinalder 

Boplassen ligger på en stor, bred grusterrasse 

som ligger på S-siden av bekken fra 

Dågåtjønne. Bekkeløpet var i 1967 erstattet av 

en kanal og det ble gjort funn ca. 40m S-over 

fra kanalen og i området mellom denne og 

bekken. Ved kontrollregistrering av lokaliteten 

20.09.2006 ved H. R. Amundsen, Oppland fk 

ble det funnet artefakter i to områder innenfor 

lokaliteten; 1) tre kvartsittavslag funnet i 

overflaten i N-del av lokaliteten, like N for 

bekk/kanal og 2) et kvartsittavslag og et 

forarbeid/emne til flateretusjert spiss i hvit 

kvartsitt funnet i overflaten i stien i anslagsvis 

Overflate-

befart i 2013, 

ikke 

prøvestukket.  

Utgravning i 

2014 (se 

kap.7.3).  
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midtre del av lokaliteten, og S for bekk/kanal. 

Det ble i tillegg observert spredt kokstein ved 

funnene. Lokaliteten synes relativt godt 

bevart, da den ligger på den første brinken 

(terrasse) overfor vannkanten. Den er derimot 

noe skadet ved at opprinnelig bekkeløp er 

erstattet av en gravd kanal. Vegetasjonsdekket 

er fjernet i dette området og også i andre deler 

av lokaliteten, med synlig utvaskings-

/anrikningslag med artefakter og kokstein i 

dagen. 

Id 80002 Nåvårseter 

I N 

Boplass fra 

steinalder 

Boplassen ligger på en terrasse som er 

flekkvis bar ellers gresskledd. Jordsmonnet er 

meget steinet. Flere steder lå det ved 

registreringen i 1967, skjørbrent stein i dagen 

og det ble funnet kull og skjørbrent stein nede 

i jorda. Forøvrig ser det ut til å være lite 

kulturlag bevart. Det ble funnet, også i 1967, 

en del små kvartsavslag på terrassen, de fleste 

lå omtrent midt på. Ved kontrollregistrering av 

lokaliteten 20.09.2006 ved H. R. Amundsen, 

Oppland fk ble det funnet artefakter i form av 

et kvartsittavslag, en sannsynlig bipolær 

kjerne i kvarts og noe spredt kokstein i 

eksponert gruslomme/i overflaten i S-del av 

lokaliteten. Lokaliteten synes relativt godt 

bevart, da den ligger på den første brinken 

(terrasse) overfor vannkanten. 

Vegetasjonsdekket er derimot fjernet flere 

steder, med synlig utvaskings-/anrikningslag 

med artefakter og kokstein i dagen.  

Overflate-

befart i 2013, 

ikke 

prøvestukket. 

. 

Id 70275 Nåvårseter 

II 

Boplass fra 

steinalder 

Boplassen ligger på et grusplatå like ved 

vannet, ca. 2-3m over høyeste vannstand. 

Torva er slitt bort av vinden og det ble gjort 

funn som lå i dagen (1967). Spor etter 

ildsteder. Ved kontrollregistrering av 

lokaliteten 20.09.2006 ved H. R. Amundsen, 

Oppland fk ble det funnet noe kokstein i 

overflaten i en eksponert gruslomme på flaten 

like overfor vannet. Ingen artefakter ble 

observert under registreringen. Lokaliteten 

synes relativt godt bevart. 

Overflate-

befart i 2013, 

ikke 

prøvestukket. 

Utgravning i 

2014 (se 

kap.7.4). 

Id 31771 Nåvårseter 

III 

Boplass fra 

steinalder 

Boplassen ligger ytterst på SØ-siden av 

Volnebben, den store odden som stikker ut i 

Tesse N for Nåvåseter I. Her ble det i 1967 

funnet nokså mange kvarts/kvartsittavslag, 

mesteparten mye større og grovere enn det 

som er funnet på de andre 

Nåvårseterboplassene. Boplassområdet er 

nesten fritt for vegetasjon; det er værhardt 

med sand og grus og en del større stein. Flere 

steder er det spor etter kull, skjørbrent stein og 

raudbrent sand. Utenfor boplassen er det ei 

stor grunne. Denne lå tørr ved registreringen 

1967 fordi Tesse da var sterkt nedtappet. På 

denne grunna er det at de spesielle 

fiskesøkkene som ser ut som skistavtrinser er 

Overflate-

befart i 2013, 

ikke 

prøvestukket. 
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funnet. Det ble ikke funnet steinaldersaker på 

denne grunna i 1967. Ved kontrollregistrering 

av lokaliteten 21.09.2006 ved H. R. 

Amundsen, Oppland fk ble det funnet 

artefakter i form av kvartsittavslag, brent bein 

og noe kokstein i overflaten i to delområder av 

lokaliteten; 1) tre kvartsittavslag, funnet i 

eksponert gruslomme/i overflaten i N-del av 

lokaliteten, ca. 12 m NØ for nyere oppført 

grunnmur til båtnaust. 2) 12 kvartsittavslag og 

et brent bein, funnet i eksponert gruslomme/i 

omrotete masser i overflaten og fra et 

prøvestikk i SV-hjørne av grunnmur til 

båtnaust. Lokaliteten er ikke tilfredstillende 

avgrenset i terrenget. I en kunstig nedskjæring 

langs naustets lengderetning i N-del er det et 

tydelig kulturlag som strekker seg ca. 6 m N-S 

i profilens lengderetning. 

Id 12078 Nåvårseter 

IV 

Boplass fra 

steinalder 

Innerst på SV-siden av en bukt: 

Steinalderboplass der mesteparten av 

boplassområdet er dekket av grastorv. 

Antagelig strekker boplassen seg helt ned til 

den flate sandstranda. I stien som går over 

boplassen var det skjørbrent stein og mye kull. 

Ifølge I. Martens er dette en boplass som 

burde graves ut. Ved kontrollregistrering av 

lokaliteten 21.09.2006 ved H. R. Amundsen, 

Oppland fk ble det påvist noe spredt kokstein 

og små kullflekker i stien som går gjennom 

lokalitetsområdet. Det ble ikke observert 

artefakter. I et langsmalt parti i øvre del av 

lokaliteten er det flere mulige hustufter og 

større og små groper. Strukturene er mer eller 

mindre tydelige og ikke alle er like enkle å 

avgrense/definere, blant annet pga. tett 

vierkratt. De mulige hustuftene er kvadratiske 

mot rektangulære nedgravninger omgitt av 

lave voller. En spesielt tydelig, og ikke 

overgrodd tuft ligger i SØ-del av lokaliteten. 

Den har mulige syllsteiner i både NV- og NØ-

hjørne. Ved et prøvestikk i vestre del av vollen 

ble det påvist to større skjørbrente stein, 

brunjord og kullblandet jord, som klart peker 

mot kulturpåvirkning. Mål; ca. 5 x 6 m. En 

grop ligger inntil SØ-hjørnet av denne tufta. 

Ved prøvestikk i denne ble det kun påvist 

brunjord, ikke kull. Det ble tatt flere 

prøvestikk og stukket med jordbor både 

innenfor og rundt de øvrige mulige 

strukturene. Det ble påvist noe kullblandet 

jord i flere av gropene, men ingen klare 

kullhorisonter i likhet med hva som er vanlig i 

regulære kullgroper. Området med synlige 

strukturer av denne art er omlag 70 m NV-SØ 

(langs stranda) x 15 m N-S (på det bredeste). 

Det er et åpent spørsmål om de mulige tuftene 

og gropene representerer aktiviteter i jernalder 

Overflate-

befart i 2013, 

ikke 

prøvestukket. 

Undersøkt 

ved maskinell 

sjakting i 

2014 (se 

kap.7.5). 
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og middelalder. Det er mulig strukturene, 

spesielt de kullblandete gropene, kan 

representere et jernvinneanlegg, men det er 

usikkert da det ikke er påvist slagg i området 

(jfr. et registrert jernvinneanlegg med mye 

slagg i dagen ikke langt SØ for denne 

lokaliteten, se ID 12084). Det ble stukket og 

gravd med spade i flere lave hauger innenfor 

og ved området, men uten funn av slagg. 

Aktiviteter i nyere tid kan heller ikke 

utelukkes. Verken alder eller funksjon er 

sikkert bekreftet, og lokaliteten bør 

undersøkes mer detaljert med tanke på dette. 

Det er sannsynlig at både steinbrukende tid og 

nyere perioder er representert innenfor det 

samme lokalitetsområdet. Lokalitetens øvre 

parti er noe beskadiget og tildekket av en 

danseplatting, nyere ildsteder, benker og stoler 

etc. i tilknytning til campingliv i området. 

Nedre del er til dels utvasket som en følge av 

bølgeslag, både naturlige og som et resultat av 

vassdragsreguleringen. 

Id 41785 Nåvårseter 

V 

Boplass fra 

steinalder 

Boplassen ligger i en senkning mellom 2 

grusrygger. Den ene grusryggen, i NØ, danner 

skillet mot boplassen 7030 O16 R06 = 

Nåvårseter VI. Den andre,i SV, er større og 

mer markert. Området er uten 

vegetasjonsdekke og funnene lå ved 

registreringen i 1967 fremme i dagen. Det ble 

også funnet skjørbrent stein. Ved 

kontrollregistrering av lokaliteten 20.09.2006 

ved H. R. Amundsen, Oppland fk ble det 

funnet til dels mye spredt kokstein i 

overflaten, spesielt i den delen av lokaliteten 

som ligger nær vannet. Ingen artefakter ble 

observert under registreringen. Spesielt nedre 

del av lokaliteten, dvs. langs strandlinjen, er til 

dels utvasket som en følge av bølgeslag, både 

naturlige og som et resultat av 

vassdragsreguleringen. 

Overflate-

befart i 2013, 

ikke 

prøvestukket. 

Id 31770 Nåvårseter 

VI 

Boplass fra 

steinalder 

Lokaliteten ligger på en liten flate på Ø-siden 

av den grusryggen som avgrenser Nåvårseter 

V (7030 O16 R05)mot NØ. Boplassen er liten 

og ligger 3-4m fra strandkanten. Avslagene lå 

i et 2-5cm tykt, grått, kullblandet sandlag, ca 

10-15cm under torven. De andre lagene var 

sterile. Andre prøvestikk var negative, bortsett 

fra at det var litt kull i dem. Ved 

kontrollregistrering av lokaliteten 20.09.2006 

ved H. R. Amundsen, Oppland fk ble det 

verken observert kokstein eller artefakter, men 

avtrykk etter gamle prøvestikk ble gjenfunnet. 

Lokaliteten synes relativt godt bevart, med 

unntak av at nedre del, ved selve strandlinjen, 

er til dels utvasket som en følge av bølgeslag, 

både naturlige og som et resultat av 

vassdragsreguleringen. 

Overflate-

befart i 2013, 

ikke 

prøvestukket. 
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Id 51491 Nåvårseter 

VII 

Boplass fra 

steinalder 

100m N for Nåvårseter: Steinalderboplassen 

ligger på noen avblåste flekker uten torv 

ytterst på strandkanten. Her ble det i 1967 

funnet avslag sammen med kull og skjørbrent 

stein. Strandkanten som er lav-, mose og 

krattbevokst, skråner forholdsvis bratt ned mot 

vannet og en til dels storsteinet strand. Ved 

kontrollregistrering av lokaliteten 20.09.2006 

ved H. R. Amundsen, Oppland fk ble det 

funnet noe kokstein i overflaten i en eksponert 

gruslomme på flaten like overfor vannet. 

Ingen artefakter ble observert under 

registreringen. Lokaliteten synes godt bevart.    

Overflate-

befart i 2013, 

ikke 

prøvestukket. 

Undersøkt i 

2014 (se 

kap.7.6). 

Id 12084 Dågåtjønn

vikje 

Jernfrem-

stillings-

anlegg 

På en noe ujevn flate mellom tjernet og 

strandkanten av Tesse: 5 runde groper, klart 

markert og lett synlig. Bevokst med brisk, 

dvergbjørk, lyng og gress. I tilknytning til 

gropene ble det funnet slagg, kull og 

skjørbrent stein. D 0,5-1m, dybde 0,2-0,3m.  

Fragment av gul flint funnet i 1997 eller 1998 

av Jan Stokstad. Funnet i overflaten. Ved 

kontrollregistrering av lokaliteten 20.09.2006 

ved H. R. Amundsen, Oppland fk ble det 

funnet mye slagg i overflaten, og overnevnte 

groper ble gjenfunnet. Den delen av 

jernvinneanlegget som ligger i østre del av 

lokaliteten og nærmest vannet er i ferd med å 

rase ut i erosjonskanten her. I profilen ble det 

observert et tydelig, horisontalt kull-lag like 

under torva og mellom denne og 

utvaskningslaget. Kull-laget var ca. 3-4 cm 

tykt og er et kulturlag, som høyst sannsynlig 

har sammenheng med jernvinna. En av 

gropene ligger bevart ikke langt fra 

erosjonskanten. Det er fare for at den raser ut i 

tidens løp. Tre ditto mulige groper ligger ikke 

langt fra denne, men litt lenger inn på flaten. I 

denne ene ble det påvist moderne glass ved 

prøvestikking. Det er en mulighet for at disse 

gropene eller "groplignende strukturene" 

heller kan representere rester etter en nyere 

tuft eller en annen form for nedgravning på 

det eldre jernvinneanlegget, men dette er ikke 

sikkert bekreftet/avkreftet. På flaten overfor 

dette området og i vestre del av lokaliteten 

ligger i alle fall tre større groper. Det ble 

påvist slagg i en av disse ved prøvestikking. 

Sannsynligvis er selve anlegget lokalisert i 

dette området. Det er flere små hauger rundt 

gropene; sannsynlige slagghauger. 

Jernvinneanlegget er til dels beskadiget av 

erosjon ved vannkanten og et mulig nyere tids 

inngrep, se overstående.    

Undersøkt 

ved maskinell 

sjakting i 

2014 (se 

kap.7.7). 
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Figur 15: Et par oversiktsbilder fra Volnebben. Foto: Birgitte Bjørkli, KHM.  

 

6.4 SMÅDØLA 

Elva Smådøla som renner ut sørvest i Tesse har tidligere hatt fem ulike løp og området 

ved utløpsosen har i lang tid vært et viktig område for sløefiske med flere fiskedammer 

(Hesthagen 2011). Etter reguleringen av Tesse og Veooverføringen har fire av løpene 

blitt stengt av, og Smådøla har nå kun ett løp. 

 

Det er tidligere registrert fem lokaliteter (Smådøla I-V) på østsiden av utløpet til 

Smådøla. Alle lokalitetene ble overflatebefart i 2013, og det ble raskt klart at erosjonen 

av lokalitetene har vært kraftig og bevaringsforholdene var dårlige. Det ble besluttet at 

Smådøla V skulle graves ut, og den fikk navnet Kojenebba I. Det ble også prøvegravd på 

Smådøla IV (Kojenebba II), men den var mer eller mindre erodert helt bort. Se kap.7.8 og 

7.9 for resultater fra utgravningene.  

 

Det ble registrert en mulig tuft med et sentralt ildsted i området mellom Kojenebba I og 

II. Tuften og ildstedet ble undersøkt i 2013, men det ble konkludert med at disse var fra 

nyere tid da det ble funnet moderne gjenstander i ildstedet. Det ble også foretatt en 

undersøkelse av et mulig ildsted sør for Kojenebba I, som fikk navnet Kojenebba IV i 

felt. Dette ble avskrevet som moderne i forbindelse med undersøkelsen.  
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Figur 16: Oversikt over lokalitetene ved utløpet av Smådøla, Smådøla I-V og Kojenebba I-III.  

Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

 
Tabell 6: Lokaliteter ved Smådøla. 

Askeladden 

id 

Navn Art Beskrivelse 

(hentet fra Askeladden) 

Kommentar 

Id 12131, 

41848,  

51556. 

Smådøla I-III Boplass fra 

steinalder 

I: Boplassen ligger ved elva Smådøla, SV 

for hovedløpet, ca. 300m ovenfor 

utløpsosen og bare 2-3m fra elvebakken. 

Oldsaker ble funnet på et lite område som 

var helt uten vegetasjon og torvlaget var 

borte. Det var nærmest ei sandgrop, 

størrelse ca. 25-30kvm og lå lavere enn 

terrenget omkring. Boplassen ligger svært 

værhardt til. 

II: Boplassen ligger ved Smådøla. Det som 

er synlig er en stor sandgrop, men 

boplassen er antagelig mye større enn 

selve gropa. I den ene kanten var det i 

1967 synlig mye skjørbrent stein, kull og 

rødbrent sand. 

III: Boplassen ligger nær Tesse og 40-50m 

fra Smådøla og i en sandgrop som P18 

R01, R02. Også her er det spor av 

skjørbrent stein. 

Overflate-

befart i 2013. 

Det ligger 

enkelte funn i 

overflaten, 

avslag av 

kvartsitt og 

flint. Det er 

tydelig at det 

eroderes mye 

hvert år på 

grunn av vind, 

snø og vann. 

Ligger likevel 

utenfor 

erosjonssonen 

til Tesse. 

Id 21964 Kojenebba I 

(Smådøla V) 

Boplass fra 

steinalder 

Stedet er en sandgrop like ved den utraste 

strandkanten der all vegetasjon mangler. 

Det ble i 1967 gjort funn på en strekning 

av 50-60m, hvorav også skjørbrent stein. 

Det kom frem funn helt ute i strandkanten. 

Gravd ut i 

2013, (se 

kap.7.8). 

Id 41850 Kojenebba II 

(Smådøla IV) 

Boplass fra 

steinalder 

Boplassen ligger like S for den smale 

tangen på S-siden av Smådølas utløp. 

Lengst mot V ligger ikke boplassen helt 

ned til vannet, idet et 10-20m bredt gress 

Prøvegravd i 

2013, (se 

kap.7.9). 



Gnr. 157/1 og 187/1, Lom og Vågå kommune Saksnr. 2012/13437 

 

  

 37 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

og risbevokst sandbelte her ligger mellom 

vannet og boplassen. Funnene lå i 1967 

bare i sanden og nesten all kulturjord var 

vekk. Prøvestikk helt ute ved strandkanten 

viste ingen spor etter kulturlag, heller 

ingen funn. Det var spor etter ildsteder, 

dvs samlinger av skjørbrent stein, men 

ingen tydelige steinlegninger. 

Id 112287 Tessekalven Slaggfore-

komst 

Lokalitet med to slaggforekomster helt sør 

i Tesse. Ligger i nordvendt skråning 

bestående av fin sand, helt i strandsonen. 

Registrert etter opplysninger fra Ragnar 

Bjertnes, Vågå. 

Overflate-

befart 2013. 

Nærmere 

undersøkt i 

2014, (se 

kap.7.10). 

 

 
Figur 17: Reguleringssonen helt sør i Tesse med utsikt mot Kojenebba helt ytterst på tangen i det fjerne. 

Foto: Birgitte Bjørkli, KHM.  
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7 UTGRAVNINGSRESULTATER 

 

7.1 TESSEOSEN 1, C59128, ID 31760 

Tesseosen I ligger helt nord i Lonin ved Tesseosen. Lokaliteten ble registrert i 1964 av 

Irmelin Martens, men var funnet tidligere av herredsagronom Brekken (Martens 1964). 

Boplassen ligger på østbredden av Lonin, på en smal landstripe med skrint jordsmonn der 

små bergrygger stikker opp. Prøvestikk fra 1964 påviste kull og skjørbrent stein flere 

steder. Funnene var få og spredte bortsett fra i sørenden av boplassen hvor det på et 

ganske lite område ble funnet en samling avslag mørk, lagdelt bergart. Boplassen virket 

allerede i 1964 sterkt utvasket.  

 

I 1964 ble det gjort følgende funn: 
Gjenstand Materiale Merknad Antall 

C31542 

Flekkeskraper Bergart  1 

Flekke Kvarts Med retusj 1 

Fragment  Flint/bergart Med retusj - 

Flekke Bergart/flint/kvarts  - 

Flintbit/avslag av bergart Flint/bergart  560 g 

C35272 

Plattformkjerne Kvartsitt  1 

Avslag Kvartsitt Med retusj 1 

Flekke Kvartsitt  1 

Avslag Flint/kvartsitt  220 g 

C39094 

Avslag Kvartsitt Passer sammen 2 

Avslag Kvartsitt Med retusj 1 

Mikroflekke Flint  1 

C39112 (trolig også katalogisert som C32341) 

Avslag Kvartsitt Med bruksspor 3 

Kjerne Kvartsitt  1 

Avslag Flint  10 

Avslag  Kvartsitt  28 

Avslag Bergkrystall  1 

Tabell 7: Tidligere funn fra Tesseosen I.  
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Figur 18: Oversiktsbilder over Tesseosen I før utgravning. Begge bildene er tatt mot øst. Foto: Birgitte 

Bjørkli, KHM.  

 

7.1.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Før utgravningen startet ble det fastslått at mye av lokaliteten allerede var erodert bort, 

spesielt i den nordre delen. Der var det ikke mulig å finne funn i overflaten, selv i det 

svært skrinne jordsmonnet og der løsmasser lå rett på bart fjell. Det ble likevel påvist en 

funnkonsentrasjon og noe tykkere jordsmonn i den sørligere delen av lokaliteten, og i håp 

om at bevaringsforholdene ville være noe bedre der, ble det besluttet å grave ut dette 

området.  

 

Det ble gravd et hovedområde på 18 1x1 meters ruter, i tillegg til 2 ruter lenger øst der 

det også ble påvist en funnkonsentrasjon, kalt Tesseosen I øst. Rutene ble gravd mekanisk 

i 10 cm tykke lag eller til man nådde fast fjell. Noe som i flere av rutene skjedde ganske 

raskt. I enkelte ruter lot det seg gjøre å grave et tynt lag 2, men funnmengden syntes i 

liten grad å være avhengig av jordsmonnets tykkelse. Deler av lokaliteten hadde rett og 

slett kollapset og jordsmonnet var vasket helt vekk. Der det ble påvist strukturer ble det 

adskilt mellom funn utenfor og inni strukturene, ellers ble rutene gravd som hele enheter. 

Strukturene ble dokumentert i plan, snittet og dokumentert i profil.  

 

Mot slutten av utgravningen begynte vannet i Lonin å stige og i løpet av dagen kom 

vannet innover lokaliteten (se figur 6 og 22). Lokaliteten var på dette tidspunktet så godt 

som ferdig utgravd og konsekvensene av oversvømmingen var små. 
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Figur 19: T.v. Tesseosen I under utgravning. T.h. Ferdig utgravde ruter som illustrerer det tynne 

jordsmonnet over fast fjell. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

 
Figur 20: Oversikt over gravde ruter og antall funn på Tesseosen I. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

7.1.2 FUNNMATERIALET 

Det ble totalt gjort 589 funn. Kvartsitt utgjør hele 76,7 %, flint 14,9 % og kvarts 7,5 %. 

Resterende består av bergkrystall og skifer. Redskapene besto kun av en pilspiss av skifer 

og en skraper av flint. Ellers var det 5 avslag med retusj, i hovedsak av kvartsitt.  
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Figur 21: Råstoffordeling på Tesseosen I. Den totale mengden av de ulike råstoffene er merket i parentes. 

 

Kvartsitt 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori Type Antall 

Sekundærbearbeidet kvartsitt 

Avslag med retusj 4  Kantretusj KF mørk blå 2 

 Annen retusj KM mørk blå 1 

  KF mørk blå 1 

Sum sekundærbearbeidet kvartsitt 4     

Primærbearbeidet kvartsitt 

Kjerne 7  Kjerne KF/M mørk blå 2 

 KF mørk blå 2 

 KF grå 1 

 Kjerne-

fragment 

KF mørk blå 1 

 KF grå 1 

Flekke 1   KF mørk blå 1 

Avslag 1  Avslag med 

plattform-

kant 

KF grå 1 

224  Avslag KF mørk blå 85 

 KF grå 54 

 KF mørk blå kraftig 

hvit bånding 

23 

 KF/M mørk blå 14 

 KF/M hvit 6 

 KM/G lys 5 

 KF grå 5 

 KM lys 4 

 KG lys 4 

 KF/M mørk blå hvit 

bånding 

3 

 KF lys 3 

 KF lys grå 3 

 KF lys båndet 2 

 KF lys grå/hvit 2 

 KF mørk blå hvit 

bånding 

2 

 KM hvit 2 

 KF/M grå 2 

 KM/G lys 2 

 KM lys 2 

Kvartsitt (452)

Flint (88)

Kvarts (44)

Bergkrystall (4)

Skifer (1)
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 KG lys 1 

Splint 77  Splint KF grå 46 

 KF mørk blå 25 

 KF mørk blå kraftig 

hvit bånding 

5 

 KF hvit 1 

Fragment 138  Produksjons-

avfall 

KM mørk blå 105 

 KF grå 7 

 KF/M mørk blå 7 

 KM grå 7 

 KF mørk blå 5 

 KF/M mørk blå 5 

 KF lys grå 2 

Sum primærbearbeidet kvartsitt 448     

Sum kvartsitt 452     

Tabell 8: Oversikt over kvartsittfunn fra Tesseosen I.  

 

Kvartsitt utgjorde den største delen av funnmengden, totalt 452 funn. Produksjonsavfall 

som avslag, splint og ulike fragmenter utgjorde det aller meste av disse funnene. Men det 

ble funnet 4 avslag med retusj og 2 avslag med bruksspor, samt 1 flekke. Det ble også 

funnet et 7 kjerner, hvorav 2 fragmenter. De dominerende typene kvartsitt var en mørk 

blå i noe ulik finhetsgrad og en grå. Det var kun av disse typene det ble funnet avslag 

med retusj og kjerner. Det ble også funnet en del avslag av en karakteristisk type kvartsitt 

som var mørk blå med hvit bånding. 

 

Flint 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint  

Skraper 2    

Avslag med retusj 1  Annen retusj, varmepåvirket 1 

Sum sekundærbearbeidet flint 3    

Primærbearbeidet flint 

Kjerne 5  Kjerne 3 

 Kjernefragment 2 

Mikroflekke 1    

Avslag 72    

   

Splint 7    

Sum primærbearbeidet flint 85    

Sum flint 88    

Tabell 9: Oversikt over flintfunn fra Tesseosen I.  

 

Totalt ble det gjort 88 funn av flint, en liten del av den totale funnmengden, hvorav 

avslag utgjør flesteparten. Men det ble også funnet 2 skrapere av flint, samt 1 avslag med 

retusj. Dessuten 5 kjerner, hvorav 2 fragmenter, og 1 mikroflekke. Over en tredjedel av 

flinten var varmepåvirket.  
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Kvarts 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Primærbearbeidet kvarts 

Avslag 25    

Splint 19    

Sum primærbearbeidet kvarts 44    

Sum kvarts 44    

Tabell 10: Oversikt over kvartsfunn fra Tesseosen I.  

 

Kvarts, i all hovedsak melkekvarts, utgjør en liten del av funnmengden, totalt 44 funn, 

alle avslag eller splint. Det ble ikke gjort funn av redskaper i kvarts. 

 

Bergkrystall 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Primærbearbeidet bergkrystall 

Avslag 3    

Produksjonsavfall 1    

Sum primærbearbeidet bergkrystall 4    

Sum bergkrystall 4    

Tabell 11: Oversikt over bergkrystallfunn fra Tesseosen I.  

 

Det ble kun gjort 4 funn av bergkrystall, ingen redskaper.  

 

Skifer 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet skifer 

Pilspiss 1  Slipt 1 

Sum sekundærbearbeidet skifer 1    

Sum skifer 1    

Tabell 12: Oversikt over skiferfunn fra Tesseosen I.  

 

Det ble kun gjort 1 funn av skifer, distalenden av en slipt pilspiss. Den var svært tynn, 

med en maksimal tykkelse på 2 mm.  

 

7.1.3 STRUKTURER 

Under utgravningen av Tesseosen I fremkom det to ildsteder rett under torvlaget. De to 

var av svært lik karakter, tilnærmet sirkulære i formen 70 og 80 cm i diameter avgrenset 

av kantstein (15-20 cm i diameter) og med områder av rødbrent sand inni. Ildstedene lå 

tett, med ca. 50 cm mellom, og ble snittet under ett. Begge var grunne, ca. 10 cm dype og 

var anlagt rett oppå fast fjell. Fyllmassene besto av rødbrent sand og skjørbrent stein, med 

et tynt lag kullholdige masser nederst mot berget. Det ble tatt ut dateringsprøver fra dette 

laget i begge strukturene.  
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Figur 22: T.v. S1 og S2 under utgravning T.h. S1 og S2 ferdig utgravd og oversvømt. Foto: Ellen Kathrine 

Friis, KHM. 

 

7.1.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG DATERING 

Det ble tatt ut en dateringsprøve fra hvert av ildstedene for C14-datering, og de ble datert 

til 4710-4540 f.Kr. og 2880-2660 f.Kr., det vil altså si senmesolitikum og første del av 

mellomneolitikum periode A. 

 
Lab.nr. Prøve-

nr. 
Kontekst δC13 

‰  

C14-alder 

BP 
Avvik ± Cal 1Σ Cal 2Σ Datert 

materiale 
Ua-47998 P2 

(2013) 

S1 profil -26,1 5794 35 Cal BC 

4710-

4605  

Cal BC 

4730-

4540 

Trekull 

fra or 

Ua-47999 P3 

(2013) 

S2, profil -27,5 4182 31 Cal BC 

2880-

2690 

Cal BC 

2890-

2660 

Trekull 

fra lønn 

Tabell 13: C14-dateringer fra Tesseosen I.  

7.1.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Utgravningen av Tesseosen I viser at det har vært aktivitet ved Tesse så tidlig som mot 

slutten av eldre steinalder, ca. 4700-4500 f.Kr. Dateringene fra ildstedene forteller at det 

har vært minst to bruksfaser på Tesseosen I. Både i eldre steinalder, men også nesten 

2000 år senere, i mellomneolitikum, omtrent 2800-2600 f.Kr. Funnmaterialet inneholder 

lite diagnostisk, og kan således være fra begge perioder. Fragmentet av den slipte 

skiferspissen støtter opp under dateringen fra mellomneolitikum, da skiferspisser 

hovedsakelig opptrer i tidlig- og mellomneolittisk tid, med en hovedbruksfase fra ca. 3500–

2600 f.Kr. (Stene et al. 2010:513, Solheim 2012:95–101). 

 

Tesseosen I ble anlagt nær utløpsoset til Tesse, og stedet kan således ha vært et velegnet 

utgangspunkt for fiske. Det ble imidlertid ikke funnet redskaper som kan direkte knyttes 

til fiske. Reinstrekkene som trolig har passert nordenden av Tesse i årtusener kan også 

kunne forklare beliggenheten. Funnmaterialet peker da også mot at jakt og fangst har 

vært viktig, da det er funnet flere skrapere og en pilspiss. Gjenstandsmaterialet fra 

utgravningen, og funnene som har vært innlevert tidligere tyder også på at det har vært 

forholdsvis omfattende aktivitet på stedet.  
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7.2 TESSEOSEN II, C59130, ID 51488 

Tesseosen II ligger på østsiden av utløpet fra Tesse til Lonin og ble registrert av Irmelin 

Martens i 1964 (Martens 1964). Beskrivelsen fra registreringen lyder som følger: 

«Boplassen lå på en stor, flat tange. Funnene lå helt i dagen i karrig jordsmonn og på et 

svaberg.» Det ble ved registreringen i 2013 ikke gjort funn ved kartmarkeringen fra 

Askeladden. Derimot ble det gjort enkelte funn på en liten, ca. 5x4 meter, erodert flate ca. 

10 meter øst for det tidligere påviste kulturminnet. Disse funnene ble tolket som en 

forlengelse av Tesseosen II, og det ble besluttet å foreta en begrenset undersøkelse i 

2014. 

 

I 1964 ble det gjort følgende funn: 
Gjenstand Materiale Merknad Antall 

Avslag Kvartsitt  12 

Tabell 14: Tidligere funn fra Tesseosen II. 

 

 
Figur 23: Tesseosen II før utgravning. Markeringen viser den undersøkte flaten. Opprinnelig plassering av 

lokaliteten var videre ut på tangen i bakgrunn. Tatt mot vest. Foto: Kjersti Tidemansen, KHM.  

7.2.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Det ble tatt utgangspunkt i overflatefunnene og etablert et koordinatsystem med 

målebånd. Totalt ble det gravd 6 1x1m ruter, opptil 10 cm dypt eller ned til berg. To av 

rutene ble gravd inn i torvkanten i sør for å undersøke om det var mer bevarte 

funnkontekster der, uten at det ga gode resultater. I tillegg ble det gravd et par prøvestikk 

i ytterkant av flaten der torva fortsatt var bevart for å undersøke utstrekningen til 
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funnområdet. Disse ga ingen funn. Massene besto i hovedsak av sand, noe humusblandet 

i toppen, stedvis var massene også litt grusblandet. Funnene lå øverst i laget. 

Under gravingen av den delvis eroderte flaten, støtte man på et område med 

varmepåvirket rødbrent sand og kull. Dette ble tolket som rester av et ildsted og det ble 

gravd et snitt gjennom strukturen (S1).  

 

 
Figur 24: Oversikt over gravde ruter og antall funn på Tesseosen II. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

  

7.2.2 FUNNMATERIALET 

Det ble kun gjort 18 funn i de gravde rutene. Over halvparten, 10, var små splint, 8 av 

kvarts. Likevel ble det funnet en skraper i en finkornet lys kvartsitt og tre små bipolare 

kjerner av en finkornet grå kvartsitt. Resterende funn var avslag i kvartsitt og kvarts.  
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Figur 25: Råstoffordeling på Tesseosen II. Den totale mengden av de ulike råstoffene er merket i parentes 

 

7.2.3 STRUKTURER 

 

S1 - Ildsted 

I deler av det utgravde området ble det påvist en struktur tolket som rester av et ildsted. 

Det kom frem under ca. 1-2 cm løs grusblandet sand. Det var noe diffust avgrenset, men 

besto av en tydelig konsentrasjon av rødbrent sand med kullspetter og kullbiter. Det var 

ingen tydelig skjørbrente stein i tilknytning til strukturen, hverken i plan eller profil, men 

i de nærliggende rutene ble det funnet opp mot 30 liter skjørbrent stein. Det ble tatt ut 

prøve for radiologisk datering fra konsentrasjonen med kull.  

 

 
Figur 26: T.v. S1, rester av ildsted renset frem i plan. T.h. S1, profil rester av ildsted. Foto: Kjersti 

Tidemansen, KHM. 

 

Funnmateriale 

Kvartsitt (9)

Flint (1)

Kvarts (8)
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7.2.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG DATERING 

Det ble tatt ut og sendt inn en kullprøve til radiologisk datering fra ildstedet (S1), og dette 

ble datert til 3784-3646 f.Kr., det vil altså si tidligneolitikum.  

 
Lab.nr. Prøve-

nr. 
Kontekst δC13 

‰  

C14-alder 

BP 
Avvik ± Cal 1Σ Cal 2Σ Datert 

materiale 
Ua-49905 P1 

(2014) 

S1 profil -23,3 4930 39 Cal BC 

3760-

3650  

Cal BC 

3790-

3640  

Trekull 

Tabell 15: C14-dateringer fra Tesseosen II.  

 

7.2.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Den begrensede utgravningen på det vi har tolket som forlengelsen av Tesseosen II gav 

oss et sparsomt funnmateriale med lite diagnostisk. Det eneste redskapet som ble funnet 

var en skraper. Likevel ble det påvist rester av et ildsted som ble datert til 

tidligneolitikum, så det har i hvert fall vært aktivitet på Tesseosen II i denne perioden. 

 

Tesseosen II ble anlagt nær oset mellom Tesse og Lonin, og stedet kan således likhet med 

Tesseosen I ha vært et velegnet utgangspunkt for fiske. Det ble heller ikke her funnet 

redskaper som kan direkte knyttes til fiske. Reinstrekkene som trolig har passert 

nordenden av Tesse i årtusener kan også til dels forklare beliggenheten. Funnmaterialet 

kan indikere at jakt og fangst har vært viktig, da det ble funnet en skraper.  
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7.3 NÅVÅRSETER I S, C60088, ID 31775 

Nåvårseter I S ligger sør for Volnebben, på en stor og bred grusterrasse på sørsiden av 

bekken fra Dågåtjønne (se figur 14). Det opprinnelige bekkeløpet har blitt erstattet av en 

kanal. I 1967 ble det gjort funn ca. 40 meter sørover fra kanalen og i området mellom 

denne og bekken. Ved kontrollregistreringen i 2006 ble det også gjort funn i disse 

områdene. Det ble kommentert at lokaliteten syntes godt bevart, men at den var noe 

skadet av gravingen av kanalen og at vegetasjonsdekket var borte i flere deler av 

lokaliteten, noe som blottla funn og skjørbrent stein.  

 

Det har tidligere blitt funnet følgende: 
Gjenstand Materiale Merknad Antall 

Skiveskraper Flint  1 

Avslag Flint  1 

Avslag Kvartsitt  18 

Plate Kvartsitt Grå med hvit bånding 1 

Fragment Kvartsitt Med retusj/bruksspor 8 

Mikroflekkefragment Kvartsitt  5 

Fragment Flint  6 

Avslag Kvartsitt  190 g 

2006:    

Avslag Kvartsitt  4 

Flateretusjert spiss Kvartsitt Forarbeid/emne 1 

Tabell 16: Tidligere funn fra Nåvårseter I S. 

 

7.3.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Nåvårseter I S er en langstrakt lokalitet på over 200 meter langs en opp mot 2 meter høy 

og bratt erosjonskant ned mot Tesse. Det ble i første omgang strukket ut et målebånd på 

langs av hele lokalitetsutstrekningen sør for bekken, og så gravd prøveruter med 3-5 

meters mellomrom. Deretter ble det gravd sammenhengende ruter i områder der det ble 

påvist funnkonsentrasjoner. Det lokale rutenettet ble først satt ut manuelt, og deretter målt 

inn med håndholdt GPS DPOS. 

Totalt ble det gravd 59 1x1 meters ruter. Funnene lå i overflaten og i de øverste 10 

cm (lag 1). Enkelte steder lå det noen få funn også et par cm ned i lag 2. Bortgravde 

masser ble i hovedsak vannsåldet med 4 mm såld. I områdene der det ble funnet brent 

bein eller observert endringer i massene som kunne indikere en mulig struktur, ble det 

imidlertid benyttet 2 mm såldenetting slik at opp eventuelle små fiskebein kunne fanges 

opp.  

 

Det ble raskt klart at det var lite bevart at den nordlige delen av lokaliteten, sør for 

bekken. Der ga prøverutene omtrent ingen funn. Den innledende undersøkelsen viste også 

at mye av lokaliteten har rast ut, spesielt i området rett sør for bekken fra Dågåtjønnet. 

Der ble det selv fra ett år til ett annet observert at store biter av erosjonskanten raste ut. I 

disse massene ble det funnet både littisk materiale og brent bein. Den sørlige delen av 

Nåvårseter I S så ut til å være noe bedre bevart. Der var også erosjonskanten ikke fullt så 

høy og bratt, og erosjonen så ut til å ha stoppet mer opp. Det ble påvist en 

funnkonsentrasjon helt sør på lokaliteten, og dette ble fokusområdet for utgravningen i 

2014. Her ble det åpnet opp 34 sammenhengende ruter, og de aller fleste funnene fra 

Nåvårseter I S kom herfra. Det ble ikke observert noen tydelige strukturer. Det ble likevel 
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lagt merket til noen områder med tettere konsentrasjoner av skjørbrent stein og noe 

mørkere masser, men disse lot seg ikke avgrense i form og det var heller ingen 

kullholdige masser å ta ut prøver av. Det ble funnet til sammen 36,3 g med små 

beinfragmenter i de samme områdene. Beinfragmentene var gjennomgående små (jf. 

vedlagt rapport av Anne Karin Hufthammer), og ingen av stykkene har blitt C14 datert. 

 

I forbindelse med sjaktingen på lokaliteten Dågåtjønnvikje, se kap.7.7, ble det påvist 

rester etter tre ildsteder helt sør i sjakten. Disse lå helt i kanten på lokalitetsavgrensningen 

til Nåvårseter I S, og det ble besluttet å inkludere de i denne lokaliteten fremfor å lage en 

ny lokalitet inneklemt mellom Dågåtjønnvikje og Nåvårseter I S. Strukturene ble renset 

svært forsiktig frem graveskje, og det var mulig å avgrense rester etter tre ildsteder. De 

ble dokumentert i plan, snittet og dokumentert i profil. Se kap.7.3.3 og 7.3.4 for 

beskrivelse av strukturene og dateringer. 

 

 
Figur 27: Oversikt over gravde ruter og antall funn på Nåvårseter I S. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

7.3.2 FUNNMATERIALET 

Det ble totalt gjort 1001 funn på Nåvårseter I S. Kvartsitt utgjorde hele 90 %, flint bare 

1,5 % og kvarts 7,4 %. Resterende består av bergkrystall og bergart. Redskapsmaterialet 

består av 7 skrapere, 2 pilspisser, 1 borspiss, 1 flekke med retusj og 19 avslag/fragment 

med retusj. Det ble også funnet 23 mikroflekker eller fragment av mikroflekker.  
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Figur 28: Råstoffordeling på Nåvårseter I S. Den totale mengden av de ulike råstoffene er merket i 

parentes. 

 

Kvartsitt 
Hovedkategori Antall U. 

nr. 

Delkategori/ 

merknad 

Type Antall 

Sekundærbearbeidet kvartsitt 

Pilspiss 2  A-spiss Grå 1 

  Grå 1 

Borspiss 1   Grå 1 

Flekke 1  Med retusj Grå 1 

Skraper 6   Grå 3 

 Mørk blå 1 

 Mørk blå hvit bånding 1 

 Hvit 1 

Avslag med retusj 13  Med retusj Grå 4 

 Mørk blå 2 

 Lys 1 

 Med fin retusj Grå 2 

 Lys 1 

  Grå 1 

  Mørk blå 1 

 Med annen 

retusj 

Grå 1 

Fragment med retusj 2  Med kant-

retusj 

Grå 1 

 Lys 1 

Sum sekundærbearbeidet kvartsitt 25     

Primærbearbeidet kvartsitt 

Mikroflekke 23   Grå 22 

 Hvit 1 

Kjerne 25  Kjerne Grå 1 

 Plattform-

kjerne 

Grå 5 

 Mørk blå 1 

 Lys 1 

 Bipolar- 

kjerne 

Grå 3 

 Lys 2 

 Hvit 1 

 Mikroflekke- Grå 2 

Funnmateriale 

Kvartsitt (906)

Flint (15)

Kvarts (74)

Bergkrystall (6)
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kjerne 

 Uregelmessig-  

kjerne 

Grå 1 

 Kjerne-

fragment 

Grå 3 

 Mørk blå 3 

Avslag 205 

 

 Avslag 

 

Grå 186 

 Mørk blå 7 

 Hvit 5 

 Mørk blå hvit bånding 2 

 Lys 1 

 Rødbrun 1 

Fragment 318 

 

 Fragment Grå 290 

 Mørk blå 11 

 Hvit 8 

 Lys 5 

 Mørk blå hvit bånding 3 

 Grønn 1 

Splint  305 

 

 Splint 

 

Grå 280 

 Mørk blå 12 

 Hvit 9 

 Mørk blå hvit bånding 4 

Råstoff 5   Grå 5 

Sum primærbearbeidet kvartsitt 881     

Sum kvartsitt 906     

Tabell 17: Oversikt over kvartsittfunn fra Nåvårseter I S.  

 

Kvartsitt utgjorde desidert den største delen av funnmaterialet, totalt 906 funn av 1001 

funn totalt, det vil si hele 90 %. Produksjonsavfall som avslag, fragment og splint 

utgjorde mesteparten av funnene, men det ble funnet et lite utvalg av redskaper. 2 

pilspisser, hvor av den ene var en tangespiss med A2-retusj og den andre kun tangen på 

en spiss. Det ble også funnet 1 borspiss. Det ble funnet 6 skrapere i kvartsitt, den ene kun 

et fragment. Det var stor variasjon i avslagene/fragmentene med retusj. Flere av dem kan 

ha hatt en bruksfunksjon som kniv eller skraper, andre var vanskeligere å si hva ville ha 

vært brukt til. Et av avslagene med retusj, kan være en tange fra en pilspiss. Det ble også 

funnet 1 flekke med retusj og 2 kjernefragment med retusj.  

Av de 25 kjernene var det flest plattformkjerner, men også bipolare kjerner var 

sterkt representert. Det ble også funnet 2 mikroflekkekjerner, som stemmer godt overens 

med de 23 mikroflekkene. Ingen av mikroflekkene var hele, kun fragmenter, og det var 

ikke mulig å sammenpasse (refitte) noen av dem. Farge og finhetsgrad på kvartsitten 

varierer noe, men det var i all hovedsak en finkornet grå kvartsitt som dominerte, etter 

fulgt av en mørk blå kvartsitt. 

 

Flint 
Hovedkategori Antall U. 

nr. 

Delkategori/ 

merknad 

Varme- 

påvirket 

Cortex Antall 

Sekundærbearbeidet flint  

Skraper 1    1 1 

Fragment med retusj 1   1  1 

Sum sekundærbearbeidet flint 2      

Primærbearbeidet flint 

Kjerne 2  Bipolar   1 

 Uregelmessig 1  1 
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Avslag 3   2 1 3 

     

Fragment 4   3 1 4 

Splint 4   1 1 4 

Sum primærbearbeidet flint 13      

Sum flint 15      

Tabell 18: Oversikt over flintfunn fra Nåvårseter I S.  

 

Det ble kun gjort 15 funn av flint, stort sett produksjonsavfall som avslag, fragment og 

splint. Av redskaper var det 1 skraper og 1 fragment med retusj som kan ha blitt brukt 

som skraper. Det ble også funnet 2 kjerner, 1 bipolar og 1 uregelmessig.  

En tredjedel av flinten var varmepåvirket.  

 

Kvarts 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet kvarts 

Avslag med retusj 1   1 

Fragment med retusj 1  Med fin retusj 1 

Sum sekundærbearbeidet kvarts 2    

Primærbearbeidet kvarts 

Kjerne 2    

Avslag 10    

Fragment 23    

Splint 37    

Sum primærbearbeidet kvarts 72    

Sum flint 74    

Tabell 19: Oversikt over kvartsfunn fra Nåvårseter I S.  

 

Kvarts, i all hovedsak melkekvarts, var den nest største råstoff kategorien med 74 funn, 

selv om dette kun utgjorde 7,4 % av den totale funnmengden. Også her var det i all 

hovedsak produksjonsavfall som avslag, fragment og splint som dominerer. Det ble kun 

gjort funn av 1 avslag og 1 fragment med retusj i kvarts.  

 

Bergkrystall 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet bergkrystall 

Avslag med retusj 1    

Sum sekundærbearbeidet kvarts 1    

Primærbearbeidet bergkrystall 

Avslag 4    

Fragment 1    

Sum primærbearbeidet bergkrystall 5    

Sum bergkrystall 6    

Tabell 20: Oversikt over bergkrystallfunn fra Nåvårseter I S.  

 

Det lavest representerte råstoffet på Nåvårseter I S var bergkrystall. Kun 6 funn, hvorav 1 

avslag med retusj med uviss funksjon, ellers avslag eller fragment.  
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7.3.3 STRUKTURER 

I den sørlige delen av sjakta gravd ved Dågåtjønnvikje, kap.7.7, ble det avdekket rester 

etter tre ildsteder. Det var usikkert hvor mye som var bevart av de tre ildstedene og det 

var løse undergrunnsmasser. De ble derfor kun renset forsiktig frem i plan for ikke å 

ødelegge mer enn nødvending. Etter snitting viste de seg alle å være av noe mer solid 

karakter, mellom 8-15 cm dype, med kullholdig sand og omtrent 2-3 liter skjørbrent stein. 

 

 
Figur 29: Kart over sjakt og strukturer, Dågåtjønnvikje og Nåvårseter I S. Kart: Ellen Kathrine Friis, 

KHM.  

 
Struktur Størrelse, cm Dybde, cm  Kommentar 

S1 - Ildsted 50x50  15 Datert til 3100-2900 f.Kr. (4377±37 BP) 

S2 - Ildsted 90x65 8 Datert til 3110-2900 f.Kr. (4398±38 BP) 

S3 - Ildsted 130x50 12  

Tabell 21: Strukturer, Nåvårseter I S. 
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Figur 30: S2, rester av ildsted dater til mellomneolitikum i plan og profil. Foto: Hildegunn Ruset, KHM.  

 

7.3.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG DATERING 

Det ble tatt ut dateringsprøve fra kullholdig masser i profilet til alle strukturene i sjakten. 

To av disse ble sendt inn til datering. Begge ble datert til mellom neolitikum A (3100-

2900 f.Kr. (4377±37 BP Ua-49906)) og 3110-2900 f.Kr. (4398±38 BP Ua-49907)). 

 
Lab.nr. Prøve-

nr. 
Kontekst δC13 

‰  

C14-alder 

BP 
Avvik ± Cal 1Σ Cal 2Σ Datert 

materiale 
Ua-49906 P2 

(2014) 

S1 profil -25,5 4377 37 Cal BC 

3030-

2920 

Cal BC 

3100-

2900 

Trekull 

av furu 

Ua-49907 P3 

(2014) 

S2, profil -23,1 4398 38 Cal BC 

3090-

2920 

Cal BC 

3320-

2900 

Trekull 

av bjørk 

Tabell 22: C14-dateringer fra Nåvårseter I S.  

 

7.3.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Utgravningen av Nåvårseter I S var den av lokalitetene ved Tesse som gav oss den største 

funnmengden, men funnmaterialet inneholdt lite diagnostisk. Beinmaterialet som ble 

funnet var også for fragmentert til at det kunne gi oss noen dateringer. Noen indikasjoner 

på opphold og aktivitet på Nåvårseter I S har vi likevel fått. Innslaget av mikroflekker og 

mikroflekkekjerner vitner om aktivitet på Nåvårseter I S i mellommesolitikum eller 

hoveddelen av senmesolittisk tid ca. 8250–4000 f.Kr. (Indrelid 1994: 179, Glørstad 2004: 

32–38; Solheim 2012: 89–92). A-spissen taler for at lokaliteten også ble besøkt i 

tidsrommet ca. 3500 f.Kr.–2350 f.Kr., dvs. i deler av tidligneolitikum eller i mellomneolittisk 

tid (Solheim 2012:94–95, med videre ref.). 
 

Nåvårseter I S ligger i Dågåtjønnvikje, rett innenfor et av de beste fiskeområdene i Tesse. 

Flesteparten av garnsøkkene fra Tesse er funnet på sandbankene utenfor, og også i dag 

foregår mye av fisket i Tesse i dette området. Stedet kan således ha vært et velegnet 

utgangspunkt for fiske også i steinalderen. Det ble imidlertid ikke funnet redskaper som 

kan direkte knyttes til fiske på Nåvårseter I S, ei heller fiskebein. Og i likhet med 

Tesseosen I kan beliggenheten også kunne forklares med reinstrekkene som trolig har 

passert sørvest av Tesse i årtusener. Funnmaterialet peker da også mot at jakt og fangst 

har vært viktig, da det er funnet flere skrapere og pilspisser.  
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7.4 NÅVÅRSETER II, C60089, ID 70275 

Nåvårseter II ligger på et lite nes rett nord for Volnebben (se figur 14). Den ble først 

registrert i 1967, da ble det gjort funn i dagen der torva var erodert vekk på et grusplatå 

ca. 2-3 meter over høyeste vannstand. Det ble også observert spor etter ildsteder. Ved 

kontrollregistrering i 2006 ble det funnet noe kokstein i overflaten, men ingen artefakter. 

Det ble kommentert at lokaliteten synes relativt godt bevart. Det var også inntrykket 

under befaringen i 2013, og det ble besluttet å foreta en begrenset utgravning av 

lokaliteten i 2014.  

 

I 1967 ble det gjort følgende funn: 
Gjenstand Materiale Merknad Antall 

Avslag Kvartsitt Med retusj 1 

Mikroflekke Kvartsitt  1 

Avslag Kvartsitt  10 

Tabell 23: Tidligere funn fra Nåvårseter II. 

 

 
Figur 31: Nåvårseter II, med Volnebben i bakgrunn. Bildet er tatt mot sør. Foto: Kjersti Tidemansen, 

KHM.  

 

7.4.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Det ble tatt utgangspunkt i et lite område der torva var erodert vekk med noen skjørbrente 

stein i overflaten, og etablert et koordinatsystem med målebånd, som deretter ble målt inn 

med håndholdt GPS DPOS. Deretter ble det gravd 8 prøveruter (0,5x0,5m) systematisk 
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spredt utover flaten. Det ble gjort enkelte funn i prøverutene samt noe skjørbrent stein, 

men det ble ikke påvist funnkonsentrasjoner eller strukturer. Funnene lå både i overflaten 

og ned mot 20 cm dybde. Det ble også gravd 3 prøvestikk i hellingen ned mot 

erosjonskanten, disse var alle negative.  

 

 
Figur 32: Plankart over gravde ruter på Nåvårseter II. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

7.4.2 FUNNMATERIALET 

Det ble kun gjort funn i tre av de åtte gravde prøverutene, til sammen åtte funn. 

Mesteparten avslag, fragment eller splint av finkornet grå eller hvit kvartsitt. Det ble 

funnet en spiss på av en flateretusjert pilspiss i hvit kvartsitt.  

 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/

merknad 

Type Antall 

Sekundærbearbeidet kvartsitt 

Pilspiss 1  Flateretusjert Hvit 1 

Sum sekundærbearbeidet kvartsitt 1     

Primærbearbeidet kvartsitt 

Avslag 2  Avslag Hvit 1 

 Lys 1 

Splint 1  Splint Hvit 1 

Fragment 4  Fragment Grå 3 

 Lys 1 

Sum primærbearbeidet kvartsitt 7     

Sum kvartsitt 8     

Tabell 24: Oversikt over kvartsittfunn fra Nåvårseter II.  
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7.4.3 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det ble kun gjort et fåtall funn og ingen funn av strukturer eller daterbart organisk 

materiale på Nåvårseter II. Noe som gjør det vanskelig å si så mye om opphold og 

aktivitet på lokaliteten. Likevel gir det sparsommelige materialet noen pekepinner. 

Funnet av den flateretusjerte spissen indikerer en bruk av lokaliteten i senneolitikum eller 

bronsealder. Funnene fra 1967 ser ut til å være av samme materiale som funnene fra 

2014, der den finkornede hvite eller grå kvartsitten dominerer. Mikroflekken funnet i 

1967 kan være en indikasjon på at det også har vært en tidligere bruk av lokaliteten, i 

mellom- eller senmesolitikum, frem til ca. 4200 f.Kr. (Indrelid 1994:179, Glørstad 

2004a:37–38, 2010:261–264, Stene et al. 2010:509–511). Men det mest nærliggende er å 

tro at all aktivitet på boplassen kan knyttes til senneolitikum eller bronsealder, da 

mikroflekker også kan dannes ved tilvirkning av andre gjenstander og det er det samme 

råstoffet som ble brukt til pilspissen.  

 

Dessverre er nok mye av Nåvårseter II erodert vekk etter reguleringen. Ut fra innmålt 

opprinnelig strandkant, er mellom 8 og 10 meter av lokaliteten totalt vasket bort (se figur 

32).  
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7.5 NÅVÅRSETER IV, C60090, ID 12078 

Nåvårseter IV ligger på sørvest siden av en bukt på nordsiden av Volnebben (se figur 14). 

I 1967 ble det registrert en steinalderboplass her med sannsynlig stor utstrekning. Ved 

kontrollregistrering i 2006 ble det ikke påvist noen steinalderfunn, kun spredt skjørbrent 

stein og litt kull i et erodert område der en sti krysser lokaliteten. Derimot ble det påpekt 

muligheten for flere tufter og groper, muligens rester av et jernvinneanlegg selv om det 

ikke ble funnet slagg. Ved befaring i 2013 ble det stilt stor usikkerhet til både tuftene og 

gropene. Området er dessuten sterkt preget av moderne aktivitet da det brukes som 

campingplass. Det var ikke mulig å undersøke campingplassdelen av lokaliteten innenfor 

rammene til sektoravgiften, og undersøkelsen ble følgelig begrenset til området ut mot 

erosjonskanten. Her har bølgeerosjon ført til stor skade og mye av lokaliteten er alt totalt 

utvasket. 

 

I 1967 ble det gjort følgende funn: 
Gjenstand Materiale Merknad Antall 

Avslag Bergkrystall  5 

Avslag Kvartsitt  6 

Tabell 25: Tidligere funn fra Nåvårseter IV.  

 

  
Figur 33: Nåvårseter IV med den utvaskede strandsonen og erosjonskanten innenfor. Bildet t.v. er tatt mot 

vest, bildet t.h. er tatt mot øst. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

7.5.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

I 2013 ble det gjort overflatesøk etter funn fra steinalder. Det ble kun gjort ett funn av en 

kjerne i kvartsitt i den utvaskete strandsonen. Innover på lokalitetsflaten med bevart 

torvdekke, ble det ikke gjort noen funn. Da lokaliteten også kunne romme spor etter flere 

ulike tidsperioder, ble det besluttet å undersøke den nærmere ved hjelp av maskinell 

avtorving.  

 

Det ble gravd en 3 meter bred og ca. 50 meter lang jakt parallelt med erosjonskanten. Den 

ble lagt ca. 2 meter innenfor kanten, noen steder mer da erosjonskanten var noe ujevn, for 

ikke å fremskynde erosjonen. I store deler følger sjakten en vei der overflaten allerede er 

forstyrret og sjakten medfører derfor mindre skade. Dybden på sjakten variert fra 2-10 

cm, avhengig av tykkelsen på torva. Undergrunn besto av gul og rødbrun sand med stort 

sett lite eller ingen stein. I østre del overgang til grå sand.  
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Etter avtorving kom det frem flere mer eller mindre utydelige strukturer med kull og 

skjørbrent stein i den vestre delen av sjakta. Etter videre opprensning med graveskje var 

det mulig å avgrense fire strukturer tolket som rester etter ildsteder. De ble dokumentert i 

plan, snittet og dokumentert i profil. Den østre delen av sjakta var funntom og ble fylt 

igjen av gravmaskin. I den funnførende delen av sjakta ble torva lagt tilbake på plass for 

hånd etter av dokumentasjon av strukturene var ferdig. 

 

 
Figur 34: Oversikt over sjakten gravd på Nåvårseter IV og strukturene påvist i denne. Kart: Ellen Kathrine 

Friis, KHM.  

 

7.5.2 FUNNMATERIALET 

Det ble kun gjort ett løsfunn under gravingen av sjakta og snitting av strukturene, en 

jernnagle. Ved befaringen i 2013 ble det også som nevnt funnet en kjerne i kvartsitt i den 

utvaskede strandsonen.  

 

7.5.3 STRUKTURER 

Det ble funnet fire strukturer som ble tolket som rester av ildsteder. De var alle av relativt 

likt art, kun med noe varierende størrelse. Ildstedene var runde, noe avlange i formen og 

massene besto av kullholdige grå sand og noen få skjørbrente stein. I dybde varierte de 

fra 8 til 20 cm, der det kullholdige laget utgjorde størsteparten og et tynt lysegrått askelag 

skilte det fra oransjebrun sandundergrunn. Alle ildstedene ble snittet og det ble tatt ut 

kullprøver for C14-daterinng. To av disse prøvene ble sendt inn til datering.  
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Figur 35: Oversikt strukturer Nåvårseter IV. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 
Struktur Størrelse, cm Dybde, cm  Kommentar 

S1 - Ildsted 120x50  10 Datert til 2620-2450 f.Kr. (3991±34 BP) 

S2 - Ildsted 100x50 10  

S3 - Ildsted 50x50 8 Datert til 1750-1600 f.Kr. (3376±34 BP) 

S4 – Ildsted 70x50 20  

Tabell 26: C14-dateringer fra Nåvårseter IV.  

 
Figur 36: S1 – Ildsted datert til mellomneolitkum i 

plan og profil. Foto: Knut Ivar Austvoll, KHM.  
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Figur 37: S 3 – Ildsted datert til eldre bronsealder i 

plan og profil. Foto: Knut Ivar Austvoll, KHM. 

 

 

 

 

 

7.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG DATERING 

Det ble tatt ut dateringsprøver fra kullholdig masser i profilet til alle strukturene. Det ble 

samlet inn store prøver i håp om å finne brente bein, og da spesielt fiskebein. Det ble det 

ikke gjort. To av disse ble sendt inn til datering. Ett ble datert til mellomneolitikum og ett 

til eldre bronsealder. Det ble funnet til sammen 36,3 g med små beinfragmenter i de 

samme områdene. Beinfragmentene var gjennomgående små (jf. vedlagt rapport av Anne 

Karin Hufthammer), og ingen av stykkene har blitt C14 datert. 

 
Lab.nr. Prøve-

nr. 
Kontekst δC13 

‰  

C14-alder 

BP 
Avvik ± Cal 1Σ Cal 2Σ Datert 

materiale 
Ua-49908 P4 

(2014) 

S1, profil -26,9 3991 34 Cal BC 

2570-

2470 

Cal BC 

2620-

2450 

Trekull 

av or 

Ua-49909 P5 

(2014) 

S3, profil -27,9 3376 34 Cal BC 

1740-

1620 

Cal BC 

1750-

1530 

Trekull 

av osp 

Tabell 27: C14-dateringer fra Nåvårseter IV.  

 

7.5.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det var noe usikkert hva vi kunne forvente av resultater da vi tok i bruk maskinell 

avtorving som undersøkelsesmetode. Dette er en vanlig metode i lavlandet, og da spesielt 

i dyrket mark, og det har blitt noe vanligere å benytte seg av denne metoden også i 

utmark. På fjellet derimot var dette fortsatt uprøvd. Resultatene fra Nåvårseter IV og 

Dågåtjønnvikje (se kap. 8.7) har vist oss at dette var svært vellykket.  

Det svært sparsommelige littiske funnmaterialet gir lite rom for tolkninger om bruk og 

opphold på Nåvårseter IV. Men det vi med sikkerhet kan slå fast, ut fra dateringene fra 

ildstedene, er at det har vært aktivitet på lokaliteten i mellomneolitikum og eldre 

bronsealder. Lokaliteten ligger utsatt til for bølgeerosjon fra nord, og mye av den er 

allerede erodert helt vekk. Det var ikke mulig å dokumentere en tidligere antatt 

strandkant her, slik som på flere av de andre lokalitetene. 
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7.6 NÅVÅRSETER VII, ID 51491 

Nåvårseter VII ligger på et lite nes rett nord for Nåvårseter II (se figur 14). I 1967 ble det 

funnet avslag sammen med kull og skjørbrent stein i små eroderte områder ytterst på 

neset. Ved kontrollregistreringen i 2006 ble det kun funnet skjørbrent stein. Likevel ble 

det påpekt at lokaliteten synes godt bevart. Det var også inntrykket under befaringen i 

2013 og det ble derfor besluttet å foreta en begrenset utgravning av Nåvårseter VII i 

2014.  

 

I 1967 ble det gjort følgende funn på Nåvårseter VII: 
Gjenstand Materiale Merknad Antall 

Avslag Flint  1 

Avslag Kvartsitt  3 

Tabell 28: Tidligere funn fra Nåvårseter VII.  

 

 
Figur 38: Lokalitetsflaten på Nåvårseter VII. Bildet er tatt mot nord. Foto: Hildegunn Ruset, KHM.  

 

7.6.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Ved undersøkelsen ble de tatt utgangspunkt i et lite område der torva var erodert vekk og 

hvor det ble observert skjørbrente stein i overflaten, og etablert et koordinatsystem med 

målebånd. Deretter ble det gravd 8 prøveruter (0,5x0,5m) systematisk spredt utover 

flaten. Det ble ikke gjort funn hverken på overflaten eller i prøverutene. Lokaliteten ble 

vurdert til i stor grad å være ødelagt av erosjon og videre undersøkelser ble ikke 

prioritert.  
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7.6.2 FUNNMATERIALET 

Det ble ikke gjort noen funn i noen av de gravde prøverutene på Nåvårseter VII. 

 

7.6.3 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Da det ikke ble gjort noen gjenstandsfunn ved undersøkelsene av lokaliteten, er det 

vanskelig å si noe om opphold og aktiviteten på Nåvårseter VII i steinalderen. De få 

funnene fra 1967 skiller seg ikke ut fra funnene på andre lokalitetene. Som på de andre 

lokalitetene er det klart at store deler er gått tapt i den kraftige erosjonen etter 

reguleringen. På Nåvårseter VII ser det ut til at opp mot 12 meter av det opprinnelige 

nester har blitt vasket totalt vekk.   
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7.7 DÅGÅTJØNNVIKJE, ID 12084 

Dågåtjønnvikje ligger rett nord for Nåvårseter I S, nord for bekken ut fra Dågåtjønnet, på 

en noe ujevn smal flate mellom tjernet og strandkanten til Tesse (se figur 14). Det var 

registrert et jernvinneanlegg med 5 groper, slagg, kull og skjørbrent stein. Mye av 

lokaliteten har allerede rast ut i en svært bratt erosjonskant ned mot Tesse. Der ble det 

funnet en del slagg i både 3013 og 2014, og kullaget var fortsatt synlig like under torva. 

Det ble også gjort et par enkelte funn av kvartsitt avslag i erosjonskanten og det er 

tidligere funnet et flintfragment. Gropa som under kontrollregistreringen i 2006 ble 

kommentert til å ligge svært nær erosjonskanten og snart sto i fare for å rase ut, hadde 

allerede begynt å rase ved undersøkelsene i 2013 og 2014. De tre gropene som ligger litt 

lenger inn på flaten tilhører nok en tuft, slik det ble kommentert i 2006. En lokalkjent 

kunne huske at det hadde stått en liten fiskebu der i tidligere tider, og spor etter tuften 

kunne sees som rektangulær forhøyning, ca. 5,5x3 meter.  

 

7.7.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Det ble besluttet å undersøke lokaliteten nærmere ved hjelp av maskinell avtorving. 

Denne metoden gir gode muligheter for å påvise ildsteder, bygningsspor og andre 

strukturer, et kildemateriale som i liten grad ble belyst ved andre deler av prosjektet. 

 

Det ble gravd en 2-3,5 meter bred og ca. 45 meter lang jakt parallelt med erosjonskanten. 

Den ble lagt godt innenfor kanten for ikke å fremskynde erosjonen. Sjakta ble også lagt 

til et område der torva i stor grad allerede var erodert vekk, for ikke å påføre for store nye 

skade til området. Dybden på sjakten variert fra 2-10 cm, avhengig av tykkelsen på torva. 

Undergrunn besto av gulbrun sang og grus med en del nevestor stein.  

 

Etter avtorving kom det frem tydelige spor etter jernvinneaktiviteten i den nordligste 

delen av sjakten. Et kullag med enkelte funn av slagg og en trolig rest etter en ovn. Ut fra 

typen slagg, svært sintret og tappeslagg, var dette jernvinneanlegget fra middelalder og 

var ikke en prioritert del av prosjektet. Derfor ble sporene etter jernvinnevirksomheten 

kun fotografert og målt inn. I den sørlige delen av sjakten ble det påvist tre utydelige 

strukturer med kull og skjørbrent stein. Disse strukturene inngår i lokalitet Nåvårseter I S, 

se kap. 7.3 for mer informasjon. Den nordlige delen av sjakta ble fylt igjen av 

gravmaskin. I den sørlige delen av sjakta ble torva lagt tilbake på plass for hånd etter at 

dokumentasjon av strukturene var ferdig. Det ble ikke samlet inn funn eller prøver ved 

utgravingen av denne lokaliteten. 
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Figur 39: Dågåtjønnvikje før og etter graving av sjakt. Bildet t.v. er tatt mot nord, bildet t.h. er tatt mot sør. 

På bildet t.h. sees rester av jernvinneanlegget med en mulig ovnstruktur i forkant. Ildstedene ble påvist 

omtrent midt i sjakta. Foto: Hildegunn Ruset, KHM.  

 

 
Figur 40: Sjakt på Dågåtjønnvikje. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

7.7.2 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det var, som tidligere nevnt, noe usikkert hva vi kunne forvente av resultater da vi tok i 

bruk maskinell avtorving som undersøkelsesmetode. Dette er en vanlig metode i 

lavlandet, og da spesielt i dyrket mark, og det har blitt noe vanligere å benytte seg av 

denne metoden også i utmark. På fjellet derimot var dette fortsatt uprøvd. Resultatene fra 

Nåvårseter IV og Dågåtjønnvikje (se kap. 8.7) har vist oss at dette var svært vellykket.  
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Det var på forhånd besluttet at sporene etter jernutvinningen ikke var noe vi skulle bruke 

mye tid på i dette prosjektet. Derfor ble den mulig ovnstrukturen og kullaget kun 

fotografert og målt inn. Det som var tydelig var at jernvinneanlegget er i ferd med å 

forsvinne. Siden befaringen i 2006, har det rast ut ytterligere av erosjonskanten og gropa 

som den gang lå helt i ytterkant er nå delvis borte. Det ble ikke foretatt noen videre 

undersøkelser av disse strukturene. De tre ildstedene som ble avdekket i sørlig del av 

sjakta gav derimot gode resultater og disse er presentert i kap. 7.3.3.  
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7.8 KOJENEBBA I, C59129, ID 21964 

Kojenebba I (Smådøla V) ligger øst for utløpet av Smådøla, sør i Tesse. I beskrivelsen fra 

1967 står det at lokaliteten «ligger i en sandgrop like ved den utraste strandkanten der all 

vegetasjon mangler» (se figur 16). Da den ble registrert i 1967 ble det gjort funn, hvorav 

også skjørbrent stein, på en strekning av 50-60m. Det kom frem funn helt ute i 

strandkanten. Mye av dette var helt klart erodert vekk ved vår befaring i 2013, men det 

ble gjort enkelte funn på overflaten og det ble besluttet å foreta en begrenset utgravning 

av lokaliteten i 2014.  

 

Det er tidligere blitt gjort følgende funn: 
Gjenstand Materiale Merknad Antall 

Bor/skraper Flint Kombinert redskap 1 

Avslag Flint  9 

Avslag/fragment Kvartsitt  130 g 

C31875: 

Skiveskraper Kvarts  1 

Avslag Kvartsitt/kvarts/flint/bergart   

Tabell 29: Tidligere funn fra Kojenebba I.  

 

I tillegg er det gjort et løsfunn av en skiferspiss (C52607, id 43579) noen få meter vest for 

lokalitetsavgrensningen til Kojenebba I. 

7.8.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Ved befaringen i 2013 ble det kun gjort overflatefunn på et mindre område, ca. 10-15 

meter bredt. Det ble gravd 19 prøvestikk fordelt over lokalitetsflaten. På bakgrunn av fire 

positive prøvestikk, ble det strukket ut et målebånd tilnærmet ø-v-orientert, parallelt med 

erosjonskanten. Ved å følge funnkonsentrasjonen, ble det ble gravd et hovedområde på 9 

meters ruter og 7 kvadranter. Funnene lå i hovedsak i det øverste 5-10 cm tykke laget 

med fin, tørr grå sand og grus. Funnene kom frem mellom store steiner og i løsmasser 

helt i kanten mot den tidligere strandlinja. 

 

  
Figur 41: Kojenbba I. T.v. oversikt over lokalitetsflaten med utsyn utover Tesse. Foto: Ellen Kathrine Friis, 

KHM. T.h. begynnelsen av gravingen av hovedfunnområdet. Foto: Birgitte Bjørkli  
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Figur 42: Oversiktskart over gravde ruter og prøvestikk på Kojenebba I. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

 
Figur 43: Hovedfunnområdet på Kojenebba I ferdig gravd ut. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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7.8.2 STRUKTURER 

S1 - Ildsted 

I den søndre delen av utgravningsområdet ble det påvist en konsentrasjon av skjørbrent 

stein, kullholdig masse og rødbrent sand. Strukturen var ca. 30x40 cm, men hadde ingen 

tydelig form. Den ble tolket som rester av et ildsted, og det ble tatt inn kullprøve for 

datering. Det var ingen funn i selve strukturen.  

 

7.8.3 FUNNMATERIALET 

Det ble gjort til sammen 232 funn, der andelen flint utgjør 61,6 % og kvartsitt 23,7 %. 

Resterende består av skifer, kvarts og en finkornet bergart. Det ble også gjort funn av 1 

gram med brente bein.  

 

 
Figur 44: Råstoffordeling på Kojenebba I. Den totale mengden av de ulike råstoffene er merket i parentes. 

 

Flint 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet flint  

Skraper 1  Varmepåvirket 1 

Sum sekundærbearbeidet flint 1    

Primærbearbeidet flint 

Mikroflekke 46  Varmepåvirket 2 

Kjerne 1  Kjernefragment 1 

Avslag 53  Varmepåvirket 14 

Splint 42  Varmepåvirket 8 

Sum primærbearbeidet flint 142    

Sum flint 143    

Tabell 30: Oversikt over flintfunn fra Kojenebba I.  

 

Godt over halvparten av funnene består av flint, totalt 143 funn. Mesteparten avslag og 

splint, men også 1 skraper og 1 kjerne. Det mest påfallende er likevel den store andelen 

mikroflekker, 46 (hele og fragmenter).. Det har ikke vært mulig å sammenpasse (refitte) 

noen av fragmentene, men det kan ikke utelukkes at noen av dem er fra samme 

mikroflekke, da flere av fragmentene er små. Likevel utgjør denne funnkategorien nesten 

20 % av hele funnmaterialet alene.  

Flint (143)

Kvartsitt (55)

Kvarts (27)

Bergart (6)

Skifer (2)
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 Figur 45: Et utvalg av mikroflekkefragmentene  

fra Kojenebba I. Foto: Birgitte Bjørkli, KHM.  

 

 

Kvartsitt 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/

merknad 

Type Antall 

Sekundærbearbeidet kvartsitt 

Avslag med retusj 1   KF hvit 1 

Sum sekundærbearbeidet kvartsitt 1     

Primærbearbeidet kvartsitt 

Mikroflekke 4  Mikroflekke KM hvit 2 

 KF grå 2 

 KF hvit 1 

Kjerne 1  Kjerne-

fragment 

KF grå 1 

Avslag 33  Avslag KF grå 15 

 KM grå/hvit 6 

 KM/G hvit 3 

 KF hvit 2 

 KM grå 2 

 KM hvit 2 

 KF lys grå 1 

 KM lys 1 

 KG lys 1 

Splint 15  Splint KF grå 6 

 KF/M hvit/grå 4 

 KF hvit 3 

 KF/M grå 2 

Produksjonsavfall 1   KF grå 1 

Sum primærbearbeidet kvartsitt 54     

Sum kvartsitt 55     

Tabell 31: Oversikt over kvartsittfunn fra Kojenebba I.  

 

En stor del av funnmengden var kvartsitt, totalt 55 funn. Flesteparten avslag eller splint, 

men også 1 avslag av med retusj og kjerne. Det ble også funnet 4 mikroflekker av 

kvartsitt, som bringer det totale antallet mikroflekker opp til 50. Typen kvartsitt varierer 

noe i grovhetsgrad og av ulike variasjoner av hvit, grå og lys type. Disse er noe vanskelig 
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å skille fra hverandre og kan representere variasjoner i samme råmateriale fremfor ulik 

type råmateriale. En karakteristisk mørk blå kvartsitt, med og uten bånding, som var 

sterkt representert på Tesseosen I, er helt fraværende på denne lokaliteten.  

 

Kvarts 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Primærbearbeidet kvarts 

Avslag 19    

Splint 8    

Sum primærbearbeidet kvarts 27    

Sum kvarts 27    

Tabell 32: Oversikt over kvartsfunn fra Kojenebba I.  

 

Totalt ble det funnet 27 kvartsavslag og splint. Dette utgjør 11,6 % av den totale 

funnmengden. Det ble ikke funnet redskaper i kvarts.  

 

Skifer 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Sekundærbearbeidet skifer 

Pilspiss 1  Slipt 1 

Sum sekundærbearbeidet skifer 1    

Primærbearbeidet skifer 

Avslag 1    

Sum primærbearbeidet skifer 1    

Sum skifer 2    

Tabell 33: Oversikt over skiferfunn fra Kojenebba I.  

 

Det ble kun gjort to funn av skifer, 1 fragment av en slipt pilspiss og 1 avslag, noe som 

utgjør under 1 % av den totale funnmengden.  

 

Bergart 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Primærbearbeidet bergart 

Avslag 3  Finkornet, grå 3 

Splint 3  Finkornet, grå 3 

Sum primærbearbeidet bergart 6    

Sum bergart 6    

Tabell 34: Oversikt over bergartsfunn fra Kojenebba I.  

 

Det ble funnet 6 avslag og 6 splint av en finkornet grå bergart, dette utgjør 2,5 % av den 

totale funnmengden. Det ble ikke funnet noen redskaper av denne bergarten og det er 

uvisst hva den er brukt til.  

 

7.8.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG DATERING 

Det ble sendt inn en prøve for C14 datering fra ildstedet (S1). Dateringsresultatet ble 

3360-3102 f.Kr., det vil si overgangen mellom tidlig- og mellomneolittisk tid. Det 

fremkom også 1 g brente bein bestemt til pattedyr, men disse var for små til å la seg 

datere.  
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Lab.nr. Prøve-

nr. 
Kontekst δC13 

‰  

C14-alder 

BP 
Avvik ± Cal 1Σ Cal 2Σ Datert 

materiale 
Ua-47996 P1 

(2014) 

S1, profil -26,7 4527 32 Cal BC 

3360-

3110  

Cal BC 

3360-

3100 

Trekull 

fra furu 

Tabell 35: C14-dateringer fra Kojenebba I.  

 

7.8.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det markante innslaget av mikroflekker vitner om aktivitet på Kojenebba I 

mellommesolitikum eller hoveddelen av senneolittisk tid ca. 8250–4000 f.Kr. (Indrelid 

1994: 179, Glørstad 2004: 32–38; Solheim 2012: 89–92). Skiferspissene kan tidfestes til 

tidlig- og mellomneolittisk tid, og de har en hovedbruksfase fra ca. 3500–2600 f.Kr. 

(Stene et al. 2010:513, Solheim 2012:95–101). Spissdateringen sammenfaller med C14-

dateringen på lokaliteten og gir et grunnlag for å konkludere med Kojenebba I både har 

blitt besøkt i mesolittisk og neolittisk tid. 

 

På tross av kraftig erosjon og dårlig bevaringsforhold, ga den begrensede utgravningen av 

Kojenebba I resultater, både i form av et diagnostisk funnmateriale og datering fra et 

ildsted. Likevel kan det nok konkluderes med at store deler av lokaliteten er vasket vekk 

av bølgene som har erodert i den løse sanden.  
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7.9 KOJENEBBA II, C59129, ID 41850  

Kojenebba II (Smådøla IV) ligger ca. 130 meter øst for Kojenebba I, like sør for den 

smale tangen på østsiden av Smådølas utløp (se figur 16). Lengst mot vest ligger ikke 

boplassen helt ned til vannet, idet et 10-20 meter bredt gress og risbevokst sandbelte 

ligger mellom vannet og boplassen. Funnene lå i 1967 bare i sanden og nesten all 

kulturjord var vekk. Prøvestikk helt ute ved strandkanten viste ingen spor etter kulturlag, 

heller ingen funn. Det var spor etter ildsteder, det vil si samlinger av skjørbrent stein, men 

ingen tydelige steinlegninger. Ved vår befaring i 2013 ble det gjort enkelte overflatefunn 

på et begrenset område. 

 

Det er tidligere gjort følgende funn på Kojenebba II (Smådøla IV): 
Gjenstand Materiale Merknad Antall 

Skiveskraper Flint  3 

Skraper Flint  2 

Fragment Flint Med bruksspor 1 

Fragment Kvartsitt Med bruksspor 1 

Mikroflekkefragment - Retusj en sidekant 1 

Mikroflekke Flint  1 

Mikroflekkefragment Kvartsitt  5 

Avslag Flint  12 

Avslag Kvartsitt Inkl. bergkrystall 270 gram 

C31874: 

Skraper Kvartsitt  1 

Skive med retusj Kvartsitt  1 

Fragment Kvartsitt Med skraperretusj 1 

Avslag Flint  - 

Avslag Kvartsitt  - 

Tabell 36: Tidligere funn fra Kojenebba II.  

 

7.9.1 UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Hele lokalitetsflaten ble overflatebefart, og med utgangspunkt i hvor det ble gjort funn på 

overflaten eller der det lå skjørbrent stein ble det gravd til sammen 14 prøvestikk. Det ble 

raskt klart at det var lite bevart av Kojenebba II. Prøvestikkene gav ingen andre resultater 

enn de funnene som ble gjort i overflaten. Trolig har erosjonen vært såpass stor på 

lokaliteten at den er å betrakte som borte.  
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Figur 46: Et lite utsnitt av overflaten på Kojenebba II. Foto: Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

 
Figur 47: Prøvestikk på lokalitet Kojenebba II. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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7.9.2 FUNNMATERIALET 

Det ble gjort til sammen 16 funn, der kvartsitt utgjør hoveddelen. Funnmaterialet viser 

likheter med funnene fra Kojenebba I, men der den mørke blå kvartsitt var fraværende på 

Kojenebba I, er det denne typen det ble funnet flest av på Kojenebba II.  

 

Kvartsitt 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/

merknad 

 Antall 

Sekundærbearbeidet kvartsitt 

Avslag med retusj 1   KF lys grå 1 

Sum sekundærbearbeidet kvartsitt 1     

Primærbearbeidet kvartsitt 

Kjerne 1  Kjerne-

fragment 

KF mørk blå 1 

Avslag 9  Avslag KF lys grå 2 

 KF mørk blå 3 

 KM mørk blå 1 

 KM lys 1 

    KF hvit 1 

    KF grønn 1 

Fragment 2  Fragment KF mørk blå 2 

Sum primærbearbeidet kvartsitt 12     

Sum kvartsitt 13     

Tabell 37: Oversikt over kvartsittfunn fra Kojenebba II.  

 

Flint 
Hovedkategori Antall U.nr. Delkategori/merknad Antall 

Primærbearbeidet flint 

Avslag 3  Varmepåvirket 2 

Sum primærbearbeidet flint 3    

Sum flint 3    

Tabell 38: Oversikt over flintfunn fra Kojenebba II.  

 

7.9.3 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Lokaliteten var svært erodert og det var ikke mulig å påvise noen funnkonsentrasjoner og 

derav aktivitetsområder. Det ble heller ikke gjort funn av organisk daterbart materiale. 

Likevel gir funnene en viss pekepinn til når det kan ha vært aktivitet på boplassen, 

spesielt hvis man inkluderer de tidligere funnene. Det er kvartsitten som dominerer 

funnmaterialet både i 1967 og 2013. De tidligere funnene inkluderer 5 skrapere av flint, 

og 7 mikroflekker både av flint og kvartsitt. Innslaget av mikroflekker indikerer aktivitet i 

mellom- eller senmesolitikum, frem til ca. 4200 f.Kr. (Indrelid 1994:179, Glørstad 2004a:37–

38, 2010:261–264, Stene et al. 2010:509–511).  
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7.10 JERNVINNEANLEGG VED TESSEKALVEN, C59131, ID 112287 

Jernvinnelokaliteten Tessekalven ligger helt sør i Tesse (se figur 5). Den ligger helt i 

strandsonen, på et flatt område med fin sand ut mot en ca. 1 meter høy erosjonskant ned 

mot reguleringssonen. Gamle sanddyner danner noen bølger i landskapet. Lokaliteten ble 

befart av OFK i 2007, etter opplysninger fra Ragnar Bjertnes fra Vågå kommune. Det ble 

påpekt i 2007 at lokaliteten er utsatt for erosjon. Den fine sanden i erosjonskanten vaskes 

lett ut av bølgeerosjon. Beliggenheten ved vannet og slagget på lokaliteten tilsa at 

jernvinna trolig var fra eldre jernalder (jf. Larsen 2009:73–76). Da vi har begrenset med 

informasjon om anlegg fra denne tidsperioden i fjellet (jf. Larsen 2009:196), ble det 

besluttet å foreta en undersøkelse av lokaliteten i 2014. 

 

7.10.1  UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 

Erosjonskanten ble renset frem og dokumentert i området der det stakk ut slagg, et 

område på ca. 6 meter. Profilet ble fotodokumentert og tegnet (se figur 49), og kullprøver 

og slaggprøve ble samlet inn. Anlegget var dekket av ca. 70 cm med flyvesand, og en 

avtorving av anlegget for hånd var heller ikke mulig. Det er også krevende å bringe inn 

en gravemaskin til denne delen av Tesse, og maskinell avtorving ble derfor ikke vurdert 

som hensiktsmessig. Vi valgte derfor en tilnærming der det ble prøvestukket systematisk, 

ca. hver 5 meter, totalt 18 prøvestikk av 30x30 cm. I hvert prøvestikk ble lag med 

flyvesand og slagg dokumentert.  

 

 
Figur 48: Tessekalven, oversikt over lokaliteten med dokumenter profil, erosjonskant, prøvestikk, tidligere 

slaggforekomster og avgrensing av slagg. Kart: Ellen Kathrine Friis, KHM.  
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Figur 49: Profilet i erosjonskanten på Tessekalven. Tegnet av Axel Mjærum og Hildegunn Ruset, rentegnet 

av Ellen Kathrine Friis, KHM.  

 

7.10.2  RESULTATER OG FUNNMATERIALE 

Av 18 prøvestikk, inneholdt 7 slagg. På overflaten ble det funnet slagg spredt utover et 

område på ca. 15x15 meter. I profilet og i profilnære prøvestikk var det et tynt slagglag, 

ellers kun spredte slaggbiter. Det ble ikke påvist spor etter noen ovnstruktur. 

 

Det er registrert et tidligere funnmateriale fra Tessekalven (C56958), som består av åtte 

biter med slagg, ca. nevestor og mindre. Disse ble samlet inn ved registreringen fordi de 

var i ferd med å rase ut og lokaliteten var utsatt for jevnlig erosjon. Ved undersøkelsene i 

2014 ble det også samlet inn en slaggprøve fra profilet (se figur 49). Materialet kan 

betegnes som blokkslagg, en type slagg som er velkjent ved jernproduksjonsanlegg fra 

romertid til merovingertid i regionen (ca. Kristi fødsel–700-tallet e.Kr., Larsen 2009:74–

75).  

 

7.10.3  NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG DATERING 

Det ble sendt inn tre dateringsprøver fra profilet, lag 1, 3 og 6 (se figur 49). Alle ble sendt 

inn til datering og resultatene er presentert i tabellen nedenfor. Den eldste dateringen (P1, 

210–310 f.Kr.) er foretatt på trekull fra en kullinse i som trolig kan knyttes til anlegges 

eldste bruksfase. Prøven P2 er tidfestet til overgangen folkevandringstid–merovingertid 

(540-600 f.Kr.) og er fra et slaggholdig lag. Kullet herfra kan med stor sannsynlighet 

knyttes til jernproduksjonen. Den yngste dateringen er fra nyere tid (1660–1950) og 

tidfester kull i en markoverflate med under- og overliggende flyvesandslag. Disse lagene 

forsegler jernproduksjonsplassen. 
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Lab.nr. Prøve-

nr. 
Kontekst δC13 

‰  

C14-alder 

BP 
Avvik 

± 
Cal 1Σ Cal 2Σ Datert 

materiale 
Ua-49910 P1, id 

112287 

(2014) 

Lag 1b 

Kullinse 

-26,7 1780 30 Cal AD 

210-330 

Cal AD 

130-340 

Trekull 

av furu, 

yngre 

gren 

Ua-49911 P2, id 

112287 

(2014) 

Lag 3 

Jernvinna 

-27,4 1505 30 Cal AD 

540-600 

Cal AD 

430-640 

Trekull 

av furu, 

yngre 

gren 

Ua-49912 P3, id 

112287 

Lag 6 

Fossil 

markover-

flate 

-25,8 167 30 Cal AD 

1660-

1950 

Cal AD 

1660-

1960 

Trekull 

av furu, 

eldre gren 

Tabell 39: C14-dateringer fra Tessekalven.  

 

7.10.4  VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

To av dateringene viser at det er snakk om et jernvinneanlegg fra eldre jernalder. Det 

daterte materialet er av grener med lav egenalder, noe som bidrar til å redusere det 

generelle problemet med høy egenalder for furudateringer (jf. Loftsgarden et al 2013). I 

fjellområdene har imidlertid trolig også døde trær og kvister blitt benyttet, noe som også 

kan resultere i for høy datert alder (jf. Loftsgarden et al 2013). Beliggenheten, slaggtypen 

på anlegget, og C14-dateringene gir grunnlag for å fastslå at det foregikk produksjon her i 

folkevandringstid–merovingertid. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det også er en 

eldre bruksfase på anlegget.  

Det ble funnet forholdsvis små slaggmengder på lokaliteten, noe som er et mulig 

argument for at det har vært begrenset produksjon. Mangelen på store blokker og tykke 

slagglag taler derimot for dårlig bevaring. Det gjør også det faktum at det ikke ble påvist 

noen ovnstruktur. Trolig er kun ytterkanten av anlegget er bevart. Det er derfor ikke 

mulig å fastslå omfanget av jernproduksjonen på stedet. 
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8 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble foretatt vedartsbestemmelser, C14-dateringer og osteologiske analyser i 

forbindelse med utgravningen. 

 

8.1 VEDARTSBESTEMMELSER 

Det ble foretatt vedartsbestemmelser av ti prøver fra ildsteder og tre bestemmelser av 

trekull fra jernvinneanlegget (se vedlegg 12.2.3.). I tillegg ble det analysert materiale 

knyttet til Norsk Maritimt museums undersøkelser. I ildstedene er furu det dominerende 

trevirket, supplert av løvtresortene som or, osp, bjørk og lønn. Man har gjennomgående 

valgt yngre trevirke som brensel.  

 

Fra jernvinneanlegget foreligger det kun furuvirke. Trolig har man imidlertid både 

benyttet eldre og yngre stammer og grener som brensel til produksjonen.  

8.2 DATERINGER 

Beinmaterialet som fremkom var nokså lite og fragmentert. Dette gjorde at beinmaterialet 

var lite egnet til C14-analyser. De radiologiske dateringene ble derfor utført på trekull fra 

ildsteder. Det ble også foretatt C14-datering av tre prøver knyttet til et jernvinneanlegg.  

 

Det ble til sammen gjennomført 11 dateringer fra det utgravde materialet, alle disse ble 

gjort på trekull. 8 av dateringene er fra steinalderlokaliteter og vitner om gjentatte besøk 

ved Tesse innenfor tidsrommet 4700-1550 f.Kr. Det vil si fra siste del av eldre steinalder 

til den innledende fasen i bronsealder. 3 dateringer er fra et jernvinneanlegg. Den ene fra 

romertid og den andre fra folkevandringstid. Ytterligere informasjon om dateringene 

fremkommer i de ulike lokalitetspresentasjonene.  

 
Lokalitetsnavn C-nr. 

funnbase 

Askeladden-ID 

kulturminnebase 

Dateringer, f./e.Kr. (BP) 

Tesseosen I C59128 ID 31760 4722-4547 f.Kr. (5794±35 BP, Ua-47998) 

2888-2666 f.Kr. (4182±31 BP, Ua-47999) 

Tesseosen II C59130 ID 51488 3784-3646 f.Kr. (4930±39 BP, Ua-49905) 

Nåvårseter I S C60088 ID 31775 3100-2900 f.Kr. (4377±37 BP, Ua-49906) 

3312-2908 f.Kr. (4398±38 BP, Ua-49907) 

Nåvårseter II C60089 ID 70275  

Nåvårseter IV C60090 ID 12078 2620-2450 f.Kr. (3991±34 BP, Ua-49908) 

1750-1560 f.Kr. (3376±34 BP, Ua-49909) 

Nåvårseter VII - ID 51491  

Dågåtjønnvikje - ID 12084  

Kojenebba I C50129 ID 21964 3360-3102 f.Kr. (4527±32 BP, Ua-47996) 

Kojenebba II C50129 ID 41850  

Tessekalven C59131 ID 112287 130-340 e.Kr. (1780±30 BP, Ua-49910) 

430-640 e.Kr. (1505±30 BP, Ua-49911) 

1660-1950 e.Kr. (167±30 BP, Ua-49912) 

 

Tabell 40: Radiologiske dateringsresultater fra Tesse 2013-2014. Totalt foreligger det 11 dateringer.  
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8.3 OSTEOLOGISKE ANALYSER 

Ved undersøkelsene i 2013 fremkom det kun 1 gram brente bein fra en steinalderlokalitet, 

Kojenebba I. I 2014 fremkom det totalt 36,3 gram brente bein, alle fra Nåvårseter I S. I 

tråd med hva som ellers er kjent fra Sørøst-Norge er det osteologiske materialet fra Tesse 

sterkt fragmentert. Fragmenteringen bidrar til at artsindentifisering av materialet er 

utfordrende, og til at kun en svært liten andel av materialet lar seg artsbestemme 

(Hufthammer 2006:45, Mansrud 2009, Glørstad 2010:71–72). I all hovedsak er 

beinmaterialet fra Tesse fra ubestembart pattedyr. Av de beinene som lot seg 

artsbestemme finner vi klovdyr, mus og lemen. De to sistnevnte er trolig resente, da dette 

nok er artsbestemming av bein som er dårlig brent. Selv om det ble fokusert på å 

frembringe fiskebein under utgravningene av lokalitetene, ble det ikke funnet dette ved 

undersøkelsene. Fiskebein er små og skjøre og forvitrer lett. Og da bevaringsforholdene 

for bein generelt var dårlig ved Tesse, må det fremholdes som sannsynlig at forholdene 

har ligget dårlig til rette for bevaring av eventuelle fiskebein.  
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9 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Undersøkelsene som er gjennomført viser et materiale med et stort tidsspenn som 

strekker seg gjennom de fleste tidsepoker fra eldre steinalder helt opp til 

etterreformatorisk tid. Blant de viktigste indikatorene på gjentagende bruk og tilknytting 

til landskapet er utnyttelsen av lokale råstoffer. Ulike typer av kvartsitt er det 

dominerende råstoffet på alle, unntatt én, av steinalderboplassene vi har undersøkt. Vi har 

også observert at så godt som alle typene av kvartsitt er tilgjengelig i strandsonen som 

blokker av ulik størrelse. Flere studier omkring spredningen og utnyttelsen av lokale 

råstoff har blitt brukt som indikatorer på territorielle grenser og gruppeidentitet (Bergsvik 

2009: 112). Bruken av lokal kvartsitt over et lengre tidsspenn kan tyde på at det er lokale 

grupper som har brukt og kjent til Tesse.  

 

Hovedproblemstillingen ved undersøkelsene rundt Tesse var knyttet til fisket i 

forhistorisk tid og middelalder, og fire underproblemstillinger har ligget til grunn for 

undersøkelsen. 

 

9.1 NÅR BLE FISKET ETABLERT? 

Det totale bildet av undersøkelsene av steinalderboplasser ved Tesse viser at det 

var aktivitet rundt Tesse så tidlig som 4500 f.Kr., kanskje også enda tidligere. Flest spor 

finner vi fra yngre steinalder, perioden ca. 3800-2500 f.Kr. Det har dessverre ikke blitt 

funnet bevarte fiskebein på noen av boplassene, ei heller redskap som kan knyttes direkte 

til fiske. Men det at boplassene rundt Tesse stort sett er lokalisert innenfor fiskebankene 

og ved gode fiskeplasser ved inn- og utløpsoset, er sterke indikasjoner på at fisket kan ha 

spilt en rolle så tidlig som i yngre steinalder og at Tesse var et område med god tilgang til 

naturlige ressurser (se Mjærum 2016). 

Ved sektoravgiftsprosjektene i Vinstravassdraget har det fremkommet fiskebein fra 

flere steinalderboplasser (Bergstøl og Friis in prep.). Dette er funn som kaster et helt nytt 

lys over innlandsfisket på Østlandet.  

 

9.2 HVILKE FISKEREDSKAPER OG METODER BLE ANVENDT OG HVORDAN BLE FISKET 

ORGANISERT?  

Det ble ikke gjort noen funn av fiskeredskaper på boplassene fra steinalder. 

Redskapsmaterialet fra steinalder boplassene kan i hovedsak knyttes til jakt og fangst. 

Likevel er det påfallende at beliggenheten til boplassene i stor grad sammenfaller med 

godefiskeplasser, eksempelvis Tesseosen I, og innenfor de store fiskebankene ved 

Volnebben og Dågåtjønnvikje. Derfor er det nærliggende å anta at fiske kan ha spilt en 

sentral rolle også i steinalder.  

 

For nærmere informasjon om det omfattende funnmaterialet av garnsøkker som ble 

funnet i Tesse, se Norsk Maritimt Museums rapport fra deres undersøkelser (Wammer 

2014, 2015). 
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Figur 50: T.h. trinseformet garnsøkke (C58795) fra Tesse i never, med en midtstein og spiler av tre. Typen 

er datert til merovingertid/vikingtid. T.v. Hylsterformet garnsøkke (C58797) i never og stein. Denne 

gjenstanden har nå blitt datert til høymiddelalder. Tesse. Foto: Vegard Vike, KHM.  

 

9.3 ANDRE MÅL FOR PROSJEKTET  

9.3.1 EROSJON 

I løpet av feltarbeidet i 2013 og 2014 har skadeomfanget på kulturminnene blitt 

dokumentert, og det kan konkluderes med at bevaringsforholdene har vist seg å være 

svært varierende, se eget kapitel om erosjon (kap.5.3.1) og beskrivelse av den enkelte 

lokalitet (kap.7). Nedenfor følger noen bildeeksempler på ulik grad av erosjon i Tesse.  
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10 SAMMENDRAG 

 

I tidsrommet 24. juni til 12. juli 2013 og 2. juni til 11. juli 2014 foretok KHM 

arkeologiske utgravninger ved vannet Tesse (850 moh.) i Lom og Vågå kommuner i 

Oppland. Feltarbeidet var knyttet til at det var gitt ny konsesjon for kraftproduksjonen i 

Tesse-magasinet, og undersøkelsen vil bli finansiert gjennom sektoravgiften for 

kulturminneundersøkelser i vassdrag. Undersøkelsen var et samarbeid mellom Norsk 

Maritimt Museum (NMM), Oppland fylkeskommune og KHM. NMM har utarbeidet en 

separat rapport for maritime kulturminner (Wammer 2015). KHM har hatt ansvaret for 

arbeidet med kulturminner knyttet til aktivitet på land, og denne rapporten omhandler 

arbeidet med å registrere og undersøke av disse kulturminnene. Hovedproblemstillingen 

ved undersøkelsen var knyttet til Tesse som fiskevann, fra steinalder til middelalder. 

 

Ved feltabeidet ble det foretatt kartlegging av erosjonssonen rundt vannet og gjennomført 

delundersøkelser av ni steinalderlokaliteter. Det ble også avdekket syv ildsteder ved 

maskinell avtorving. Det fremkom 1864 gjenstander og 37,3 g. brente bein ved 

undersøkelsen. Redskapsfunn, avfall i stein og åtte C14-dateringer tidfester 

kulturminnene innenfor tidsrammen 4722–1560 f.Kr. Innenfor prosjektrammene ble det i 

tillegg foretatt en mindre undersøkelse av et jernproduksjonsanlegg (ID 112287) som ble 

tidfestet til 430–640 e.Kr., men anlegget kan ha hatt en eldre bruksfase.  

 

Undersøkelsene ga ny innsikt i steinalderen i regionen, men ingen direkte holdepunkter 

for fiske i steinalderen i form av fiskebein eller fiskeredskaper. Gjennom arbeidet er det 

imidlertid fremskaffet et helhetlig og sjeldent innblikk i distribusjonen av boplasser rundt 

et fjellvann. Materialet er således velegnet for en diskusjon utviklingen i landskaps- og 

ressursbruk i perioden, også utnyttelsen av fiskeressursene. 

 

Ved feltarbeidet ble det lagt vekt på å dokumentere tilstanden til kulturminnene rundt 

vannet. Konklusjonen er at hoveddelen av kulturminnene rundt Tesse er sterkt preget av 

erosjon, og flere kulturminner må regnes som tapt. 
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12 VEDLEGG 

12.1 TILVEKSTTEKSTER, C59128–59131, C60088–C60090 OG C60092 

 

Fellesopplysninger C59128–59131, C60088–C60090 og C60092 

I tidsrommet 24. juni–12. juli 2013 og 2. juni–11. juli 2014 foretok KHM arkeologiske 

utgravninger ved vannet Tesse (850 moh.) i Lom og Vågå kommuner i Oppland (Friis og 

Mjærum 2016). Feltarbeidet var knyttet til at det var gitt ny konsesjon for 

kraftproduksjonen i Tesse-magasinet, og undersøkelsen vil bli finansiert gjennom 

sektoravgiften for kulturminneundersøkelser i vassdrag. Undersøkelsen var et samarbeid 

mellom Norsk Maritimt Museum (NMM), Oppland fylkeskommune og KHM. NMM har 

utarbeidet en separat rapport for maritime kulturminner (Wammer 2015). KHM har hatt 

ansvaret for arbeidet med kulturminner knytte til aktivitet på land, og denne rapporten 

omhandler arbeidet med å registrere og undersøke av disse kulturminnene.  

Hovedproblemstillingen ved undersøkelsen var knyttet til Tesse som fiskevann, fra 

steinalder til middelalder. 

 

Ved feltarbeidet ble det foretatt kartlegging av erosjonssonen rundt vannet og 

gjennomført delundersøkelser av ni steinalderlokaliteter. Det ble også avdekket syv 

ildsteder ved maskinell avtorving. Det fremkom 1864 gjenstander og 37,3 g brente bein 

(JS 1664 og JS 1686) ved undersøkelsen. Redskapsfunn, avfall i stein og åtte C14-

dateringer tidfester kulturminnene innenfor tidsrommet 4722–1560 f.Kr. Innenfor 

prosjektrammene ble det i tillegg foretatt en mindre undersøkelse av et 

jernproduksjonsanlegg (ID 112287) som ble tidfestet til 430–640 e.Kr., men anlegget kan 

ha hatt en eldre bruksfase.  

 

Undersøkelsene ga ny innsikt i steinalderen i regionen, men ikke fiskebein eller 

fiskeredskaper som kunne gi direkte kunnskap om det eldste fisket rundt vannet. 

Gjennom arbeidet er det imidlertid fremskaffet et uvanlig helhetlig innblikk i 

distribusjonen av boplasser rundt et fjellvann. Materialet er således velegnet for en 

diskusjon utviklingen i landskaps- og ressursbruk i perioden, også utnyttelsen av 

fiskeressursene. 

 

Ved feltarbeidet ble det også lagt vekt på å dokumentere tilstanden til kulturminnene 

rundt vannet. Konklusjonen er at hoveddelen av kulturminnene rundt Tesse er sterkt 

preget av erosjon, og flere kulturminner må regnes som tapt. 

 

Friis Ellen Kathrine og Axel Mjærum. 2016. Rapport. Arkeologisk utgravning. Tesse 
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Wammer Elling Utvik. 2015. Maritimarkeologisk undersøkelse i forbindelse med 
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2012363. Norsk Maritimt Museum. Oslo. 
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C59128/1-19. Boplassfunn fra steinalder fra TESSEOSEN I, av LANGMORKJE 

STATSALLMENNING (187), VÅGÅ K., OPPLAND. 

 

Funnomstendighet: Steinalderlokaliteten Tesseosen I ble registrert på 1960-tallet, og det 

har blitt samlet inn funn fra stedet ved flere anledninger (C31542, C32341, C35272, 

C39094 og C39112). I 2013 grov KHM ut 20 m
2
 og det fremkom 589 gjenstander og to 

ildsteder. Funnmaterialet og to C14-dateringer indikerer aktivitet på Tesseosen I i minst 

to perioder, mot slutten av eldre steinalder, ca. 4700–4500 f.Kr. og 2800–2600 f.Kr. 

 

Tesseosen I ble anlagt nær utløpsoset til Tesse, og stedet kan således ha vært et velegnet 

utgangspunkt for fiske. Det ble imidlertid ikke funnet redskaper som kan direkte knyttes 

til fiske. Reinstrekkene som trolig har passert nordenden av Tesse i årtusener kan også 

kunne forklare beliggenheten. Funnmaterialet peker da også mot at jakt og fangst har 

vært viktig, da det er funnet flere skrapere og en pilspiss. Gjenstandsmaterialet fra 

utgravningen, og funnene som har vært innlevert tidligere tyder også på at det har vært 

forholdsvis omfattende aktivitet på stedet. 

 

Orienteringsoppgave: Boplassen ligger på østbredden av Lonin, på en smal landstripe 

med skrint jordsmonn der små bergrygger stikker opp. Boplassen starter om kring 30 m 

fra dammen, og det er gjort funn ved reguleringssonen i en lengde på ca. 100 m langs 

østsiden av Lonin. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6868261, Ø: 181142. 

LokalitetsID: 31760. 

Funnår: 2013 

Katalogisert av: Ellen K. Friis. 

 

1) 1 flekke av flint. Mål: Stm: 2,5 cm. 

2) 1 mikroflekke av flint. Gjenstandsdel: proksimal. Knekt. Mål: Stm: 1,5 cm. 

3) 3 avslag med retusj av flint. Mål: Stm: 1,8-4,1 cm. 

4) 72 avslag av flint. Mål: Stm: 1,0-6,7 cm. 

5) 7 splint av flint. 

6) 5 kjerne av flint. Mål: Stm: 1,1-4,2 cm. 

7) 3 avslag av bergkrystall. Mål: Stm: 1,1-2,1 cm. 

8) fragment av bergkrystall. 

9) 25 avslag av kvarts. Mål: Stm: 1,2-3,4 cm. 

10) 19 splint av kvarts. 

11) flekke av kvartsitt, mørk blå. Gjenstandsdel: distal. Knekt i to. Mål: Stm: 3,6 cm. 

12) 4 avslag med retusj av kvartsitt. Mål: Stm: 1,5-4,6 cm. 

13) 228 avslag av kvartsitt. Mål: Stm: 1,2-10,4 cm. 

14) 130 fragment av kvartsitt. 

15) 87 splint av kvartsitt. 

16) 7 kjerner av kvartsitt. Mål: Stm: 1,8-4,0 cm. 

17) pilspiss av skifer. Gjenstandsdel: distal. Mål: Stm: 3,9 cm. 

18) prøve, kull av trekull, Pinus. Kullprøve P2, tatt fra ildsted, S1. Vekt: 1,3 gram. 

Datering: 4722-4547 f.Kr. (5794±35 BP, Ua-47998). 

19) prøve, kull av trekull, Pinus. Kullprøve, P3, tatt fra ildsted, S2. Vekt: 3,5 gram. 

Datering: 2888-2666 f.Kr. (4182±31 BP, Ua-47999). 
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C59129/1-19. Boplassfunn fra steinalder fra KOJENEBBA I og KOJENEBBA II, av 

LANGMORKJE STATSALLMENNING (187/1), VÅGÅ K., OPPLAND. 

 

Funnomstendighet: Den begrensede utgravningen av Kojenebba I gav et littisk 

funnmateriale på 232 funn, deriblant 46 mikroflekker. Det markante innslaget av 

mikroflekker vitner om aktivitet på Kojenebba I mellommesolitikum eller hoveddelen av 

senneolittisk tid ca. 8250–4000 f.Kr. Skiferspissen kan tidfestes til tidlig- og 

mellomneolittisk tid, og de har en hovedbruksfase fra ca. 3500–2600 f.Kr. 

Spissdateringen sammenfaller med C14-dateringen på lokaliteten og gir et grunnlag for å 

konkludere med Kojenebba I både har blitt besøkt i mesolittisk og neolittisk tid. 

Lokaliteten var svært erodert og det var ikke mulig å påvise noen funnkonsentrasjoner og 

derav aktivitetsområder. Det ble heller ikke gjort funn av organisk daterbart materiale. 

Likevel gir funnene en viss pekepinn til når det kan ha vært aktivitet på boplassen, 

spesielt hvis man inkluderer de tidligere funnene. Det er kvartsitten som dominerer 

funnmaterialet både i 1967 og 2013. De tidligere funnene inkluderer 5 skrapere av flint, 

og 7 mikroflekker både av flint og kvartsitt. Innslaget av mikroflekker indikerer aktivitet i 

mellom- eller senmesolitikum, frem til ca. 4200 f.Kr. På tross av kraftig erosjon og dårlig 

bevaringsforhold, ga den begrensede utgravningen av Kojenebba I resultater, både i form 

av et diagnostisk funnmateriale og datering fra et ildsted. Likevel kan det nok 

konkluderes med at store deler av lokaliteten er vasket vekk av bølgene som har erodert i 

den løse sanden. 

 

Orienteringsoppgave: Kojenebba I (Smådøla V) ligger øst for utløpet av Smådøla, sør i 

Tesse. I beskrivelsen fra 1967 står det at lokaliteten «ligger i en sandgrop like ved den 

utraste strandkanten der all vegetasjon mangler». Da den ble registrert i 1967 ble det gjort 

funn, hvorav også skjørbrent stein, på en strekning av 50-60 m. Det kom frem funn helt 

ute i strandkanten.  

 

Kojenebba II (Smådøla IV) ligger ca. 130 meter øst for Kojenebba I, like sør for den 

smale tangen på østsiden av Smådølas utløp (se figur 16). Lengst mot vest ligger ikke 

boplassen helt ned til vannet, idet et 10-20 meter bredt gress og risbevokst sandbelte 

ligger mellom vannet og boplassen. Funnene lå i 1967 bare i sanden og nesten all 

kulturjord var vekk. Prøvestikk helt ute ved strandkanten viste ingen spor etter kulturlag, 

heller ingen funn. Det var spor etter ildsteder, det vil si samlinger av skjørbrent stein, men 

ingen tydelige steinlegninger. Ved vår befaring i 2013 ble det gjort enkelte overflatefunn 

på et begrenset område på Kojenebba II. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6860405, Ø: 181895. 

LokalitetsID: 21964 og 41850 

Funnår: 2013 

Katalogisert av: Ellen K. Friis 

 

1) 46 mikroflekker av flint. Mål: 0,4-1,9 cm. 

2) 1 skraper av flint. Stm: 1,5 cm. 

3) 53 avslag av flint. Mål: 1,1-2,9 cm. 

4) 42 splint av flint. 
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5) 1 kjerne kjernefragment av flint. Stm: 2,0 cm. 

6) 19 avslag av kvarts. Mål: 1,2-3,2 cm. 

7) 8 splint av kvarts. 

8) 5 mikroflekke av kvartsitt. Mål: 0,9-2,0 cm. 

9) 1 avslag med retusj av kvartsitt. Stm: 1,7 cm. 

10) 39 avslag av kvartsitt. Mål: 1,1-9,0 cm. 

11) 3 fragment av kvartsitt. Stm: 2,7 cm. 

12) 15 splint av kvartsitt. 

13) 1 kjernefragment av kvartsitt. Stm: 5,5 cm. 

14) 3 avslag av bergart. Stm: 2,7 cm. 

15) 3 splint av bergart. 

16) 1 pilspiss av skifer. Stm: 2,5 cm. 

17) 1 avslag av skifer. Stm: 2,9 cm. 

18) prøve, kull av trekull. P1, kullprøve tatt fra rester av ildsted. Sendt inn til datering, 

restmaterialet katalogisert. Vekt: 5,5 gram. Datering: 3360-3102 f.Kr. (4527±32 BP, Ua-

47996) 

19) prøve, kull av trekull. P5, kullprøve tatt fra rester av ildsted. Ikke sendt til datering, 

katalogisert. Vekt: 1,5 gram. 

 

 

C59130/1-8. Boplassfunn fra steinalder fra TESSEOSEN II, av LANGMORKJE 

STATSALLMENNING (187/1), VÅGÅ K., OPPLAND. 

 

Funnomstendighet: Den begrensede utgravningen på det vi har tolket som forlengelsen av 

Tesseosen II gav oss et sparsomt funnmateriale, kun 18 funn, med lite diagnostisk. Det 

eneste redskapet som ble funnet var en skraper. Likevel ble det påvist rester av et ildsted 

som ble datert til tidligneolitikum, så det har i hvert fall vært aktivitet på Tesseosen II i 

denne perioden. Tesseosen II ble anlagt nær oset mellom Tesse og Lonin, og stedet kan 

således likhet med Tesseosen I ha vært et velegnet utgangspunkt for fiske. Det ble heller 

ikke her funnet redskaper som kan direkte knyttes til fiske. Reinstrekkene som trolig har 

passert nordenden av Tesse i årtusener kan også til dels forklare beliggenheten. 

Funnmaterialet kan indikere at jakt og fangst har vært viktig, da det ble funnet en skraper. 

 

Orienteringsoppgave: Tesseosen II ligger på østsiden av utløpet fra Tesse til Lonin og ble 

registrert av Irmelin Martens i 1964 (Martens 1964). Beskrivelsen fra registreringen lyder 

som følger: «Boplassen lå på en stor, flat tange. Funnene lå helt i dagen i karrig 

jordsmonn og på et svaberg.» Det ble ved registreringen i 2013 ikke gjort funn ved 

kartmarkeringen fra Askeladden. Derimot ble det gjort enkelte funn på en liten, ca. 5x4 

meter, erodert flate ca. 10 meter øst for det tidligere påviste Tesseosen II ligger på 

østsiden av utløpet fra Tesse til Lonin og ble registrert av Irmelin Martens i 1964 

(Martens 1964). Beskrivelsen fra registreringen lyder som følger: «Boplassen lå på en 

stor, flat tange. Funnene lå helt i dagen i karrig jordsmonn og på et svaberg.» Det ble ved 

registreringen i 2013 ikke gjort funn ved kartmarkeringen fra Askeladden. Derimot ble 

det gjort enkelte funn på en liten, ca. 5x4 meter, erodert flate ca. 10 meter øst for det 

tidligere påviste kulturminnet. Tesseosen II ligger på østsiden av utløpet fra Tesse til 

Lonin og ble registrert av Irmelin Martens i 1964 (Martens 1964). Beskrivelsen fra 

registreringen lyder som følger: «Boplassen lå på en stor, flat tange. Funnene lå helt i 

dagen i karrig jordsmonn og på et svaberg.» Det ble ved registreringen i 2013 ikke gjort 
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funn ved kartmarkeringen fra Askeladden. Derimot ble det gjort enkelte funn på en liten, 

ca. 5x4 meter, erodert flate ca. 10 meter øst for det tidligere påviste kulturminnet. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6867576, Ø: 181119. 

LokalitetsID: 51488. 

Funnår: 2014 

Katalogisert av: Ellen K. Friis. 

 

1) 1 avslag med retusj av flint. Stm: 1,1 cm. 

2) 1 avslag av kvarts. Stm: 1,2 cm. 

3) 7 splint av kvarts. 

4) 1 skraper av kvartsitt. Stm: 2,1 cm. 

5) 2 avslag av kvartsitt. Stm: 1,7 cm. 

6) 3 splint av kvartsitt. 

7) 3 bipolare kjerner av kvartsitt. Mål: 1,7-3,7 cm. 

8) prøve, kull av trekull. P1, kullprøve tatt fra S1, rester av ildsted. Sendt inn prøve til 

datering. Restmateriale katalogisert. Vekt: 5,1 gram. Datering: 3784-3646 f.Kr. (4930±39 

BP, Ua-49905) 

 

 

C59131/1-4. Produksjonsplass (jernvinne) fra eldre jernalder fra TESSEKALVEN, av 

LANGMORKJE STATSALLMENNING (187), VÅGÅ K., OPPLAND. 

 

Funnomstendighet: Ved Tessekalven, i sørenden av fjellvannet Tesse ligger et sterkt 

erosjonsskadet jernvinneanlegg (id 112287). Det ble foretatt en mindre undersøkelse av 

anlegget i 2014, og arbeidet viste at det var bevart lag med slagg og kull på stedet og at 

de bevarte delene av kulturminnet var dekket av flygesand. Undersøkelsen viste også at 

mye av anlegget har forsvunnet som en følge av erosjon. Trolig foregikk det produksjon 

på stedet i tidsrommet 430–640 e.Kr., men anlegget kan også ha hatt en eldre bruksfase. 

 

Orienteringsoppgave: Jernvinnelokaliteten Tessekalven ligger helt sør i Tesse. Den ligger 

helt i strandsonen, på et flatt område med fin sand ut mot en ca. 1 meter høy erosjonskant 

ned mot reguleringssonen. Gamle sanddyner danner noen bølger i landskapet. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6859616, Ø: 182610. 

LokalitetsID: 112287. 

Funnår: 2014. 

Katalogisert av: Ellen K. Friis. 

 

1) slagg. Vekt: 1250 gram. Slaggprøve tatt fra profil ved undersøkelsene i 2014, fra lag 3 

tolket som jernvinne. Lag med slagg og kull. 

2) prøve, kull av trekull. Deler av prøve sendt inn til datering, restmateriale katalogisert 

Vekt: 2,6 gram. Datering: 130-340 e.Kr. (1780±30 BP, Ua-49910). P1 Kullprøve tatt fra 

profil, lag 1b, dvs. fra den eldste fasen med spor etter aktivitet på anlegget. 

3) prøve, kull av trekull. P2, Kullprøve tatt fra et kull- og slaggholdig lag som trolig kan 

knyttes direkte til jernproduksjonen. Deler av prøve sendt inn til datering, restmateriale 

katalogisert. Vekt: 0,6 gram. Datering: 430-640 e.Kr. (1505±30 BP, Ua-49911). 
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4) prøve, kull av trekull. P3, Kullprøve tatt fra lag 6 i profilet, en gammel markoverflate 

som dekker anlegget. Deler av prøve sendt inn til datering, restmateriale katalogisert. 

Vekt: 2,7 gram. Datering: 1660-1960 e.Kr. (167±30 BP, Ua-49912). 

 

 

C60088/1-31. Boplassfunn fra steinalder fra NÅVÅRSETER I S av VÅRDAL 

STATSALMENNING (157 /1), LOM K., OPPLAND. 

 

Funnomstendighet: Utgravningen av Nåvårseter I S var den av lokalitetene ved Tesse 

som gav oss flest funn (1001 stk.), men funnmaterialet inneholdt lite diagnostisk. 

Beinmaterialet som ble funnet var også for fragmentert til at det kunne gi oss noen 

dateringer. Noen indikasjoner på opphold og aktivitet på Nåvårseter I S har vi likevel fått. 

Innslaget av mikroflekker og mikroflekkekjerner vitner om aktivitet på Nåvårseter I S i 

mellommesolitikum eller hoveddelen av senneolittisk tid ca. 8250–4000 f.Kr. A-spissen 
taler for at lokaliteten også ble besøkt i tidsrommet ca. 3500 f.Kr.–2350 f.Kr., dvs. i deler av 

tidligneolitikum eller i mellomneolittisk tid.  

 

Nåvårseter I S ligger i Dågåtjønnvikje, rett innenfor et av de beste fiskeområdene i Tesse. 

Flesteparten av garnsøkkene fra Tesse er funnet på sandbankene utenfor, og også i dag 

foregår mye av fisket i Tesse i dette området. Stedet kan således ha vært et velegnet 

utgangspunkt for fiske også i steinalderen. Det ble imidlertid ikke funnet redskaper som 

kan direkte knyttes til fiske på Nåvårseter I S, ei heller fiskebein. Og i likhet med 

Tesseosen I kan beliggenheten også kunne forklares med reinstrekkene som trolig har 

passert sørvest av Tesse i årtusener. Funnmaterialet peker da også mot at jakt og fangst 

har vært viktig, da det er funnet flere skrapere og pilspisser. 

 

Orienteringsoppgave: Nåvårseter I S ligger sør for Volnebben, på en stor og bred 

grusterrasse på sørsiden av bekken fra Dågåtjønne. Det opprinnelige bekkeløpet har blitt 

erstattet av en kanal. I 1967 ble det gjort funn ca. 40 meter sørover fra kanalen og i 

området mellom denne og bekken. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6861113, Ø: 180904. 

LokalitetsID: 31775. 

Funnår: 2014. 

Katalogisert av: Ellen K. Friis. 

 

1) 1 skraper av flint. Stm: 3,8 cm. 

2) 1 fragment med retusj av flint. Stm: 1,2 cm. 

3) 3 avslag av flint. Mål: 1,1-1,8 cm. 

4) 4 fragment av flint. Mål: 1,3-2 cm. 

5) 4 splint av flint. 

6) 2 kjerner av flint. Mål: 2,3-2,6 cm. 

7) 1 avslag med retusj av bergkrystall. Stm: 1,5 cm. 

8) 4 avslag av bergkrystall. Mål: 1,2-1,6 cm. 

9) 1 fragment av bergkrystall. Stm: 1,8 cm. 

10) 1 avslag med fin retusj av kvarts. Stm: 2,4 cm. 

11) 1 fragment med retusj av kvarts. Stm: 1,9 cm. 

12) 10 avslag av kvarts. Mål: 1,1-3,8 cm. 
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13) 23 fragment av kvarts. Mål: 1,1-2,6 cm. 

14) 37 splint av kvarts. 

15) 2 kjerner av kvarts. Stm: 3,0 cm. 

16) 1 a-spiss av kvartsitt. Stm: 1,7 cm. 

17) 1 pilspiss av kvartsitt. Stm: 1,0 cm. 

18) 23 mikroflekke av kvartsitt. Mål: 0,6-1,7 cm. 

18) 1 mikroflekke av kvartsitt. Stm: 1,1 cm. 

19) 1 skraper av kvartsitt. Stm: 1,2 cm. 

19) 6 skraper av kvartsitt. Mål: 1,1-3,3 cm. 

20) 1 borspiss av kvartsitt. Stm: 5,7 cm. 

21) 1 flekke med retusj av kvartsitt. Stm: 2,5 cm. 

22) 1 avslag med annen retusj av kvartsitt. Stm: 3,2 cm. 

22) 13 avslag med fin retusj av kvartsitt. Mål: 1,0-3,7 cm. 

23) 202 avslag av kvartsitt. Mål: 1,2-6,6 cm. 

24) 3 fragment med kantretusj av kvartsitt. Mål: 2,8-3,8 cm. 

25) 318 fragment av kvartsitt. Mål: 1,1-5,5 cm. 

26) 305 splint av kvartsitt. 

27) 22 kjerner av kvartsitt. Mål: 2,2-10,5 cm. 

28) 5 råstoff av kvartsitt. Stm: 5,0 cm. 

29) 3 fragment av bergart. Stm: 2,3 cm. 

30) 723 bein, brente. Vekt: 37,1 g. 

31) prøve, kull av trekull. Vekt: 22,9 g. 

 

 

C60089/1-5. Boplassfunn fra steinalder fra NÅVÅRSETER II, av VÅRDAL 

STATSALMENNING (157/1), LOM K., OPPLAND. 

 

Funnomstendighet: Det ble kun gjort tolv funn og ingen funn av strukturer eller daterbart 

organisk materiale på Nåvårseter II i 2014. Noe som gjør det vanskelig å si så mye om 

opphold og aktivitet på lokaliteten. Likevel gir det sparsommelige materialet noen 

pekepinner. Funnet av den flateretusjerte spissen indikerer en bruk av lokaliteten i 

senneolitikum eller bronsealder. Funnene fra 1967 ser ut til å være av samme materiale 

som funnene fra 2014, der den finkornede hvite eller grå kvartsitten dominerer. Dessverre 

er nok mye av Nåvårseter II erodert vekk etter reguleringen. Ut fra innmålt opprinnelig 

strandkant, er mellom 8 og 10 meter av lokaliteten totalt vasket bort. 

 

Orienteringsoppgave: Nåvårseter II ligger på et lite nes rett nord for Volnebben. Den ble 

først registrert i 1967, da ble det gjort funn i dagen der torva var erodert vekk på et 

grusplatå ca. 2-3 meter over høyeste vannstand. Det ble også observert spor etter 

ildsteder. Ved kontrollregistrering i 2006 ble det funnet noe kokstein i overflaten, men 

ingen artefakter. Det ble kommentert at lokaliteten synes relativt godt bevart. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6861512, Ø: 180743. 

LokalitetsID: 70275. 

Funnår: 2014. 

Katalogisert av: Ellen K. Friis. 

 

1) avslag av kvarts. Stm: 1,9 cm. 
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2) 1 pilspiss, flateretusjert av kvartsitt. Stm: 1,1 cm. 

3) 2 avslag av kvartsitt. Mål: 1,8-2,0 cm. 

4) 7 fragment av kvartsitt. Mål: 1,3-1,7 cm. 

5) 1 splint av kvartsitt. 

 

 

C60090/1-3. Boplassfunn fra steinalder fra NÅVÅRSETER IV, av VÅRDAL 

STATSALMENNING (157/1), LOM K., OPPLAND. 

 

Funnomstendighet: Fra utgravningsarbeidet i 2014 foreligger en kjerne av flint fra 

Nåvårseter IV. I tillegg fremkom rester etter fire ildsteder ved maskinell avtorving. Alle 

ildstedene ble snittet og det ble tatt ut kullprøver for C14-datering. To av dem er datert 

innenfor tidsrommet 2620–1560 f.Kr. 

  

Det svært sparsommelige littiske funnmaterialet gir lite rom for tolkninger om bruk og 

opphold på Nåvårseter IV. Men det vi med sikkerhet kan slå fast, ut fra dateringene fra 

ildstedene, er at det har vært aktivitet på lokaliteten i mellomneolitikum og eldre 

bronsealder. Lokaliteten ligger utsatt til for bølgeerosjon fra nord, og mye av den er 

allerede erodert helt vekk. 

 

Orienteringsoppgave: Nåvårseter IV ligger på sørvest siden av en bukt på nordsiden av 

Volnebben. I 1967 ble det registrert en steinalderboplass her med sannsynlig stor 

utstrekning. Ved kontrollregistrering i 2006 ble det ikke påvist noen steinalderfunn, kun 

spredt skjørbrent stein og litt kull i et erodert område der en sti krysser lokaliteten. 

Derimot ble det påpekt muligheten for flere tufter og groper, muligens rester av et 

jernvinneanlegg selv om det ikke ble funnet slagg. Ved befaring i 2013 ble det stilt stor 

usikkerhet til både tuftene og gropene. Området er dessuten sterkt preget av moderne 

aktivitet da det brukes som campingplass. Det var ikke mulig å undersøke 

campingplassdelen av lokaliteten innenfor rammene til sektoravgiften, og undersøkelsen 

ble følgelig begrenset til området ut mot erosjonskanten. Her har bølgeerosjon ført til stor 

skade og mye av lokaliteten er alt totalt utvasket. 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6861434, Ø: 180775. 

LokalitetsID: 12078. 

Funnår: 2014. 

Katalogisert av: Ellen K. Friis. 

 

1) 1 kjerne av kvartsitt, mulig håndtakskjerne, for mikroflekkeproduksjon. Stm: 3,3 cm. 

2) prøve, kull av trekull. P2, kullprøve tatt fra profil av ildsted. Deler av prøve sendt til 

datering, restmateriale katalogisert. Vekt: 16,6 gram. Datering: 2620-2450 f.Kr. (3991±34 

BP, Ua-49908). 

3) prøve, kull av trekull. S2 P3, kullprøve tatt fra profil av ildsted. Deler av prøve sendt 

til datering, restmateriale katalogisert. Vekt: 5,7 gram. Datering: 1750-1560 f.Kr. 

(3376±34 BP, Ua-49909). 

 

 

C60092/1. Løsfunn fra yngre steinalder fra LANGMORKJE STATSALLMENNING 

(157/1), LOM K., OPPLAND. 
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1) 1 pilspiss av skifer. Pilspiss i skifer. 3 deler, knekt på midten og gått et flak av spissen. 

Noe forvitret og porøs. Mål: L: 9,5 cm. Stb: 1,4 cm. 

 

Funnomstendighet: Skiferspissen ble funnet i reguleringssonen til Tesse ved nordre 

Byrtnes. Det er tidligere funnet to andre skiferspisser i samme område (C57349/1-2). 

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: /EU89-UTM; Sone 33, N: 6865987, Ø: 180232. 

Funnet av: Birgitte Bjørkli. 

Funnår: 2013. 

Katalogisert av: Ellen K. Friis 
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12.2 TIDLIGERE FUNN 

Museums-
nr. 

Gjenstandstype Form Antall Materiale 
Lokalitets 

ID 
Lokalitetsnavn 

C29405 Tyngde Trinseformet 1 never/stein
/vidje 

 Tessevatnet i 
Jotunheimen 

C29406 Pilspiss, skifer G. Gjessing: Yngre steinalder i 
Nord-Norge, fig. 127, men den 
ene agnoren er plassert skjevt i 
forhold til den andre. Fig. 7 

1 skifer  Nordsæterlandet 
ved Tessevatnet 

C29406 Tyngde Trinseformet 1   Nordsæterlandet 
ved Tessevatnet 

C29406 Tyngde Sylindrisk 4 never/stein  Nordsæterlandet 
ved Tessevatnet 

C29614 Tyngde Trinseformet 1 never/stein
/vidje 

 Tessevatnet 

C31871 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Avlangt med retusj langs en 
tilnærmet rett langside 

 kvartsitt  Tesseosen III 

C31871 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Nærmest tosidig, med en høy 
overside og en flatere 
underside 

 kvarts  Tesseosen III 

C31871 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Begge flatsider spaltet etter 
lag. Avspaltningsspor langs 
kanten 

 kvartsitt  Tesseosen III 

C31874 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med utbuet egg ved en 
langside 

 kvartsitt  Smådøla IV, Tesse 

C31874 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med et retusjert, spisst hjørne 
og litt retusj ved den 
motstående sidekant, tynn 

 kvartsitt  Smådøla IV, Tesse 

C31874 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med skraperretusj, muligens 
eggavslag av blokkskraper 

 flint  Smådøla IV, Tesse 

C31874 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/ 
kvartsitt/ 
ubestemt 

 Smådøla IV, Tesse 

C32342 Pilspiss, skifer   skifer  Tesseosen III 

C32342 Pilspiss, kvartsitt, 
flateretusjert 

Flatehugget  kvartsitt  Tesseosen III 

C32342 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj  kvartsitt  Tesseosen III 

C32342 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Innbuet skraperretusj langs en 
del av en sidekant, retusj, 
retusjerte, bruksspor ved en 
rett sidekant 

 kvarts/ 
kvartsitt/ 
opak 

 Tesseosen III 

C32342 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint  Tesseosen III 

C32342 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen III 

C32342 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Smale  flint/kvartsi
tt/skifer 

 Tesseosen III 

C32344 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Buet i lengdesnittet  kvartsitt  Tesseosen VI 

C32344 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen VI 

C32344 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

 Tesseosen VI 

C32354 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergart  Tessas 

C32588 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med kanthugning på den ene 
siden og flathugning på den 
andre 

 bergart  Tesseosen 

C32588 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvarts  Tesseosen 

C34887 Slagg  6 slagg  NÅVARSETER 

C36023 Bein   bein  Nåvårsæter 1 S 

C36023 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Flekkeliknende, retusj  kvartsitt  Nåvårsæter 1 S 
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C36023 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Nåvårsæter 1 S 

C32763 Tyngde ? 2 bark/tre  TESSEVANN 

C32355 Tyngde Klebersøkke 3 kleber  Erløken/Tessas 

C32355 Tyngde Klebersøkke 3 kleber  Erløken/Tessas 

C52330 Bryne Hengebryne 1 bergart   

C10520 Pilspiss, jern  1 jern  Vestsiden av 
Tessevandet 

C31543 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Litt retusjert ved basis. Kan 
være en tverregget pilspiss 

 kvarts 80002 Nåvårseter I 

C31543 Pilspiss, bergart Enegget. Retusjert  bergart 80002 Nåvårseter I 

C31543 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusjert  kvarts 80002 Nåvårseter I 

C31543 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvarts 80002 Nåvårseter I 

C31543 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergart/flin
t/kvarts/kv
artsitt 

80002 Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj  flint/kvartsi
tt 

31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Rette egger ved langsiden, 
utbuet egg 

 flint/kvartsi
tt 

31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Pilspiss, kvartsitt, 
flateretusjert 

Tilnærmet trekantet  kvartsitt 31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj, høyt tresidig tverrsnitt  kvartsitt 31775/ 
80002  

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusjerte  kvartsitt 31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 31775/ 
80002  

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergart/ber
gkrystall/kv
artsitt 

31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Bruksspor, svakt utbuet egg 
ved en sid. Nærmest trekantet 

 flint 31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj eller bruksspor  kvartsitt 31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32345 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

31775/ 
80002 

Nåvårseter I 

C32346 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj  kvartsitt 70275 Nåvårseter II 

C32346 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 70275 Nåvårseter II 

C32346 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 70275 Nåvårseter II 

C32347 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Svakt innbuet egg ved en 
langside og kort utbuet egg ved 
tilstøtende kortside 

 kvartsitt 31771 Nåvårseter III 

C32347 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusjerte  kvartsitt 31771 Nåvårseter III 

C32347 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj eller bruksspor  flint/kvartsi
tt 

31771 Nåvårseter III 

C32347 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 31771 Nåvårseter III 

C32347 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

31771 Nåvårseter III 
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C32348 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  skifer 41785 Nåvårseter V 

C32348 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Svakt utbuet egg og retusj  kvartsitt 41785 Nåvårseter V 

C32348 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj eller bruksspor  kvartsitt 41785 Nåvårseter V 

C32348 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

41785 Nåvårseter V 

C32528 Tyngde Sylindrisk 1 bark/stein 31771 Tessevann 

C52329 Øks, jern Som Petersen 1919, type A 1 jern/tre   

C52608 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

 1 kvartsitt 31771 Nåvårseter III 

C52609 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

 1 flint 12084 Dågåtjønnvikje 

C39093 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Nåvårseter III 

C39093 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Nåvårseter III 

C39093 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med kantretusj  kvartsitt  Nåvårseter III 

C39116 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Nåvårseter I S 

C39116 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Nåvårseter I S 

C39116 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Nåvårseter I S 

C39116 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Nåvårseter I S 

C39116 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med kantretusj  kvartsitt  Nåvårseter I S 

C39116 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergkrystall  Nåvårseter I S 

C57349 Pilspiss, skifer Skiferspiss 1   Byrtnes/Tesse 

C52298 Øks, jern Redskapsøks 1 jern  Tesse 

C58628 Nøkkel Boltlåsnøkkel 1 jern 160345 Nordsetrene 

C58627 Hestesko  1 jern 160345 Nordsetrene 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Bunnflaten avrundet firkantet  bergart 31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Rett egg  bergart 31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Utbuet egg  flint/kvarts 31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med retusj   31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj, grov, bred, flat  bergart 31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergart 31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Spisst, trekantet, retusj 
og/eller bruksspor 

 bergart/flin
t 

31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Fragmentariske  kvarts 31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31544 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergart/flin
t/kvarts/ste
in 

31775 Nåvårseter I S ved 
Tesse 

C31873 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med kort, utbuet egg  kvartsitt 51556 Smådøla III, Tesse 

C31873 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 51556 Smådøla III, Tesse 

C31875 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med lett utbuet egg ved en 
kortside 

 kvarts 21964/ 
43579 

Smådøla V, Tesse 

C31875 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergart/flin
t/kvarts/kv
artsitt 

21964/ 
43579 

Smådøla V, Tesse 

C32349 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Nærmest trapesformet med en 
Rett egg 

 kvartsitt 12131 Smådøla I 
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C32349 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj  kvartsitt 12131 Smådøla I 

C32349 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 12131 Smådøla I 

C32349 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 12131 Smådøla I 

C32349 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt 12131 Smådøla I 

C54099 Bryne  1 sandstein  Tesseosen 

C52607 Pilspiss, skifer  1 skifer 43579 Kojenebben 

C56958 Slagg  1 jernslagg 112287 Tessekalven 

C56958 Slagg  1 jernslagg 112287 Tessekalven 

C56958 Slagg   jernslagg 112287 Tessekalven 

C56958 Ovsforing  1 slagg/Brent 
leire 

112287 Tessekalven 

C56958 Ovsforing  1 slagg/stein/
Brent leire 

112287 Tessekalven 

C56958 Ovsforing  1 stein/Brent 
leire 

112287 Tessekalven 

C56958 Slagg  1 jernslagg 112287 Tessekalven 

C56958 Ovsforing  1 slagg/Brent 
leire 

112287 Tessekalven 

C50060 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  TESSE 

C12133 Pilspiss, jern  1 jern  Mellom 
Tessevand og 
Sønstelien 

C31542 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Utbuet egg  bergart  Tesseosen I 

C31542 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusjert  kvarts  Tesseosen I 

C31542 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj  bergart/flin
t 

 Tesseosen I 

C31542 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergart/flin
t/kvarts 

 Tesseosen I 

C31542 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergart/stei
n 

 Tesseosen I 

C31872 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Avlangt, med retusj langs en 
langside. Over- og underside er 
flate, spaltet etter lag 

 kvartsitt  Tesseosen IV 

C31872 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen IV 

C31872 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen IV 

C31872 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen IV 

C31872 Pilspiss, skifer Med rombisk tverrsnitt  skifer  Tesseosen IV 

C32341 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen I 

C32341 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen I 

C32341 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergkrystall
/flint/kvart
sitt 

 Tesseosen I 

C32343 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Flekkeliknende  kvartsitt  Tesseosen IV 

C32343 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen IV 

C32343 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

 Tesseosen IV 

C32350 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj  kvartsitt  Smådøla III 

C32350 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Smådøla III 

C32351 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Høyt midtparti, jevnt utbuet 
skraperegg, kantretusj. 

 flint  Smådøla IV 
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Tilnærmet rund, trekantet 

C32351 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Uregelmessig firkantet 
tverrsnitt. Retusj eller 
bruksspor 

 flint  Smådøla IV 

C32351 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Uregelmessig  flint/kvartsi
tt 

 Smådøla IV 

C32351 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj    Smådøla IV 

C32351 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

 Smådøla IV 

C32351 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergkrystall
/flint/kvart
sitt/ubeste
mt 

 Smådøla IV 

C32352 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint  Smådøla V 

C32352 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

 Smådøla V 

C32353 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj  kvarts  Fuglseterbekken 

C35272 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Uregelmessig konisk  kvartsitt  TESSEOSEN I 

C35272 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Retusj og/eller bruksspor  kvartsitt  TESSEOSEN I 

C35272 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  TESSEOSEN I 

C35272 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint/kvartsi
tt 

 TESSEOSEN I 

C39094 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  TESSEOSEN I 

C39094 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

Med kantretusj  kvartsitt  TESSEOSEN I 

C39094 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint  TESSEOSEN I 

C39112 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  TESSEOSEN I 

C39112 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  TESSEOSEN I 

C39112 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  flint  TESSEOSEN I 

C39113 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen II 

C39113 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  bergkrystall
/kvarts 

 Tesseosen II 

C39114 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen V 

C39115 Annet funn fra 
steinbrukende tid 

  kvartsitt  Tesseosen VII 

C31440 Pilspiss, skifer Nærmest som Det Norske Folks 
Liv og Historie, bd. I, s. 27, men 
spinklere enn typeeksemplaret 
og ikke så butt i odden og med 
lengre tange 

 skifer  Tesse 

C28456 Pilspiss, skifer Nærmest av type som R. 88 1 skifer  Tessvann 

C30749 Kølle Av samme type som H. 
Gjessing: Rogalands stenalder, 
fig. 150. Vårt eksemplar er mer 
tilfeldig laget og av tilnærmet 
sylindrisk 

1 Kleber  stølen Nordseter 

C58797 Tyngde Sylindrisk 1 Never og 
stein 

160339 Dågåtjønnvike 

C56056 Tyngde Trinesformet 16 stein, never  Dågåtjønnvike 

C58795 Tyngde Trinseformet 1 never/stein
/tre 

160333 - 

C56056 Tyngde ? 1   Dågåtjønnvike 

C58793 Tyngde Klebersøkke 4 Kleber 160349 Tesse 
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C58794 Tyngde Trinseformet 1 Stein og 
never 

158178 Byrtnes 

A2012/ 
359_1 

Hestesko  1 jern 160345 Nordseterene 

C58796 Tyngde Trinseformet 1 Stein og 
never 

160334  
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12.3 PRØVER 

12.3.1 OSTEOLOGISK ANALYSE 

2013: 
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12.3.2 C14-DATERINGER 

C14-Rapporter, Uppsala Universitetet  

2013: 
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12.3.3 VEDANATOMISKANALYSE 

2013: 
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12.4 FOTOLISTE 

Cf34769_0001-0063 Tesseosen I, C59128, Id 31760 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0001.JPG Ildsted 1 etter utgravning Øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0002.JPG Ildsted 2 etter utgravning Øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0003.JPG Ildsted 1 og 2 etter utgravning Øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0004.JPG Ildsted 1 og 2 etter utgravning Øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0005.JPG Rotvelt på Tesseosen I, før utgravning Øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0006.JPG Tesseosen I oversikt før utgravning vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0007.JPG Tesseosen I oversikt føt utgravning vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0008.JPG Tesseosen I oversikt før utgravning nordvest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0009.JPG Tesseosen I oversikt før utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0010.JPG Tesseosen I øst, før utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0011.JPG Tesseosen I øst, før utgravning nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0012.JPG 105x138y før utgravning nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0013.JPG 105x138y før utgravning nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0014.JPG Landskapsbilde Tesseosen I m/Ellen Kathrine Friis 
som solder 

vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0015.JPG Landskapsbilde Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0016.JPG Landskapsbilde ved Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0017.JPG Landskapsbilde ved Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0018.JPG Landskapsbilde ved Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0019.JPG Birgitte Bjørkli graver Tesseosen I øst øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0020.JPG Birgitte Bjørkli graver Tesseosen I øst øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0021.JPG Tesseosen I utstrekning av lokaliteten i nordvest sørøst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0022.JPG Oversikt og landskap Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0023.JPG Oversikt og landskap Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0024.JPG Ildsted 1 før avtorving og utgravning   Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0025.JPG Ildsted 1 før avtorving og utgravning   Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0026.JPG 105x130-140y etter utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0027.JPG 105x130-140y etter utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0028.JPG Tesseosen I øst, etter utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0029.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0030.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0031.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0032.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0033.JPG Tesseosen I øst, begge rutene gravd ferdig øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0034.JPG Tesseosen I øst, begge rutene gravd ferdig nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0035.JPG Tesseosen I arbeidsbilde, Trond Vihovde og Ellen 
Kathrine Friis solder 

sørvest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0036.JPG Landskapsbilde, utsikt mot osen mellom Tesse og 
Lonin 

sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0037.JPG Ildsted 1, under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0038.JPG Ildsted 1, under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0039.JPG Ildsted 1, under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0040.JPG Ildsted 2 under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0041.JPG Ildsted 2, under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0042.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0043.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0044.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0045.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0046.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0047.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0048.JPG Ildsted 1 og 2 under utgravning nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0049.JPG Vannet stiger ved Tesseosen I, Birgitte Bjørkli 
graver Tesseosen I øst 

øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0050.JPG Vannet stiger innover ildstedene ved Tesseosen I sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0051.JPG Vannet stiger innover ildstedene ved Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0052.JPG Vannet stiger innover ildstedene ved Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0053.JPG Oversiktsbilde osen mellom Tesse og Lonin vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0054.JPG Oversiktsbilde osen mellom Tesse og Lonin vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0055.JPG Ildsted 1 og 2 delvis oversvømt øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0056.JPG Ildsted 1 og 2 delvis oversvømt vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0057.JPG Vannet har steget mye ved Tesseosen I vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 
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Cf34769_0058.JPG Ildsted 1 og 2 delvis oversvømt nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0059.JPG Ildsted 2 oversvømt nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0060.jpg Dokumentasjon av skadeomfang på Tesseosen I i 
2014, stein kastet utover, knust stein og fjell 

øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0061.jpg Dokumentasjon av skadeomfang på Tesseosen I i 
2014, stein kastet utover, knust stein og fjell 

nord Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0062.jpg Dokumentasjon av skadeomfang på Tesseosen I i 
2014, stein kastet utover, knust stein og fjell 

vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0063.jpg Dokumentasjon av skadeomfang på Tesseosen I i 
2014, stein kastet utover, knust stein og fjell 

vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

 

Cf34769_0064-0097 Tesseosen II, C59130, Id 51488 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0064.JPG Tesseosen II før utgravning vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0065.JPG Tesseosen II før utgravning, med Birgitte Bjørkli 
og Kjersti Tidemannsen 

øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0066.JPG Den lille flaten på Tesseosen II før utgravning   Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0067.JPG Den lille flaten på Tesseosen II før utgravning   Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0068.JPG Tesseosen II før utgravning, med Birgitte Bjørkli 
og Kjersti Tidemannsen 

nordvest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0069.JPG Tesseosen II under utgravning, 50x49y, 50x50y 
og 50x51y 

øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0070.JPG Tesseosen II under utgravning, 50x49y, 50x50y 
og 50x51y 

vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0071.JPG Ildsted i rute 50x51y vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0072.JPG Ildsted i rute 50x51y sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0073.JPG Ildsted i rute 50x51y vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0074.JPG Rute 48x49y og 48x48y før gravning sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0075.JPG Rute 48x49y og 48x48y før gravning, med Kjersti 
Tidemannsen 

sørøst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0076.JPG Snittet ildsted i rute 50x51y vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0077.JPG Snittet ildsted i rute 50x51y vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0078.JPG Snittet ildsted i rute 50x51y vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0079.JPG Profil i 48x48y øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0080.JPG Flat stein med utvaskning under sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0081.JPG Profil 48x48y øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0082.JPG NV-hjørnet mellom 48x49y og 48x48y   Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0083.JPG NV-hjørnet mellom 48x49y og 48x48y   Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0084.JPG Snittet mulig struktur i rute 52x49y sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0085.JPG Snittet mulig struktur i rute 52x49y sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0086.JPG Arbeidsbilde Tesseosen II, med Hildgunn Ruset vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0087.JPG Arbeidsbilde Tesseosen II, med Hildgunn Ruset vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0088.JPG Mulig rester av ildsted i 48x48y øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0089.JPG Mulig rester av ildsted i 48x48y øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0090.JPG Mulig rester av ildsted i 48x49y vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0091.JPG Oversikt 48x48y og 48x49y sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0092.JPG Profil 48x49y sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0093.JPG Profil 48x48y sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0094.JPG Profil 48x48y sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0095.JPG Utvaskningslag under flat stein sør Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0096.JPG Prøvestikk 1, Tesseosen II øst Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

Cf34769_0097.JPG Prøvestikk 1, Tesseosen II vest Ellen Kathrine Friis 01.07.2013 

 

Cf34769_0098-0141/0155-0164/0185-0215, Nåvårseter I S, C60088, Id 31775 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0098.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0099.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0100.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0101.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0102.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0103.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0104.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 
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Cf34769_0105.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0106.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0107.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0108.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0109.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0110.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0111.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0112.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0113.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0114.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0115.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0116.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0117.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0118.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0119.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0120.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0121.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0122.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0123.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0124.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0125.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0126.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0127.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0128.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0129.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0130.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0131.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0132.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0133.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0134.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0135.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0136.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0137.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0138.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0139.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0140.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0141.jpg Oversiktsbilde Nåvårseter I  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0155.JPG Oversikt over de tre ildstedene sør i sjakt 1, 
Nåvårseter I 

nordøst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0156.JPG Ildsted 1, plan øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0157.JPG Ildsted 2, plan øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0158.JPG Ildsted 3, plan øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0159.JPG Ildsted 1, profil sørøst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0160.JPG Ildsted 1, profil sørøst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0161.JPG Ildsted 2 etter opprensning, plan øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0162.JPG Ildsted 2, profil øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0163.JPG Ildsted 3 etter opprensning øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0164.JPG Ildsted 3, profil øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0185.JPG Arbeidsbilde, utgravning Nåvårseter I   Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0186.JPG Oversiktsbildde Nåvårseter I, 45-46x 45-46y sv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0187.JPG Arbeidsbilde hovedfunnområdet Nåvårseter I, med 
B. Bjøkli, H. Ruset, K.I. Austvoll 

sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0188.JPG Arbeidsbilde hovedfunnområdet Nåvårseter I, med 
B. Bjøkli, H. Ruset, K.I. Austvoll 

nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0189.JPG Oversikt Nåvårseter I nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0190.JPG Oversikt Nåvårseter I, med erosjonskanten nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 
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Cf34769_0191.JPG Oversikt Nåvårseter I, med gjengrodd 
erosjonskant 

nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0192.JPG Erosjonskanten Nåvårseter I, nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0193.JPG Erosjonskanten Nåvårseter I v Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0194.JPG Erosjonskanten Nåvårseter I nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0195.JPG Kraftig erosjon ved utløpet fra Dågåtjønnet v Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0196.JPG Reguleringssonen ved Nåvårseter I sv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0197.JPG Prøveruter nordlig del Nåvårseter I sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0198.JPG Tom prøverute nordlig del Nåvårseter I nø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0199.JPG Tom prøverute nordlig del Nåvårseter I sv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0200.JPG Tom prøverute nordlig del Nåvårseter I sv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0201.JPG Avtorving på hovedfunnområdet Nåvårseter I, 
med Knut Ivar Austvoll 

ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0202.JPG Oversiktsbilde Nåvårseter I ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0203.JPG Oversiktsbilde, 45-46x 45-46y nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0204.JPG Oversiktsbilde, 45-46x 45-46y sv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0205.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0206.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0207.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0208.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet med kullområde nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0209.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0210.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet nø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0211.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet nø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0212.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0213.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet, med Knut Ivar 
Austvoll 

sv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0214.JPG Oversiktsbilde hovedfunnområdet, ferdig utgravd sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0215.JPG Oversikt Volnebben, Nåvårseter og Dågåtjønnvikje sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

 

Cf34769_0142-0154/0216-0217, Dågåtjønnvikje, Id 12084 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0142.JPG Sjakting Dågåtjønnvikje, oversikt før gravning sør Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0143.JPG Sjakting Dågåtjønnvikje, oversikt før gravning nord Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0144.JPG Tuft med tre groper, Dågåtjønnvikje vest Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0145.JPG Sjakting Dågåtjønnvikje, oversikt før gravning nord Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0146.JPG Sjakting Dågåtjønnvikje, oversikt før gravning nord Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0147.JPG Sjakting Dågåtjønnvikje, oversikt før gravning nord Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0148.JPG Ovnstruktur fra jernvinneanlegget på 
Dågåtjønnvikje 

nordøst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0149.JPG Oversikt over nordlig del av sjakt 1, nordlig kullag 
på jernvinneanlegg 

sørøst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0150.JPG Oversikt over nordlig del av sjakt 1, sørlig kullag på 
jernvinneanlegg 

sørøst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0151.JPG Oversikt over sjakt 1 sør Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0152.JPG Detalj av overflate, nordlig kullag jernvinne øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0153.JPG Detalj av overflate, sørlig kullag jernvinne øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0154.JPG Snitt i nordlig kullag jernvinne nord Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0216.JPG Oversikt Dågåtjønnvikje sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0217.JPG Oversikt Dågåtjønnvikje sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

 

Cf34679_0165-0184/0218-0233, Nåvårseter IV, C60090, Id 12078 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0165.JPG Ildsted 1 i sjakt 2, plan nordvest Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0166.JPG Ildsted 1 i sjakt 2, plan sørøst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0167.JPG Oversiktsbilde sjakt 2, Nåvårseter IV vest Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0168.JPG Oversiktsbilde Nåvårseter IV, med Nåvårseter II i 
bakgrunn 

vest Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0169.JPG Oversiktsbilde Nåvårseter II og Nåvårseter VII nord Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0170.JPG Oversiktbilde Nåvårseter IV, utvasket 
erosjonssone 

øst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0171.JPG Ildsted 2, plan sørøst Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0172.JPG Ildsted 1, profil nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0173.JPG Ildsted 1, profil nv Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0174.JPG Avskrevet kullag i nv del av sjakt sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 
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Cf34769_0175.JPG Avskrevet kullag i nv del av sjakt nø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0176.JPG Ildsted 3, plan n Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0177.JPG Ildsted 2, profil sø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0178.JPG Ildsted 3, profil n Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0179.JPG Avskrevet kullag, profil nø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0180.JPG Ildsted 4, plan v Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0181.JPG Ildsted 4, profil v Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0182.JPG Tilbakelegging av torv i sjakt 2, med Hildegunn 
Ruset 

  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0183.JPG Tilbakelegging av torv i sjakt 2, med Hildegunn 
Ruset 

  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0184.JPG Tilbakelegging av torv i sjakt 2, med Hildegunn 
Ruset og Knut Ivar Austvoll 

  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0218.JPG Før sjakting Nåvårseter IV ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0219.JPG Før sjakting Nåvårseter IV ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0220.JPG Før sjakting Nåvårseter IV v Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0221.JPG Før sjakting Nåvårseter IV v Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0222.JPG Før sjakting Nåvårseter IV v Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0223.JPG Før sjakting Nåvårseter IV ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0224.JPG Før sjakting Nåvårseter IV s Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0225.JPG Arbeidsbilde sjakting Nåvårseter IV, m Ellen 
Kathrine Friis og maskinfører 

s Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0226.JPG Arbeidsbilde sjakting Nåvårseter IV, m Knut Ivar 
Austvoll 

ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0227.JPG Sjakt 2, Nåvårseter IV, vestlig del ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0228.JPG Sjakt 2, Nåvårseter IV, østlig del ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0229.JPG Sjakt 2, Nåvårseter IV, østlig del ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0230.JPG Sjakt 2, Nåvårseter IV, østlig del ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0231.JPG Sjakt 2, Nåvårseter IV, ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0232.JPG Sjakt 2, Nåvårseter IV, østlig del ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0233.JPG Sjakt 2, Nåvårseter IV, østlig del ø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0434.JPG Jernnagle funnet ved sjakting  Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

 

Cf34769_025-36/0242-0249, Nåvårseter VII, Id 51491 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0235.JPG Oversikt Nåvårseter VII n Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0236.JPG Oversikt Nåvårseter VII n Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0242.JPG Nåvårseter VII n Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0243.JPG Nåvårseter VII n Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0244.JPG Erodert grusflate på Nåvårseter VII   Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0246.JPG Tomt prøvestikk på Nåvårseter VII   Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0249.JPG Prøvestikking på Nåvårseter VII nø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

 

Cf34769_0237-0241, Nåvårseter II, C60089, Id 70275 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0237.JPG Oversikt Nåvårseter II n Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0238.JPG Oversikt Nåvårseter II s Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0239.JPG Oversikt Nåvårseter II s Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0240.JPG Oversikt Nåvårseter II med Nåvårseter VII i 
bakgrunn 

nø Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

Cf34769_0241.JPG Nåvårseter II s Ellen Kathrine Friis 05.06.2014 

 

Cf34769_0276-0299, Kojenebba I-IV, C59129, Id 21964 og 41850 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0276.JPG Moderne ildsted, Kojenebba 3   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0277.JPG Prøvestikk Kojenebba I   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0278.JPG Arbeidsbilde, graving av Kojenebba I, med Ellen 
Kathrine Friis 

ø Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0279.JPG Arbeidsbilde, graving av Kojenebba I, med Ellen 
Kathrine Friis 

ø Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0280.JPG Axel Mjærum i et tre, graving av Kojenebba 3   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0281.JPG Prøvestikk Kojenebba I   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0282.JPG Funnområde Kojenebba I, rester av ildsted n Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 
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Cf34769_0283.JPG Funnområde Kojenebba I, rester av ildsted s Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0284.JPG Funnområde Kojenebba I, rester av ildsted n Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0285.JPG Kojenebba I, ferdig utgravd ø Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0286.JPG Axel Mjærum dokumenterer undersøkelse av 
mulig tuft med sentralt ildsted, avskrevet som 
moderne 

  Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0287.JPG Kojenebba I, ferdig utgravd v Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0288.JPG Kojenebba I, ferdig utgravd s Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0289.JPG Moderne ildsted, Kojenebba 3   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0291.JPG Kojenebba 2, overflatefunn, kraftig erodert 
overflate 

  Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0292.JPG Kojenebba 2, overflatefunn, kraftig erodert 
overflate 

  Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0293.JPG Kojenebba 2, nærbilde overflatefunn, kraftig 
erodert overflate 

  Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0294.JPG Kojenebba 3, tom profil, avskrevet   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0295.JPG Kojenebba 4, mulig ildsted, avskrevet   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0296.JPG Kojenebba 4, prøvegraving, avskrevet   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0297.JPG Kojenebba 4, oversiktsbilde sø Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0298.JPG Regulerinssonen sør for Kojenebba med 
Kojenebba i det fjerne 

nv Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

Cf34769_0299.JPG Avskrevet, Kojenebba 4   Ellen Kathrine Friis 04.07.2013 

 

Cf34769_0303-0398, Registrering, erosjon 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0303.JPG Dokumentasjon av kraftig erosjon, sørvest i Tesse nv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0304.JPG Dokumentasjon av kraftig erosjon, sørvest i Tesse nv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0305.JPG Dokumentasjon av kraftig erosjon, sørvest i Tesse nv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0306.jpg Dokumentasjon av kraftig erosjon, østsiden av 
Tesse 

s Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0307.jpg Dokumentasjon av kraftig erosjon, østsiden av 
Tesse. Med Knut Ivar Austvoll 

ø Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0308.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse.  sv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0316.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse. Med 
Knut Ivar Austvoll 

n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0317.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse.  s Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0322.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse.  sv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0323.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse. Med 
Knut Ivar Austvoll 

sv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0324.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse. Med 
Knut Ivar Austvoll 

sv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0325.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse.  n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0329.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse. 
Lokaliteten Tessekalven på andre siden av 
vannet. 

  Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0332.jpg Registrering på østsiden av Tesse, utvasket 
reguleringsone. 

n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0335.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse.  n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0341.jpg Knut Ivar Austvoll studerer trevirke i vannet.    Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0344.jpg Lav vannstand på østsiden av Tesse. Avsatte 
løsmasser på bunnen 

n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0345.jpg Lav vannstand på østsiden av Tesse. Avsatte 
løsmasser på bunnen 

n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0350.jpg Utvasket reguleringsone, østsiden av Tesse.  n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0352.jpg Registrering på Degerneset.  sø Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0353.jpg Registrering på Degerneset.  sø Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0354.jpg Registrering på Degerneset.  s Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0355.jpg Registrering på Degerneset.  nv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0356.jpg Registrering på Degerneset.  n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0357.jpg Registrering på Degerneset.  n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0358.jpg Registrering på Degerneset.  n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0359.jpg Registrering på Degerneset.    Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0360.jpg Registrering på Degerneset.    Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0361.jpg Registrering på Degerneset.    Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0362.jpg Registrering på Degerneset.  s Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 
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Cf34769_0363.jpg Registrering på Degerneset.  s Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0364.jpg Registrering på Degerneset.  sv Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0365.jpg Registrering på Degerneset.  v Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0366.jpg Registrering på Degerneset.  n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0367.jpg Registrering i Djupvikje sø Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0368.jpg Registrering i Djupvikje sø Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0369.jpg Registrering i Djupvikje s Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0370.jpg Registrering i Djupvikje s Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0371.jpg Registrering i Djupvikje n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0372.jpg Registrering i Djupvikje n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0373.JPG Registrering i Djupvikje s Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0374.JPG Registrering i Djupvikje, med Knut Ivar Austvoll   Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0375.JPG Utvasket reguleringssone, østsiden av Tesse. n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0376.JPG Utvasket reguleringssone, østsiden av Tesse.   Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0384.JPG Utvasket reguleringssone, østsiden av Tesse.   Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0385.JPG Utvasket reguleringssone, østsiden av Tesse.   Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0386.JPG Registering på nordøstsiden av Tesse, med Knut 
Ivar Austvoll 

n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0389.JPG Registering på nordøstsiden av Tesse, med Knut 
Ivar Austvoll 

v Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0393.JPG Registering på nordøstsiden av Tesse, med Knut 
Ivar Austvoll 

n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0394.JPG Registering på nordøstsiden av Tesse, med Knut 
Ivar Austvoll 

n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

Cf34769_0398.JPG Utvasket reguleringssone østsiden av Tesse n Ellen Kathrine Friis 04.06.2014 

 

Cf3469_0401-0433, Formidling 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf34769_0401.JPG Åpen kveld 2014, foredrag på Brimi sæter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0402.JPG Åpen kveld 2014, foredrag på Brimi sæter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0403.JPG Åpen kveld 2014, foredrag på Brimi sæter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0404.JPG Åpen kveld 2014, foredrag på Brimi sæter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0405.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0406.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0407.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0408.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0409.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0410.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0411.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
demonstrasjon av solding, Hildegunn Ruset og 
Knut Ivar Austvoll 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0412.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0413.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0414.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
Nåvårseter I S 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0415.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
Nåvårseter I S, Birgitte Bjørkli viser og forteller 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0416.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
Nåvårseter I S, Birgitte Bjørkli viser og forteller 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0417.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
Nåvårseter I S 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0418.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
Nåvårseter I S, Knut Ivar Austvoll viser 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0419.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
sløedepoet i Dågåtjønnvikje 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0420.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
Kristina Steen viser garnsøkke 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0421.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
sløedepoet i Dågåtjønnvikje, Elling Wammer 
forteller 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0422.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
Kristina Steen viser garnsøkke 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0423.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
sløedepoet i Dågåtjønnvikje, Elling Wammer 
forteller 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 
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Cf34769_0424.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
sløedepoet i Dågåtjønnvikje, Elling Wammer 
forteller 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0425.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
sløedepoet i Dågåtjønnvikje, Elling Wammer 
forteller 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0427.JPG Åpen kveld 2014, ekskursjon til Nåvårseter, 
Bjørgen demonstrerer garnfikse 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0428.JPG Bæring av tverrstokk fra en sløe som skal inn til 
Fjellmuseet. 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0429.JPG Bæring av tverrstokk fra en sløe som skal inn til 
Fjellmuseet. 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0430.JPG Bæring av tverrstokk fra en sløe som skal inn til 
Fjellmuseet. 

  Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0431.JPG Tverrstokk fra sløe som skal inn til Fjellmuseet   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0432.JPG Tverrstokk fra sløe som skal inn til Fjellmuseet   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 

Cf34769_0433.JPG Sløedelen som skal inn til Fjellmuseet   Ellen Kathrine Friis 10.06.2014 
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12.5 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 

 4 dagbøker knyttet til feltarbeidet i 2013 og 2014 er arkivert under 

Vinstravassdraget, aks.nr. 2015/193.  

 

 2 fotobøker knyttet til feltarbeidet i 2013 og2014 er arkivert under 

Vinstravassdraget, aks.nr. 2015/193. 

 

 Plan og profiltegninger og notatark fra Tesseosen I og II, Nåvårseter I S, II, IV, 

VII, Dågåtjønnvikje, Kojenebba I-II og Tessekalven.  


