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SAMMENDRAG 
 

Sommeren 2005 undersøkte Per Olav Mathiesen og Jostein Bergstøl to fangstgroper i et større 
anlegg ved Kverninga ovenfor Unsetgrenda i Rendalen. Bakgrunnen var å få undersøkt noen av de 
mange gropene som var registrert i disse fjellområdene de senere årene. I tillegg er gropene i dette 
anlegget svært grunne, og det har vært spekulert i om det kan være en hittil ubeskrevet groptype 
hvor dyrene blir liggende levende på buken på langsgående stokker. 
 
Det ble en utfordrende undersøkelse med høy grunnvannstand, steinete undergrunn og hard aurhelle 
å grave i. Funn av reinlav i profilet ble først antatt å være gammelt, men viste seg ved datering å ha 
kommet inn dit under eller like før utgravningen. Den ene gropen inneholdt trekull i ei lomme i 
nedgravningen som lot seg datere til sen vikingtid (900-1005 e.Kr.).  
 
Gropene var svært grunne, ikke mer enn maksimalt 1,3 meter. Dette er for lite til å holde et dyr, så 
det må ha vært andre metoder for å holde dyret fanget. En mulig metode er at det har vært 
langsgående stokker som har ligget som ei ferist over gropa, hvor dyret har blitt liggende på buken 
uten å kunne sparke fra. 

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo 
Postboks 6762, St. Olavs plass, 0130  Oslo 
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Rapport fra arkeologisk utgravning (erstatter midlertidig rapport fra 2006) 

SØVOLLEN SETERSAMEIE,   

RENDALEN KOMMUNE , HEDMARK  

 

JOSTEIN BERGSTØL OG PER OLAV MATHIESEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Forskningsgravning for å finne ut konstruksjonsmåte og datering av 
fangstgroper for rein. 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Per Olav Mathiesen og Jostein Bergstøl 
utførte utgravningen.  
 
Undersøkelsen ble utført i to perioder. 
Først fra 17. til 21. juni, og videre fra 18. 
til 20. juli 2005. 

3. FORMIDLING  
Det ble ikke lagt opp til spesielle 
formidlingstiltak da dette ligger langt fra 
bilvei. Vi hadde besøk av Odd Steinar 
Grindal, formann i Rendalen 
Historielag. De utgravde gropene ble 
også vist til Ole Karl Romenstad som 
driver gårdsturisme i Unsetgrenda. Hans 
seter på Søvollen inngår også i dette 
konseptet, hvor han er i gang med å 
bygge en kulturminnepark med flere 
rekonstruerte fangstgroper. Rendalens 
kultursjef, Toril Andreassen har også 
vært med på befaring av store deler av 
fangstanlegget, og fått omvisning i 
utgravingsområdet med de utgravde 
gropene. 
 
 

Figur 1: Per Olav Mathiesen 
fotograferer fangstgrop ovenfra. 
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4. LANDSKAPET -FUNN OG FORNMINNER 
Rekken med fangstgroper løper langs den vesle elva Kverninga. Elvedalen er 
bevokst med bjørk og einer og skjærer noen meter ned i forhold til terrenget 
rundt. De to utgravde gropene ligger øverst i systemet, så vidt nedenfor 
tregrensen. Systemet består av 42 groper. De øverste er relativt grunne, men de 
som ligger lenger nede i storskogen er større og dypere. 
 
I Rendalsfjellene er det registrert et stort antall fangstgroper for både rein og elg 
(Mathiesen 2005, Holseng 2004). Enkelte av anleggene består av mange hundre 
groper, mens andre er mindre.  Mange av de store fangstanleggene i disse 
fjellområdene inneholder fangstgroper både for rein og elg, blant annet det store 
anlegget ved Elgpiggen. 
 

4.1 ANLEGGET VED KVERNINGA 
Fangstgropanlegget langs Kverninga er det ene av tre større fangst - anlegg nær 
Unset - grenda på Unsetdalførets østside. Per Olav Mathiesen har registrert 
anlegget, som er ført inn i Askeladden med ID 95902. I likhet med mange av 
fangstanleggene ellers i dette fjellområdet, består også dette anlegget av groper 
både for reinsdyrfangst og elgfangst, men reinsdyrgropene dominerer. De få 
gropene som har vært store nok til elgfangst opptrer i området sør for Søvollen 
(se kart fig 4). Både steinmurte groper og vanlige jordgroper er å finne, 
avhengig av grunnforholdene ved lokaliteten.  
 

 
Figur 2: Reinflokk som passerte en sein kveld under utgravningen. Hadde 
anlegget vært operativt ville vi fått flere dyr. 

 
Fangstgroprekka er plassert strategisk i skog langs vassdraget, slik at den sperrer 
trekkveiene i nord / sør – retning. Furuskogen dominerer opp til ca. 830 moh. 
der fjellbjørkeskogen med enkelte innslag av gran tar over. 
 
Det er funnet 42 fangstgroper i dette anlegget på en strekning på over 6 km. 
Forfallsgraden av gropene varierer mye, og flere bruksfaser er godt synlig i det 
noen av gropene tydelig har vært vedlikeholdt lengre enn andre. Enkelte andre 
groper er meget sammensunket og gir inntrykk av å være tatt ut av bruk for 
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svært lenge siden. Dette gjelder spesielt de mest fjerntliggende gropene fra 
Unsetgrenda (nr. 39 – 40 – 41 – 42 ). 
 
Grop nr. 4 skiller seg ut som tydeligere og mindre forfalt enn de øvrige 
fangstgropene i dette anlegget. Gropa er steinmurt, og forfallet består kun av få 
steiner som har rullet ned i bunnen fra den innvendige kanten av vollen rundt 
gropa. Bunnen er rektangulær og måler 1,20 m i lengden og 0,30 m i bredden. 
Dybden (1.1 m) i denne fangstgropa er vel egnet til sammenligning av gropene 
nr. 41 og 42 etter utgravning. 
 
Det er veldig lang avstand (1100m) mellom grop nr. 27 og 28. Sannsynligheten 
for at det har vært flere groper på denne strekningen er stor. Det er også gjort 
funn som er for usikre til registrering. Det dreneres hver vår store mengder 
smeltevann gjennom dette området. Dette graver i en del tilfeller ut krater som 
ligner fangstgroper. Opprinnelige fangstgroper kan også bli ”utvasket” på denne 
måten, og ende opp som et ”krater” med loddrette vegger. Ved slike tvilstilfeller 
vil spor etter voll rundt gropa være helt avgjørende for registrering som 
fangstgrop. Det kan heller ikke utelukkes at det fortsatt finnes fangstgroper som 
ikke er oppdaget på denne strekningen.  
 
 

 
Figur 3: Leirplassen ble satt opp nær utgravningsfeltet. 
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Figur 4: Kart over anlegget ved Kverninga.  P. O. Mathiesen 
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De registrerte fangstgropene ved Kverninga 
 
                                                                                                 
 

Avstand 
 

Fangstgrop nr.   Koordinat    WGS 84 
  Nord                     Øst 

Moh. Fangstgropas mål  
Lengde x bredde    dybde 

   Merknad 

        
  1 KV 01 06 12 280  /  68 74 812 676 4.00 x 2.00m 0.60m  
 22 m        
  2 KV 02 06 12 267  /  68 74 832 676 4,00 x 3.00m 0.80m  
320 m        
  3 KV 021 06 12 562  /  68 74 971 695 2.50 x 2.50m 0.30m 
645 m       

Steinmurt – meget  
sammenrast.  

  4 KV 022 06 13 039  /  68 75 406 726 3.50 x 2.00m 1.10m 
470 m       

Steinmurt. Meget  
tydelig.    

  5 KV 03 06 13 505  /  68 75 489 778 4.50 x 3.50m 0.90m  
189 m        
  6 KV 04 06 13 689  /  68 75 538 797 4.50 x 4.50m 1.10m  
  33 m        
  7 KV 05 06 13 717  /  68 75 536 800 4.50 x 3.50m 1.20m  
  82 m        
  8 KV 06 06 13 753  /  68 75 613 800 5.00 x 4.50m 0.70m  
  80 m        
  9 KV 07 06 13 819  /  68 75 650 806 5.00 x 4.50m 0.70m  
  21 m        
 10 KV 08 06 13 843  /  68 75 640 808 4.00 x 3.00m 0.90m  
  75 m        
 11 KV 09 06 13 891  /  68 75 691 819 4.00 x 3.00m 1.10m  
  34 m        
 12 KV 10 06 13 932  /  68 75 700 822 4.00 x 3.00m 1.00m  
  46 m        
 13 KV 11 06 13 965  /  68 75 732 825 4.50 x 3.00m 1.00m  
  68 m        
 14 KV 12 06 14 011  /  68 75 682 822 4.50 x 3.00m 1.00m 
  40 m       

Steinsatt / st.murt. 

 15 KV 13 06 14 047  /  68 75 671 821 5.00 x 3.50m 1.00m 
  54 m       

Steinsatt / st.murt. 

 16 KV 14 06 14 106  /  68 75 671 821 4.50 x 3.00m 1.00m 
  57 m       

Steinsatt. 

 17 KV 15 06 14 154  /  68 75 705 825 4.00 x 2.50m 0.90m 
  70 m       

Steinsatt. 

 18 KV 16 06 14 230  /  68 75 729 833 4.00 x 3.00m 1.00m 
  79 m       

   Steinsatt med  
heller på høykant. 

 19 KV 17 06 14 291  /  68 75 785 842 5.00 x 3.00m 1.10m  
  62 m        
 20 KV 18 06 14 356  /  68 75 801 840 4.00 x 3.00m 1.00m Steinsatt / st.murt. 
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Avstand  

 
Fangstgrop nr. 

  
Koordinat    WGS 84  
        N                Ø 

 
Moh. 

 
Fangstgropas mål  
Lengde x bredde   dybde 

 
Merknad 

        
  77 m        
 21 KV 19 06 14 396  /  68 75 871 842 4.00 x 3.00m 1.00m 
 286 m       

Steinsatt. 

 22 KV 20 06 14 486  /  68 75 555 844 4.00 x 3.00m 0.80m  
   25 m        
 23 KV 21 06 14 508  /  68 75 562 845 4.00 x 3.00m 0.60m  
   75 m        
 24 KV 22 06 14 568  /  68 75 608 849 4.00 x 3.00m 0.70m  
 365 m        
 25 KV 23 06 14 816  /  68 75 309 835 4.00 x 3.00m 1.00m  
 314 m        
 26 KV 231 06 15 100  /  68 75 408 865 4.00 x 3.00m 1.10m  
  12 m        
 27 KV 232 06 15 117  /  68 75 414 865 4.00 x 300m 1.10m  
1100 m        

 28 KV 24 06 15 343  /  68 74 325 866 4.00 x 3.00m 1.00m  
 122 m        
 29 KV 25 06 15 456  /  68 74 299 864 3.50 x 2.50m 0.40m  
 105 m        
 30 KV 26 06 15 553  /  68 74 272 878 4.00 x 3.00m 0.70m  
 148 m        
 31 KV 27 06 15 687  /  68 74 239 882 3.50 x 2.50m 0.60m  
  21 m        
 32 KV 28 06 15 699  /  68 74 223 881 3.50 x 2.50m 0.50m  
 297 m        
 33 KV 281 06 15 930  /  68 74 115 890 4.00 x 2.50m 0.90m 
  57 m       

Steinmurt,  
sammenrast.  

 34 KV 282 06 15 988  /  68 74 104 891 3.50 x 2.50m 1.10m 
  47 m       

Steinmurt. Meget  
tydelig grop. 

 35 KV 283 06 16 033  /  68 74 078 895 3.00 x 2.00m 0.60m 
   8 m       

Sammensunket. 

 36 KV 284 06 16 040  /  68 74 069 895 3.50 x 2.50m 1.10m 
  37 m       

Steinsatt. Tydelig.  
Rektangulær bunn 

 37 KV 285 06 16 072  /  68 74 048 896 3.50 x 2.50m 0.70m 
  77 m       

Steinsatt. 
Lite forfalt. Tydelig 

 38 KV 286 06 16 154  /  68 74 030 901 3.00 x 2.00m 0.90m Lite forfalt. Tydelig 
  58 m        
 39 KV 29 06 16 215  /  68 74 023 906 3.00 x 2.00m 0.50m 
  29 m       
 40 KV 30 06 16 238  /  68 74 005 907 3.00 x 2.50m 0.50m 
 242 m       

Meget sammen – 
sunket. Gjelder  
også gropene  
40 – 41 – 42. 

 41 KV 31 06 16 436  /  68 73 914 911 3.00 x 2.50m 0.50m  
  16 m        
 42 KV 32 06 16 454  /  68 73 916 913 3.00 x 2.00m 0.50m  
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Utgravningsområdet ved Kverninga i Rendalsfjellet 

 
Fototre 

 
 
Avstand mellom gropene 16m  

Retning på sjakt og grop  336° 

 
Figur 5: Orientering av gropene 

N 
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5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Formålet med utgravningen var todelt. Den ene delen handlet om å finne ut 
hvordan gropa var konstruert og brukt i fangsten, mens den andre var å finne ut 
når systemet var i bruk. 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Det ble gravd en sjakt gjennom hver av de to gropene. I den nederste gropa ble 
sjakta lagt på tvers av gropas lengderetning, mens den ble lagt på langs i den 
øverste. All graving foregikk med håndkraft. Massene ble ikke såldet. 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Det var egentlig meningen å gjøre hele feltarbeidet i en omgang, men etter kort 
tids graving viste det seg at grunnvannstanden var for høy. Det seg inn vann som 
ville ha ødelagt profilene og gjort det umulig å se lagfølger i profilveggene. 
Gravingen ble derfor avsluttet. Arbeidet ble gjenopptatt i slutten av juli da 
forholdene var mye bedre etter lengre tids tørke. Forøvrig forløp feltarbeidet 
som planlagt. 
 

 
Figur 6: Ved første forsøk var vannstanden for høy til å kunne fortsette.  

 
Per Olav Mathiesen søkte med metalldetektor i og rundt gropene for å se om det 
kunne ligge rester etter redskap til å spidde dyret med eller annet som kunne gi 
hjelp til datering. Det ble registrert ett utslag i vollen på den nedre gropa, som 
viste seg å være to hagl fra rypejakt. 
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5.4 UTGRAVNINGEN 
Undersøkelsen startet med rydding av vegetasjon ved gropene. Siden ble begge 
gropene oppmålt, tegnet i plan og nivellert.  
 
Sjaktene ble lagt på tvers i den nederste gropa, og på langs i den øverste. De ble 
plassert slik at hele endekonstruksjonen skulle komme klart frem ved den 
nederste, og konstruksjonen på langsidene skulle komme frem i den øverste. 
Dette viste seg å holde stikk. 
 

 
Figur 7: Plantegning av grop 41 

 
Nederste grop (nr 41): 
Formen var uklar på overflaten, men da all vegetasjon ble fjernet kom den lave 
vollen på nedsiden klart frem. Denne ble så gjennomgravd til et stykke under 
gammelt bakkenivå. Den gamle markoverflaten sto klart avtegnet som en mørk 
stripe i profilen. Det ble tatt inn en prøve fra denne for datering. Prøven besto av 
humus og svært lite trekull. Det var ingen voll på oversiden. Den oppgravde 
massen ser ut til å ha vært lagt på nedsiden for å rette opp terrenget. 
 
I selve nedgravningen lå det mye stein med størrelse opp til mannsløft. Disse har 
trolig vært brukt til å støtte opp veggene for å få litt ekstra høyde. Massene er 
faste, og det ser ikke ut til å ha vært behov for å bruke innvendig muring for å få 
veggene i gropa til å stå. Steinene som lå i nedgravningen har rast inn fra 

 
9Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen 



Søvollen setersameie, Rendalen kommune                Saksnr. 05/10065 

langsidene og endene. Steinene kan ikke ha vært brukt som innvendig foring. Til 
det er åpningen for liten. Gropa ville da vært så liten at det ikke var plass til et 
reinsdyr. De må derfor komme fra masser som er rast ned fra kanten. 
 
Bakken besto av en podsol-profil med et utvasket grått bleikjordslag under 
humusen og et tykt utfellings-/anrikningslag. Det var dannet et tykt lag med 
aurhelle. Dette ble funnet som et kompakt lag i kanten og i bunnen av gropa. I 
enden av nedgravningen dannet aurhellen en U med samme åpning som vi antar 
fangstgropa har hatt. Auren var meget hard, nesten forsteinet. Det blir antatt at 
hele området har hatt et lag med aurhelle som er gjennomgravd. Åpningen i 
auren tilsvarer derfor størrelsen på fangstgropa 20 – 30 cm under bakkenivå.  
 
Dersom åpningen i auren tilsvarer åpningen i fangstgropa har bredden vært 60- 
70 cm bred ca 50 cm under markoverflaten.  
 
Som profilen viser skrår den gamle markoverflaten nedover mot bunnen av 
gropa. Slik har det ikke vært da gropa ble anlagt. Dette er forårsaket av at 
veggene gradvis har rast inn nedenfra og at markoverflaten derfor har bøyd 
innover. Steiner som har ligget oppmurt langs kanten har derfor glidd gradvis 
nedover i gropa. På den siden som ligger høyest er aurhellen kraftigst. Her har 
innsigingen vært mindre enn på nedsiden. 
 

 
Figur 8: Vollen på vestsiden av grop 41. Den gamle markoverflaten ses som en 
mørk stripe under oppgravde vollmasser. 

 
Det ble tatt ut prøver for datering fra den gamle markoverflaten under vollen 
(prøve 2) og fra en konsentrasjon med trekull i midten av nedgravningen (prøve 
1). Denne prøven var fra nyere tid og må representere materiale som har rast inn 
i gropa de siste 2-300 år. I tillegg ble det funnet reinlav som så helt friskt ut, og 
som også må stamme fra markoverflaten da gropa ble anlagt. Dette ble forsøkt 
datert, men det viste seg å være av helt ny dato. Vi har enda ikke funnet noen 
god forklaring på hvordan disse små bitene av lav kom ned i gropa, men det må 
ha skjedd med en eller annen direkte påvirkning av dyr eller folk. 
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Øverste grop (42): 
Profilen i denne gropa ble lagt i lengderetningen. Det var aurhelle i begge ender, 
i siden og i bunnen. Åpningen ser ut til å være nær to meter lang. Det var mye 
innrast stein også i denne gropa. I endene og på langsiden lå det flere store 
heller. En del av disse hadde begynt å gli nedover i gropa, men de viste tydelig 
at steinen har vært brukt rundt kanten av gropa for å oppnå større høyde. Heller 
ikke i denne gropa ble det funnet organiske rester etter innvendig konstruksjon.  
 

 
Figur 9: Plantegning av grop 42 

 
Åpningen mellom de harde lagene med aurhelle målte ca 190 cm i 
lengderetningen, og må utgjøre en maksimal lengde på åpningen av gropa da 
den var i bruk. Det har ligget store steiner i enden som har økt høyden fra 
overflate til bunn. Bunnen lå ved utgravningen ca 100 cm under markoverflaten, 
men det er sannsynlig at voll og steinmuring rundt kanten gjorde at den i alle fall 
var 20 cm dypere. 120-130 cm er allikevel svært grunt for en fangstgrop. 
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Figur 10: Profiltegning av begge gropene. Profilenes plassering er angitt på 
plantegningene. 

 
Det ble tatt ut prøve av et organisk lag i nedgravningen midt i gropa (prøve 1) og 
av den gamle markoverflaten i profilens venstre side (prøve 2). Den gamle 
markoverflaten var markert av et mørkt lag, men det var ikke mulig å få ut noe 
organisk fra denne ved flottering. Prøve 1 ble datert til vikingtid, nærmere 
bestemt 900-1005 e.Kr (Tua-5972). Den daterte prøven besto av trekull som lå i 
innrast masse i gropa. Dette kan bety at treet (bjørk) kan ha en egenalder på 50-
100 år. Samtidig kan gjenrasing og oppfylling til prøvenivået ta like lang tid. 
Det er derfor rimelig å anta at anlegget har vært i bruk i vikingtid. 
 

5.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Siden gropene ligger langt fra kjørevei bodde vi i lavvo på utgravningsstedet. I 
løpet av den første feltperioden så vi flere flokker med rein som krysset 
fangstanlegget. Dette viser at trekkene lokalt går på de samme stedene som da 
anlegget var i bruk. De større sesongvise trekkene mellom fjellområdene er i dag 
stengt av veier og annen utbygging. 
 
Om man sammenholder målene fra begge gropene ser det ut til at gropene har 
målt ca 70 X 190 cm. Dybden er vanskelig å anslå, siden steinene som har vært 
brukt til å bygge opp kantene har falt inn i gropene. De kan neppe ha vært særlig 
mye dypere enn 130 cm ned til det vi oppfatter som bunnen i dag. Laget med 
aurhelle i bunne av begge gropene var meget kraftig og vi kom ikke gjennom 
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med spade, hakke og spett. Det er en mulighet for at aurhellen kan ha blitt 
dannet etter at gropa har gått ut av bruk, men det anses som lite sannsynlig. De 
tre lagene med aurhelle i den øverste gropa viser i alle fall tydelig at den har 
vært dannet før gropa ble gravd.  
 
 

Figur 11: Forslag til rekonstruksjon for 
sperregjerde. Tegning: Per Olav 
Mathiesen 

 
Dersom målene for åpningene i aurhellen 
er riktige angivelser på gropenes 
dimensjoner kan derfor hypotesen om en 
tidligere ikke dokumentert type 
fangstgroper være riktig (jf Mathiesen 
2005). Dybden har vært så liten at en 
voksen rein kunne hoppe opp igjen. 
Dersom reinen har blitt liggende med 
buken oppå langsgående stokker, omtrent 
som en ferist, er dybden stor nok til at 
dyret ikke har nådd nedi med beina og 
dermed har blitt sittende fast.  

 

Figur 12: Utsnitt fra åpning i 
sperregjerde som viser forslag til 
feristgrop med avdekket kamuflasje. 
Tegning: Per Olav Mathiesen 

 

 
 

Figur 13: Profilsnitt på tvers av 
”feristmodellen” som viser aktuell 
fangstsituasjon etter denne hypotesen. 
Tegning: Per Olav Mathiesen 

 

 

6. KONKLUSJON 
Sammenlignet med andre fangstgroper i området består dette anlegget av relativt 
små groper. Dette kan komme av at de aldri har vært så dype. En annen 
mulighet som ble vurdert i forkant var at anlegget har en høyere alder enn de 
omkringliggende, og at gropene derfor er mer gjenrast. Aurhelle kan ha blitt 
dannet over bunnen, slik at vi ikke klarte å komme langt nok ned.  
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Gropene ser ut til å ha vært svært grunne, trolig ikke mer enn 1,3 meter. Dette er 
ikke tilstrekkelig for å holde på et dyr som har falt nedi. Det ble ikke funnet 
noen spor etter spiddstokker. En mulig forklaring er at disse gropene har hatt en 
annen konstruksjon enn tidligere kjente fangstgroper, hvor det kan ha ligget 
langsgående stokker over gropa. 
 
Hvorvidt gropene har vært bygget som en ”ferist” er ikke endelig bekreftet, men 
ingen ting i utgravningen motsa teorien. Grop nr. 4 i det samme anlegget er 
steinmurt og mindre gjenrast enn de øvrige, og også denne er svært grunn, med 
en dybde på bare 1,1 meter.  
 
Dateringen tilsier bruk i vikingtiden, men den forteller ikke noe om 
anleggelsestidspunktet dersom den har vært brukt gjennom flere faser. 
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Figur 14: Nederste grop begynner å bli ferdig utgravd 
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Figur 15: Øverste grop under utgravning, med steiner som er rast inn fra 
kantene. 
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Figur 16: Det kan bli mye røyk i en lavvo 

 

 
Figur 17: Nederste grop etter rydding. Tydelig voll i forgrunnen. Tatt mot nord. 
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Figur 18: Øvre grop, profil 

 
 

 
Figur 19: Øvre grop, plan 
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Figur 20: Nedre grop plan. 

 
 

 
Figur 21: Nedre grop, profil 
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