RAPPORT
ARKEOLOGISK UTGRAVNING

Etterreformatorisk
setertuft og dyrkningslag
AASELAND, 1/7
KULTURHISTORISK
MUSEUM
UNIVERSITETET I OSLO
ARKEOLOGISK SEKSJON
Postboks 6762,
St. Olavs Plass
0130 Oslo

ÅSERAL K., VEST-AGDER
UTGRAVNINGSLEDER: Birgitte Bjørkli
PROSJEKTLEDER: Ole Chr. Lønaas

F
O
R
N
M
I
N
N
E
S
E
K
S
J
O

Oslo 2018

Gnr 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder

KULTURHISTORISK
MUSEUM
UNIVERSITETET
I OSLO

Saksnr. 2016/11640

Gårds-/ bruksnavn
Aaseland

G.nr./ b.nr.
1/7

Kommune
Åseral

Fylke
Vest-Agder

Saksnavn
Skjerkevatn Damanlegg

Kulturminnetype
Dyrkningslag fra førromersk jernalder

Saksnummer (KHM)
2016/11640

Tidsrom for utgravning
3. – 21. juli 2017

Prosjektkode
220312
Tiltakshaver
Agder Energi
M 711-kart/ UTM-koordinater/
UTM Zone

A-nr.
2017/797
ID nr. (Askeladden)
id 219160

C.nr.
C60824
Negativnr. (KHM)
Cf 35217

Rapport ved:

Dato:

Birgitte Bjørkli
Saksbehandler:

10. april 2018
Prosjektleder:

Ole Christian Lønaas

Ole Christian Lønaas

Grunneier, adresse

SAMMENDRAG
Kulturhistorisk museum foretok i tidsrommet 3.–21. juli 2017 en arkeologisk undersøkelse
av lokalitet id 219160 i Aaseland, 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder. Lokaliteten ligger på
vestsiden av det oppdemmede Nåvatn, som er en del av Skjerkevatn damanlegg. Lokaliteten
ligger om lag 600 moh. Det ble dokumentert ruinene av en moderne setertuft og et kulturlag
med etterreformatorisk datering. Bygningsrestene er trolig en del av den tidligere registrerte
stølen Koddestølen som ble oversvømt av reguleringen og ligger under dagens HRV.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
AASELAND, 1/7, ÅSERAL KOMMUNE, VEST-AGDER
1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
I 2014 og 2016 foretok Vest-Agder fylkeskommune en arkeologisk registrering ved
Skjerkevatn knyttet til planlagte arbeider med oppføring av nye dammer i magasinet. I
forbindelse med den permanente oppdemmingen av Skjerkevatn i 2017 vil id 219160, bli satt
under vann. Det ble gitt dispensasjon med vilkår om arkeologisk undersøkelse i forkant av
oppdemmingen.

Kart med undersøkelsesområdet
id 219160 markert. Illustrasjon ved
Magne Samdal, KHM.
Kulturhistorisk museum
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Skjerka kraftverk i Åseral kommune ble etablert i 1932. Senere har det vært foretatt
utvidelser i flere trinn fram til 1958. Det planlegges nedtapping i et eller begge magasiner
som følge av arbeider med eksisterende og ny dam. Videre planlegges en heving av høyeste
regulerte vannstand (HRV) slik at de to magasinene Nåvatn og Skjerkevatn blir sammenhengende.
Lokaliteten ligger ved Koddestølie, langs vestbredden av Skjerkevatn (Hagedalsvatn).
Fylkeskommunen undersøkte to tidligere kjente støler ved Skjerkevatn, id 110206 og
id 111803 (Fredriksen 2016) som begge ble registrert som ettereformatorisk. Det dispenserte
kulturminnet id 219160 ble påvist i et prøvestikk i en utydelig haug, ca. 10-20 meter nord for
stølen id 110206. Det ble observert flere lag i profilet og gjort funn av små mengder med
brente bein. Prøvestikket ble utvidet til en 3,2 meter lang sjakt i terrengets fallretning. Kull
fra det ene laget ble radiologisk datert til førromersk jernalder, Cal. BC390-205. Strukturen
ble av fylkeskommunen tolket som en grav.

2 DELTAGERE, TIDSROM
Kulturhistorisk museums undersøkelse ble gjennomført i perioden 3.-21. juli 2017. Det ble
brukt 8 ukesverk (40 dagsverk) i felt.

Navn
Birgitte Bjørkli
Ellen K. Friis
Mikael Adamczyk
Tilsammen

Stilling
Utgravningsleder
Utgravningsleder
Assistent

Periode
3.-21. juli 2017
3.-21. juli 2017
10.-21. juli 2017

Dagsverk
15
15
10
40

Oversikt over deltakere og tidsrom

3 BESØK OG FORMIDLING
Utgravingsfeltet ligger utenfor allfarvei og det ble ikke gjort formidling i felt. Vi hadde
besøk av Tor Åmdal fra Agder energi vannkraft på feltet. Det ble publisert en artikkel om
utgravingen på hjemmesidene til Agder Energi.
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER
Skjerka er et av delvassdragene i Mandalsvassdraget. I henhold til faglig program for vassdrag har Skjerka en sentral beliggenhet i skogs- og heiområdene på Sør- og Sørvestlandet
(Indrelid 2009: 85-89). Magasinet Nåvatn er 16 km langt og har en nord-sørgående
hovedretning, med en vestgående «arm» fra Svartevatn i retning Vivatn. Lengst i sør dreier
vassdraget mot øst, med det 3 km lange magasinet Skjerkevatn. Før utbyggingen besto
dalføret av en rekke mindre vann. Nåvatn omfattet (fra N til S) Åstølvatn, Svartevatn,
Sandvatn, Nåvatn, mens Skjerkevatn omfattet (fra V til Ø) Hagedalsvatn, Øvre Skjerkevatn
og Ytre Skjerkevatn, med et naturlig utløp videre ned til vannet Øre.
Den opprinnelige vannstand før reguleringen av Øvre og Ytre Skjerkevatn samt
Hagedalsvatn var på om lag 590-592 moh., mens dagens HRV for Skjerkevatn er 605 moh.
Det er viktig å merke seg at det aldri har vært foretatt arkeologiske registreringer under dette
nivået i Skjerkevatn.
Foruten registreringene i 2014 og 2016, er det foretatt arkeologiske registreringer og
forundersøkelser langs de ovennevnte vannene ved fire anledninger i tidsrommet 1992-2002.
I alt er det påvist om lag 90 funnsteder/ lokaliteter fra ulike perioder, hvor av mer enn
halvparten ligger under dagens HRV. Ved registreringene i 1992 og 2000 var det kun mulig
å registrere under HRV ved Svartevatnet og Åstølvatnet (Hogganvik 2000:3). I 2002 var
vannstanden nede i ca. 610 moh, slik at det var mulig å registrere under HRV ved Sandvatn
og Nåvatn (628 moh.), men ikke lengst i sør (Amundsen 2003:4). Større deler av området er
altså ikke undersøkt som følge av for høy vannstand.
Kulturminnene viser til flere former for utnyttelse av området gjennom et tidsspenn på flere
tusen år. I all hovedsak dreier det seg om lokaliteter fra steinbrukende tid, gårds- og stølsbosetning, jernutvinning og annen utmarksutnyttelse. Skjerka anses som et av de sentrale
produksjonsområdene for jernutvinning i eldre jernalder i indre Agder (Kallhovd og Larsen
2006).
I de indre hei- og fjelltraktene i Sør-Norge er det undersøkt en rekke tufter som viser til en
intensivert stølsdrift fra romertid. Spor etter økt beiting i fjellet fra romertid kan trolig
6
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Gnr 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder

Saksnr. 2016/11640

forklares med et økt press på ressursene i lavlandet. Det er rimelig å se for seg en (sesongmessig) bosetning med et blandet erverv i de ulike perioder. For eksempel kan husdyrhold og
setring ha inngått i en slik flersidig utnyttelse av området, sammen med jakt, fiske og
utvinning av jern.

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGEN
5.1

PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER

Hovedproblemstillingen var å avklare hva det dokumenterte laget representerer, hvorvidt det
virkelig er et gravminne eller om det kan være rester etter tuft, brann e.l. Flere dateringer av
kulturlaget er essensielt for å kunne sette det inn i en større kulturhistorisk sammenheng. Kan
det f.eks. påvises spor som vitner om setring, tufter, jernvinne eller annet som kulturminnet
skal ses i lys av?

5.1

METODE OG DOKUMENTASJON

Utgravningen ble gjort uten bruk av gravemaskin, der all avtorving og alle sjakter ble gravd
for hånd. Et utvalg masser fra kulturlaget ble såldet i håndsåld med maskevidde 0,2 mm for å
få et inntrykk av hva laget inneholdt.
Utgravningsfeltets utstrekning, erosjonskant, samt sjakter, uttak for prøver og bygningsrest
ble målt inn digitalt. Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved
innmåling. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og
analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av GISdata ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved
at målepunktene lagres som Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de
konvertert til Intrasis-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjektbase på bærbar PC.
Eksport skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs ArcMap 10.
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI
geodatabaseformat ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved KHM. I tillegg er
Intrasisprosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon.
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Funn og prøver har museumsnummer C60824, mens foto er gitt fotonummer Cf 35217.

Håndgraving av sjakter. Ellen Katrine Friis til venstre, Birgitte Bjørkli til høyre. Foto; Birgitte Bjørkli
og Ellen Katrine Friis. KHM

6 UTGRAVNINGENS FORLØP
Den første uken ble for det meste benyttet til transport fra museet til Åseral og bæring av
utstyr inn til lokaliteten. Første uka var vi kun to personer. Uken gikk også med til omvisning
i damanlegget, instruksjoner om veier, sikkerhet og transport inn til lokaliteten, obligatorisk
sikkerhetskurs og HMS. Vi fikk også en nyttig introduksjon om utbyggingen av anlegget av
Tor Åmdal fra Agder Energi vannkraft.
Vi besluttet å parkere bilen i den nordlige enden av magasinet, og gå derfra til lokaliteten.
Fra Agder Energis brakkerigg tok det om lag 20 minutter å kjøre til parkering i nordenden,
og derfra tok det 40 minutter å gå inn til selve lokaliteten, i ekstremt bratt terreng. På dager
der det hadde regnet var det ikke mulig å gå trygt ut til lokaliteten.
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Kartet viser planene for det nye damanlegget. Vi gikk inn til lokaliteten fra nord, og parkerte ved dam 4.
Illustrasjon ved Agder Energi Vannkraft.

Hele området var hugget og ryddet før vi startet, så landskapet så betraktelig annerledes ut
enn da fylkeskommunen registrerte året før. I tillegg var det svært tilvokst med gress og
småkratt, så en del tid ble brukt på å rydde og klippe gress for å få oversikt over flaten.

Lokalitetsflaten før utgravning, sett mot vest. Foto; Birgitte Bjørkli. KHM
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Lokalitetsflaten før utgravning, sett mot øst. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM.

I løpet av første uken var vi ferdig med lokalisering av lokalitetsflate og Vest-Agder
fylkeskommunes prøvesjakt, samt utviding av sjakta i Ø-V retning. Dette for å få kontroll på
kulturlagets utbredelse og stratigrafien på lokaliteten. Deretter prøvestakk vi rundt og i
utkanten av den aktuelle flaten for å se hvor langt kulturlaget strakk seg i ulike retninger.
Den andre og tredje uken ble benyttet til å grave flere sjakter, avtorve arealet innenfor
sjaktene og kulturlagets utbredelse, rense profiler, prøveuttak, fotodokumentasjon og
innmåling.
Været var for det meste fint, med sol og svak vind. Enkelte dager var det svært varmt og uten
skygge, slik at effektiviteten var noe lavere. På dager uten vind var det plagsomt mye knott.
To netter regnet det kraftig, og vi måtte utsette å gå inn til lokaliteten fordi det var for bratt,
glatt og farlig.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

10

Gnr 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder

Saksnr. 2016/11640

7 KILDEKRITISKE PROBLEMER
Reguleringen har endret landskapet rundt Skjerkevatn betraktelig, halvøyer og nes er blitt
øyer, dyrket mark er demt ned, og bygninger er lagt under vann eller flyttet. Det er dermed
vanskelig å se for seg hvordan det opprinnelig har sett ut i området rundt lokaliteten før
reguleringen. I tillegg har erosjon ført til endringer som medfører at strandsonen rundt vannet
sakte forsvinner år for år, og lokaliteter som har ligget langs vannkanten blir fjernet. Den
undersøkte lokaliteten ser ut til å ha tilhørt seteranlegget Koddestølen, som for det meste
ligger under vann i dag. Ved den kommende reguleringen der vannet heves med ytterligere
23 meter vil også dette forsvinne under vann.

Veien inn til lokaliteten, sett mot sør. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM.

Erosjonen spiser seg innover lokalitetsflaten, sett mot vest. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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8 UTGRAVNINGSRESULTATER
8.1

STRUKTURER OG KONTEKSTER

Utgravningen påviste et etterreformatorisk kulturlag/dyrkningslag og grunnmuren på en liten
tuft, som trolig har vært en del av den gamle seterbebyggelsen Koddestølen som var kjent i
området før reguleringen.

Lokalitetsflaten var rundt 66 kvm. stor. Det ble til sammen avdekket 23 kvm for hånd, som
inkluderer seks sjakter og grunnmuren til en tuft. Laget ble påvist i hele det avdekkede
området. Det ble tidlig klart at utgravningsfeltet besto av en flate med et avgrenset kulturlag
og ikke en gravhaug. Vi valgte dermed å fokusere på å avgrense og finne lagets utstrekning,
dokumentere dybden og ta ut prøver.

Det ble gravd til sammen seks sjakter, hvorav alle inneholdt kulturlag;
Sjakt 1: Lengde 3,5 m, bredde 0,50 m, dybde 0,50-0,80 m.
Sjakt 2: Lengde 3,9 m, bredde 0,50 m, dybde 0,60 m.
Sjakt 3: Lengde 6,2 m, bredde 0,50 m, dybde 0,40-0,70 m.
Sjakt 4: Lengde 3,6 m, bredde 0,50 m, dybde 0,60 m.
Sjakt 5: Lengde 2,8 m, bredde 0,50 m, dybde 0,70 m.
Sjakt 6: Lengde 1,4 m, bredde 0,50 m, dybde 0,70 m.

I løpet av andre uka kom det frem intensjonelt plasserte steiner i profilen på to av sjaktene,
og vi valgte dermed å forfølge steinene ved å avtorve manuelt mellom sjaktene i øvre
(vestlige) del av utgravningsfeltet. Det framkom en tydelig steinrekke på langs av flaten, og
vi avtorvet videre østover for å se om det var snakk om en struktur eller ikke. Det avtegnet
seg etter hvert tydelige hjørner i hver ende av steinrekken, og det var tydelig at det var snakk
om grunnmuren til en liten tuft. Etter hvert som vi beveger oss under markoverflaten og inn i
tufta fremkommer det et tydelig sort, fett og kullholdig kulturlag i den sørlige enden av tufta.
Laget skiller seg fra kulturlaget på lokalitetsflaten, og det inneholder også moderne funn i
form av glassbiter og skår fra kaffekopper fra 1930-1950 tallet.
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Kart over utgravningsområdet. Illustrasjon; Birgitte Bjørkli, KHM.
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Grunnmuren til tufta graves fram i overkant av kulturlaget, sett mot VNV. Foto; Birgitte Bjørkli, KHM.

Kulturlaget i sjaktene framsto som svært tydelig. Sjakt 3 mot VNV. Foto; Ellen Katrine Friis, KHM.
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Uttak av prøve til mikromorfologisk analyse, sjakt 4, mot vest. Foto; Mikael Adamczyk, KHM.

9 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER
9.1

VEDARTSANALYSE

Det ble sendt inn to prøver (P1 og P2) fra det mulige kulturlaget til vedartsbestemmelse til
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab ved Moesgaard Museum i Danmark. Den ene
(P1) inneholdt bjørk (Betula) og den andre (P2) inneholdt både bjørk (Betula) og furu
(Pinus).

9.2

MIKROMORFOLOGI

Det ble sendt to prøver fra det mulige dyrkningslaget til Ian Macphail ved Institute of
Archaeology, University College of London for jordmikromorfologisk analyse. De analyserte

sekvensene viser seks lag per søyle, inkluderer utvasking i toppen, inkludert organisk,
torvholdig masse og jernutfelling. Begge sjaktene (Sjakt 3 og Sjakt 4) inneholder siltholdig
sand og grus, og et kullrikt, humusholdig siltig sandlag. Analysen tyder på at avsetningen av
laget kan skyldes avskjæring av et elveløp med påfølgende oversvømmelse over
15
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lokalitetsflaten, der kullinnholdet kan forklares som kullavsetning etter flomhendelse.
Lignende eksempler er undersøkt ved forhistoriske steder langs Lågen i Gudbrandsdalen,
Oppland.

9.3

DATERING

To prøver fra kulturlaget ble sendt til datering ved Geologiska Institutionen, Lunds
Universitet i Sverige. Prøvene ga etterreformatoriske dateringer. Prøve P1 faller innenfor
tidsspennet 1675-1940AD, mens prøve P2 er fra 1640-1915AD. Både dateringene og funn av
bygningsresten må sees i forbindelse med aktivitet på Koddestølen som var i bruk på stedet
før oppdemmingen (id 112247-1 og id 110206).

Lokalitet
Skjerkevatn

Skjerkevatn

Prøve
P1

P2

Kontekst
Lag

Lag

Vedart
Bjørk

Bjørk

Vekt
1,9 g.

2,0 g.

C14-alder

Kalibrert,
1 sigma

Kalibrert,
2 sigma

100 BP

1690-1730AD,
1810- 1895AD,
1900- 1920AD

1675-1765AD,
1800-1940AD

195 BP

1655-1685AD,
1735-1805AD,
1935AD

1640-1700AD,
1720-1820AD,
1830-1880AD,
1915AD

Tabell med radiologiske dateringer fra sjakt 3 og sjakt 4.

10 SAMMENFATNING OG KONKLUSJON
Kulturhistorisk museum foretok i tidsrommet 3.–21. juli 2017 en arkeologisk undersøkelse
av lokalitet id 219160 i Aaseland, 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder. Lokaliteten ligger på
vestsiden av det oppdemmede vannet Nåvatn. Lokaliteten ligger om lag 600 moh. Hovedproblemstillingen var å avklare hva det dokumenterte kulturlaget representerer, hvorvidt det
virkelig er et gravminne eller om det kan være rester etter tuft, brann e.l. Utgravningen viste
grunnmuren til en moderne tuft og et kulturlag som ga etterreformatorisk datering. Ruinene
tilhører trolig bygningsmassen til stølen Koddestølen som ble oversvømt av reguleringen, og
som ligger under dagens HRV.
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Larsen, J. H. 2003: Utmarksbruk i Vest-Agder i eldre jernalder. Snartemofunnene i nytt
lys. Universitetets kulturhistoriske museer Skrifter nr. 2, s. 167-190. Oslo.
Larsen, J. H. og O. C. Lønaas 2016: Jernvinna ved Skjerka i eldre jernalder. Nåvatn og
Skjerkevatn, Åseral kommune, Vest-Agder. Prosjektplan i KHMs saksarkiv.
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12 VEDLEGG
12.1 VEDARTSBESTEMMELSE

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

18

Gnr 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Saksnr. 2016/11640

19

Gnr 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

Saksnr. 2016/11640

20

Gnr 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder

Saksnr. 2016/11640

12.2 KULLPRØVER

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

21

Gnr 1/7, Åseral kommune, Vest-Agder

Saksnr. 2016/11640

12.3 MIKROMORFOLOGISKE ANALYSER

Soil micromorphology
by
Richard I Macphail Institute of Archaeology, University College London (UCL), 31-34,
Gordon Sq., London WC1H 0PY, UK
(Report for Cultural History Museum, University of Oslo, January 2018)
Extended Summary
A two thin section study found six units associated with probable alluvial gley soil
formation, including organic – peaty – soil accumulation, iron depletion and secondary iron
staining. At both locations (Sjakt 3 and Sjakt 4) lower energy silty sands, seemingly
accumulated between mainstream sands and gravels. These lower energy sediments probably
record a river cut off and/or overbank alluviation. Of special note is a fine and coarse
charcoal-rich humic layered and laminated silty sand layer (Layer E, PM580), where
charcoal was concentrated, and which presumably provided the pre-Roman Iron Age dating
evidence and anthropogenic signature at a location without evident archaeological features
(Birgitte Bjørkli, pers. comm.). Charcoal accumulation in this moderately low alluvial soilsediment can be explained as a floated charcoal deposit after flood event(s) slake soils and
release charcoal, then redeposit it. Examples can be cited from prehistoric sites along the
River Lågan, Gudbrandsdalen, Oppland, Norway. Charcoal associated with fire installations
and clearance for example can be concentrated in this way as a natural alluvial characteristic.
The report is supported by 2 tables, 12 figures and a Cd-rom archive.
Introduction
Two soil monoliths from pre-Roman Iron Age Skjerka Damanlegg, Åseral, Vest-Agder,
Norway were received from Birgitte Bjørkli and Ole Christian Lønaas (Cultural History
Museum, University of Oslo). The monolith samples were assessed and studied employing
soil micromorphology (2 thin section subsamples) using established methods (see below).
Samples and methods
Soil micromorphology
The undisturbed monolith sample (Tables 1 and 2) was impregnated with a clear polyester
resin-acetone mixture, ahead of curing and slabbing for 75x50 mm-size thin section
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manufacture by Spectrum Petrographics, Vancouver, Washington, USA (Goldberg and
Macphail, 2006; Murphy, 1986) (Figs 1 and 6). The thin section was further polished with
1,000 grit papers and analysed using a petrological microscope under plane polarised light
(PPL), crossed polarised light (XPL), oblique incident light (OIL) and using fluorescence
microscopy (blue light – BL), at magnifications ranging from x1 to x200/400. Thin sections
were described, ascribed soil microfabric types (MFTs) and microfacies types (MFTs) (see
Tables 1 and 2), and counted according to established methods (Bullock et al., 1985; Courty,
2001; Courty et al., 1989; Macphail and Cruise, 2001; Nicosia and Stoops, 2017; Stoops,
2003; Stoops et al., 2010).
Results
Soil micromorphology
Soil micromorphology results are presented in Tables 1-2, illustrated in Figs 1-12, and
supported by additionally emailed archive information. 14 major characteristics were
identified and counted from 6 layers found in the 2 thin sections.
Sjakt 4
(Layer F) (PM580): This lowermost sampled layer is essentially made up of clean sands and
dominant gravels (max >10mm), with sparse pellety organic matter (from above) (Fig 1).
This appears to be probable waterlain sands and gravel – an alluvial sediment.
(Layer E) (PM580): This unit is possibly a weakly layered and laminated dark blackish
brown organic and humic soil-sediment composed of silts, sands and gravels, with few
gravel (max. 5mm) (Fig 1). There are rare fungal sclerotia, many fine roots, root traces, and
fine and medium woody roots (max 6mm), with many fine and coarse wood (conifer?)
charcoal (max 6mm) (Figs 1-5). Trace amounts of iron stained organic matter and roots, very
abundant thin and occasional broad burrows, and many very thin and abundant thin organic
excrements – some embedding silt – were found.
This is records humic and sometimes organic mainly silty sand deposition, indicating
lower energy alluviation – perhaps as a shallow river-cut off – associated with stream
migration. Probably a period of deposition and in situ soil-sediment ‘ripening’ took place,
alongside localised background human activities, such as clearance by fire. The charcoal
concentration is a likely result of alluvial flooding that releases charcoal and redeposits it
probably locally (cf. Gudbrandsdalen) (Gundersen, 2016; Macphail et al., 2016).
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(Layer D) (PM580): this uppermost unit is poorly sorted, structureless with laminated,
weakly humic silts, sands and dominant gravels (max >15mm), with trace amounts of fine
root residues (Fig 1).
This likely records possible renewed sandy and gravelly alluviation, associated with
main stream action.
Sjakt 3
Layer C (MP3): Here, the lowermost layer is characterised by black organic sands and
gravels, with common gravel to small stone size (>10mm) clasts (Fig 6). A rare trace of
fungal sclerotia, rare trace of weakly iron stained roots and occasional strongly ferruginised
roots and, with very abundant amorphous organic matter, occur (Figs 6-8). Very abundant
iron staining of amorphous organic matter, roots and rock fragments, abundant thin and
broad burrows, and abundant very thin and thin organic excrements, and many broad organic
excrements embedding silt, are present in this layer.
This is a peaty soil (Ahg horizon), which accumulated in poorly sorted sands and
gravels (alluvial humic ground water gley?). Secondary ferruginisation has taken place,
presumably as groundwater levels rose due to the thickening of the overall (alluvial?) soilsediment sequence at this location.
Layers A/B (MP3): These are blackish humic silts (and sands) over very dominant poorly
humic silty sands and gravel, with frequent fine to coarse gravel (max 9mm), a trace of fine
charcoal, with rare fine charcoal (max <0.5mm) above, rare fine roots (Figs 6, 9-12). Weak
iron depletion of silty sands and gravel clasts, rare iron staining of rocks and sands,
occasional thin and broad burrows, rare very thin organic excrements, with occasional thin
and broad organo-mineral excrements, were noted.
Upwards, the peaty sands and gravels were sealed by finer alluvium (see MP580),
composed mainly of poorly humic silts, with sands and gravel (Layer B). Water-saturation
likely led to predominant iron-depletion in this silty layer and the ferruginisation of the
underlying peaty soil (Layer C). In turn, there is some evidence that silty sand Layer B was
buried by more aerobic humic sands and gravels, containing small amounts of charcoal in
Layer A – a possible river cut off alluvium. A period of lower water tables seems to have led
to greater biological activity – thin and broad organo-mineral excrements are present and
some iron staining has occurred.
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Discussion
A two thin section study found six units associated with probable alluvial gley soil
formation, including organic – peaty – soil accumulation, iron depletion and secondary iron
staining (Babel, 1975; Dinç et al., 1976; Fox, 1985; Lindbo et al., 2010). At both locations
(Sjakt 3 and Sjakt 4) lower energy silty sands, seemingly accumulated between mainstream
sands and gravels. These lower energy sediments probably record a river cut off and/or
overbank alluviation (Brown, 1997; Goldberg and Macphail, 2006). Of special note is a fine
and coarse charcoal-rich humic layered and laminated silty sand layer (Layer E, PM580),
where charcoal was concentrated, and which presumably provided the pre-Roman Iron Age
dating evidence and anthropogenic signature at a location without evident archaeological
features (Birgitte Bjørkli, pers. comm.). Charcoal accumulation in this moderately low
alluvial soil-sediment can be explained as a floated charcoal deposit after flood event(s)
slake soils and release charcoal, then redeposit it. Examples can be cited from prehistoric
sites along the River Lågan, Gudbrandsdalen, Oppland, Norway. Charcoal associated with
fire installations and clearance for example can be concentrated in this way as a natural
alluvial characteristic (Gundersen, 2016; Macphail et al., 2016; Macphail and Goldberg,
2017).
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12.4 FOTOLISTE

Bildenr.
Cf35217_1
Cf35217_2
Cf35217_3
Cf35217_4
Cf35217_5
Cf35217_6
Cf35217_7
Cf35217_8
Cf35217_9
Cf35217_10
Cf35217_11
Cf35217_12
Cf35217_13
Cf35217_14
Cf35217_15
Cf35217_16
Cf35217_17
Cf35217_18
Cf35217_19
Cf35217_20
Cf35217_21
Cf35217_22
Cf35217_23
Cf35217_24
Cf35217_25
Cf35217_26
Cf35217_27
Cf35217_28
Cf35217_29
Cf35217_30
Cf35217_31
Cf35217_32
Cf35217_33
Cf35217_34
Cf35217_35
Cf35217_36
Cf35217_37
Cf35217_38
Cf35217_39
Cf35217_40
Cf35217_41
Cf35217_42
Cf35217_43
Cf35217_44

Tatt
mot

Motiv
Sjakt med dyrkningslag, Ø-V, S del av felt. Ellen Katrine Friis.
Michał Adamczyk.
Ellen Katrine Friis.
Michał Adamczyk.
Michał Adamczyk.
Michał Adamczyk og Ellen Katrine Friis. Moderne tuft i forgrunnen.
Ny demning i bakgrunnen.
Michał Adamczyk og Ellen Katrine Friis. Moderne tuft i forgrunnen.
Michał Adamczyk og Ellen Katrine Friis. Moderne tuft i forgrunnen.
Veggkonstruksjon, østlige vegg, moderne tuft.
Moderne tuft.
Michał Adamczyk og Ellen Katrine Friis.
Dyrkningslag, sjakt 4, N-S, N del av felt.
Dyrkningslag, sjakt 4, N-S, N del av felt.
Dyrkningslag, sjakt 4, N-S, N del av felt.
Dyrkningslag, sjakt 4, N-S, N del av felt.
Dyrkningslag, sjakt 2, Ø-V, N del av felt.
Dyrkningslag, sjakt 2, Ø-V, N del av felt.
Dyrkningslag, sjakt 2, Ø-V, N del av felt.
Moderne tuft.
Moderne tuft.
Moderne tuft.
Dyrkningslag sjakt 3, Ø-V, S del av felt.
Dyrkningslag sjakt 3, Ø-V, S del av felt.
Moderne kulturlag i overkant av tuft.
Mikromorfologi, sjakt 4, N-S, N del av felt.
En av de gamle tredemningene som skal rives.
Demningsterskel. Betong.
En av de gamle tredemningene som skal rives.
Dyrkningslag sjakt 3, Ø-V, S del av felt.
Dyrkningslag sjakt 3, Ø-V, S del av felt.
Dyrkningslag sjakt 3, Ø-V, S del av felt.
Dyrkningslag sjakt 3, Ø-V, S del av felt.
Michał Adamczyk og Birgitte Bjørkli.
Michał Adamczyk og Birgitte Bjørkli.
Sjakter og moderne kulturlag.
Sjakter og moderne kulturlag.
Sjakter og moderne kulturlag.
Sjakter og moderne kulturlag.
Sjakter og moderne kulturlag.
Sjakter og moderne kulturlag.
Gjenstandsfunn fra moderne kulturlag.
Anleggsområde. Den nye demninga.
Anleggsområde. Den nye demninga.
En av de gamle tredemningene som skal rives.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

V
Ø
V
Ø
Ø
SSØ
Ø
ØNØ
N
NNV
Ø
V
V
V
V
N
N
N
S
Ø
N
N
NNV
V
V
N
Ø
N
N
NNØ
V
NNV
SSV
SV
NØ
NØ
S
V
N
ØNØ
N
N
NØ

Fotograf
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
BB
BB
BB
EKF
EKF
EKF
MA
BB
BB
BB
EKF
EKF
EKF
EKF
EKF
EKF
EKF
EKF
EKF
EKF
EKF
EKF
MA
BB
BB
BB

Dato
12.7.17
12.7.17
12.7.17
12.7.17
12.7.17
12.7.17
12.7.17
12.7.17
12.7.17
12.7.17
12.7.17
18.7.17
18.7.17
18.7.17
18.7.17
18.7.17
18.7.17
18.7.17
18.7.17
18.7.17
19.7.17
19.7.17
19.7.17
19.7.17
19.7.17
19.7.17
19.7.17
19.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
20.7.17
5.7.17
5.7.17
5.7.17
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Cf35217_45
Cf35217_46
Cf35217_47
Cf35217_48
Cf35217_49
Cf35217_50
Cf35217_51
Cf35217_52
Cf35217_53
Cf35217_54
Cf35217_55
Cf35217_56
Cf35217_57
Cf35217_58
Cf35217_59
Cf35217_60
Cf35217_61
Cf35217_62
Cf35217_63
Cf35217_64
Cf35217_65
Cf35217_66
Cf35217_67
Cf35217_68

Anleggsområde. På bunnen av den nye demninga.
Anleggsområde. På bunnen av den nye demninga.
Anleggsområde. På bunnen av den nye demninga.
Anleggsområde. På bunnen av den nye demninga.
Anleggsområde. På bunnen av den nye demninga.
Anleggsområde. På bunnen av den nye demninga.
Anleggsområde. På bunnen av den nye demninga.
Anleggsområde. Omvisning.
På vei ut til lokaliteten, bratt tilkomst.
På vei ut til lokaliteten, bratt tilkomst.
Lokalitetsflaten.
Lokalitetsflaten.
Lokalitetsflaten.
Lokalitetsflaten.
Lokalitetsflaten. Erosjon.
Lokalitetsflaten. Erosjon.
Lokalitetsflaten. Erosjon.
Lokalitetsflaten. Ellen Katrine Friis.
Lokalitetsflaten. Nært.
Lokalitetsflaten. Nært.
Første sjakt (3) åpnes, Ellen Katrine Friis og ingeniør fra Agder Energi
Vannkraft Tor Almås.
Første sjakt (3) åpnes, Ellen Katrine Friis.
Første sjakt (3) åpnes, Ellen Katrine Friis.
Første sjakt (3) åpnes, Ellen Katrine Friis.
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S
S
S
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S
N
S
Ø
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N
V
V
S
VSV
VSV
V
S

BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
EKF
BB
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BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB

5.7.17
5.7.17
5.7.17
5.7.17
5.7.17
5.7.17
5.7.17
5.7.17
6.7.17
6.7.17
6.7.17
6.7.17
6.7.17
6.7.17
6.7.17
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