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FORORD 
Tittelen elg/angst og bosetning henspeiler på undersøkelser av kulturminner i Gråfjellområdet fra steinalder til 
middelalder og nyere tid, som har omfattet utgravinger av bosetnings- og dyrkingsspor i seterområdene Deset 
Østseter og Rødseter, fangstgroper for elg, lokaliteter fra steinbrukende tid, kokegroper, tjæreframstillingsanlegg 
samt veifar. Undersøkelsene i seterområdene og av fangstgropene har vært av størst omfang. 

Det arbeidet som her legges fram er et resultat av et fire års langt prosjekt. Mange har medvirket i feltarbeidet og 
bidratt til det foreliggende resultatet. Seks personer har bidratt med tekst til denne rapporten. Kathrine Stene har 
skrevet innledning samt beskrivelse av to tufter i Rødseterområdet, og David Hill har skrevet om GIS og digital 
metode og gjort engelske oversettelser. Lotte Eigeland har skrevet en rapport i tilknytning til steinalderundersø
kelsene i Gråfjellområdet (Vedlegg 1). Rapporten er en gjennomgang av kvarts- og kvartsittmaterialet som er 
innsamlet i løpet av prosjektets tre sesonger med utgravning av steinalderlokaliteter. John D . C. Linnell, Roel 
May og John Odden ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, har skrevet en rapport basert 
på innsamlet data i forbindelse med kartleggingen av elgstammer og trekkveier ved konsekvensutredningen av 
Gråfjellområdet som alternativt skytefelt. Teksten følger i avslutningen av kapittel 4, som omhandler undersøkel
sene av fangstgroper for elg. 

Jeg vil takke mine kolleger i Gråfjellprosjektet, først og fremst prosjektleder Kathrine Stene, prosjektmedarbeidere 
Bernt Rundberget og David Hill og prosjektsekretær Habib Moradi for et godt samarbeid gjennom fire fine år. 
Staben på Rena elv takkes for samværet i felles kontorarealer. Jeg vil videre rette en stor takk til feltpersonalet for 
et flott utført arbeid. Feltlederne må trekkes fram for sin innsats: Bjørn-Håkon Eketuft Rygh, Marit Anita Skrede, 
Silje Elisabeth Fretheim, Hilde Rigmor Amundsen, Marianne Bugge Kræmer, Nina Sofie Hildre, Susanne 
Pettersson, Lasse Jaksland og Per Persson. Jeg vil også takke gravemaskinfører Torbjørn Skavern som gjennom alle 
feltsesongene har styrt maskinen med stor dyktighet og presisjon, og fulgt utgravingene med stort engasjement. 
Likeledes vil jeg takke Hans Ola Dahl, som har fraktet graveutstyr med elgtrekk til steinalderlokaliteter, trass i at 
terrenget til tider syntes ufremkommelig. 

Gråfjellprosjektets styrings- og faglige referansegruppe skal ha takk for veiledning, innspill, feltinnsats og støtte 
underveis. Styringsgruppens leder, Lil Gustafson, fortjener en spesiell takk for sitt engasjement og oppfølging i 
felt og under etterarbeidet. Li! har ikke minst bidratt til at fangstgropene til enhver anledning er blitt diskutert! 

Ved utgravingene på Deset Østseter hadde vi flere ganger besøk av den nå avdøde Alf Bergset, som bidro med 
nyttige opplysninger ut fra sin store lokalkunnskap. Johan Persson, siste gårdbruker på Rødseter, bidro likeledes 
med lokalkunnskap ved feltbesøk under utgravingene på Røysfeltet ved Rødseter. Av andre besøkende i felt , vil 
jeg trekke fram Per Olav Mathiesen, som har fulgt utgravingene med stor interesse, og for hans utrettelige 
engasjement og diskusjoner spesielt når det gjelder elgfangst. 

Det har vært et godt samabeid med konsulenter i løpet av prosjektperioden. Her vil jeg nevne Thomas Mosveen 
ved Norges Metallsøkerforening, som stilte opp med iver ved metallsøk langs hulveier og i seterområdene, hvor vi 
samlet inn alt fra blykuler og knapper til ringspenner fra middelalder. Takk til geolog Tore Østeraas ved COWI 
AS, som har gitt nyttige innspill både når det gjelder problematikk knyttet til skjørbrent stein og podsolprofiler, 
og i forbindelse med befaringer til flere av utgravingsfeltene. Jeg vil også takke Kerstin Griffin, Barbara Sageidet 
og Thyra Solem ved Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) og Mats Regnell ved Stockholms Universitet, for 
utførelse av pollen-, jord-mikromorfologisk- og makrofossilanalyse; Helge Irgens Høeg ved Kulturhistorisk 
museum; Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU; Johan Linderholm ved Umeå universitet, som har 
utført for fosfatanalyse av jordprøver, samt Tajana og Sergej Smekalovs for deres undersøkelser med magnetometer. 

Til slutt vil jeg rette en takk til ansatte i Forsvarsbygg på Rena for godt samarbeid og tilrettelegging i løpet av 
feltarbeidet, som har omfattet alt fra avskoging og frakt av graveutstyr til lån av helikopter, samt strømgjerde for å 
holde kyrne vekk fra utgravingsfeltet på Deset Østseter. 

Tina Amundsen 

Oslo, mars 2007 
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I INNLEDNING 

KATHRINE STENE 

Gråfjellprosjektet er et stort forvaltningsinitiert 
utgravningsprosjekt organisert av Kulturhistorisk 
museum, Fornminneseksjonen. Det ble etablert 1. 
april 2003, og skal pågå til 30. september 2008. 
Bakgrunnen for prosjektet er Stortingsvedtak om å 
etablere et regionalt skyte- og øvingsfelt for Det 
norske forsvaret i Østlandsregionen, Regionfelt 
Østlandet, i Gråfjellområdet, og flytting av 
Ingeniørvåpenet fra Hvalsmoen ved Hønefoss til Rena 
leir, beggeAmot kommune, Hedmark. Tiltakene er en 
del av omleggingen av Forsvaret og etablering av 
Østerdalen Garnison. 

Formålet med prosjektet er å ivareta det viten
skapelige kildematerialet til de automatisk fredete 
kulturminnene som blir berørt av tiltakene i henhold 
til kulturminneloven. 

Denne publikasjonen er en av flere planlagte 
utgivelser i Kulturhistorisk museums Varia-serie som vil 
presentere resultatene fra de arkeologiske utgravningene 
i Gråfjellområdet og ved Rena elv. Den vil ta for seg 
resultatene fra undersøkelsene i Gråfjellområdet fra 
2003-2005. De andre publikasjonene fra 
Gråfjellprosjektet vil ta for seg resultatene fra under
søkelsene av jernvinna i Gråfjellområdet (Rundberget 
2007) , og fra utgravningene av lokaliteter fra stein
brukende tid ved Rena elv. En siste og avsluttende 
publikasjon vil presentere en oppsummering av 
prosjektets virksomhet og av undersøkelsene med 
utgangspunkt i de overordna tema i prosjektplanen; 
ressursutnyttelse og kulturmøter i Gråfjellområdet og 
ved Rena elv. 

Det vil nedenfor gis en kort presentasjon av 
prosjektet, med hovedvekt på prosjektets virksomhet i 
Gråfjellområdet. Gråfjellområdet vil i denne sammen
hengen bli brukt synonymt med Regionfelt 
Østlandet. 

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Stortinget vedtok 23. mars 1999 at det skulle etableres 
et nytt skyte- og øvingsfelt for Forsvarets avdelinger i 
Østlandsregionen, Regionfelt Østlandet, i 
Gråfjellområdet, Åmot kommune, Hedmark. Det var 
planlagt at Regionfelt Østlandet skulle være operativt 
fra 2005, når skytefeltet på Hjerkinn, Oppland, ble 
lagt ned. Deler av feltet ble tatt i bruk 7. november 
2005, men det vil først være ferdig utbygd i 2008. 

Stortingsprp. 45 (2000-2001), "Omlegging av 
Forsvaret i perioden 2002-2005" og Stortingsvedtak 
av 13. juni 2001 om å opprette Østerdalen Garnison, 
innebærer økt utbygging av militære anlegg i det indre 
Østlandet. Dette fører til at områder i tilknytning til 
Regionfelt Østlandet vil bli berørt, slik som deler av 
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Rena elv, noe som innebærer arkeologiske undersøkelser 
også her. 

Etter Stortingsvedtaket i 1999 ga Hedmark 
fylkeskommune oppdrag og mandat til Norsk 
institutt for kulturminneforskning (NIKU) for 
registrering av kulturminner innenfor det planlagte 
skytefeltet og i tilgrensende områder. Det er gjennom
ført fire feltsesonger i tida 1999-2002, med tilleggs
registreringer i 2003. På bakgrunn av registreringene 
søkte Forsvarsbygg i brev 28. november 2002 om dis
pensasjon fra kulturminnelovens§ 8, 1. ledd, for 1381 
automatisk fredete kulturminner. Riksantikvaren ga 
i brev av 13. mars 2003 dispensasjon for 1380 auto
matisk fredete kulturminner. Dispensasjonssøknaden 
omhandlet ikke hele Regionfelt Østlandet, slik at flere 
dispensasjonssøknader har blitt behandlet i samband 
med etableringen av skyte- og øvingsfeltet. 

"Reguleringsplan for Regionfelt Østlandet" ble 
vedtatt på møte i Amot kommune 26. oktober 2005, 
etter at Riksantikvaren i brev av 5. oktober ga tillatelse 
til ferdigstilling av tiltaket i henhold til regulerings
planen etter kulturminnelovens § 8, 4. ledd. Planen 
erstatter tidligere vedtatte reguleringsplaner som ligger 
innenfor området, hvor det blant annet er gitt dis
pensasjon for ytterligere kulturminner ut over det som 
allerede var dispensert for i vedtak av 13. mars 2003. 

Planområdet utgjør 193 km2. Planen omfatter 
alle automatisk fredete kulturminner innenfor plan
området, både dispenserte kulturminner og de som 
ligger innenfor områder regulert til 
verneområder/-soner. 

PROSJEKTETS OMFANG OG ORGANISERING 

TIDSRAMME OG BUDSJETT 

Gråfjellprosjektet startet 1. april 2003 og er planlagt 
avsluttet 30. september 2008. Det er utført tre felt
sesonger, 2003-2005, samt supplerende undersøkelser 
i 2006 i Gråfjellområdet. Langs Rena elv er det plan
lagt to feltsesonger, der den første utgravningssesongen 
ble gjennomført i 2006. Et samlet budsjett for 
undersøkelsene i Gråfjellområdet er beregnet til kr. 
43.180.000,- (2003-kroner og -satser) og et samlet 
budsjett for undersøkelsene ved Rena elv er beregnet 
til rundt kr. 22.000.000,- (2004-kroner og -satser). 

PROSJEKTETS ORGANISERING 

Museumsdirektøren er øverste ansvarlig for prosjektet, 
og seksjonssjefen er prosjektets nærmeste overordna. 
En styringsgruppe med leder er oppnevnt av museums
direktøren. Styringsgruppens sammensetning er både 
administrativt og faglig begrunnet, og er sammensatt 
av følgende personer: 
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• Førsteamanuensis Lil Gustafson, Kulturhistorisk 
museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo. 
Leder. 

• Avdelingsleder Arne Johan Nærøy, Avdeling for 
fornminnevern, Arkeologisk museum i Stavanger 
(AmS). 

• Professor Heid Gjøstein Resi, Kulturhistorisk 
museum, Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo. 

• Forsker Ole Risbøl, Avdeling for miljøovervåkning, 
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). 

• Rådgiver Margrete Figenschou Simonsen, 
Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, 
Universitetet i Oslo. 

• Førsteamanuensis Lars F. Stenvik, Vitenskapsmuseet, 
Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) , 
Trondheim. 

Museumsdirektøren har i tillegg til styringsgruppen 
oppnevnt en faglig referansegruppe for undersøkelsene 
i Gråfjellområdet fra 1. april 2003 til 31. desember 
2006. Gruppens sammensetning var faglig begrunnet 
og besto av følgende personer: 
• Arkeolog/prosjektleder Hilde R. Amundsen, 

Oppland fylkeskommune. Lillehammer. 
• Forsker Jostein Bergstøl, Kulturhistorisk museum, 

Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo. 
• Arkeolog Lars Erik Narmo, Nordland fylkes

kommune. Bodø. 
• Forsker Sæbjørg W Nordeide, Senter for middel

alderstudier (CMS), Universitetet i Bergen. 
• Arkeolog Harald B. Singstad, Forsvarsbygg 

Utvikling. Rena. 
• Arkeolog Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune. 

Hamar. 
• Forsker Eva Svensson, Institusjonen for antikens 

historia, Lunds universitet. Sverige. 

Gråfjellprosjektets faste stab består av: 
• Prosjektleder Kathrine Stene. Faglig og administrativ 

leder for prosjektet. Ansatt fra 1. april 2003 til 
30. september 2008. 

• Prosjektmedarbeider Tina Amundsen. Ansvarlig 
for kulturminner tilknyttet steinbrukende tid, 
fangst, tjæreframstilling, vegfar og seterområder i 
Gråfjellområdet. Ansatt fra 1. april 2003 til 28. 
februar 2007. 

• Prosjektmedarbeider David Hill. Ansvarlig for data 
og innmåling. Ansatt fra 1. april 2003 til 30. april 
2007. 

• Prosjektmedarbeider Per Persson. Ansvarlig for kultur 
minner tilknyttet steinbrukende tid ved Rena elv. 
Ansatt fra 19. juli 2004 til 30. september 2008. 

• Prosjektmedarbeider Bernt Rundberget. Ansvarlig 
for kulturminner tilknyttet jernframstilling i 
Gråfjellområdet. Ansatt fra l. april 2003 ril 28. 
februar 2007. 

• Feltleder I Hege Damlien . Ansvarlig for utvalgte 
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lokaliteter fra steinbrukende tid ved Rena elv. Ansatt 
fra 13. februar 2006 til 31. august 2008. 

• Feltleder I Anja Mansrud. Ansvarlig for utvalgte 
lokaliteter fra steinbrukende tid ved Rena elv. Ansatt 
fra 1. april 2005 til 15. februar 2007. 

• Prosjektsekretær Habib Moradi. Avhjelper prosjektet 
med administrative og økonomiske oppgaver. 
Ansatt fra 23. juni 2003 til 31. desember 2007. 

I tillegg til prosjektets faste stab var det ansatt rundt 
30 personer, ferdigutdannete arkeologer og arkeologi
studenter, som feltleder I, feltleder II og feltassistenter 
i forbindelse med feltarbeidet. Feltpersonalet ble for
delt på seks gravelag tilknyttet undersøkelse av for
skjellige kulturminnetyper. Tre lag undersøkte kultur
minner tilknyttet jernframstilling, et lag undersøkte 
lokaliteter fra steinbrukende tid, et lag undersøkte 
bosetningsspor og fossile dyrkningsspor i seterområdene 
og et lag undersøkte fangstanlegg, hulveger og 
kavlebruer. 

LANDSKAPET 

Gråfjellområdet ligger mellom Renadalføret i vest og 
Slemdalen i øst og er omgitt av tre vassdrag; Rena elv 
i vest, Slemma i øst og Søre Osa i sør. Slemma har 
utløp i Osensjøen, mens Søre Osa har sitt utspring 
her, og renner sørvestover til Løpsjøen/Rena elv. 
Terrenget stiger jevnt fra delavestliggende områdene i 
sør, ca 290 moh., til Gråfjellet i nord på 1008 moh. I 
forhold til topografi, geologi, vegetasjon og spredningen 
av kulturminner, kan feltet deles i to landskapsområ
der; et sørlig og et nordlig. 

Fjellgrunnen i området tilhører det såkalte 
Osendekket som består av 500-700 millioner år gamle 
bergarter. Dekket ligger over eldre bergarter (grunn
fjell) med en bløt skifer øverst, og består hovedsakelig 
av harde bergarter som sandsteiner og konglomerat. 
Løsmassene består av ulike typer morene og et mindre 
område med breelvsedimenter helt sørvest i regionfeltet. 
I det sørlige området er morenedekket meget tykt, og 
overflata har karakteristisk form av storhauger med 
myrdrag mellom haugene. Morenetypen betegnes 
som "avsmeltingsmorene". I det nordlige området er 
løsmassen av finkornet bunnmorene. Denne morene
typen er tettere enn avsmeltingsmorenen og medfører 
en høyere myrfrekvens (Østeraas 1996:13-14). 
Avsetningene fra siste istid har gitt landskapet formen 
det har i dag. 

Topografisk er terrenget relativt flatt i sør, og er 
preget av stedvis tett barskogkledt åsterreng, med inn
slag av åpne furumoer omgitt av myrer. Det er flere 
mindre vann her, hvorav Deisjøen er det største. To 
elver, Vestre Æra og Østre Æra, har utspring i de store 
myrområdene midt i regionfeltet, og har sitt utløp i 
Søre Osa. Landskapet i nord er preget av store myr
områder, snaufjell, glissen vegetasjon og fjellskog. 
Gråfjellet ligger her i nordøst og er det høyeste punktet 
i Gråfjellområdet. Vest for fjellet ligger enkelte vann 
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hvor Glesåscjerna og Finnskjeggtjerna er de største. 
Moderne inngrep er nesten fraværende i nordområdet, 
med unntak av enkelte bygninger etter seter- og skogs
drift. Skogsdriften i nord har være av begrenset 
virksomhet. I midtre del av regionfeltet ligger høyde
drag som Jernska llen (751 moh.) og Deifjellec 
(870 moh.) (Risbøl et al. 20026:8). 

De fl.este kulturminnene ligger i det søndre land
skapsområdet, hvor også variasjonen er størst. Skillet 
fø lger grensen for hva som er drivverdig skog i dag. 

REGISTRERTE OG DISPENSERTE KULTURMINNER 

Registreringene i eida 1999-2003 omfattet overA.ace
registreringer etter synlige kulturminner og prøvestikk 
etter lokaliteter fra steinb rukende eid (Risbøl et al. 
2000, 2001, 2002a, 20026 og 2003). Det er totale 
registrert et areal på 230 km2, og det er gjort 2994 
registreringer. Av de 2994 kulturminnene er 2191 
automatisk fredete kulturminner og 803 er etter
reformatoriske. De automatisk fredete kulturminnene 
reflekterer et brede spekter av aktiviteter gjennom et 
tidsspenn på rundt 10.000 år, fra steinalder til og med 
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middelalder. Det er registrert lokaliteter fra stein
brukende eid, kulturminner knyttet til fangst, tjære
og jernframstilling, seteranlegg, vegfar og graver. 
Området domineres av kulturminner tilknyttet jern
vinna i middelalder. Kullgroper, røsteplasser og jern
framstillingsanlegg utgjør om lag 85 % av de registrerte 
kulturminnene. De fl.este registrerte kulturminnene 
ligger i Gråfjellområdet med unntak av steinalder
lokalitetene og lokalitetene med skjørbrent stein ved 
Rena elv. I Gråfjellområdet er det registrert 28 sceinalder
lokalicecer, 4 lokaliteter med skjørbrent stein og 11 
kokegroper, mens det langs Rena elv er registrert 78 
steinalderlokalicecer og 30 lokaliteter med skjørbrent 
stein. 

En noe uheldig konsekvens ved en søknad etter 
kulrurminnelovens § 8, 1. ledd, er at den får preg av å 
dreie seg om enkeltobjekt. Det er derfor viktig å fokusere 
på helhet og kulturmiljø. De enkelte objektene i kulrur
miljøec er deler av større sammenhenger som står i 
relasjon til hverandre og de kontekster de inngår i. 
Dette gjelder blanc annet seterområdene Deset 
Østseter (Deset Østseter består av seterområdene 

Nyere tids kulturminner Antall Automatisk fredete kulturminner Antall 
Antall disp. klm. i 

Gråfjellområdet 
Tuft 185 Steinalderlokalitet 106 7 

Rvdningsrøys 421 Lokalitet med skjørbrent stein 34 1 
Dvrkingssoor 12 Kokegrop 11 7 

Ildsted 9 Heller 1 -
Brønn 7 Fangstgrop 

Fløtningsanlegg 7 - traktformet 
75 

17 
Grenserøys 8 - uspesifisert 6 

Kullmile 18 - fangstgrop / kullgrop 1 
Veg 20 Bogastelle/ skytterstilling 7 5 
Bru 13 Jernfremstillingsplass 

Annet 103 - 300-typen 
109 

4 
- 695-typen 52 

- uspesifisert 5 
Kullgrop 

- kvadratisk 
1740 

1039 
- rektangulær 165 
- uspesifisert 22 

Røsteplass 9 7 
Utmarkssmie 3 2 

Slaggforekomst 1 1 
Grav 10 3 
Tuft 7 1 

Tjærefremstillingsanlegg 
- uspesifisert 

35 
1 

- tjæregrøft 5 
- tiærehiell 6 

Bru 
- kavlebru 19 11 

- uspesifisert 1 
Hulveg 21 11 

I alt registrert 803 I alt registrert 2191 1380 

Tabell 1: Registrene kulcurminner 1999-2002 i Gråfjellområder og ved Rena elv (Regionfelt Øsclandet og områder knyttet ti l 
etableringen av Østerdalen Garnison), og dessuten dispenserte kulcurminner i Gråfjellområdet, i alt 1380 automatisk fredete 
kulturminner, etter kulturminnelovens§ 8, 1. ledd, i henhold til Riksantikvarens brev av 13. mars 2003. 
Table 1: Sites and monuments surveyed in the Gråfjell and Rena elv area 1999 - 2002 (Regional live firing range and establishment 
of Østerdal Barracks) and 1380 sires and monuments granred dispensation from the Norwegian heritage act, 13th march 2003. 
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tv 0 1 250 2 500 5 000 Meters 

~ -I -+--+-I --1-----I De ulike symbolene representerer forskjellige kulturminnetyper. 

Figur 1: Karr over regisrrerre kulturminner i Gråfjellområdet og ved Rena elv i perioden 1999-2003. 
Figure 1: Map showing si tes and monuments surveyed in the Gråfjell and Rena elv area from 1999-2003. 
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tv o 1 250 2 500 5 000 Meters 
~ 1--I --4---41--+-1--+-I -1 --+---1 -I Undersøkt 2003 • Undersøkt 2004 0 Undersøkt 2005 

Figur 2: Kart over undersøkte kulturminner i Gråfjellområdet i perioden 2003-2005 . 
Figure 2: Map showing si tes and monuments excavated in the Gråfjell area during 2003-2005. 
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Melgårdserer og Søgårdsvollen.) og Rødseter 
(Rødseterområdet består av gården Rødseter og 
Rødsetervolla.) som ikke er sikret gjennom regulering 
som vernesoner. Kulturmiljøene her består av ulike 
kulturminnetyper fra forhistorisk tid og fram til i dag. 
Riksantikvaren sier i brev av 13. mars 2003 om de 
kommende undersøkelsene av Deset Østseter og 
Rødseter: "De to stølsområdene som ikke inngår i 
vernesoner må betraktes som et samlet kulturmiljø og 
undersøkes nettopp med utgangspunkt i dette". 

Det ligger fire store seterområder, blant annet 
Deset Østseter, og dessuten flere mindre setre, blant 
annet Rødseter/Rødsetervolla i Gråfjellområdet. De 
fl.este av tuftene, rydningsrøysene, dyrkningssporene, 
ildstedene og brønnene, registrert som nyere tids kultur
minner, ligger i dagens seterområder. 

REssURSUTNYlTELSE OG KULTURMØTER -
PROSJEKTPLANENS OVERORDNA TEMA 
OG PROBLEMSTILLINGER 

Med utgangspunkt i de registrerte kulturminnene er 
det utarbeidet en prosjektplan og en delprosjektplan 
(Amundsen et al. 2003 og Persson 2004). Da prosjektet 
er forvaltningsinitiert er målet å bringe ny kunnskap 
om bruken av Gråfjellområdet og Rena elv og utnyttelsen 
av denne typen landskap i forhistorisk tid og middelalder, 
gjennom å dokumentere sporene etter menneskelig aktivi
tet i disse periodene og legge materialet til rette for videre 
forskning. 
De ca 2200 automatisk fredete kulturminnene som er 
registrert, viser at det har foregått mange typer aktivi
teter i området fra steinalder ril og med middelalder. 
Utfordringene er å forene seg om noen hovedmålset
ninger, samtidig som de ulike tidsperiodene og aktivi
tetene ikke blir usynlige i de overordna målene. Mange 
av spørsmålene kan relateres til to overordna tema: 

• Ressursutnyttelse. Gråfjellområdet byr på et mangfold 
av ressurser, i et omfang som ikke finnes i områder der 
jordbruk dominerer som ervervsform i dag. 
• Kulturmøter. Gråfjellområdets topografi og geo
grafiske plassering gjør at mange kulturer, med både 
sosiale og ervervsmessige skillelinjer, kan ha møttes i 
området til forskjellige tider. 

Premisser for studiet av hovedtemaene, er landskapet 
eller rommet. Områdets topografi og geografi er for
utsetninger både for ressursutnyttelse og kulturmøter 
som har foregått her. Endring og dynamikk er tilsvarende 
premisser. Ulike former for ressursutnyttelse og kultur
møter har avløst hverandre. Endringer kan ha funnet 
sted som følge av møter mellom ulike grupper, og som 
følge av spenninger innad i samfunn. 

Ur fra de overordna temaene og premissene, er 
det utformet problemstillinger. Fordi materialet i 
Gråfjellområdet er stort og variert, må de overordna 
problemstillingene være av en enkel og grunnleggende 
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art. De må være allmenne, samtidig som de kan danne 
grunnlag for mer spesifikke spørsmål ril utvalgte deler 
av materialet i etterkant. Problemstillingene er sortert 
rundt spørsmålene hva, når, hvordan og hvem: 

• Hvilke aktiviteter har foregått i Gråfjellområdet? 
• Når foregikk de ulike aktivitetene? 
• Hvordan foregikk aktivitetene? 
• Hvem var aktørene i Gråfjellområdet? 

Spørsmålet hvorfor faller delvis utenfor prosjektets 
rammer, og må i større grad belyses gjennom seinere 
studier. 

UNDERSØKTE KULTURMINNER 

Med utgangspunkt i de overordna temaene og problem
stillingene er 447 kulturminner undersøkt. Hvilke 
vurderinger og kriterier som ligger ril grunn for 
Gråfjellprosjektets valg av undersøkte objekt og i 
hvilket omfang, er beskrevet i prosjektplanen 
(Amundsen et al. 2003). De viktige forholdene som 
ligger til grunn for utvelgelse, var om kulturminnene 
er sjeldne, uvanlige i den konteksten de inngår i eller 
om de er lite utforsket selv om de er kjent i et større 
omfang. 

Det er umulig å påvise alle kulturelle spor ved 
en registrering. Innenfor skytefeltet og tilgrensende 
områder, er det derfor mange kulturminner som ikke 
er påvist, selv om registreringene i Gråfjellområdet har 
vært organisert og gjennomført på en usedvanlig 
profesjonell og systematisk måte. Det er derfor viktig 
å fokusere på helhet og kulturmiljø. De enkelte 
objektene i kulturmiljøet er deler av større sammen
henger som står i relasjon til hverandre og de kontek
ster de inngår i. Riksantikvaren skriver derfor i brev av 
13. mars 2003 at "Hittil uregistrerte element tilhø
rende et kulturminneanlegg kan framkomme under 
arbeidets gang og må således innlemmes i helheten.", 
slik at kulturminner som blir påvist under 
Kulturhistorisk museums utgravninger kan undersø
kes uten dispensasjonsbehandling etter kulturminne
loven, dersom de ligger utenfor områder regulert til 
vernesoner. 

Flere kulturminner ble påvist underveis i under
søkelsene, både "tilfeldig" og som en del av undersøkel
sene ved bevisste søk etter kulturminner som "burde" 
finnes i området, som for eksempel røsteplasser. 

Etter utgravning er noen kulturminner blitt 
omdefinert (for eksempel grop registrert som tjære
hjell er omdefinert ril kullgrop), noen har vist seg å 
være gjenbrukt til et annet formål (for eksempel er 
fangstgrop gjenbrukt som kullgrop) og noen er 
avskrevet som naturformasjoner (for eksempel for
senkning registrert som skytterstilling). 

Det er viktig å være klar over momentene oven
for, når en sammenlikner tabellene med hvilke kultur
minner det er gitt dispensasjon for, tabell 1, og 
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Type kulturminne Antall 

Steinalderlokalitet 1 

Steinalderlokalitet m/kokegrop 2 

Kokegrop - enkeltliggende 5 

Fangstgrop 34 

Kullmile (liggemile) 7 

Kullgrop 289 

Jernframstillingsplass 39 

Røsteplass 28 

Tjæregrøfter 4 

Hulveg og kavlebru (klopp m.m.) 18 

Vegrøys/ grenserøys 2 
Deset Østseter og Rødseter - område med 

2 
bosetnings- og fossile dyrkningsspor* 

Avskrevet 16 

Sum 447 

Tabell 2: Undersøkte kulturminner i Gråfjellområdet 2003-
2006. *Der var registrert hustufter og rydningsrøyser i seter
områder Deset Østseter, og det var registrert rydningsrøyser 
og steingjerder på er område mellom gårdstunet på Rødseter 
og setervollen Rødsetervolla. Det ble gitt dispensasjon for 
disse to områdene som helhet og ikke for de enkelte 
registrerte objekt, og er slik sett ikke synlig i tabellen over 
dispenserte kulturminner. 
Table 2: Archaeological sites investigated in the Gråfjell 
area 2003 - 2006. * House platforms and clearance cairns 
at the shieling sire Deset Østseter were surveyed as clearance 
cairns and scone walls wirhin an area berween the farm and 
the sheiling ar Rødsetervolla. As dispensarion was granred 
for rhese rwo areas and not for each individual objecr the 
total numbers of sires are rherefore not represenred in the 
rable. 

tabellen nedenfor, tabell 2, med undersøkte kulcur
minner. Dispenserte objekter i de registrerte kultur
minnekategoriene gravrøys, skyccerscilling/bogascelle 
og smie, ble alle avskrevet eller omdefinert etter under
søkelse, slik at disse kulturminnekategoriene ikke er 
oppført i tabellen over undersøkte kulturminner. 

Denne generelle presentasjonen av prosjektet, 
virksomhet og resultater kan tjene som en skisse
messig ramme om de ulike kulturminnekategoriene 
som vil bli presentert i foreliggende og kommende 
publikasjoner fra Gråfjellprosjektet. 

I denne publikasjonen er de undersøkte kultur
minnene presentert etter kronologiske tema, fra stein
alder til middelalder og nyere tid. Forskjellige 
undersøkelsesmetoder er benyttet, også digital inn
måling. Under følger en presentasjon av prosjektets 
digitale dokumentasjon generelt. Metode tilknyttet de 
ulike kulturminnene er videre beskrevet i de etter
følgende kapiclene. 

DIGITAL DOKUMENTASJON 

DAVID HILL 

INNLEDNING 

Varia 64 

NIKUs registreringer i Gråfjellområdet tok til i 1999, 
og på denne tiden hadde den digitale revolusjonen 
kommet så lange at all dokumentasjon ble gjort digitale. 
Dette er det største registreringsprosjektet som noen gang 
er foretatt i Norge, og at det var mulig å gjennomføre 
dette digitale, har lettet mye for utgravingsprosjektet. 

Metodisk foregikk registreringene ved bruk av 
GPS, der alle lokaliteter ble plottet inn i fele. Videre 
ble det utarbeidet et digitale arkiv der alle opplysninger 
ble lagt inn. Da utgravningene startet opp i 2003, 
utgjorde dette digitale arkivet, grunnlaget for 
undersøkelsene. 

Fra 2001 ved oppstarten av Svinesundprosjektet, 
innførte Kulturhistorisk museum digitale do kum en tas jo ns
ru tin er som en integrere del i de score utgravnings
prosjektene. Gråfjell-, E 18- og E6- prosjektene har 
således bygget videre på erfaringene fra 
Svinesundprosjektet ( G jesvold 2004: 167-189) . 
Prosjektene ble pålagt å levere ett GIS (Geografisk 
Informasjons System), en digital database, digitale 
plantegninger samt å ta i bruk digitale hjelpemidler i 
felcarkeologiske sammenhenger. En prosjektmed
arbeiderstilling ble tilknyttet hvert prosjekt for å iva
reta og utføre dette arbeidet. 

P RAKTISKE OG TEKNISKE UTFORDRINGER 

Gråfjellområdets topografi, som i dag er et utmarks
område, byr på hele spesielle faglige og logistiske 
problemstillinger som satte klare premisser for inn
samling av feltdata. Undersøkelsesområdet er stort, 
motorisert ferdsel begrenset, lokalitetene lå langt fra 
infrastruktur, og i de fleste tilfellene var undersøkelses
objektene kun tilgjenglig til fots. Videre fantes ikke 
elektrisitet, og det var til dels dårlig mobildekning. Til 
enhver tid hadde prosjektet seks parallelle utgravninger 
spredt ut over et stort område. Bare transporten mellom 
feltene tok store deler av arbeidsdagene, med over 200 
km i bil og opptil 30 km til fots i vanskelig terreng. 

Et annet kjennetegn ved denne type landskap, 
er at de sjeldent har vært pløyd og er i lange større grad 
enn lokaliteter fra tett bebygde og dyrkede områder, 
mindre berørt av moderne aktiviteter. Dette sammen 
med kulturminnetyper som er synlige over bakken, 
gjør at arkeologien har et større potensiale for 
dokumentasjon av vertikalitet enn kulturminner i 
dyrket mark. Derfor benyttes ulike metoder for 
dokumentasjon fra prosjekter i dyrket mark. 

GIS OG INNMÅLING 

Et GIS er en digitale arkiv hvor tabelldata (EDB), bilde
materiale (foto, rasceriserte kart, skannede tegninger) 
kobles opp moe ett digitalt kartgrunnlag. Dette fungerer 
både som et arkiv og som et analyseverktøy. Til dette 
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benyttet Gråfjellprosjektet seg av ESRis ArcGis program. 
Kravet til et GIS-system er at man må ha alle 

innmålte objekter på samme kart, samme kart
projeksjon, koordinatsystem, og med samme datum. 
Dette betyr i praksis at man ikke kan bruke lokale 
oppmålingsløsninger. I utmarksområder er det få 
polygonpunkter, og i skogen er det nærmest umulig å 
"skyte" seg inn fra synlige punkter. En løsning var å ta 
i bruk et avansert GPS-system som bruker fast 
monterte basestasjoner hvor man kan motta korrek
sjonsdata. Et slikt systemet gir en nøyaktighet på inn
til 1-2 cm i plan. 

Det ble foretatt tre befaringer sammen med 
Leica, to i Oslo og en i Gråfjellområdet, hvor GPS
utstyret ble prøvd ut. Selv om systemet fungerte bra i 
en alminnelig situasjon, ble unøyaktigheten i ulendt 
skogsterreng for høy. Dette gjelder ikke for enkelt
punkter eller planmålinger, men for høydemålinger 
der en kan få avvik på opp mot 8 cm. En annen 
begrensning for bruk av systemet er at satellittdekningen 
varierer, noe som gjør at systemet ikke kan brukes til 
enhver tid. Det ble derfor besluttet å ikke benytte 
GPS-systemet, og det ble isteden kjøpt inn to Leica 
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TPS 1105 totalstasjoner. Dette er fjernstyringsenheter 
med selvsøkingsfunksjon mellom basestasjon og måle
stadiet, og en person kunne utføre hele arbeidet. 

For å løse fastmerkeproblemet, benyttet prosjektet 
seg av Bangs Oppmåling som er innleid som konsu
lenter av Forsvarsbygg. De satte ut fastmerker rundt 
alle utgravningsfelt slik at en kunne utføre innmålin
gene på det samme kartsystemet. 

Prosjektet benyttet også ni håndholdte GPSer 
av typen Garmin eTrex Legend. Hovedsakelig for å 
gjenfinne kulturminnene ut fra koordinater oppført i 
NIKUs registreringsdatabase. I tillegg ble GPSene 
brukt til plotting ved nyregistreringer og innmåling av 
enkeltpunkter i felt. 

P ROGRAMVARE 

Universitet i Oslo har en si te-lisens for ESRI program
vare. Det ble derfor benyttetArcGis som GIS program. 
ArcView 3.3 ble også brukt til enkelte oppgaver. Leicas 
Survey Office program er brukt til å åpne og redigere 
innmålingsfiler, og Leicas Fieldlink til å konvertere 
punkter til Shape-filer. En annen metode som ble 
brukt til å få data inn i GIS-programmet, var å bygge 

1t rodseter.mwd - ArcMap - ArcY1ew _________ ------~-- ______ ~ , _ ... ,,.;",l _ .:Æ] X I 

., 
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Figur 3: Skjermbilde som viser ArcGis 9 .1 i bruk med innmålte data fra Rødseterområdet. 
Figure 3: Screen shot showing ArcGis 9.1 displaying surveyed data from the excavations at Rødseter. 
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opp Excel-filer med X- og Y-data, da Excel er en kjent 
programvare, samtidig som alle har tilgang til denne. 
Excel-filene ble lagret som DBF-filer og importert inn 
i ArcGis-prosjekter. 

30-MODELLERING 

Generelt tilbyr 3D-modeller store colknings- og 
presentasjonsmuligheter, men er innenfor arkeologien 
utnyttet i liten grad, og det finnes derfor få rutiner på 
dette området. Mange kulturminner i Gråfjellområdet 
er godt bevart og inneholder en vertikal dimensjon 
som det var nødvendig å ta vare på. Til dette benyttet 
prosjektet ArcGis programmet 3D-Analyst extension, 
som er et effektivt men enkelt 3D-verktøy. Dette gjøres 
ved å bygge ut en Surface mode/ hvor en oppnår en 
virkningsfull visualisering av terrenget og kultur
minnene (se fig. 4). Dette ble utført på kullgroper, 
tjæregrøfter, og fangstgroper der det var mulig å 
komme til med totalstasjon, og som lå i nærheten av 
fastmerker. I forbindelse med mekanisk flategravning 
av fangstgroper, ble gropenes form digitalt dokumentert 
underveis, med tanke på å senere kunne bygge ut tre
dimensjonal modell av gropene (se eksempel i fig. 88). 

fOTODOKUMENTASJON 

Prosjektet har focodokumentert med digitalkamera og 
med speilreflekskamera i tradisjonell 35 mm format, 
etter krav fra dokumentasjonsseksjonen. 
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KONTEKSTDATABASEN 

Kontekstskjemaet som ble benyttet i felt , ble utviklet 
for å tilpasse GIS, og utarbeidet ut fra en access-data
base til bruk i bearbeidings- og etterarbeidsfasen. Alle 
elementer som lag, strukturer, konstruksjoner, prøver, 
funn og profiler er her gitt et 6-sifret kontekstnummer, 
der det første tallet representerer hvert enkelt gravelag. 
På denne måten kan en kontrollere at bare unike 
numre deles ut. Det viste seg at løsningen har også 
praktiske fordeler ved at feleledere ikke er avhengig av 
å forholde seg til flere skjema i felt. 

KULTURMINNER OG ANLEGGSNUMMER 

Alle utgravde kulturminner har fått et anleggsnummer 
til bruk innen prosjektet. Grunnen til dette er lange 
tallserier både når det gjelder Fornminneregistrets 
ID nr. (7 siffer) og prosjektets kontekstnummer (6 siffer). 
Anleggsnummeret består av flere komponenter. De 
ulike typer kulturminner har fått en bokstavkode, 
med bakgrunn i kulturminnets art, og hvert enkelt 
utgravd objekt har fått en fortløpende tallnummerering, 
eventuelt romertall. I tillegg er det benyttet stedsnavn 
og/eller en områdekode som knytter de enkelte kultur
minner til et område. Når det gjelder rydningsrøyser 
og enkelte andre undersøkte objekter, er prosjektets 
sekssifrede kontekstnummer beholdt som benevnelse. 
De forskjellige bokstavkoder og områdekoder 
kommer fram i tabell 3 og 4. 
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Figur 4: Illusuasjon som viser eksempler på terrengmodeller av fangstgroper for elg: T.v.: Terrengmodell som viser et utsnitt 
av fangstgroper og landskapet i fangstsystemet ved Rødseter. Øverst t.h. ses et skjermbilde fra ArcScene av en fangstgrop. 
Nederst t.h. ses et eksempel på en terrengmodell av en fangstgrop. 
Figure 4: Illuscration showing several examples of surface models for visualizing pir fall craps for moose: Lefc Reconscruction 
of the landscape around a section of the Rødseter pir fall system , Top right a screen shoc from ArcScene wich a pit fall crap 
reconstrucced, and bottom right a surface mode! from pir fall trap shown in plan. 
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Eksempler på anleggsnr: 
Steinalderlokalitet ved Tjernpytten - Sta.3/Tjernpytten 
Fangstgrop på Rødseter - Fg.5/R 
Tjæregrøft ved Mårliveien - Tja.1/Mårliveien 

Kulturminne Bokstavkode 
Steinalderlokalitet Sta 
Steinalderlokalitet med koke.grop Sta 
Kokegrop (enkeltlie:e:ende) Kok 
Fangstgrop Fg 
Mulig fangstgrop MFg 
Tjæreframstillingsanlegg Tja 

Kavlebru Kb 

Tabell 3: Kulturminner og anleggsnummer. 
Table 3: Archaeological sires and numbers. 

Område 
Rødseter 
Deifiellura/Tørråsen 
Skrubbdalen 
Kjølseter 

Tabell 4: Områder og områdekoder. 
Table 4: Areas and area codes. 

r 6 

Områdekode 
R 
T 
s 
K 
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Kulturminne Bokstavkode 
Hulvei Hv 
Røys R 
Grop G 
Jernframstillingsplass Jfp 
Kullgrop Kg 
Avskrevet kulturminne Av 
Avskrevet steinalderlokalitet etter 

Sta.,Av 
feltundersøkelsen 
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2 LOKALITETER FRA STEINBRUKENDE TID 
0 

APNE LOKALITETER OG KOKEGROPER 

INNLEDNING 

Etter omfattende prøvestikking etter steinalderlokali
teter ble det registrert 28 lokaliteter i Gråfjellområdet 
(tabell 7) (Risbøl et al. 2000, 2001, 2002a, 20026). 
Alle lokaliteter som det ble gitt dispensasjon for, er 
blitt undersøkt. Flere kokegroper i Gråfjellområdet er 
datert til senmesolitikum eller registrert i tilknytning 
til steinalderlokaliteter. Det har derfor vært naturlig å 
la kokegropene inngå som en del av steinalderunder
søkelsene. Ti kokegroper er undersøkt. I tabell 5 er en 
oversikt over totalt antall registrerte og undersøkte 
lokaliteter i Gråfjellområdet. Tre kokegroper er datert 
til jernalder (Kok. 3 og 4), disse er omtalt i kapittel 3. 

Ti registrerte steinalderlokaliteter ble undersøkt 
(tabell 5 og 6, fig. 5) . Fire av disse ble avskrevet ved 
feltundersøkelsen (Av.7, 8, 11 og 17). Avskriving av 
lokalitetene har vært en lang prosess. Dette følger som 
et resultat av opparbeidet kunnskap i løpet av de tre 
utgravingssesongene i Gråfjellområdet. Under 
utgravingene fant man det iblant vanskelig å skille 
mellom artefakter og naturlig stein, og det ble ofte 
diskutert hvorvidt det innsamlede kvarts- og kvartsitt
materialet fra lokalitetene, virkelig var bearbeidet av 
mennesker. I denne forbindelse ble Lotte Eigeland 
engasjert for å vurdere det innsamlede kvarts- og 
kvartsittmaterialet fra registreringen og utgravingen av 
fire lokaliteter: Funnmaterialet fra de tre undersøkte 
lokalitetene Sta. l ,Av/Tiertjern, Sta.2,Av/Østre Æra, 
Sta.4,Av/Sumpmyren besto bare av kvarts- og kvartsitt, 
mens Sta.5/Kvernbekktjern hadde ett flintfunn i til
legg til kvarts og kvartsitt. Gjennomgangen av materialet 
førte til at alle kvarts- og kvartsittfunnene fra disse 
lokalitetene ble avskrevet som naturlig stein. De tre 
førstnevnte utgår som lokaliteter, mens Sta.5/ 
Kverbekktjern gjenstår som lokalitet med kokegrop og 
ett flintfunn. I tillegg er funn fra registrerte steinalder
lokaliteter i vernesoner vurdert. Derte er lokaliteter 
som ikke har blitt gjenstand for nærmere undersøkelse. 
Resultatet av gjennomgangen av kvarts- og kvartsitt
materiale fra 10 lokaliteter, var ar det ble skilt ut kvartsitt 

som var slått på fire lokaliteter, mens kvarts- og kvart
sittmateriale fra de øvrige lokalitetene ble avskrevet som 
naturlig stein. Eigeland har utarbeidet en rapport på 
bakgrunn av materialgjennomgangen, som er gjengitt 
i vedlegg I. Materialet som har blitt samlet inn fra de 
avskrevne lokalitetene, er tolket som avslag, flekker, 
kjerner, fragmenter og splinter. Fragmenter og splinter 
har ikke noen diagnostiske kjennetegn, slik at man 
aldri kan avgjøre om det er slått eller ikke. Derfor er 
kun funnene som har blitt klassifisert som avslag, 
flekker og kjerner, og som teknologisk sett skal være 
mulig å identifisere som slått, vurdert i material
gjennomgangen. Det fremgår i tabell 6 og 7 hvilke 
lokaliteter eller funnmateriale som er avskrevet. 

Av undersøkte lokaliteter står tre tilbake: Sta.3/ 
Tjernpytten, Sta.5/Kvernbekktjern og Sra.6/Knubba. 
Innsamlede kvarts- og kvartsittfunn fra Sta.3/ 
Tjernpytten avskrevet i ettertid ()aksland 20066). 
Denne lokaliteten fremstår som en ren flintlokalitet, i 
tillegg til et skiferfunn. 

Av seks undersøkte kokegroper ble to avskrevet 
som naturformasjoner (Av.9 og 1 0). Av de øvrige fire 
er det to enkeltliggende kokegroper, Kok. I/ 
Knubbetjern og Kok.2/Desetknubben, og to som inn
går i de nevnte steinalderlokalitetene ved 
Kvernbekktjern og Knubba. Avskriving av lokaliteter 
førte til at man fikk bedre tid den siste gravesesongen. 
Det ble da valgt å gjøre tilleggsundersøkelser på to 
lokaliteter (Sta. l ,Av/Tiertjern og Sta.3/Tjernpytten). 

Store ressurser har blitt brukt på undersøkelsene, til 
sammen over 500 dagsverk i felt. Ifølge prosjektplanen 
var det planlagt å bruke til sammen 50 dagsverk på 
undersøkelser av steinalderlokaliteter og kokegroper 
(Amundsen et al. 2003). I der følgende er det lagt vekt 
på en gjennomgang av lokalitetene som kan synlig
gjøre denne prosessen. Dette kapitlet inkluderer der
for også beskrivelse av lokaliteter som er avskrevet 
etter feltundersøkelsen og under feltundersøkelsen. 
Det henvises til vedlegg 1 for materialgjennomgang for 
lokalitetene som er avskrevet etter feltundersøkelsen. 
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Avskrevet 

Kokegrop jernalder 

Figur 5: Karr over Gråfjellområder med undersøkte sreinalderlokaliteter og kokegroper, samt lokaliteter som er avskrevet. 
Figure 5: Map of the Gråfjell area showing Stone Age sires and cook pits investigated by the project, including surveyed sires 
rhar have been wrirren off as a resulr of doser investigation. 
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Type Antall registrert Antall undersøkt Merknad 
Steinalderlokalitet 24 8 2 lokaliteter avskrevet 

Lokalitet m/skjørbrent stein 4 2 1 lokalitet m/ skjørbrent stein og en del av lokalitet 
avskrevet 
2 ligger i tilknytning til lokaliteter 
2 enkeltliggende 

Kokegrop 11 9 2 avskrevet 
3 datert til jernalder* 
1 utgår (rast ut/ fiernet) 

Tabell 5: Oversikt over totalt antall registrerte og undersøkre lokaliteter fra stein brukende rid i Gråfjellområdet. Kokegropene 
Kok.3 og 4 som er datert ril jernalder, angitt med *, er omtalt i kapittel 3. 
Table 5: Overview of surveyed and invesrigared Stone Age sires from the Gråfjell area. The rhree cook pits rhar have been dated 
to rhe Iron Age are marked with *, and rreared in Chaprer 3. 

Lokalitetsnavn Type Undersøkt år Merknad D aterini? 
Neolicikum, 

Sta.3/Tjernpytten Steinalderlokalitet 2003-2005 Registrert som to lokaliteter bronsealder og 
folkevandingstid 

Sta.5/ Kvernbekktjern Steinalderlokalitet 
2004 Senmesolitikum (sørvestsiden) med kokegrop 

Sta.6/Knubba 
Steinalderlokalitet 

2005 Mellommesolitikum med kokegrop 

Kok.1 / Knubbetjern 
Enkeltliggende 

2005 Senmesolitikum kokegrop 

Kok.2/Desetknubben 
Enkeltliggende 

2005 Senmesolitikum kokegrop 

Kok.3/ Løsset Nordseter* To kokegroper 2004-2005 Registrert som en lokalitet 
Romertid og 
folkevandringstid 

Kok.4 /Deset Østseter* Kokegrop 2004 
Funnet på jernframstillingsplass Førromersk 
(lfp.10) jernalder 

Sta.1,A v /Tiertj em 2003 
Avskrevet lokalitet etter 
feltundersøkelsen 

Sta.2,Av/Østre Æra 2003 
Avskrevet lokalitet etter 
feltundersøkelsen 

Sta.4,A v /Sumpmyren 2004 
Avskrevet lokalitet etter 
feltundersøkelsen 

Av.7 /Godfaråsen 2005 Avskrevet lokalitet i felt 
Av.8/Knubbetiern 2005 Avskrevet lokalitet i felt 
Av.17 /Vestre Æra 2006 Avskrevet lokalitet i felt 
Av.11 / Kvernbekktjern 

2005 
Avskrevet lokalitet 

(nordøstsiden) m/ skjørbrent stein i fel t 
Av.9/ Knubbetjern 2005 Avskrevet kokegrop i felt 
A v.10 /Vesle Haraåsen 2005 Avskrevet kokegrop i felt 
Deset Østseter 2005 Utgår, kokegrop 

Tabell 6: Alle undersøkte sreinalderlokal irerer og kokegroper i Gråfjellområder 2003-2006. Kok.3 og 4, angin med *, er omtale 
i kapittel 3. 
Table 6: Tora! Stone Age sires and cook pirs investigated by rhe Gråfjell projecr from 2003-2006. Kok.3 and 4 are marked wirh 
a * and are rreated in Chaprer 3. 

llEGISTRERINGSGRUNNLAGET 

Av 28 registrerte steinalderboplasser innenfor region
feltet er fire lokaliteter klassifisert som lokaliteter med 
skjørbrent stein, og uten funn av gjenstander. Fire av 
kokegropene er registrert i t ilknytning til steinalder
lokaliteter. De fleste lokalitetene ligger i den søndre 
delen av Gråfjellområdet, 18 med funn av anefakter 
og to lokaliteter med skjørbrent stein. I den nordre 
delen er det registrert seks lokaliteter med artefakter 
og to lokaliteter med skjørbrent stein. De fleste koke-

gropene er funnet i den nordre delen av området, og 
tre av kokegropene ligger på lokaliteter med artefakt
funn (Risbøl eta!. 2000, 2001, 2002a, 20026). 
Lokalitetene i Gråfjellområdet ligger spredt, og oftest 
i tilknytning til vann. Utvalgskriterier for valg av 
registreringsområder er basert på erfaringer med 
lokaliseringsfaktorer for steinalderlokaliteter fra 
tidligere inn landsundersøkelser. Slike faktorer omfat
ter tørr undergrunn, egnet boflate, nærhet til vann, 
elgrrekk eller område med fangstgroper, nærhet til 
mulig råstoffkilde og nærhet til påviste kokegroper. 
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IDnr./ registrerte lokaliteter - Funn v/ 
Utgravde 

Beliggenhet lokaliteter, Merknad 
type registrering 

anle!!'!!'snr. 

1036682 Boplass - sta.lok. 
Tjernpytten 

Flint, ln,arts, 
Sta.3 Definert som en lokalitet 

1036683 Lok. m/ skjørbrent stein kvartsitt 
1045071 Lok. m/ skjørbrent stein Kvernbekktjern 

Sta.5 Definert som en lokalitet 
1045070 Kokegrop (sørvestsiden) -
1023560 Boplass - sta.lok. 

Knubba Kvartsitt Sta.6 D efinert som en lokalitet 
1023569 Kokegrop 
1023749 Kokegrop Knubbetjern - Kok.1 Enkeltliggende 
1045129 Kokegrop Desetknubben - Kok.2 Enkeltliggende 
1023523 To Kokegroper Løsset Nordseter - Kok.3 Enkeltliggende (jernalder) 
Uregistrert, kokegrop Deset Østseter - Kok.4 Uregistrert (jernalder) 
1023984 Boplass - sta. lok. Tiertjern Kvartsitt Sta.1,Av Avskrevet etter felrundersøkelse 
1023241 Boplass - sta.lok. Østre Æra Kvartsitt Sta.2,Av Avskrevet etter felrundersøkelse 
1036747 Boplass - sta.lok. Sumpmyren Kvarts, kvartsitt Sta.4,Av Avskrevet etter felrundersøkelse 
1023403 Boplass - sta.lok. Godfaråsen T aspis, kvartsitt Av.7 Avskrevet i felt 
1023561 Boplass - sta.lok. Knubbetjern Kvartsitt Av.8 Avskrevet i felt 
1037272 Boplass - sta.lok. Vestre Æra Kvartsitt Av.17 Avskrevet i felt 

1036679 Lok. m/skjørbrent stein 
Kvernbekktjern 

Av.11 Avskrevet i felt 
(nordøstsiden) Kvarts, 1..-vartsitt 

1023748 Kokegrop Knubbetjern - Av.9 Avskrevet i felt 
1023699 Kokegrop Vesle Haraåsen - Av.10 Avskrevet i felt 
1023445 Kokegrop D eset Østseter - Utgår Rast ut/ fiernet 

1024149 Mulig ruft - sta.lok. Rødseter Kvartsitt Fg.16 
Omdefinert til fangstgrop, MFg. 
16/ R (se kap. 4) 

1024829 Boplass - sta.lok. Vestre Æra Flint Vernesone. 

1024954 Boplass - sta.lok. Grosstjern Kvarts, kvartsitt 
Vernesone. Reg.funn avskrevet i 
ettertid. 

1024956 Boplass - sta.lok. Grosstjern Kvartsitt 
Vernesone. Reg.funn avskrevet i 
ettertid. 

1036676 Lok. m/ skjørbrent stein Gross tjern - Vernesone. 

1023425 Boplass - sta.lok. Deisjøen 
Jaspis, kvarts, Vernesone. Reg.funn av kvarts 
kvartsitt avskrevet i ettertid. 

1023426 Boplass - sta.lok. Deisjøen 
Flint, kvartsitt, Vernesone. Reg.funn av kvartsitt: 2 
brente bein slått, 7 avskrevet i ettertid. 

1023427 Boplass - sta.lok. D eisjøen Flint Vernesone. 
1023428 Boplass - sta.lok. Deisjøen Flint Vernesone. 
1023429 Boplass - sta.lok. Deisjøen Flint, jaspis Vernesone. 
1023548 Boplass - sta.lok. Deisjøen Jaspis Vernesone. 

1023998 Boplass - sta.lok. Deisjøen Flint, kvartsitt 
Vernesone. Reg.funn av kvartsitt: 1 
slått, 1 avskrevet i ettertid. 

1023991 Boplass - sta.lok. Nedre Glesåtjern Kvartsitt 
Vernesone. Reg.funn av kvartsitt: 1 
slått. 

1023990 Kokegrop Nedre Glesåtjern - Vernesone. 
1023989 Kokegrop Nedre Glesåtjern - Vernesone. 

1023986 Boplass - sta.lok. Øvre Glesåtjern Kvartsitt 
Vernesone. Reg.funn avskrevet i 
ettertid. 

1023985 Boplass - sta.lok. 
Øvre 

Kvartsitt 
Vernesone. Reg.funn avskrevet i 

Finnskjeirntiern ettertid. 

1023988 Boplass - sta.lok. Tiertjern Flint, kvartsitt 
Vernesone. Reg.funn av kvartsitt er 
definert som jaspis: 1 slått. 

1023987 Boplass - sta.lok. Tiertjern Kvartsitt 
Vernesone. Reg.funn avskrevet i 
ettertid. 

Tabell 7: Oversikt over registrerte og undersøkte steinalderlokaliteter og kokegroper i Gråfjellområdec (regiscreringsopplysninger 
etter Ris6øl et al. 2000, 200 l , 2002a, 20026). Lokaliteter er markert med uthevet skrift, de øvrige er avskrevet i felt, etter fele
undersøkelsen eller ved ny funngjennomgang. 
Table 7: Overview of Stone Age si tes and cook pits surveyed and identified in the Gråfjell area prior to excavation (survey data 
from Risbøl et al. 2000, 2001, 2002a, 20026) 

20 



Gråfjellprosjektet - Bind I I 

Det ble også prøvestukket langs helt eller delvis gjen
grodde myrtjern med tanke på at de kan ha vært inn
sjøer eller tjern tidligere. Dette resulterte i funn av 
flere lokaliteter (Risbøl et al. 2000:19, 2001:19). 
Registreringene har også resultert i mange dokumen
terte funntomme områder der en ut fra lokaliserings
faktorer kunne vente å påvise steinalderlokaliteter. 

Registreringene viser at de funnførende områdene 
på lokalitetene i Gråfjellområdet generelt er små, og at 
gjenstandsfunnene er få. De topografiske forskjellene 
mellom Gråfjellområdets nordre og søndre del synes å 
avspeile forskjeller mellom lokalitetene i funnmengde 
og råstoff. På lokalitetene i sør er det funnet flint, 
kvarts, flere typer kvartsitt og jaspis. Lokalitetene i 
nord er små og med få funn, bare noen få avslag av 
kvartsitt er funnet ved registreringene. Ved tre av de 
fem lokalitetene i den nordre delen av området, er det 
påvist kokegroper. I forbindelse med registreringene 
ble tre kokegroper 14C-datert senmesolitikum. Dette 
var to kokegroper ved Nedre Glesåtjern (ID 1023990 
og 1023989), som ble datert til henholdsvis BC 4935-
4780 (T-14811) og BC 5520-5330 (T-14812) , samt 
en kokegrop ved Kvernbekktjernet (ID 1045070), 
som ble datert til BC 4945-4805 (TUa-3781). En 
lokalitet ved Deisjøen i sør (ID 1023428) er 14C-datert 
til BC 1000-845 (T-14351), det vil si midtre del av 
bronsealderen. Det ble funnet et fragment av en flate
hugget pilspiss og flateretusjeringsavfall av flint på 
lokaliteten, som typologisk kan plasseres i bronsealde
ren (Risbøl et al. 2000:24, 67, 2001:45, 49, 115, 
20026:48) . 

I forbindelse med registreringer i de tre områdene 
for brualternativ over Rena elv er det imidlertid 
registrert et stort antall steinalderboplasser. Kontrasten 
mellom lokalitetene i Gråfjellområdet og lokalitetene 
ved Rena elv, er stor. Råstoffvariasjonen og funnmengden 
på lokalitetene langs Rena elv er stor sammenlignet 
med lokalitetene i Gråfjell. På lokalitetene ved Rena 
elv er der funnet flint, jaspis, ulike typer kvartsitt, 
kvarts, samt små mengder tuff, chert og bergkrystall. 
Lokalitetene ved Rena elv er av flere typer, og funn
mengden varierer (Risbøl et al. 2002a, 20026) . 

fORSKNINGSHISTORISK BAKGRUNN 

Steinbrukende tid i Hedmark strekker seg over stein
alder, bronsealder og inn i tidlig jernalder (Mikkelsen 
og Nybruget 1975, Amundsen, H . 1999, 2005) . 

Steinalderforskningen konsentrerte seg i lang 
tid om kystområdene. Registreringer i høyfjellet i for
bindelse med vassdragsreguleringer fra slutten av 
1950-tallet har bidratt til å øke kunnskapen om inn
landsområdene i Sør-Norge (Martens & Hagen 1961, 
Indrelid 1994). De mellomliggende områdene var lite 
kjent, inntil undersøkelsene på Dokkfløy i Oppland 
og på Rødsmoen, Åmot i Hedmark, brakte fram et 
stort kildemateriale om steinbrukende tid i skogsområder 
mellom lavland og høyfjell (Boaz 1996, 1997a, 1999). 

varia 64 

Stein- og bronsealderlokaliteter er registrert ved flere 
elver og vann i Hedmark: Mjøsa, Sa valen, Rokosjøen, 
Femunden, Rena elv, Osensjøen, Storsjøen, Atnsjøen 
og Trysilelva (Mikkelsen & Nybruget 1975:87, 
Amundsen, H. 2005). Flere åpne lokaliteter i Alvdal 
Vestfjell er undersøkt (Fretheim 2002). Et jaspisbrudd 
i Flendalen i Trysil er undersøkt, og er datert til sen
mesoli tikum (Sjurseike 1994) . Det er foretatt 
utgravinger ved Femunden (Bolstad 1980), langs 
Rena elv og ved Osensjøen (Martens 1962, Alsvik 
1968, Boaz 19976). Undersøkelser langs breddene av 
Osensjøen har påvist flere funnrike lokaliteter med 
stor utstrekning. Det er kommet inn en rekke flintøks
fragmenter, skiferpiler og steinkøller herfra. Funnene 
tyder på at Osensjøen kan ha vært en møteplass mellom 
grupper fra øst og vest (Amundsen, H. 2005). 

Joe! Boaz (1996:21-22) framhever likhetstrekk 
mellom resultater fra steinalderundersøkelsene på 
Rødsmoen og andre innlandsundersøkelser i Sør
Norge. Undersøkelser på Dokkfløy (Boaz 1994) og 
Hardangervidda (Indrelid 1994) tyder på liten bruk 
av disse områdene i perioden ca 7000-5500 BP, mens 
det er indikasjoner på økt bruk mellom 5500 og 4500 
BP. Skillet mellom eldre og yngre steinalder har tradi
sjonelt vært oppfattet som den viktigste endringen i 
østlandsk steinalder. Resultater fra innlandsundersøkelser 
i Sør-Norge tyder derimot på endringer av større 
omfang når det gjelder bosettingsmønster og økt 
utnyttelse av innlandsområdene mellom 5500-4500 BP. 

Lokaliteter som bare har skjørbrent stein, "kok
steinslokaliteter", er undersøkt ved Dokkfløy (Boaz 
1994, 1999) og på Rødsmoen, hvor dateringsrammen 
for lokalitetene er antydet til senneolitikum/bronse
alder (Boaz 1997a:22). 

De foreløpige resultatene fra utgravinger ved 
Rena elv/Gråfjellprosjektet har vist at steinalder
lokali tetene har stor variasjon i forhold til tidsperiode, 
funnmengde, råstoffbruk og opphold. Råstoffer 
omfatter flint , jaspis, ulike typer kvartsitter, bergkrystall 
og skifer. Skrapere og mikroflekker utgjør de største 
gjenstandskategoriene, mens det av mer spesielle funn 
kan nevnes en lansettmikrolitt og en flateretusjert 
spydspiss av kvartsitt, en skiferkniv, keramikkbiter 
med dekor ved randen av neolittisk type, skjevtrekant
mikrolitter, fragmenter av slipte flintøkser, to skifer
spisser og en skaftfurekølle. Keramikken er trolig den 
eldste som hittil er funnet i Hedmark. Ut fra den fore
løpige gjennomgangen av funnmaterialet, kan lokali
tetene dateres fra og med mellommesolitikum ril 
bronsealder/førromersk jernalder (Stene et al. 2007). 

Groptufter 
I de indre østlandsskogene er det undersøkt groptufter, 
en boplasstype som tolkes som vinteroppholdssteder 
(Mikkelsen 1989, Fuglestvedr 1992). I Hedmark er 
groptufter undersøkt på Svevollen i Elverum kommune 
og på Rødsmoen i Åmot kommune (Mikkelsen 1989, 
Fuglestvedr 1995 , 2006, Boaz 1996, 1997a, 1999). 
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Åtte groptufter ble funnet på Rødsmoen. Av disse har 
fem tufter ved Persmyra vært gjenstand for undersøkelse. 
Tuftene var lokalisert i nærheten av vann og elgens 
vinterbeiteområde. Funnmateriale fra undersøkelsene 
omfatter blant annet avslag fra slipte flint- og berg
artsøkser, skrapere av flint, skiferpiler og skiferspyd. I 
tillegg ble det funnet beinmateriale som srort sett 
stammet fra elg og bever. Srore mengder skjørbrent 
stein er funnet i tilknytning til groptuftene. Funn fra 
groptuftene på Svevollen tyder på bruk i senmesolitikum. 
Tuftene på Rødsmoen hadde mesolittiske faser, og i 
enkelte ble det påvist bosetning i tidligneolitikum. 

Kokegroper 
Dateringer av kokegroper i jordbruksstrøk viser at de 
oftest faller innenfor eldre jernalder. Kokegroper i 
nærheten av bebyggelse finnes blant annet på store felt 
og blir ofre satt inn i en rituell kontekst. Kokegroper 
som er funnet i skogs- og fjellstrøk er oftest intakte, til 
forskjell fra kokegroper i sentrale jordbruksstrøk som 
er framkommet ved flateavdekking av åkerjord. Ved 
de kulturhisroriske undersøkelsene i Innerdalen, 
Kvikne kommune i Nord-Østerdalen, ble et antall 
kokegroper datert til eldre jernalder. De fleste gropene 
ble funnet i nærheten av seterområder og fangstgroper 
for elg. Kokegropene kan ha inngått i en sammenheng 
med tilberedelse av rituelle måltider ved etablering av 
fangstsystemer i området. Pollenanalyse har vist en 
økning i beitebruk i området i eldre jernalder. Bruken 
av kokegroper kan også ha hatt sammenheng med 
denne aktiviteten (Gustafson 2005a: 103-106, 
20056:207-221) . 

Kokegroper kan ha hatt flere funksjoner ut over 
å være matlagningsanlegg, for eksempel kan de ha 
vært brukt som varmekilde i et telt eller en bolig. Å 
magasinere varme i stein var kjent og benyttet som 
varmekilde allerede i mesolitikum, for eksempel i 
groptuftene på Rødsmoen. I forbindelse med under
søkelsene på Rødsmoen, ble det funnet tre kokegroper 
mellom to fangstgroper. To av gropene ble datert til 
eldre jernalder. Dateringene samsvarer med med slutten 
av brukstiden for fangstsystemet (Bergstøl 1997, Boaz 
1997a, Fretheim 2003). 

Ved NIKUs registreringer i Gråfjellområdet ble 
kokegroper funnet i den nordlige delen av området. Tre 
av gropene ble 14C-daterc til senmesolitikum (Risbøl et 
al. 2001:45, 49, 115, 20026:48) . Det er ellers ikke 
kjent mange kokegroper med mesolittisk datering i 
Norge. I forbindelse med vassdragsundersøkelser på 
1970- og 80-tallet ble det funnet kokegroper i fjell
områder her i landet. Også i Norrland i Sverige ble det 
funnet kokegroper i forbindelse med vassdragsunder
søkelser i skogsområder. Flertallet av disse kokegropene 
er datert til sein bronsealder og eldre jernalder. 
Unntakene er enkelte kokegroper med mesolittisk 
datering i Sverige og en kokegrop på Stegaros, 
Hardangervidda (Gustafson 1978, Forsberg 1996, 
Fretheim 2005a). 
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PROBLEMSTILLINGER 

Generelle problemstillinger for undersøkelsene av 
lokaliteter fra steinbrukende tid og kokegroper i 
Gråfjellområdet, har vært å datere lokalitetene, samt å 
få indikasjon på hvilke aktiviteter som har foregått på 
lokalitetene. På bakgrunn av registreringsgrunnlaget, 
ble følgende problemstillinger utarbeidet i prosjekt
planen (Amundsen et al. 2003: 18) 
• Hva slags aktiviteter representerer lokalitetene? Når 

skjedde oppholdene? 
• Hva betyr forskjellen i råstoffbruk mellom lokalitetene 

i nordre og søndre del av Gråfjellområdet? 
Representerer kvartslokalitetene et nordlig og østlig 
fenomen, mens lokalitetene med blanda materiale 
representerer et sørlig og vestlig fenomen? Kan dette 
knyttes til ulike befolkningsgrupper? 

• Hva slags aktivitet representerer steinalderlokaliteter 
med kokegroper? Når ble kokegropene i området 
brukt - er dateringene til senmesolitikum represen
tative? Hvilken sammenheng er det mellom koke
gropene og lokalitetene med artefakter? Er steinalder -
lokaliteter med kokegroper et nordlig og østlig 
fenomen? (Se også kap.3) . 

• Pollenanalyser fra Deisjøen sør i Gråfjellområdet 
indikerer beiting i yngre steinalder. Kan dette 
knyttes til steinalderlokaliteter i området? 

• Skillet mellom steinalderlokaliteter og lokaliteter 
med skjørbrent stein som ble gjort under 
registreringene, må drøftes. Viser utgravingene at 
dette er et reelt skille, og hvilken aktivitet 
representerer lokaliteter med skjørbrent stein? 

• Hvordan skal lokalitetene i Gråfjellområdet forstås i 
forhold til de større lokalitetene ved Rena elv, på 
Rødsmoen og ved Osensjøen? Kan materialet fra 
Gråfjellområdet belyse hva som skjer når grop
tuftene på Rødsmoen går av bruk? 

Undersøkelsene har også resultert i flere spesifikke 
problemstillinger/ metoder: 
• Det kan være vanskelig å avgjøre om stein er skjør

brent eller ikke. Det er aktuelt å prøve ut metoden 
OSL (Optiskt Stimulert Luminiscens) for å datere 
steinprøver og for å finne ut om stein har vært utsatt 
for oppvarming. 

• Problematikk med hensyn til funnmateriale: Det er 
vanskelig å vurdere om avslag av kvartsitt og kvarts 
innsamlet fra lokalitetene, er bearbeidet av 
mennesker. 

• Er det forskjell på kokegroper fra steinalder og jern-
alder? (Se kap. 3). 

KILDEKRITISKE FORHOLD 

SKJØRBRENT STEIN 

Underveis i utgravingene har det ofte blitt diskutert 
hva som skulle sorteres ut som skjørbrent stein, eller i 
hvilken grad meget små fragmenter av antatt skjørbrente 
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steiner skulle plukkes ut og kvantifiseres. Ved utgra
vingene ble hovedsakelig både større og mindre stei
ner, som var fragmenterte, krakelerte eller rødlige 
(rødbrente), og med ujevne, skarpe bruddflater, 
klassifisert som skjørbrente. I forbindelse med 
utgravingen av enkelte lokaliteter (feks. Sta.3/ 
Tjernpytten, Sta.4,Av/Sumpmyren) har man forsøkt å 
avtorve/avgrense lokaliteter ved hjelp av utbredelsen 
av det som ble tolket som skjørbrent stein. Dette har 
imidlertid vist seg å være en vanskelig oppgave, siden 
stein med tilsvarende karakteristika som skjørbrent 
stein, finnes naturlig i hele undersøkelsesområdet. 

I NIKUs registreringsrapporter, er det opplyst 
om forekomst av skjørbrent stein ved prøvestikking. 
Videre er lokaliteter hvor man ikke har gjort funn av 
gjenstander eller avslagsmateriale, definert som 
"lokalitet med skjørbrent stein". Dette bygger videre på 
definisjonen fra Rødsmoundersøkelsene, hvor lokaliteter 
ble registrert som lokaliteter med skjørbrent stein hvis 
ikke avslagsmateriale ble påvist etter ca seks prøvestikk 
(Boaz 1997:22, Risbøl etal. 20026:22). Problematikken 
knyttet ril om stein var skjørbrent eller ikke, ble også 
diskutert i forbindelse med registreringene. For eksem
pel ved prøvestikking ved Tiertjern (Sta. l ,Av/Tiertjern) 
konkluderte man at samtlige oppsprukne stein trolig 
var resultat av frostsprengning (Risbøl et al. 
2001:27-29). 

I forbindelse med undersøkelsene i 2004 ble det 
foretatt en befaring med geolog Tore Østeraas ril tre 
undersøkte lokaliteter i regionfeltet. Det var ønskelig 
å få en vurdering av en geolog om temaet skjørbrent 
stein. Resultater fra befaringen er nedfelt i en rapport 
(Østeraas 2004) . Lokalitetene Sta.2,Av/Østre Æra, 
Sta.3/Tjernpytten og Sta.4,Av/Sumpmyren ble besøkt. 
Her ble det ved utgravingene sortert ut steiner som ble 
tolket som kulturrelatert skjørbrent stein. Disse steinene 
ble funnet mer eller mindre jevnt distribuert ut over 
de undersøkte flatene. Østeraas pekte på tre karakte
ristiske trekk ved skjørbrent stein: 
• Overflaten har en forvitret, krakelert, gråbrun eller 

rødbrun farge. 
• Steinen virker porøs og gir en dempet (død) lyd ved 

slag. 
• Den sprekker opp med skarpe bruddflater. 
De fleste av disse kjennetegnene kan imidlertid oppstå 
som fø lge av naturlige prosesser. Bergarter som ikke 
har vært utsatt for varmepåvirkning, kan også ha de 
samme kjennetegnene som nevnt ovenfor. Blant annet 
er naturlig, rødbrun stein meget vanlig i regionfeltet. 
Farge alene er derfor ikke tilstrekkelig som identifika
sjonskriterium for skjørbrent stein. Også porøsitet kan 
være et naturlig fenomen . Spesielt grunnfjellsgranitten 
samt eksponerte sandsteiner kan ha en forvitret over
flate. Videre gir varmesprengning og frostsprengning 
av stein svært like bruddflater. Skarpkantet stein blir 
dermed et dårlig kriterium for skjørbrenthet. All morene 
inneholder skarpkantet stein i tiUegg til kantrundet 
stein. I regionfeltet er andelen skarpkantet stein i 
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morenen høy, ofte over 80 %. Østeraas konkluderte 
etter befaringen til lokalitetene Sta. 2, 3 og 4 at steiner 
som var sortert ut som skjørbrente, var naturlig stein som 
finnes i den stedlige morenen. Kriteriene som er lagt til 
grunn ved identifisering av skjørbrent stein under 
utgravingene, vurderes dermed som utilstrekkelige for å 
kunne skille disse fra stein i morenen som var opp
sprukket ved naturprosesser. Kriteriene har større 
anvendbarhet i en annen kontekst, for eksempel som 
grunnlag for å sortere ut skjørbrent stein på lokaliteter i 
et område dominert av vannrullet stein 
undergrunnen. 

På bakgrunn av opparbeidet erfaring i felt samt 
geologisk vurdering av stein, kan det konkluderes med 
at det til nå ikke finnes sikre kriterier for å avgjøre hva 
som er skjørbrent stein og hva som er naturlig opp
sprukket stein i regionfeltet. Stein som ble tolket som 
skjørbrent under utgravingene, ble samler opp og veid 
for de respektive graveenhetene, men det er meget 
vanskelig å avgjøre hvor stor del av det kvantifiserte 
steinmaterialer som er kulturrelatert skjørbrent stein, 
eller om ale er naturlig oppsprukket stein. Å sortere ut 
skjørbrent stein fra morenegrunnen i området, synes 
nesten å fortone seg som ålete etter en nål i en høystakk. 
I beskrivelsene av lokalitetene er det derfor bare stein 
fra sikre kontekster på lokalitetene, som kokegroper o~ 
ildsteder, som er "godtatt" som skjørbrent stein. 

TVERRVITENSKAPELIG SAMARBEID OG NATUR
VITENSKAPELIGE ANALYSER 

Tabell 8 gir en oversikt over de ulike analysemetoder i 
forbindelse med undersøkelsene av steinalderlokaliteter 
og kokegroper. Analyseresultater er referert under 
beskrivelsen av de enkelte lokalitetene og/eller i 
sammendraget. 

Vedartsbestemmelse og 14C-datering 
Vedartsbestemmelser er utført av Helge I. Høeg, stats
stipendiat tilknyttet Kulturhistorisk museum. 14C
dateringene er gjort av Nasjonallaboratoriet for 14C
dateringer, NTNU (konvensjonell), og 
Tandemaccelerator-laboratoriet, Uppsala Universitet 
(AMS) . I tillegg har Beta Analytic Inc. utført ro 14C
dateringer. Til sammen er det vedartsbestemt 20 tre
kullprøver i forbindelse med undersøkelsene av scein
alderlokaliteter og kokegroper. 14 trekullprøver er 
14C-dacert. I tillegg er en prøve av brente bein datert. 

Pollenanalyse 
I løpet av NIKU sitt registreringsprosjekt 1999-2002 
har Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) tatt ut 
sedimentsøyler til pollenanalyse fra flere lokaliteter, 
med formål å belyse vegetasjonshistorie og fortidens 
menneskelige aktivitet i landskapet. Det er blitt tatt ut 
sedimentsøyler fra flere steder hvor det også er regi
strert steinalderlokaliteter: Ved Godfaråsmyra, 
Deisjøen, Tierrjern og Nedre Glesåtjern. Ikke alle 
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prøvene er analysert i sin helhet (Bjune i Risbøl et ai. 
2000, Solem i Risbøl et ai. 2002a) . 

I forbindelse med utgravningene ble det tatt ut 
en sedimentsøyle ved Tjernpytten som er analysert 
ved AmS (Solem 2005) . 

Fosfatanalyse og måling av magnetisk susceptibilitet 
Det er tatt ut jordprøver fra lokalitetene Sta. I, Sta.6, 
Kok. l og Kok.2 for analyse av fosfatinnhold og måling 
av varmepåvirkning, magnetisk susceptibilitet (MS). 
Dette er gjort for om mulig å kunne påvise eventuelle 
spor av menneskelig aktivitet i og rundt lokalitetene. 
Prøvene er tatt ut i anrikningslaget, uansett hvor dypt 
dette var i forhold til markoverflaten. Analysearbeidet 
er utført av Johan Linderholm ved Miljoarkeologiska 
laboratoriet, lnstitutionen for arkeologi och samiska 
studier, Umeå Universitet. Fosfatanalysen er utført 
etter Arrhenius og Miljoarkeologiska laboratoriets 
sitronsyremetode. MS er bestemt på en Bartington MS2 
med en MS2B måleenhet (Linderholm 2005, 2006). 

Optisk Stimulert Luminiscens (OSL) 
OSL og TL (Termo Luminiscens) er to daterings
metoder som også kan anvendes for å finne ut om 
steiner har blitt utsatt for oppvarming eller ikke. 
Metodene er basert på at mange mineraler som kvarts 
og feltspat kan nullstilles i forhold til en form for lagret 
energi i atomene. Denne nullstillingen kan skje ved 
oppvarming eller ved sollys. Dette medfører en ny 
energilagring, og mengden energi som lagres avhenger 
av hvor lang tid som er gått siden oppvarmingen og 
hvor stor bakgrunnsstråling det er på lokaliteten der 
prøvene er tatt ut. Hvis bakgrunnstrålingen er kjent, 
kan man ved å måle energimengden finne ut hvor lang 
tid det har gått siden steiner eller jord har blitt oppvar
met eller utsatt for sollys. OSL-analyse er foretatt på 
jordprøver og stein fra Kok.2/Desetknubben, Sta.5 / 
Kvernbekktjern og Kok.1/Knubbetjern, ved Nordic 
Laboratory for Luminescence Dating, Risø, Danmark. 
Formålet med analysene var datering, samt å kunne 

:::---::: Pollenanalyse 
Vedart, 14C (sediment-

kjerne) . 
Sta.3 / Tjernpytten X X 
Sta.5/Kvernbekktjern 

X 
(sørvestsiden) 
Sta.6/ Knubba X 
Kok.1 / Knubbetiern X 
Kok.2/ Desetknubben X 
Sta.1, Av / Tiertjern X 
Sta.2,Av/Østre Æra 
Sta.4,Av / Sumpmyren X 
Av.7 / Godfaråsen X 
Av.10/ Vesle Haraåsen 
Av.11 / Kvernbekktjern 
(nordøstsiden) 
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bestemme om steiner var skjørbrente eller ikke (se 
resultater i tabell 14 og fig. 27) 

Magnetometer 
Undersøkelser med magnetometer er utført av Dr. 
Tacyana Smekalova og førsteamanuensis Sergej 
Smekalov, Universitetet i St. Petersburg. Magnetometer 
er et instrument som måler anomalier (avvik) i jordens 
magnetfelt, og er et godt hjelpemiddel for å lokalisere 
ikke synlige kulturminner som gir slike anomalier som 
for eksempel kokegroper, ildsteder samt kulturminner 
tilknyttet jernframstilling som røsteplasser, brent leire 
og lignende (Smekalovs 2005). Metoden ble prøvd ut 
for å se om den kunne gi anomalier på skjørbrent 
stein, på Sta. 5, Av.10 og Av.11. 

Osteologisk analyse 
Artsbestemmelse på brente bein er foretatt av forsker 
Anne Karin Hufthammer (2004) , De naturhistoriske 
samlinger, Zoologi, ved Universitetet i Bergen. Det er 
kun på steinalderlokaliteten Sta.3/Tjernpytten det er 
funnet beinmateriale. 

Geologi 
Det er også foretatt en befaring med geolog Tore 
Østeraas ved lnterconsult ASA, nå COWI AS, til tre 
steinalderlokaliteter i regionfeltet (Sta.3/Tjernpytten, 
Sta.2/Østre Æra, og Sta.4/Sumpmyren). Bakgrunnen 
for befaringen gjaldt problematikk knyttet til "skjør
brent stein" (Østeraas 2004). 

Avdelingsingeniør Hans-Jørgen Berg ved 
Geologisk museum, Universitet i Oslo, har undersøkt 
funnmateriale fra Sta.6/Knubba samt innsamlede biter 
som var tolket som rød oker fra Sta.3/Tjernpytten. 

UTGRAVNINGSMETODE 

Lokalitetene er gravd ut i sammenhengende flater og/ 
eller enkeltruter. Også areal utenfor funnførende 
områder påvist ved registrering, er undersøkt for å 

Fosfat MS OSL 
Magneto-

Osteologi Geologi 
meter 

X X 

X X 

X X X 
X X X 
X X X 
X 

X 
X 

X 

X 

Tabell 8: Oversikt over anvendte analysemetoder og tverrvitenskapelig samarbeid i forbindelse med undersøkelsene av steinal

derlokaliteter og kokegroper. 
Table 8: Overview of the various analytical methods and cross disciplinary cooperation employed in connection with the 

investigations of Stone Age si tes and cook pits. 
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kunne pav1se eventuelle strukturer eller funn. På 
grunn av lokalitetenes beliggenhet, kunne det ikke 
brukes gravemaskin til avtorving eller graving av søke
sjakter. Alt dette arbeidet ble derfor utført manuelt. 
Gravingen foregikk med både graveskje, spade og 
krafse. Etter rydding av flatene , ble det opprettet et 
koordinatsystem med en x- og en y-akse for utgravings
feltene. Innenfor koordinatsystemet ble det gravd kvadrat
meterruter i enheter på ¼ m 2

• Rutene ble gravd i meka
niske lag på 10 cm. Det ble gravd ett lag på de fleste 
lokalitetene. Kokegroper og ildsteder ble undersøkt 
ved en kombinasjon av snitting og stratigrafisk graving. 
Løsmasser ble vannsåldet i netting med maskevidde 
på 4 mm. Innen den enkelte graveenhet ble steiner 
tolket som skjørbrente, samlet opp og veid. Toppen av 
utgravingsfeltene etter avtorving og profiler ble doku
mentert ved tegning og/eller digital innmåling og 
foto. Utgravingsmetoder som avviker fra dette, er 
beskrevet under de enkelte lokalitetene. Trekull ble 
tatt ut for 14C-datering fra kontekster som for eksem
pel kokegroper og ildsteder. Jord- og sceinprøver fra 
enkelte kokegroper er også tatt ut for datering ved 
hjelpavmecodenOSL(OptiskStimulercLuminiscens). 
Disse resultatene er fremstilt i tabell 14 og fig. 27. 

BESKRIVELSE AV LOKALITETENE 

STA.3/TJERNPITfEN 

NIKU ID 1036682, ID 1036683. C.53357 
Gnr./bnr.: Kilde/Kilde, 32/1 
Feleledere: Silje Fretheim, 2003-2004 
Lasse Jaksland, 2005 
Innberetning: Fretheim, S. 20056, Jaksland, L. 2006a 
Tidsrom: 31.07.-29.08 2003, 25.05.-06.07.2004 
og 26.07.-16.08.2005 
Tidsforbruk: 210 dagsverk 
Undersøke areal: 331 m2 avcorvet, 149 m2 utgravd 

Innledning 
Steinalderlokaliteten (ID 1036682) ble påvist under 
prøvestikking på en rabb ved et lite vann sør i region
feltet under NIKUs registreringer i 2001. Vannet ble 
kalt "Tjernpytten" under registreringen, og er beholde 
som navn på lokaliteten under Kulturhistorisk museum 
sine undersøkelser. Det ble i ale tatt 36 prøvescikk på 
rabben, som hadde en utstrekning på ca 70x25 m. I 
fire stikk ble det funnet flint. I åtte stikk ble det funnet 
skjørbrent stein. Det ble ikke gjort noen funn som 
kunne datere lokaliteten nærmere enn til steinbrukende 
tid. Få meter nedenfor lokaliteten, sørvest på rabben, 
ble det på ei flate registrert en lokalitet med skjørbrent 
stein (ID 1036683). Totale ble det tatt 21 prøvescikk 
på denne flaten . I tre stikk ble det funnet stein som ble 
tolket som skjørbrent (Risbøl et al. 2002a:27-28) . 

Begge lokalitetene er undersøke, og under
søkelsene peker mot at de skal ses i sammenheng. De 
er derfor gitt ett an leggsnummer, Sca.3. Blant de 
undersø kte lokalitetene fra sceinbrukende eid i 
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regionfeltet, er dette den største lokaliteten i areal og 
funnmengde (flint). Lokaliteten ble undersøkt over tre 
sesonger, og den følgende beskrivelsen bygger på 
utgravingsrapportene (Fretheim 20056, Jaksland 
2006a). 

Beliggenhet og topografi 
Sceinalderlokalicecen ligger ca 400 moh., på en tørr 
rabb på sørsiden av Tjernpytten og er omgitt av myr 
på alle kanter. Rabben er bevokst med furu, spredt 
bjørk og gran. Undervegetasjonen består av mose, lav 
og lyng. Området er ellers preget av store myrpartier 
med tørre rabber som ligger som små øyer rundt 
omkring. Elva Vestre Æra renner ca 430 m øst for 
lokaliteten, og Deisjøen ligger ca 1 km sørvest for 
lokaliteten. Ved Deisjøen er det registrert syv steinalder
lokaliteter, som alle inngår i vernesonen rundt vannet 
(Risbøl et al. 2000:22-26, 2001 :31-36). 

Stratigrafi 
Løsmassene på hele rabben var svært stein- og grus
blandet. Jordprofilen på lokaliteten var en typisk pod
solprofil, med torv-, utvaskings- og utfellingslag. 
Torvlaget var inntil 4-20 cm tykt over et 2-25 cm tykt 
u tvaskingslag. 

Målsetning og problemstilling 
Målsetning ved undersøkelsen av lokaliteten ved 
Tjernpytten var datering, samt å få informasjon om 
lokalitetens romlige organisasjon. Da lokaliteten 
hadde interessante funn , ble det valgt å utføre en til
leggsundersøkelse i 2005 . Videre ville man utføre en 
prøvestikkundersøkelse på øvrige, ikke tidligere under
søkte, tørre rabber i myrlandskapet rundt Tjernpytten, 
for å avklare om det fantes steinalderlokaliceter der. 

Metode 
Ved siden av graving av kvadranter i mekanisk opp
delte lag og snitting av strukturer, ble det ved de sup
plerende undersøkelsene i 2005 gravd 52 prøveruter 
rundt undersøkelsesområdet, a ¼ m2 i mekanisk opp
delte lag a 10 cm. Rutene ble gravd fra 20-40 cm dypt. 
Det ble foretatt en tilleggsregistrering på åtte rabber i 
myrlandskapet rundt Tjernpytten. Til sammen ble det 
tatt 114 prøvestikk. Ingen funn ble gjort i prøvestikkene. 

Utgravingen 
Ved registreringen ble det i fire av de i ale 36 prøve
stikkene funnet flint, deriblant co avslagsskrapere, tre 
avslag, og fire biter avfall. Det ble også gjort funn av 
tre avslag og fem biter avfall av kvartsitt, samt en mulig 
kjerne og ett stykke avfall av kvarts. Mye skjørbrent 
stein ble også påvis t i flere stikk. Ut fra registreringen 
så funnområdets utstrekning ut til å ligge et sted rundt 
25x35 m (Risbøl et al. 2002a:27-28). 

Prøvestikkene med flintfunn fra registreringen 
lå i et lavereliggende område omtrent midt på rabben. 
Man startet undersøkelsen med å avcorve dette området, 
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Figur 6: Sca.3/Tjernpyccen. Flyfoto over sceinalderlokalicecen på rabben ved Tjernpytten , mid t på bildet. Deisjøen ses i 
bakgrunnen. 
Figure 6: Sca.3/Tjernpyccen . Aerial phoco of the Scone Age sice at Tj ernpytten , the sire lies on the isl et in the cencre of the 
phoco surrounded by a large bog system; the Lake Deisjøen can be seen in the background. 

som senere ble kalt hovedfeltet. Avtorvet areal omfatter 
hovedfeltet på ca 15,0xl3,0 m og sørvestfeltet på ca 
9,5x8,0 m. Sørvestfeltet (den registrerte lokaliteten 
med skjørbrent stein, ID 1036683) ble forbundet 
med hovedfeltet gjennom en 24 m lang sjakt. Øvrige 
avrorvede områder omfatter sjakt 1 på ca 2,0xl0,0 m, 
sjakt 2 på ca 7,0xl,0 m, sjakt 3 på ca 24,0xl,5 m, og 
sjakt 4 der 8,0x0,5 m stikker utenfor hovedfeltet. 

Foruten hovedfeltet omfatter dette ti frittliggende 
prøveruter a 1 m2, et 6 m 2 sammenhengende område 
på sørvestfeltet, og til sammen 13 m2 fordelt på 52 
prøveruter a ¼ m2

• Langs "strandterrassen" nordvest på 
rabben ble det gravd 20 ruter over en lengde på ca 30 
m, mens de øvrige prøverutene ble gravd i det høyere
liggende området nordøst for hovedfeltet (fig. 12 og 13). 

I underkant av 1000 funn ble gjort ved under
søkelsene. Det ble ellers skilt ut i alt 14 strukturer i og 
ved hovedfeltet på lokaliteten. Fire strukturer ble definert 
som ildsteder; ildsted 1-4, mens tre ble betegnet som 
mulige ildsteder, nr. 5-7. Fire groper ble tolket som 
mulige stolpehull, nr. 1-4. Ellers ble det skilt ut en 
steinkonsentrasjon, en avfallsplass og en utkastsone 
for skjørbrent stein. Til sammen 3,5 tonn stein, tolket 
som skjørbrente, ble sortert ut og veid fra de gravde 
kvadrantene. 

Strukturer: Ildsteder, steinkonsentrasjon og 
avfallsplass 
Ildstedene 1, 2 og 3 er definert som ildsteder på bak
grunn av flere faktorer: Utskillelse av klare ansamlinger 
med stein, kull eller sotholdige masser, samt funn av 
brent flint og brente bein i eller ved steinansamlingene. 
Å skille ut steinansamlinger i den steinete under
grunnen, kan synes skjønnsmessig. I forbindelse med 
ildstedene beskrevet under, er det snakk om 
(kant)steiner i form av sirkler. Forekomsten av skarp
kantet, krakelert stein i denne konteksten, er definert 
som skjørbrent stein. 

Ildsted I 
Sørøst på hovedfeltet lå åtte steiner synlige i toppen av 
lag 1, i form av en ujevn sirkel med en utstrekning på 
ca 1,2x 1,0 m. Steinene ble tolket som kantsteiner til et 
ildsted. Største mål på steinene var 25-40 cm. Innenfor 
steinsirkelen lå det en del mindre, skjørbrente steiner. 
På nordsiden av ildstedet, et område som utgjør lokali
tetens mest markerte funnspredning, var det en mar
kert konsentrasjon av brent fl.inc og brente bein i lag 1. 
Strukturen ble undersøkt ved snitting i to omganger. 
Det ble ikke gjort funn i forbindelse med snittingen. 
Enkelte skjørbrente steiner ble funnet på nivået under 
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Figur 7: Sta.3/Tjernpytten . Flyfoto over utgravingsfeltet. 
Figure 7: Sta.3/Tjernpytten. Aerial photo showing the excavated area. 

Figur 8: Sta.3/Tjernpytten. Hovedfeltet med Tjernpytten i bakgrunnen. 
Figure 8: Sta.3/Tjernpycten. The central pare of the site with the bog in the background. 
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lag 1, ned til 15-20 cm under toppen av lag 1. Ildstedets 
dybde er vanskelig å avgjøre på grunn av utvasking. 
Noen nedgravning kunne imidlertid ikke observeres. 

I toppen av ildstedet ble det påvist kull og sot. 
Det var uklart om kullet kunne knyttes til ildstedet, i 
og med at kull og sot ellers ble observert over store 
deler av lokalitetsflaten. Det ble tatt en prøve fra en 
kullkonsentrasjon, som hadde en tykkelse på inntil 6 
cm, under torva i sørøstre del av strukturen. 14C-datering 
av prøven ga AD 415-600 (T-16713), folkevandrings
tid. Dateringen kan representerere en skogbrann eller 
et opphold på stedet i folkevandringstid. 

Ildsted 2 
Sørvest på hovedfeltet lå syv-åtte steiner synlige i top
pen av lag 1, i en tilnærmet sirkel med en diameter på 
ca 0,8 m. Steinene, som målte fra 15-35 cm, ble tolket 
som kantsteiner til et ildsted (fig. 9). Skjørbrent stein 
lå i tilknytning til ildstedet. Ildstedet lå et stykke fra 
det mest sentrale funnområdet. Det ble imidlertid 
funnet enkelte flintartefakter, også brent flint, og 
brente bein rett nord for ildstedet. Ildstedet ble snittet 
i to omganger. Profilen viste et tynt kullag i toppen av 
lag 1 i østre del. Skjørbrent stein ble kun funnet i 
toppen av ildstedet. Noen nedgravning av ildstedet 
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kunne ikke observeres. 
Det var kullblandet sand i toppen av strukturen, 

men som med ildsted 1 var er det uklart om kullet 
kunne knyttes til strukturen. Kullprøve fra toppen av 
lag 1 i ildstedet, er 14C-datert til AD 425-545 (TUa-
4453), folkevandringstid. Som ved ildsted 1, kan 
dateringen representere en skogbrann eller opphold 
på stedet i folkevandringstid. 

Figur 9: Sta.3/Tjernpytten. Ildsted 2. 
Figure 9: Sta.3/Tjernpytten. Hearth no. 2. 
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Figur 10: Sta.3/Tjernpytten. Foto av diverse funnmateriale . Øverst: Flatererusjeringsavfall av flint (C.53357/47), nederst fra 
venstre: Midtfragment av skiferspiss (C.53357/68),kantstikkel (C.53357/2) og skraper av flint (C.53357/1). Foto: Ellen 
Cathrine Holte, KHM. 

Figure 10: Sta.3/Tjernpytten. Photo of selected finds. Top: Flint waste material from secondary flaking (C.53357 /47). Bottom, 
from the left: A fragment of a polished slate arrowhead (C.53357/68) , a burin (C.53357/2) anda scraper (C.53357/1) , both 
flint. Photo: Ellen Cathrine Holte, KHM. 
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Ildsted3 
I den nordøstre delen av hovedfeltet ble det i toppen 
av lag 1 påvist et avgrenset område med mye skjør
brent stein, som ble tolket som et ildsted. Ildstedet 
hadde en utstrekning på ca 0,7x0,8 m. Nord og vest i 
området lå flere større stein, hvorav flere var skjør
brente. Ildstedet lå sentralt i forho ld til funnspred
ningen på lokaliteten . Flere flintartefakter, også brent 
flint, ble funnet nær ildstedet. Det ble gravd et snitt 
ned til 20-25 cm under toppen av lag 1, gjennom ild
stedet. Profilen viste vanlig podsol. Det ble ikke funnet 
kull eller annet organisk materiale i forbindelse med 
ildstedet. 

Andre strukturer 
To strukturer, tolket som en steinkonsentrasjon med 
uviss funksjon og en avfallsplass, ble avdekket i det 
mest funnrike området på hovedfeltet, det vil si i den 
øs tlige delen. 

Steinkonsentrasjon 
Nordvest på hovedfeltet, inntil ildsted 1, ble det påvist 
en oval steinkonsentrasj on med utstrekning på ca 

Hovedkategori Antall 

Sekundærbearbeidet flint: 
Stikke! 1 

Skraper 11 

Flekke med retusj 3 

Avslag/fragment med retusj 10 

Mikroflekke med retusj 2 

Slipt flint 12 

Slipt flint med retusj 4 

S1111J sek1111dærbearbeidet flint: 43 

Primærbearbeidet flint (avfall): 
Kjerne 19 

Flekke 18 

Mikroflekke 26 

Avslag/ fragment 291 

Splint 267 

Flateretusjeringsavfall 214 

S11111p1i11Jærbearbeidet flint (avfa/~: 835 
Sum 878 
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2,0xl,5 m. Steinkonsentrasjonen besto av potet- til 
nevestore stein, med noen større steiner i utkanten. Et 
sotholdig lag ble påvist mellom steinene i toppen og 
mot ildsted 1. Det er imidlertid uklart om laget kan 
knyttes til steinkonsentrasjonen eller ildstedet. 
Steinkonsentrasjonen ble snittet og gravd ned til lag 3. 
Profilen viste at det var mye stein konsentrert i toppen 
av strukturen i forhold til lenger ned, hvilket kunne 
styrke en teori om at steinene i toppen var plassert der. 
Alternativt kan dette være er resultat av fros tbevegelse 
i undergrunnen. Tolkning av steinkonsentrasjonen er 
UVISS. 

Avfallsplass 
Et område med en utstrekning på ca 2,0x 1,0 m nord
øst i hovedfeltet, og øst for ildsted 3, skilte seg ut med 
mye skjørbrent stein i toppen av lag l og under dette. 
Området ble gravd i kvadranter. Innen samme område 
var det en markert funnkonsentrasjon, med særlig 
mye flateretusjeringsavfall i flint. Området ble på bak
grunn av funnkonsentrasjonen samt mye skjørbrent 
stein, tolker som en avfallsplass. 

Delkategori Antall 

Kantstikkel på flekke 1 
Flekke med steil retusj (2 fragment) 3 
Avslag med steil retusj (4 fragment) 6 
Avslag med konveks retusj (1 fragment) 2 
Flekke med fin retusj 2 
Flekke med flat retusj 1 
Avslag med retusj langs en rett kant, og delvis 

1 
overflateretusjert fo rside 
Fragment med overflateretusjert forside 1 
Fin retusj (2 brent) 3 
Diverse retusj 5 

Fin retusj 2 
Avslag (1 brent) 3 
Flekke 6 
Mikroflekke (brent) 1 

Fragment (1 brent) 2 

Avslag med fin retusj 1 
Flekke med diverse retusj 1 

Fragment med fin, steil retusj 1 
Fragment med uregelmessig retusj 1 

Bipolar kjerne 6 

Uregelmessig kjerne/ kjernefragment 13 
Flekke 18 

Mikroflekke 26 

291 

267 

Avslag, fragmenter 214 

878 

Tabell 9: Sra.3 /Tjernpytten. Funnmateriale av flint fra lokaliteten. Funn fra N IKUs regisrrering er også tatt med. 
Table 9: Sta.3/Tjernpyrren . The finds from the sire, also included finds made during the N IKU survey. 
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Strukturer som er avskrevet 
Løsmassene på rabben der lokaliteten ligger, består av 
meget steinete morene. Undersøkelsene kunne ikke 
bekrefte at noen områder på lokaliteten var ryddet 
for stein. Det var dermed problematisk å skille ut 
strukturer som for eksempel ildsteder i steinmassene. 
Av 14 struktur som ble skilt på lokaliteten, er ni 
avskrevet i ettertid: 

Ildsteder 
Fire strukturer tolket som mulige ildsteder 4-7 er 
avskrevet etter feltundersøkelsen . Ildsted 4 lå omtrent 
midt i hovedfeltet. De mulige ildstedene 5-7 lå i 
utkanten av hovedfeltet, utenfor utgravd område. Da 
disse ble ansett som usikre, ble de ikke undersøkt nær
mere enn ved at en prøverute på 1 m2 ble lagt i for
bindelse med hver struktur. Prøverutene ga ikke nok 
informasjon til å kunne bekrefte at det dreide seg om 
ildsteder, derfor ble disse betegnet som "mulige". 
Tolkningen av at det kunne dreie seg om ildsteder, 
bygde på at man mente å kunne skille ut konsentrasjoner 
med skjørbrent stein i områdene. Kriteriene for skjør
brent stein er imidlertid ikke tilstrekkelige til å kunne 
skille disse fra naturlig stein i morenen. 

Utkastsone for skjørbrent stein 
En skråning som lå nordvest for hovedfeltet, syntes å 
skille seg ut med mye skjørbrent stein. Områdets 
utstrekning var ca 3,5x2 m. Området ble kun avtorvet. 
Området ble tolket som en utkastsone for skjørbrent 
stein fra lokaliteten. I ettertid er dette tolket som 
naturlig oppsprukket stein. 

Stolpehull 
Fire små groper i hovedfeltet ble tolket som mulige 
stolpehull, 1-4. De mulige stolpehullene er beskrevet i 
rapporten som groper fylt med løs humus og biter av 
skjørbrent stein i en. I plan var formen henholdsvis 
oval , sirkulær eller tilnærmet kvadratisk, med varierende 
utstrekning fra minste mål 20x20 cm og største mål 
34x26 cm. Dybden var fra 8-13 cm. Gropene fremsto 
ikke som stolpehull i form av klare fyllskift eller ar de 
hadde steinskoning. I dag ligger det ei grenserøys i 
utkanten av hovedfeltet i sørvest, nær gropene. Det er 
nærliggende å tolke gropene som resultat av steinopp
trekk i forbindelse med anleggelse av grenserøysa. 

Funnmaterialet 
Til sammen er det samlet inn 989 funn fra lokaliteten 
av råstoffene flint, skifer, kvarts og kvartsitt og oker, 
hvor flint utgjør hovedandelen, 878 funn . Av øvrige 
funn, ble det funnet små fragmenter av brente bein i 
syv kvadranter. Katalogiseringsarbeidet av de slåtte 
steinarrefaktene er gjort med utgangspunkt i artikkelen 
til Heiskog et al 1976. 

I ettertid er funnene av kvarts og kvartsitt vurdert 
på ny og avskrevet Qaksland 2006a). Kvarts- og kvartsitt
materialer viste ingen sikre morfologiske kjennetegn ril 
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at det kunne være slått av mennesker. Lokaliteten ved 
Tjernpytten kan dermed defineres som en ren jlintlokali
tet, i tillegg til at det ble funnet en pilspiss av skifer på 
lokaliteten. 

Flint 
Av de 878 flintfunnene er 43 sekundærbearbeider, og 
835 er primærbearbeidet/avfall (tabell 9). 
Sekundærbearbeidet flint omfatter en stikke!, skrapere, 
avslag, flekker og fragmenter med retusj og slipt flint. 
Der er funnet flint av flere typer, men i hovedsak ser 
der ut ril å dreie seg om flint av god kvalitet (mørk 
senonflint). Det er også funnet en finkornet, lys grå 
flinttype. Det meste av flateretusjeringsavfallet og 
stykker av slipt flint forekommer i dette materialet. En 
del av materialet har rester av cortex (127 funn). Dette 
kan tyde på at flintknoller er tatt med til lokaliteten. 
Primærbearbeidet flint omfatter kjerner, flekker, 
mikroflekker, avslag, fragmenter, splinter og 
flateretusjeringsavfall. 

Slipt flint ble funnet i hovedfeltet, til sammen 
16 avslag og fragmenter fra en (eller to) flintøkser. Fire 
av funnene har retusj , mens øvrige er avslag, flekker og 
fragmenter. Det er ikke uvanlig å finne fragmenter av 
slipte flintøkser på neolittiske lokaliteter. Økser ble 
ofte brukt som råstoff for redskaper. Tre kantfragmenter 
antyder at øksa de er slått fra , har hatt slipte smalsider. 
Dette kan forbindes kronologisk med tidlig- og sen
neoli rriske flintøkser. Avslag og fragmenter med rester 
av flater fra bredsidene, viser en moderat grad av 
sliping. De tidlige tynnakkede flintøksene (TN/tidlig 
MNA) har gjerne fullstendig slipte sider. Dette kan 
tilsi at den slipte flinten på lokaliteten kan stamme fra 
en tykknakket MNB-øks, BC 2700-2350 (Mjærum 
2004:25). At det også er funnet flateretusjeringsavfall 
av den slipte flinten kan passe med en datering av øksa 
opp mot senneolitikum (BC 2350-1800). 

Retusjert flint omfatter 11 skrapere. Syv av disse er 
fragmenter med konvekse kanter og steil retusj. En 
skraper har retusj langs deler av den ene langsida, og 
kan også ha vært brukt som kniv. Blant de retusjerte 
gjenstandene er også avslag og fragmenter med retusj 
langs en rett kant, som kan regnes som skjæreredskaper. 

Ett redskap kan ut fra morfologiske kriterier 
beskrives som en kantstikkel. Stykket har retusj langs 
del av kanten i motsatt ende av stikkelslag-enden, som 
trolig kan ses i forbindelse med skjefting. 

Tre gjenstander har flat retusj, derav to med tilløp 
til overflateretusjering. Den tredje gjenstanden, et frag
ment, har overflateretusj over mesteparten av forsiden. 
Detre er trolig et fragment av en påbegynt flareretusjert 
pil. 

Flekker 
Flere av de sekundærbearbeidede redskapene er lagd 
på flekker. Fem av gjenstandene med slipte flater er 
også flekker. 26 mikroflekker er skilt ut i materialet. 
Det er ikke funnet regulære mikroflekkekjerner på feltet. 
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De fleste mikroflekkene er funnet i kvadranter der 
flaterecusjeringsavfallet dominerer. Sett i lys av dette, 
er mikroflekkematerialet sannsynligvis tilfeldig fram
kommet ved flateretusjering, og ikke som resultat av 
intensjonell mikroflekkeproduksjon. 
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Kjerner 
Det er funnet seks bipolare kjerner og 13 uregelmes
sige kjerner/kjernefragmenter. Mye av avslags- og flekke
materialet er trolig slått fra plattformkjerner. Nesten 
oppbrukte plattformkjerner kan ha blitt videre utnyttet 
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Figur 11: Sta.3/Tjernpytten. Tegninger av diverse funnmaterial e. 1: Skiferspiss (C.53357 /68). Flintfunn: 2: Kamstikkel 
C.53357/2), 3 og 6: Flekker av slipt øks (C.53357/5 , 29) , 4: Bipolar kjerne (C.53357/57), 5: Avslag med overflateretusj 
(C.53357/4) og 7: Skraper (C.53357/10). Tegnet av: Rune Borvik. 
Figure 11: Sta.3/Tjernpytten. Drawings of selected finds. 1: A fragment of a polished slate arrowhead (C.53357/68). Flint 
anefacts: 2: A burin (C.53357/2) , 3 and 6: Flakes from a polished axe (C.53357/5 , 29), 4: A bipolar core (C.53357/57) , 5: 
Waste material with surface retouch (C.53357/4) and 7: A scraper (C.53357/10) . Drawing by Rune Borvik. 
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med bipolar teknikk. Funn av flekker og små bipolare 
kjerner i samme kvadranter kan tyde på at små flekke
kjerner har endt opp ved bipolar reduksjon. Av hele 
kjerner utenom de bipolare, er det kun en uregelmessig 
kjerne uten plattform . Blant de uregelmessige 
kjernene/kjernefragmentene inngår ett sideavslag av 
en kjerne med to motstående plattformer samt et 
mulig sideavslag av en flekkekjerne. De øvrige kan 
ikke bestemmes nærmere, men kan muligens være 
fragmenter av bipolare kjerner. 

Skifer 
Det ble funnet en skifergjenstand på lokaliteten , et 
midtfragment av en skiferspiss med rombisk tverrsnitt 
og konvergerende sidekanter. Skiferen er av en lys, 
gråhvit rype, med enkelte små svarte prikker (fig. 10). 
På den ene siden har en del av overflaten skallet av. For 
skiferspisser er typologisk-kronologiske skiller knyttet 
til blant annet utforming av basis, tverrsnittform og 
størrelse. Skiferspissen hører hjemme i neolitikum, 
men det er vanskelig å plassere den mer nøyaktig. De 
fleste tidligneolittiske skiferspissene er relativt små, 
med spissovalt bladsnitt, konvergerende sidekanter, og 
skrå eller rette avsatser. Mellommesolittiske skifer
spisser er lange og slanke, med rombisk tverrsnitt og 
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parallelle sidekanter. Senneolittiske skiferspisser er et 
lite behandlet tema, men enkelte er funnet på lokaliteter 
på Hardangervidda (Indrelid 1994:203, Bergsvik 
2002:293). 

Brente bein 
Det ble gjort funn av fragmenter av brente bein i syv 
kvadranter. Beinfragmentene som ble funnet i 2003 
ble sendt inn for artsbestemmelse. Ett fragment ble 
identifisert som et tåledd fra elg. De øvrige var ubestem
bare (Hufthammer 2004). Beinfragmenter funnet i 
utkanten av ildsted 1 er 14C-datert. 

Funn som utgår: Oker 
Det ble samlet inn åtte små biter tolket som rød oker 
fra to kvadranter. Disse bitene er studert nærmere i 
ettertid av Hans-Jørgen Berg ved Geologisk museum. 
Berg klassifiserte bitene som limonitt (eller brunjern
stein). Ved knusing av slike biter kan man få et rød
brunt fargepulver, som man ikke kan utelukke at 
menneskene i området har brukt. Da limonitt blant 
annet er vanlig i podsolprofiler, og også vanlig fore
kommende i Gråfjellområdet, er det nærliggende å 
tolke bitene fra lokaliteten som naturlig 
forekommende. 
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Figur 12: Sta.3/Tjernpytten. Funnspredningskart. Rødt markerer størst funnfrekvens (hovedfeltet). 
Figure 12: Sta.3/Tjernpytten . Map showing the disuibution of finds from the site. The greatest find density is marked in red 
( the central pare of the site). 
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Funnspredning 
Den høyeste funnfrekvensen fantes i den østre delen 
av hovedfeltet, i området mellom ildstedene 1 og 3 
(fig. 12 og 13). De mest funnrike graveenhetene lå 
innenfor avfallsplassen. 65 % av funnene fra disse 
graveenhetene var flateretusjeringsavfall og splinter. 
Den mest funnrike graveenheten i dette området talte 
134 funn, hvorav 84 % besto i flareretusjeringsavfall 
og splinter. 

Spredningen av flekker, kjerner og kjernefrag
menter fulgte stort sett den totale funnspredningen, 
med konsentrasjoner i tilknytning til avfallsplassen og 
nordvest for ildsted 3. Redskaper og slipe flint lå mer 
sprede runde i hovedfelter. Mindre konsentrasjoner 
fantes øst for avfallsplassen, og nordvest for ildsted 3, 
i samme område hvor det også ble funnet flekker. 
Redskaper og slipe flint ble også funnet innen det ellers 
funnfattige områder nord for ildsted 2. Brent flint ble 
funnet konsentrert i den øsere delen av hovedfelter, 
samt noen få funn i den vestre delen. Brente bein 
konsentrerte seg til den sørlige utkanten av avfalls
plassen. Enkelte brente bein ble også funnet nord for 
ildsted 2, i samme område som funn av redskaper og 
slipt flint. 

Datering 
Tidsdiagnostiske funn fra lokaliteten peker mot neoli
tikum. Der nevnte mikroflekkematerialet har mest 
sannsynlig sammenheng med flatererusjering og/eller 
produksjon på bipolare kjerner, og kan ikke tolkes 
som ar der har vært aktivitet på steder i mesolirikum. 
Der er heller ikke funnet jaspis eller tverrpiler på 
lokaliteten, som synes å være vanlig forekommende 
på øsrlandske steinalderlokaliteter i overgangen sen
mesoli tikum/ tidligneolirikum (jf. S j urseike 1994). 
Syv kullprøver fra lokaliteten er vedartsbestemt ril 
furu. Tre av disse er 14C-darerr, i tillegg ril en prøve 
brente bein (tabell 1 O). De brente beina, som ble fun
net nord for ildsted 1, er datert til BC 3630-3385 
(TUa-5095), hvilket tilsvarer ridligneolirikum. 
Fragmenter av skiferspissen som ble funnet på lokali
teten kan muligens plasseres i denne perioden. Kull 
fra ildstedene 1 og 2 ga henholdsvis dateringene AD 
415-600 (T-16713) og AD 425-545 (TUa-4453), der 
vil si fo lkevandringstid. Over hele lokalirersflara var 
der en del kull som muligens kan knyttes ril skog
brann, og kullprøvene fra ildstedene ble tatt ut rett 
under torva. Det kan imidlertid ikke utelukkes at 

Lab.ref. Type/kontekst 
TUa-5096 Kull- og sotblandet lag i profil i sjakt 4 
TUa-5095 Brente bein funnet nord for ildsted 1 
T-16713 Kullkonsentrasjon i ildsted 1 
TUa-4453 Kullblandet sand i toooen av ildsted 2 
TUa-5200 Torv på 440 cm-nivået 
TUa-5199 Torv i 210 cm-nivået 

Tabell 10: Sra.3/Tjernpytcen. 14C-darerre prøver. 
Table 10: Sca.3/Tjernpyccen. 14C-daced samples. 
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ildstedene er spor etter aktivitet på flara i fo lkevan
dringstid. En kullprøve fra et kull- og sotblandet lag i 
profilen i sjakt 4 er datert til eldre bronsealder, BC 
1380-1260 (TUa-5096). Sjakta ble gravd nordvest
sørøst fra hovedfeltet og skrånende ned mot myra i 
retning Tjernpytten . Overflatererusjering hører 
hjemme i senneolirikum og bronsealder, og funnene 
av flarererusjeringsavfall kan ses i sammenheng med 
dateringen til bronsealder. 

Pollenanalyse 
I forbindelse med utgravingen i 2003, tok Arkeologisk 
museum i Stavanger (AmS) ut en sedimentkjerne til 
pollenanalyse ved Tjernpytten (Solem 2005) . Boringen 
ble foretatt i myra, i området som ligger mellom nord
vestre del av rabben/hovedfeltet og den søndre delen 
av vannet. Tjernpytten har nok opprinnelig hatt et 
større areal enn i dag. Torvdannelse rundt vannet har ført 
ril at mye har vokst igjen. Det ble tatt opp 450 cm sedi
menter. Det er foretatt torvstratigrafiske undersøkelser, 
hvor 1 cm3 av torva ble undersøkt for hver 10 cm. 
Totalt ble det analysert 44 pollenprøver. To 14C-date
ringer er utført på torvsøylen, nær bunnen på 440 cm
nivået, og på 210 cm-nivået. 

Resultatene fra pollenanalysen fra Tjernpytten 
føyer seg inn i det generelle bilde av vegetasjonshistorien 
i Gråfjellområdet. Torv på 440 cm-nivået er datert til 
tidsrommet BC 7590-7515 (TUa-5200). "Lokal pol
lensone I: Furu", nivå 400-370 cm, er karakterisert av 
lysåpen furuskog med enkelte innslag av bjørk. Det 
ble ikke funnet kullfragmenter i sedimentene på dette 
nivåer. I ''Lokal pollensone 2: Furu, bjørk, or", nivå 
3 70-210 cm, blir skogsvegetasjonen tettere. 
Furuskogen viser et større innslag av bjørk. Det er 
også innslag av selje, or, hassel, alm og eik. Estimert 
alder på starren av denne sonen, er ca BC 5480-
5470. Furupollenkurven viser en brå, men forbigå
ende nedgang på 310 cm-nivåer. Nedgangen sam
menfaller med forekomst av granpollen, som kan 
representere fjernflukt eller eventuelt en forpost av 
graninnvandringen . Antatt alder på dette nivået er 
BC 3640-3535. Fra lokaliteten er det datert brente 
bein til omtrent dette tidsrommet: BC 3630-3385 
(TUa-5095), det vil si tidligneolitikum. Pollen av 
engsoleie og smalkjempe indikerer beite i skogen, 
mens er pollenkorn av meldefamilien kan vise til for
styrret mark og åpen jord. Fra 220 cm-nivået starrer 
en økning av granpollen, med kalkulere alder til ca 

Prøvemateriale Alder BP Kalibrert alder 
Furu 3045+ / -30 BC 1380-1260 
Brente bein 4755+ /-45 BC 3630-3385 
Furu 1570+ /-80 AD 415-600 
Furu 1585+/ -40 AD 425-545 
Torv 8565+ /-70 BC 7590-7515 
Torv 1870+/-70 AD 100-210 

33 



VJ 
..j:>-

I I • • .. 
0 • • 0 • .. 

. ' 
• 

.. {i?,.;· 
I t • f I •• • • • • • 

CJ Overflate under torva. Hovedsakelig grålig utvaskingslag, 
med spredte flekker av utfelling. 
Kull finnes spredt over hele flata. 

Steiner. Steiner med mål under 10 cm er ikke tatt med 
utenom strukturer . 

N I d 

r 
• 

0 

0 

•' t • \ . . ,. . , ....... '._, . :~ . . 
i . ~:, • ,. . - • "-1 

Q 

Steiner tilhørende strukturer 

Skjørbrent stein i tilknytning til ildsteder. 

Stubber/ røtter 

• 

, 
."' • 

• , 

..-! • . ~. 
◊-•-

• 

•• 

• 

.. 
• 

• • 

~ 
• . ~- •1,1:. 

• 

• 
.. ·~ •• , 

t>. =tJ' . • • 
.. 

O, 

8 

• • 

• .. . • 0 • • • ... 
.!.. ••• - ~ ' 
~6• ~ • • ~ .Gt •-- ' .,_. " .. :.... .. 

......... , ••• 0 .. ·~ 
' 

() ~-... 
.- I ... ~., •·· .. 

• , • 
•••• ,, 

. . . , ·~ .. 
~ • 
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Figure 13: Sta.3/Tjernpytten. Plan drawing of the cencral pare of che site. 
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BC 170-100. Vannet Tjernpytten begynner å vokse 
igjen i denne sonen. "Lokal pollensone 3", nivå 210-5 
cm, viser at gran har etablert seg i vegetasjonsbildet. 
Torv i 210 cm-nivået er datert til tidsrommet AD 
100-210 (TUa-5199). Vannflaten i Tjernpytten er 
ytterligere redusert. 

Mengden av furupollen varierer gjennom sedi
mentsøylen, hvilket kan skyldes at skogen har fornyet 
seg regelmessig ved skogbrann. Ni økninger av furu
pollen er registrert i pollendiagrammene. I snitt er 
alderen mellom hvert undersøkt nivå i søylen ca 300 
år, og tiden mellom skogbrannene varierer fra 300 til 
1800 år. Etter folkevandringstiden har det vært minst 
tre tilfeller av skogbrann i området. 

Resultat og tolkning av lokaliteten 
På bakgrunn av typologi og fire 14C-dateringer er det 
mulig å skille ut tre faser på lokaliteten: tidligneolitikum, 
senneolitikum/bronsealder og folkevandringstid. 
Det må imidlertid tas et forbehold om at kull fra de 
to ildstedene som ble datert til folkevandringstid kan 
datere en skogbrann. Blant de undersøkte lokalite
tene fra steinbrukende tid i regionfeltet, er lokaliteten 
ved Tjernpytten den største i areal og funnmengde . 
Det ble gjort 878 flintfunn (blant annet skrapere, 
avslag og fragmenter av slipt flint, en stikke!, kjerner 
og flateretusjeringsavfall), samt ett funn av en frag
mentert skiferspiss ved utgravningen. Brente bein fra 
lokaliteten er identifisert som elg. Ut fra funnmengden 
har det trolig ikke vært langvarige opphold på stedet. 
Skrapere og skjæreredskaper dominerer blant redskaps
funnene på lokaliteten. Redskapsinventaret synes å 
peke mot en fangstlokalitet der for eksempel partering 
av dyr, preparering av skinn og skjerping og produk
sjon av redskaper knyttet til fangst, er aktiviteter som 
har satt spor etter seg. Lokaliteten kan ha blitt brukt 
til gjentatte fangstekspedisjoner, hvor elgjakt kan har 
vært et hovedmål. 

Pollenanalysen fra lokaliteten indikerer at det 
har foregått beite i skogen i yngre steinalder. Dette 
sammenfaller med dateringen av brente bein fra 
lokaliteten til BC 3630-3385. En kullstripe i sjakt 4 
er datert til BC 1380-1260, bronsealder. Sammenholdt 
med pollendiagrammet, er det samtidig noe økning i 
kullstøvkurven uten at det setter spor i vegetasjonen. 
Kullstripen kan knyttes til skogbrann eller opphold på 
lokaliteten. Dateringene av ildstedene fra folkevandrings
tid faller sammen med en mindre økning i kullstøv
kurven og opptreden av planter som kan settes i for
bindelse med forstyrret mark. 

STA.5/KVERNBEKKTJERN 

NIKU ID 1045070, 1045071 , C.5371 7 
Gnr./bnr.: Knutstuen/ Lindstad Skog, 36/27 
Feltleder: Marianne Bugge Kræmer 
Innberetning: Kræmer, M. B. 2004a 
Tidsrom: 30.07., 09.08.-03.09.2004 
Tidsforbruk: 78 dagsverk 
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Utgravd areal: 51 ,5 m2, avtorvet areal: 117 m2 

Innledning 
På et nes på sørvestsiden av Kvernbekktjernet, nord
vest i regionfeltet, ble det under NIKUs registreringer 
i 2002 påvist en kokegrop (ID 1045070) og en lokalitet 
definert som lokalitet med skjørbrent stein (ID 
104507 1) (Risbøl et al. 20026:47-48). Det ble i alt 
tatt 13 prøvestikk. Stein tolket som skjørbrent ble 
påvist i et prøvestikk i kokegropa og i fire stikk rundt. 
Det ble antatt at kokegropa og lokaliteten rundt med 
skjørbrent stein var samtidige. Ingen artefakter ble 
funnet. Kokegropa fremsto som sirkulær med tydelig 
voll, og var 1,5 m i diameter og 0,2 m dyp. Trekull fra 
kokegropa ble 14C-datert til senmesolitikum, BC 
4945-4805 (TUa-3781). 

Beliggenhet og topografi 
Lokaliteten ligger på en sørvest-nordøst-gående rygg 
som går over i et nes i Kvernbekktjernet. Vegetasjonen 
i området består av blandingsskog, med undervegetasjon 
av lyng og mose. Kvernbekktjernet (833 moh.) ligger 
rett sør for Fagerfjellet (978 moh.) og nord for 
Granåsen (854 moh.). Tjernet ligger lengst nordvest i 
en dalgang der Kvernbekken renner mot sørøst ca 500 
m, før den renner sørover ned mot Rena elv som den 
munner ut i ved Deset. Dalgangen er myrlendt, noe 
som navnet Kvernbekkmyra viser. Lokaliteten ligger 
1,5 km nord-nordvest for Deset Nordseter. 

På nordøstsiden av Kvernbekktjernet ble det 
også registrert en lokalitet med skjørbrent stein (ID 
1036679) (Risbøl et al. 20026:48). Denne er imidler
tid avskrevet etter undersøkelse (Av.11). 

Stratigrafi 
Jordprofilen på lokaliteten var en typisk podsolprofil, 
med torv-, utvaskings- og anrikningslag. Under
grunnen på flata var jevnt over tørr med et inntil 10 
cm tykt torvlag over et 5-15 cm tykt utvaskingslag. I 
bunn av anrikningslaget var det flere steder aurhelle. 
Løsmassene var svært stein- og grusblandet. Grunnen 
på hele moreneryggen var ellers stein- og 
grusblandet. 

Målsetning og problemstilling 
Målsetninger for undersøkelsen var å datere kokegropa, 
dessuten å belyse sammenhengen mellom koke
gropa og skjørbrent stein omkring, og å undersøke 
om det fantes andre strukturer og slåtte arcefakter 
på stedet. 

3 5 
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Metode 
Lokaliteten syntes avgrenset til ryggen/neset, derfor 
ble størsteparten av ryggen avtorvet, rundt kokegropa 
og prøvestikkene fra registreringen. Kokegropa ble 
undersøkt ved graving av en sjakt gjennom gropa, 
samt stratigrafisk graving. 

Utgravingen 
Ved registreringen ble det funnet skjørbrent stein i et 
10-15 cm tykt lag over et 3-10 cm tykt kullag i koke
gropa. Skjørbrent stein ble også påvist i prøvestikk 
inntil 8 m fra gropa (Risbøl et al. 20026:48). 

Før avtorving hadde den sirkulære kokegropa 
tydelig voll mot øst, vest og sør. Etter avtorving var 
ikke vollen tydelig lenger, men gropa på 1 x 1 m, og en 
dybde på 25 cm, fremsto tettpakket med skjørbrent 
stein. De største steinene i gropa var mellom knytt
neve- og hodestø rrelse. Steinene i toppen var mindre 
og mer oppsprukket enn i bunnen av gropa. 

Først ble en fjerdedel av kokegropa gravd bort. 
Profilene ble dokumentert, og to pollenprøver ble tatt ut 
fra den søndre profilen, fra den gamle markoverflaten 
under gropas voll. Ved den påfølgende utgravingen ble 
en øst-vest-gående sjakt gravd gjennom gropa. Sjakta 
var 4 m lang, 50 cm bred og ca 40 cm dyp. Den sør
vestre ¼ av gropen ble først gravd mekanisk 20 cm 
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dypt, for deretter å bli gravd stratigrafisk ytterligere 10 
cm dypt. Etter å ha gravd 20 cm fremkom et kullag mot 
bunnen av gropa. I bunnen av gropa ble det funnet fire 
forkullede vedstykker. Vedstykkene lå parallelt, med 
den største i kanten av gropa og de andre inn mot 
midten av gropa. Grunnen under gropa besto av aur
helle. Gropas utstrekning i toppen var ca 1,3 m, mens 
den tilnærmet flate bunnen hadde en diameter på ca 
1,0 m. Største dybde, målt fra under torva, var 0,3 m. 

Skjørbrente steiner ble sortert ut og deretter 
veid per rute i de respektive kvadrantene og koke
gropa. Til sammen ble 320 kg stein definert som skjør
brent. 236 kg av dette tilhører kokegropa og sjakta 
gjennom gropa. 

Etter undersøkelsen ble det samlet inn jord- og 
steinprøver fra kokegropprofilen til OSL-datering. 

Funnmateriale 
Det ble i alt samlet inn 36 funn på lokaliteten: Et 
flintavslag, et mulig slipeplatefragment av skifer og 
dessuten 10 biter kvarts og 24 biter kvartsitt. 

Flint 
Flintavslaget har målene: L: 1,7 cm og B: 0,9 cm. 
Avslaget er mulig varmepåvirket, og kan være slått av 
et redskap. Det er mulig at det ble slått mer flint på 

Figur 14: Sta.5/Kvernbekktjern. Foto av utgravingsfeltet med kokegropa i midten . Kvernbekktjernet i bakgrunnen. På bildet 
ses fra venstre Silje E. Fretheim, Marianne Bugge Kræmer og Tryggve Csisar. 
Figure 14: Sta.5/Kvernbekktjern. Photo showing the excavacion si te with the cook pit in centre and the lake Kvernbekktjern 
in the background. From the lefc: Silje E. Fretheim, Marianne Bugge Kræmer and Tryggve Csisar. 
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Figur 15: Sta.5/Kvernbekktjern. Foto av kokegropa i profil, sett mot sør. 
Figure 15: Sra.5/Kvernbekkrjern. Photo of the cook pit in secrion raken from the north. 

Figur 16: Sta.5/Kvernbekktjern. Kokegropa med vedstykkene i bunn. 
Figure 16: Sta.5/Kvernbekktjern. Photo of the cook pir showing preserved fire wood in the bottom. 

D]rorv 
li Kullag/store kullbiter 

~ Sandblandet humus 
W:l.:.l med innslag av kull 

D Utvaskingslag 

D Utfellingslag 

Q Undergrunn med aurhelle m Mangan (blåsvart lag) 

□ Stein 

~ Stubbe, rot 

[g] Kullprøve 
lw----wl keeee-ef ___, 

0,Sm 

Figur 17: Sta.5/Kvernbekktjern. Ptofilregning av kokegropa, sett mot sør. 

(TUa-3871) prøvestikk -NIKU 

BC 4 700-4465 
(T-174 19) vedstykke i bunn 

Figure 17: Sta.5/Kvernbekktjern. Secrion drawing of the cook pir, from the north. 
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stedet, og at dette ble tatt med da man forlot stedet. 
Da det ble gravd et sammenhengende felt på i alt 51,5 
m2 på ryggen, selve kokegropa og området rundt, 
synes det lite sannsynlig at produksjonsavfall av flint 
skulle ligge perifert i ikke gravde ruter rundt feltet. 
Flintavslaget er sannsynligvis ikke slått på stedet, men 
tatt med dit. 

Datering 
Fem trekullprøver fra kokegropa er vedartsbestemt til 
furu, og to prøver er 14C-datert. De daterte kullprøvene 
er tatt ut ca 20-30 cm dypt, fra to forskjellige steder i 
kokegropa. Den ene prøven er datert til BC 4945-4805 
(TUa-3871) på kull som ble tatt ut ved et prøvestikk i 
sentrum av gropa, i forbindelse med NIKUs registreringer 
(Risbøl et al. 20026:48). Den andre prøven er datert 
på ett av fire forkullede vedstykker funnet helt i bunn 
av gropa. Resultatet ble BC 4700-4465 (T-17419) . 
Jord- og steinprøver fra kokegropa er også datert, ved 
metoden OSL (se tabell 13 og 14). 

Undersøkelse med magnetometer 
Etter at utgravingen av lokaliteten var avsluttet, ble 
den gjenstående ca ¼ av kokegropa, en haug med 
oppsamlet skjørbrent stein fra gropa og utgravingsfeltet, 
og selve utgravingsfeltet, undersøkt med magnetometer 
(frisøk). Undersøkelsen ble utført av Sergei Smekalov 
(2005). Målet var å se om man kunne få fram anomalier 
på kokegropa og skjørbrent stein . Undersøkelser med 
magnetometer har tidligere bidratt til påvisning av 
kokegroper fra jernalder i jordbruksstrøk. Resultatet 
var imidlertid at verken kokegropa, haugen med stein 
eller feltet for øvrig oppviste anomalier. Magnetomete 
rundersøkelsen kunne med andre ord ikke bidra til å 
skille skjørbrent stein i kokegropa fra øvrig stein på 
lokaliteten. 

Resultat 
Dateringene av kokegropa føyer seg inn i mønstret 
med flere kokegroper i Gråfjellområdet som er datert 
til senmesolitikum. Kokegropa kan ha blitt brukt mer 
enn en gang, siden det ble funnet skjørbrent stein 
utenfor gropa, som trolig er utkast fra gropa. Også 
enkelte meget oppsprukne steiner i gropa kan tyde på 
flere gangers bruk. Som ved kokegropa ved Sta.6/ 
Knubba, er det nærliggende å tro at trevirket daterer 
bruken av kokegropa, og at det ikke er brukt fossilt 
brensel, fra gamle trær funnet i myra. 

Funnene av kvarts, kvartsitt og skifer er i etter
tid vurdert på nytt og avskrevet (se vedlegg 1). 
Materialet viste ikke tilstrekkelig med teknologiske 
kjennetegn til at det kunne være slått av mennesker. 
Skiferstykket, tolket som et slipeplatefragment, viste 
ingen diagnostiske tegn på å ha vært brukt til dette 
formålet. Denne typen skifer, rødlig og glatt, er observert 
naturlig forekommende i morenen i Gråfjellområdet. 

Tilbake står kun flintavslaget som det eneste 
artefaktfunnet på lokaliteten. Avslaget ble funnet ca 5 
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m nordøst for kokegropa. At det ble funnet flint på 
lokaliteten, er spesielt for nordre del av Gråfjellområdet, 
i og med at det er det eneste flintfunnet som er gjort i 
denne delen av området. Tidsmessig kan avslaget bare 
plasseres innenfor "stein brukende tid". Flintfunnet 
kan tenkes å ha tilknytning til aktiviteten i forbindelse 
med kokegropa, men noen sikker relasjon mellom 
dem kan ikke fastslås, verken stratigrafisk eller 
kronologisk. 

STA.6/KNUBBA 

NIKU ID 1023569, 1023560, C.54481 
Gnr./bnr.: Knutstuen/Skarahauglien Skog, 36/14 
Feltleder: Lasse )aksland 
Innberetning: )aksland, L. 20066 
Tidsrom: 28.06.-22.07.2005 
Tidsforbruk: 54 dagsverk 
Utgravd areal: 37 m2, avtorvet areal: 40 m 2 

Innledning 
Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking på en rygg 
ovenfor bekken Knubba, nord i regionfeltet, under 
NIKUs registreringer i 2000. Det ble funnet en grop, 
definert som kokegrop (ID 1023569). Gropa var til
nærmet sirkulær og målte 1,8xl,7 m, og var 0,1 m 
dyp. Skjørbrent stein lå synlig i overflaten av gropa. Et 
prøvestikk midt i gropa viste et torvlag på 1 cm over 
en kompakt pakning med skjørbrent stein fra 1-10 cm 
dybde, og et kullag fra 10-15 cm dybde. Det ble også 
tatt 16 prøvestikk rundt gropa på høyderyggen og 
nedover skråningen mot bekken. I to stikk i skråningen 
ble det funnet syv kvartsittstykker man mente var 
slått. Funnene var utgangspunkt for at området ble 
definert som en lokalitet (ID 1023560) (Risbøl et al. 
2001:38-40, 46). 

Beliggenhet og topografi 
Lokaliteten ligger ca 800 moh., på en liten sør-sørøst/ 
nord-nordvest-gående rygg, ca 20 m nordøst opp for 
bekken Knubba. Denne delen av regionfeltet er preget 
av store myrområder med mindre, tørre rygger og rabber. 
Fra lokaliteten faller terrenget relativt kraftig ned mot 
bekkedraget. Det er også et markant fall i terrenget fra 
lokaliteten og sørøstover, parallelt med bekkedraget. 
Fra nordvest til nordøst er terrenger svakt stigende. 
Vegetasjonen på selve lokaliteten (høyderyggen) er 
sparsom, og består i hovedsak av lyng og enkelte små
bjørk. Nord og nordøst for ryggen er det myrområder 
med spredte gran- og bjørketrær, mens vegetasjonen i 
sør og vest er betydelig tettere. 

Stratigrafi 
Jordsmonnet på de tørre partiene i området viste en 
podsolprofil med torv-, utvaskings- og utfellingslag. 
På lokaliteten var torvlaget fra 5-20 cm tykt, utvaskings
laget varierte fra 3-15 cm i tykkelse, og utfellingslaget 
var fra 5-20 cm tykt. I bunn av utfellingslaget var det 
stedvis aurhelle. 
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Målsetning og problemstilling 
Målsetninger for undersøkelsen var å datere koke
gropa, og belyse sammenhengen mellom kokegropa 
og eventuelle funn på lokaliteten. Videre om det fantes 
andre strukturer og slåtte artefakter på stedet. Forut 
for undersøkelsen ble de innsamlede kvarcsittfunnene 
fra NIKUs registrering studert. Ingen av "funnene" 
viste imidlertid sikre morfologiske kjennetegn på å 
være slått, og de ble derfor avskrevet som naturlige. 
Det var prøvestukket tett i skråningen der "funnene" 
ble gjort, det ble derfor bestemt at utgravingen kun 
skulle konsentreres til kokegropa på høyderyggen. 

Metode 
Hele ryggen der kokegropa lå, ble avtorvet for å få en 
oversikt over grunnforhold, og eventuelle andre 
strukturer i tillegg til kokegropa. Kokegropa ble 
undersøkt ved snitting og tømming av de to halvdelene 
på hver side av profilbenken, til sist ble profilbenken 
gravd. Flata rundt kokegropa ble gravd i kvadranter i 
ett mekanisk lag på 10 cm. Det ble gjort funn av slått 
materiale, sentralt i den nordre delen av lokaliteten. 
De fleste funnene ble gjort innenfor et areal på ca 4 
m2

• I den mest funnrike ruta, ble også lag 2 gravd. 
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Utgravingen 
Den registrerte kokegropa, som lå sentralt på høyde
ryggen, avtegnet seg som en svak forsenkning med 
enkelte skjørbrente stein synlig i sentrum. Omtrent 
halve gropa, fra sørvest til nordøst, var omgitt av en 
svakt markert voll. Etter avtorving viste det seg at hele 
vollen besto av bare torv, og ikke oppkastet masse fra 
gropa. Torvlaget her var betydelig tykkere enn på 
lokaliteten for øvrig. Ved opprensing av gropa og 
rundt fremkom en konsentrasjon med skjørbrente 
steiner. De fleste av disse konsentrerte seg til gropa, 
mens det i området rundt generelt var færre skjør
brente steiner. Det ble observert at naturlig stein i 
grunnen utenfor gropa, var større og mindre kantete 
enn de i gropa. I den opprensede overflaten av gropa 
lå det kullblandet masse. Det øverste laget i strukturen 
var såpass utvasket at det var vanskelig å fastslå 
avgrensningen for fyllskiftet mellom strukturen og 
undergrunnen. Ved snitting av gropa ble avgrensningen/ 
nedskjæringen langt tydeligere. Gropas utstrekning i 
toppen var ca 1,8 m, mens den tilnærmet flate bunnen 
hadde en diameter på ca 1,3 m. Dybden, målt fra 
under torva, var ca 0,2 m. Massen i gropa besto av 
kullblandet sand og grus og skjørbrent stein. Kullet i 
øvre del var pulverisert, mens det i nedre del var 
enkelte kullkonsentrasjoner med større kullbiter. 

Figur 18: Sta.6/Knubba. Flyfoto av utgravingsfeltet på høyderyggen ovenfor Knubba. 
Figure 18: Sta.6/Knubba. Aerial phoro of the excavation sire seen on the ridge overlooking the Knubba stream. 
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Av skjørbrent stein ble størstedelen funnet i 
kokegropa. En del skjørbrent stein ble også funnet rett 
utenfor gropa, moe øst. Det dreier seg mest sannsynlig
vis om utkastet stein. Konteksten med gropa samt 
karakteristiske trekk ved steinene, som at de var skarp
kantede, fragmenterte og krakelerte, underbygget 
tolkningen om at steinene var skjørbrente. Det var 
meget få steiner i gropa som ikke hadde disse trekkene. 
Skjørbrent stein fra hele kokegropa ble veid. Til 
sammen utgjorde dette ca 270 kg, mens anslått volum 
var ca 222 I. 

Funnmateriale 
Det ble i alt gjort 99 funn på lokaliteten, alle av et 
materiale som lignet jaspis. Da det var ønskelig å 
avklare hvilket råstoff det slåtte materialet var, ble en 
prøve av råstoffet anlyserc ved Geologisk museum, av 
avdelingsingeniør Hans-Jørgen Berg. Prøven besto av 
ca 95 % kvarts, 2-3 % kalifeltspac og resten jern
forbindelser. Ut i fra teksturen ble materialet karakte
risere som tuff. Slått materiale av samme råstoff er også 
funnet i forbindelse med Gråfjellprosjektets steinalder
utgravinger ved Rena elv, blant annet på lokalitetene 
Scene og Bjørkeli. Råstoffet er her karakterisert som 
jaspis (Scene et al. 2007) . Det er alcså usikkerhet knyt
tet til råstofftypen. Inntil dette blir avklart nærmere, 
er det foreløpig valgt å karakterisere funnmaterialet fra 
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lokaliteten ved Knubba som jaspis, slik som samme 
funnmateriale fra lokaliteter ved Rena elv. 

Ale materialet fra lokaliteten var slått, men ingen 
hadde spor av å være sekundærbearbeidet (tabell 11). 
Materialet omfatter 1 flekke, 5 mikroflekker, 30 avslag, 
17 fragmenter og 46 splinter. Alle funnene lå samlet i 
et område på ca 4 m2

, nord for kokegropa (se fig. 21). 
Ett funn ble også gjort i kokegropa. De få funnene av 
samme råstoff, konsentrert i ett område, sannsynlig
gjør at materialet er slått fra samme kjerne. Det ble 
imidlertid ikke funnet noen rest etter kjerne blant 
materialet. Heller ikke ble det påvist ubearbeidede 
overflater på noe av funnmaterialet. Trolig har en 
ferdigpreparert kjerne blitt tatt med til seedet. 
Eventuell rest av kjernen kan så ha blitt tatt med videre 
da man forlot stedet. 

Datering 
Det er vedarcsbestemt og 14C-dacerc tre prøver fra 
kokegropa (tabell 12). Da de to første 14C-daceringene 
ga et overraskende tidlig resultat, ble det valgt å sende 
inn ytterligere en prøve til "kontrolldatering". Denne 
ga nesten samme resulcat som de to øvrige dateringene. 
De daterte prøvene er tatt ut fra tre forskjellige steder 
i mekanisk lag 2. Dateringene så godt som overlapper 
hverandre. 

Figur 19: Sta.6/Knubba. Kokegropa under graving. På bildet ses Lotte Eigeland. 
Figure 19: Sta.6/Knubba. The cook pit during excavation. Lotte Eigeland is seen on the phoco. 

Figur 20: Sta.6/Knubba. Jaspisfunn fra lokal iteten. Foto: 

Ellen Cathrine Holte, KHM. 
Figure 20: Sta.6/Knubba. ]asper finds from the site. Phoco: 
Ellen Cathrine Holte, KHM. 

Kategori Antall 

Flekke 1 

:Mikroflekke 5 
Avslag 30 
Ubestemt fragment 17 

Splint 46 
Sum 99 

Tabell 11: Sta.6/Knubba. Funnmaterialet fra lokaliteten. 
Table 11: Sta.6/Knubba. The finds material from the site. 
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Figur 21: Sta.6/Knubba. Funnspredningskart. 
Figure 21: Sta.6/Knubba. Map showing dispersal of finds from the sire. 

Fosfatanalyse 
I forbindelse med utgravingen, ble det foretatt fosfat
analyse og måling av magnetisk susceptibilitet (MS) 
av jordprøver innsamlet i et kors langs x- og y-aksen 
gjennom og utenfor kokegropa, for om m ulig kunne 

pav1se eventuelle spor av menneskelig aktivitet i og 
rundt området. Analysen omfatter 14 prøver tatt ut i 
anrikningslaget, uavhengig av hvor dypt dette var i 
forhold til markoverRaten. Prøvene er tatt fra små prø
vestikk over et 50 m 2 stort område. 
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Lab.ref. Type/kontekst Prøvemateriale Alder BP Kalibrert alder 
T-18132 Trekull kokegrop, 5x8yNØ lag 2 
T-18133 Trekull kokegrop, 5x8ySØ lag 2 
Beta-216497 Trekull kokegrop, 6x8yNØ Jag 2 

Tabell 12: Sca.6/Knubba. 14C-dacerce prøver. 
Table 12: Sta.6/Knubba. 14C-dated samples. 

Furu 
Furu 
Furu 

Den høyeste fosfatverdien er målt nær funn
konsentrasjonen, mens høye verdier også er målt i og 
rundt kokegropa. Høyeste MS-verdi er målt i en jord
prøve fra gropa. Linderholm foreslår at fosfatverdiene 
burde kunne være et resultat av kulturpåvirkning, 
men trekker ingen sikre konklusjoner (Linderholm 
2006). 

Resultat 
Dateringene av kokegropa ved Knubba er de eldste av de 
undersøkte kokegropene innenfor Gråfjellområdet. 
Dateringene fra gropa overlapper hverandre, og har ytter
grenser fra BC 8150-7445. Kokegropa kan ha ha blitt 
brukt mer enn en gang, da det ble funnet skjørbrent stein 
utenfor gropa, som trolig representerer et utkast. De 
overlappende dateringene, med prøvemateriale av furu 
fra tre ulike kvadranter i lag 2, gjør det nærliggende å 
tro at trevirket daterer bruken av kokegropa. 

De fleste funnene ble gjort innenfor kun et 4 m2 

stort område, 2-3 m nord-nordvest for kokegropa. 
Funnmaterialet omfatter 99 stykker av et materiale 
tolket som jaspis. Alt materialet er slått, men ikke 
sekundærbearbeidet. Siden materialet ikke innholder 
noen klare kronologiske ledeartefakter, er det vanske
lig å plassere dette i noen bestemt fase innenfor stein
brukende tid. Teknologisk synes det likevel mulig å 
ski lle ut mikroflekkeproduksjon som en del av 
reduksjonsteknologien . Mikroflekkeproduksjon og 
bruken av jaspis i Hedmark kan knyttes til mellom-og 
senmesolitikum, og funnmaterialet kan høre hjemme 
i en av disse fasene (jf. Sjurseike 1994). 

Er så funnmaterialet og kokegropa samtidige? 
På typologisk grunnlag kan funnmaterialet være sam
tidig med kokegropa. Stratigrafisk sett kan ingen sik
ker relasjon påvises. Det ble imidlertid funnet ett 
avslag i kokegropa. Dette lå høyt oppe, i lag 1. Funnet 
kan tenkes å ha tilknytning til aktiviteten i forbindelse 
med kokegropa, men kan like godt være et tilfeldig 
resultat av knakkeaktiviteten i nærheten. Da det ikke 
er påvist andre lokaliteter i nærheten, og at området 
ved Knubba fremtrer med store myrarealer og relativt 
få tørre rabber, gjør det sannsynlig å anta en sammen
heng mellom funnene og kokegropa. Da disse utgjør 
en nær, romlig relasjon på det lille høydedraget, synes 
det mest nærliggende å se dem som resultat av ett opp
hold, enn som flere uavhengige opphold på samme 
sted over et lengre tidsrom. 

Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner på 
bakgrunn av de målte fosfatverdiene, men verdiene 
representerer sannsynligvis menneskelig aktivitet på 
lokaliteten. 
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ENKELTLIGGENDE KOKEGROPER 

KOKEGROP KoK.1 /KNUBBETJERN 

NIKU ID 1023749, C.54479 

BC 7845-7500 
BC 7690-7445 
BC 8150-7720 

Gnr./bnr.: Knutstuen/Gammelstu og Maristuen, 
36/11 
Feltleder: Per Persson 
Innberetning: Persson, P. 2006a 
Tidsrom: 03.06.-13 .06.2005 
Tidsforbruk: 28 dagsverk 
Utgravd areal: 9 m 2

, avtorvet areal: 52 m 2 

Innledning 
På en flat, tørr rabb i myrområdet nær Knubbetjern, 
nord i regionfeltet, registrerte NIKU i 2000 en stein
alderlokalitet, ID 1023561, og to kokegroper ID 
1023748 og ID 1023749. Området valgt ut for prøve
stikking, ble gjort primært ut fra funnet av de to koke
gropene som lå med ca 30 meters mellomrom. Det ble 
tatt et prøvestikk i begge gropene. I tilknytning til 
gropene ble det tatt 56 prøvestikk fordelt på to flater. 
I to stikk ble det gjort artefaktfunn av kvartsitt. Den 
ene kokegropa, Kok. I, fremsto som sirkulær med 
svakt markert voll, og målte 3, 1 mi ytre diameter, 1,5 
m i indre diameter, og var 0,3 m dyp. Den andre koke
gropa, Av.9 (ID 1023748), fremsto meget svakt mar
kert og uten synlig voll, og målte 1,2 m i diameter 
(R.isbøl et al. 2001: 36-38, 46). 

Ved utgravingen ble steinalderlokaliteten, Av.8 
(ID 1023561), og den ene kokegropa, Av.9 (ID 
1023748), avskrevet (Persson 2006a). Ingen av kvart
sittstykkene fra registreringen viste sikre kjennetegn 
på å være slått. 

Beliggenhet og topografi 
Lokaliteten ligger ca 830 moh., på nordvestsiden av et 
stort, flatt "nes" i et større myrområde og ca 100-150 
m sørøst for det største av flere myrtjern i området; 
Knubbetjernet. "Neset" er bevokst med spredt små
gran, bjørk, einer og lyng. Terrenget er åpent og med 
god utsikt til Store Haraåsen i sørvest, Fagerfjellet i 
vest og Desetknubben mot øst. 

Stratigrafi 
Jordprofilen på lokaliteten var en typisk podsolprofil, 
med torv-, utvaskings- og utfellingslag. Undergrunnen 
på flara var jevnt over tørr med et inntil 10 cm tykt 
torvlag over et 5 cm tykt utvaskingslag. På vestre del 
av rabben, hvor der ble prøvestukket under utgravingen, 
var det i de fleste stikkene et opptil 30 cm tykt torvlag. 
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Målsetning og problemstilling 
Målsetninger for undersøkelsen var å datere koke
gropene, dessuten belyse den eventuelle sammenhen
gen mellom kokegropene og kvartsittfunnene, og om 
det fantes andre strukturer og slåtte arcefakcer på 
stedet. 

Metode 
Ved undersøkelsen ble det i tilknytning til den ene 
kokegropa, Kok. 1, torvet av et område på 5,5x5,5 m. 
En 20 cm bred profilbenk, orientert øse-vest, ble satt 
igjen tvers over kokegropa. Nordre halvpart av gropa 
ble gravd. Etter undersøkelsen ble det samlet inn jord
og steinprøver fra kokegropprofilen til OSL-dacering. 
Det ble også samlet inn 11 jordprøver fra kokegropa, 
og rundt denne, til fosfat- og MS-analyse. I tilknytning 
til den avskrevne kokegropa, Av.9, ble det torvet av et 
5,7x l ,2 m stort område. En sjakt ble gravd gjennom 
strukturen. Lokaliteten for øvrig ble undersøkt ved 
manuell avtorving og graving av flere mindre fele. Nær 
kokegropa Kok. I ble det gravd tre meterruter i ett lag. 
Ca 5 m vest for kokegropa, i tilknytning til NIKUs 
funnførende prøvescikk "A", ble det avtorvec et område 
på lx4 m og gravd tre meterruter i ett lag. Omtrent 
23-33 m nord for Kok. I , ved NIKUs funnførende 
prøvestikk "Ac" ble det gravd fire meterruter, i to lag 
(20 cm dypt). I tillegg ble det tatt 16 prøvescikk mot 
myrkanten i vestre del av rabben . Stikkene var ca 
0,3x0,3 m store. Massene under torvlaget i stikkene 
ble såldet. 
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Utgravingen 
Prøvestikket fra registreringen i kokegropa viste en 
profil med torvlag fra 0-10 cm dybde, skjørbrent stein 
fra 10-15 cm dybde, og et kullag fra 15-20 cm dypt. 
Gropa fremsto før avtorving som oval og med markert 
voll. Vollen fremsto svakere markert etter avcorving av 
strukturen. Gropas indre diameter etter avtorving var 
ca 2, 1 x 1,3 m. Ved snitting ble gro pas avgrensning 
tydeligere. Vollen var utvasket og ucvaskingslaget stoppet 
ved gropas nedskjæringer. Det var ikke ucvaskingslag 
under torva som dekket selve gropa. Gropa hadde 
største utstrekning i toppen, ca 1,4 m i øst-vestlig retning. 
Den noe ujevne bunnen av gropa målte ca 1,3 m øst
vest. Dybden på gropa, måle fra under torva, var på 
opptil 20 cm. Massen i gropa besto av kullblandet 
sand, skjørbrent stein og enkelte ku llkonsentrasjoner 
mot bunnen. Det ble funnet forholdsvis lite skjø r
brent stein i og rundt gropa. Skjørbrente steiner fra 
den utgravde halvdelen av kokegropa ble veid. Til 
sammen utgjorde dette 121 kg stein. 

Datering 
Det er vedartsbescemt og 14C-dacert en prøve fra koke
gropa. Prøven ble tatt ca 20 cm dypt, måle fra markover
flaten, i bunnen under laget med skjørbrent stein. 
Prøven som var av furu ble datert til BC 5 510-4940 
(Beta-205994). Jord- og steinprøver fra kokegropa er 
også datert, ved metoden OSL. Daceringsresulcatene 
er fremseilt i tabell 13 og 14. 

Figur 22: Kok. l /Knubbetjern. Profil gjennom kokegropa, sett mot sør. 
Figure 22: Kok. l /Knubbetjern. Photo of the cook pir in section raken from the north. 
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Figur 23: Kok.1/Knubbetjern. Profilceging av kokegropa. Sett mot sør. 
Figure 23: Kok.1/Knubbetjern. Seccion drawing of the cook pit, seen from the north . 

Fosfatanalyse 
I forbindelse med utgravingen , ble det foretatt fosfat
analyse og måling av magnetisk susceptibilitet (MS) 
av jordprøver innsamlet langs profilen gjennom Kok. I 
og rett sør for gropa, for om mulig å kunne påvise 
eventuelle spor av aktivitet i og rundt området. 
Analysen omfatter 11 prøver tatt ut i utfellingslaget, 
uavhengig hvor dypt dette var i forhold til markover
fl.aten. Prøvene er tatt fra små prøvestikk over et 15 m2 

stort område (Linderholm 2006) . 
Kun en prøve tatt en drøy meter sør for kokegropa 

oppviste et forhøyet fosfatinnhold i forhold til resten av 
prøvene. Målingen av MS ga ingen avvikende verdier. 

Resultat 
Ved utgravingen viste kokegropa Kok. I seg å ligne 
øvrige kokegroper fra steinalder undersøkt i 
Gråfjellområdet. Det ble funnet forholdsvis lite skjør
brent stein i og rundt gropa, noe som kan indikere at 
gropa er brukt bare en gang. Resultatene fra fosfat- og 
MS-undersøkelsen kunne ikke vise til spor etter men
neskelig påvirkning. 

Ved utgravingen ble den registrerte steinalder
lokaliteten, Av.8 (ID 1023561 ), og den ene koke
gropa, Av.9 (ID 1023748) , avskrevet (Persson 2006a). 
Disse er nærmere omtalt under på side 51. 
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KoKEGROP KoK.2/DESETKNUBBEN 

NIKU ID 1045129, C.54480 
Gnr./bnr.: Knutstuen/Moen, 36/6 
Feltleder: Per Persson 
Innberetning: Persson, P. 20066 
Tidsrom: 14.06.-17.06.2005 
Tidsforbruk: 15 dagsverk 
Utgravd areal: 15 m2

, avtorvet areal: 30 m2 

Innledning 
En kokegrop ble registrert nord i regionfeltet på en 
rygg i et myrområde, nær Desetknubben, av arkeolog 
Kjetil Skare, Hedmark fylkeskommune, i 2002. Gropa 
fremsto med tydelig voll og målte 1,8 m i ytre diameter 
og var 0,4 m dyp. Kull og skjørbrent stein ble påvist 
ved prøvestikking (j f. NIKUs regisrreringsdatabase). 

Beliggenhet og topografi 
Kokegropa ligger ca 800 moh. , på en lav, tørr rygg i 
ellers meget myrlendt terreng, nordvest for berget 
Desetknubben, og mellom to mindre bekker som renner 
ut i bekken Knubba. 

Stratigrafi 
Jordprofilen på den lille ryggen der kokegropa lå, var 
en typisk podsolprofil , med torv-, utvaskings- og 
utfellingslag. Tykkelsen på utvaskingslaget varierte, 
men var kun noen få centimeter tykt i undersøkelses
området. Det avtorvede området i tilknytning til 
gropa tilsvarte omtrent hva som var tørr mark på 
ryggen. 
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Målsetning og problemstilling 
Målsetninger for undersøkelsen var å datere koke
gropa, og å undersøke om det fantes andre strukturer 
og slåtte artefakter på stedet. 

Metode 
I tilknytning til kokegropa ble det torvet av et 6,5x4,5 
m stort område. En 20 cm bred profilbenk, orientert 
nordvest-sørøst, ble satt igjen tvers over kokegropa. 
Søndre halvpart av gropa ble gravd. Det ble også gravd 
et sammenhengende felt i meterruter og ruter a 0,8 m2 

rundt gropa. Det ble tatt ut jord- og steinprøver til 
OSL-datering fra kokegropprofilen. 

Figur 24: Kok.2/Desetknubben. Kokegropa etter avtorving. 
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Utgravingen 
Gropa fremsto før avtorving som sirkulær og med 
markert voll. Etter avtorving var bare voll mot nordøst 
synlig. Gropas utstrekning i toppen var 1, 1 m i nord
vest-sørøstlig retning, mens bunnen målte 0,9 m. 
Dybden på gropa, målt fra under torva, var drøyt 10 
cm. Profilen viste et inntil 10 cm tykt torvlag over et 
ca 10 cm tykt lag med ku llblandet sand og skjørbrent 
stein. Kullprøve ble tatt fra dette laget. Skjørbrente 
steiner fra den utgravde halvdelen av kokegropa, samt 
steiner funnet rundt gropa, ble veid. Til sammen 
utgjorde dette 74 kg stein. 

Figure 24: Kok.2/Desetknubben. The cook pit after surface stripping. 
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Figur 25: Kok.2/Desetknubben. Profiltegning av kokegropa, sett mot nordøst. 

1 m 

Figure 25: Kok.2/Desetknubben. Section drawing through the cook pit, seen from the south-west. 
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Datering 
Det er vedartsbestemt og 14C-datert en trekullprøve 
fra kokegropa. Prøven (furu) ble datert til BC 5845-
5730 (TUa-5488). Jord- og steinprøver fra kokegropa 
er også datert, ved metoden OSL. Resultatene er frem
stilt i tabell 13 og 14. 

Fosfatanalyse 
I forbindelse med utgravingen, ble det foretatt fosfat
analyse og måling av magnetisk susceptibilitet (MS) 
av jordprøver innsamlet fra små prøvestikk lagt i et 
kors gjennom gropa og rett sør for denne, for om 
mulig kunne påvise eventuelle spor av menneskelig 
aktivitet i og rundt området. Analysen omfatter 11 
prøver tatt ut i anrikningslaget, uavhengig hvor dypt 
dette var i forhold til markoverflaten. Prøvene er tatt 
fra små prøvestikk over et 25 m2 stort område. Ingen 
av jordprøvene hadde forhøyet fosfatinnhold. 
Målingen av MS viste gjennomgående lave verdier 
(Linderholm 2006). 

Resultat 
Det ble ikke gjort artefaktfunn på lokaliteten. 
Skjørbrent stein fra den utgravde halvdelen av koke
gropa utgjorde 7 4 kg. Anslagsvis kan samlet vekt for 
skjørbrent stein i hele gropa være ca 95 kg. Noe skjør
brent stein ble funnet utenfor gropa, og det kan tenkes 
at ytterligere stein ligger utenfor det undersøkte området. 
Skjørbrent stein utenfor kokegropa kan representere 
et utkast, noe som indikerer at gropa kan ha blitt brukt 
mer enn en gang. Sammenlignet med kokegropa ved 
Kvernbekktjern, Sta.5, hvor 320 kg skjørbrent stein 
ble veid, er mengden i gropa ved Desetknubben 
betydelig mindre. 

De analyserte jordprøvene i tilknytning til koke
gropa, fosfatanalysen og måling av MS, viste gjennom
gående lave verdier. Forklaringen til dette kan være at 
aktiviteten på stedet har vært av begrenset omfang. 

LOKALITETER SOM ER AVSKREVET ETTER 
FELTUNDERSØKELSEN 

STA.1,Av/TIERTJERN 
NIKU ID 1023984 
Gnr./bnr.: D eset skog/Deset Søndre, 38/8 
Feltledere: Silje Fretheim og Hilde R. Amundsen, 
2003 og Per Persson, 2005 
Innberetning: Fretheim, S. & Amundsen, H . 2004a, 
Persson, P. 2006c 
Tidsrom: 30.06.-11.07.2003 og 20.06.-24.06.2005 
Tidsforbruk: 29 dagsverk 
Utgravd areal: 12 m2, avtorvet areal: 12 m2 

Innledning 
Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking på en morene
rygg nordøst for Tiertjern, i sørlig del av regionfeltet, 
under NIKUs registreringer i 2000. Det ble i alt tatt 
124 prøvestikk oppe på moreneryggen for påvisning 
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og avgrensning av steinalderspor. Noen få prøvestikk 
ble også tatt i skråningen ned mot myrområdet i sør, 
og ett enkelt prøves tikk ble tatt i selve myra. Lokaliteten 
ble påvist på en flate mot den sørlige kanten av morene
ryggen, ned mot myra, hvor det i fire stikk ble gjort 
artefaktfunn av kvartsitt. Ingen av funnene kunne gi 
nærmere typologisk datering enn steinbrukende tid. 
Da funnene ble gjort nær skråningskanten, tenkte 
man seg muligheten av at deler av lokaliteten kan ha 
rast ut i myra. Det ble konkludert med at mulig skjør
brent stein som ble funnet ved prøvstikkingen, mest 
sannsynlig var resultat av frostsprengning (Ris bøl et al. 
2001:27-29). 

To andre steinalderlokaliteter, ID 1023988 og 
ID 1023987, er registrert nordvest og nordøst for 
Tiertjern, og inngår i vernesonen rundt vannet. På 
lokalitet ID 1023988 ble det ved registreringen funnet 
et avslag av rød kvartsitt og en mikroflekkekjerne/kjerne
fragment av flint. På lokalitet ID 1023987 ble det ved 
registreringen funnet åtte avslag og avslagsfragment av 
grå og gråbrun kvartsitt (Ris bøl et al. 2001 :23-29). 
Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) har i regi av 
NIKU utført pollenanalyser ved Tiertjern (Solem i 
Risbøl et al. 2002a:290-293). Resultatene er nærmere 
beskrevet under. 

Sta. l /Tiertjern var den første lokaliteten som 
ble gravd ut i 2003 (Fretheim & Amundsen, H . 
2004a). En tilleggsundersøkelse ble utført på lokaliteten 
i 2005 (Persson 2006c). 

Beliggenhet og topografi 
Lokaliteten ligger på en stor østvest-gående morene
rygg, 600 moh. og ca 70 m nordøst for Tiertjern, i et 
større myrlandskap mellom Tørråsen i vest og 
Jernskallen i nordøst. Sør for myrområdet ligger en 
mindre, parallell rygg tett ved det lille vannet Tiertjern. 
Nord og vest for den store moreneryggen er det myr
områder. Vegetasjonen på moreneryggen er forholds
vis åpen, med en del furu og enkelte grantrær, samt 
noe småbjørk og einer. Undervegetasjonen består av 
mose og reinlav, med partier av blåbærlyng innimellom. 
Flere store steinblokker ligger i vestre del av selve 
lokalitetsflata. 

Stratigrafi 
Jordprofilen på lokaliteten var en typisk podsolprofil, 
med torv-, utvaskings- og utfellingslag. Undergrunnen 
på fl ata er jevnt over tørr med et inntil 7 cm tykt 
torvlag over et 10-15 cm tykt utvaskingslag. 
Løsmassene var svært stein- og grusblandet. Grunnen 
på hele moreneryggen er full av naturlig oppsprukket 
kvarts og kvartsitt som stammer fra store konglomerat
blokker i området. 

Målsetning og problemstilling 
Målsetninger for undersøkelsen i 2003 var å få mulig
het til å datere lokaliteten , og få en indikasjon på 
aktiviteter på stedet. 
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Figur 26: Sra. l ,Av/Tiercjern . Flyforo over Tiercjern . Urgravingsfelrer ligger i bakgrunnen, ved releer. 
Figure 26: Sra. l ,Av/Tiercjern . Aerial phoro ofTiercjern, rhe excarion area is seen in rhe background nexr ro rhe rem. 

Det ble i 2005 foretatt en tilleggsundersøkelse 
av lokaliteten på bakgrunn av spørsmål knyttet til 
funnmaterialet (Persson 2006c). Det tidligere innsamlede 
kvartsitt- og kvartsmaterialet fra lokaliteten hadde i 
etterkant av utgravingene blitt gjenstand for diskusjon 
i forhold til om det virkelig var bearbeidet av mennes
ker. Målet var å undersøke om det i det hele tatt hadde 
vært en lokalitet på stedet i steinbrukende tid. 

Metode 
Til sammen er det avtorvet og gravd i alt 12 m2, i to 
mekaniske lag på 10 cm. Jordprøver til fosfatanalyse 
ble samlet inn ved tilleggsundersøkelsen. 

Utgravingen 
Ved registreringen ble det i fire stikk gjort artefakt
funn; betegnet som fire sikre avslag, ett sannsynlig 
avslagsfragment og en kjerne. Alle funnene var av 
kvartsitt, de fleste i en grårosa, finkornet type. 
Topografien eller prøvestikkundersøkelsen kunne ikke 
gi noe entydig svar på lokalitetens utstrekning. To av 
de positive stikkene lå nær hverandre, men det var 
flere negative stikk mellom disse og de to øvrige positive 
stikkene (Risbøl et a!. 2001:27-29). 

Ved oppstarten i 2003 ble det valgt å grave et 
område a 6 m 2 i tilknytning til positive prøvestikkene 
fra registreringen. Ved tilleggsundersøkelsen i 2005 
ble det gravd ytterligere 6 m 2 i fortsettelsen av de tid
ligere gravde rutene. 

Fosfatanalyse 
I forbindelse med utgravingen i 2005, ble det foretatt 
fosfatanalyse og måling av magnetisk susceptibilitet 
(MS) av jordprøver fra lokaliteten, for om mulig å 
kunne påvise eventuelle spor av menneskelig aktivitet 
i og rundt området (Linderholm 2005) . Analysen 
omfatter 52 prøver tatt ut i utfellingslaget, uavhengig 
av hvor dypt dette var i forhold til markoverAaten. 
Prøvene er tatt fra små prøvestikk over et 2400 m2 (60 
x 40 m) stort område. 

Fosfatinnholdet i prøvene er kvantitativt høye. 
Linderholm mener dette kan skyldes boplassaktivitet 
på stedet, men at det også kan forklares med at grunnen 
er rik på apatitt, et fosfatmineral , som gir høye bak
grunnsverdier. Alternativt kan jerninterferens ved 
fosfatbehandlingen ha resultert i generelt for høye 
kvantifiserte nivåer, hvilket er et kjent analytisk problem 
ved sitronsyremetoden. Det er høye fosfatverdier ca 10 m 
øst og nord for utgravingsfeltet. Fra dette området er 
det kun tatt ut få jordprøver til analyse. Det er derfor 
ikke mulig å relatere de høye verdiene i sammenheng 
med en eventuell boplassaktivitet. 

For å datere høye fosfatverdier, må man kunne 
relatere disse til dateringer av aktivitetsspor på stedet. 
Fosfatprøver i seg selv kan ikke dateres . Det ligger to 

kullgroper innti l utgravingsfeltet, og ut fra fosfat
analysen trenger ikke aktivitet på stedet å ha vært i 
steinalder. Forhøyde MS-verdier kan settes i sammen
heng med oppvarming av grunnen, for eksempel i 
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forbindelse med kullbrenning. MS-verdiene er for
holdsvis lave. Høyere verdier finnes vest og nord for 
utgravingsfeltet, og sammenfaller delvis med de høye 
fosfatverdiene. Variasjon i MS-verdier kan imidlertid 
skyldes naturlige forhold. Resultatene fra fosfat- og 
MS-undersøkelsen kan ikke gi noe entydig belegg for 
at det har vært bosetting eller aktivitet på stedet. 

Pollenanalyse 
I forbindelse med registreringene i 2001, utførte 
Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) pollenanalyser 
ved Tiertjern i regi av NIKU (Solem i Risbøl et al. 
2002a:290-293). Formålet med undersøkelsen var å 
undersøke om det var mulig å relatere kullstriper i de 
eldste sedimentene med aktivitet på de tre registrerte 
steinalderlokalitetene ved tjernet. 

I en myr 20 m øst for tjernet ble der ratt ut en 
sedimentkjerne med en dybde på 265 cm. Prøven er 
bare delvis analysert. Det er utført torvstratigrafiske 
undersøkelser samt pollenanalyse av nederste del av 
kjernen. Det ble påvist forkuller materiale i horisontale 
striper, konsentrert til de dypeste lagene og noen 
nivåer høyere opp. Kullfragmentene kan enten komme 
fra ildsteder i forbindelse med steinalderlokalitetene 
ved Tiertjern, eller de kan ha sammenheng med skog
brann i området. De nederste 60 cm av kjernen , fra 
205 cm till 265 cm dybde, ble analysert for å kunne 
vurdere brannaktiviteten nærmere. I alt ble det under
søkt 13 prøver fra dette nivået, og i fire fant man kull
fragmenter. Funn av brent torv viste at der hadde 
brent på stedet. Tre 14C-dateringer er utført fra dette 
partier. Lagene ble datert ril mellom BC 7925-6335. 
265 cm-nivået er datert til BC 7925-7625, 240 cm
nivået er datert til BC 7295-7050, og 205 cm-nivåer 
er datert til BC 6430-6335 . 

Pollendiagrammet fra Tiertjern viser en vegeta
sjonsutvikling der furu var det dominerende treslaget 
allerede BC 7925-7625. I de dypeste nivåene finner vi 
også mindre mengder hassel og or, samt relativt rikelig 
med pollen fra lyngvekster og spredte funn av einer
pollen. Selv om det var en massiv dominans av furu
pollen, har landskaper likevel ikke hatt tett skog i 
steinalderen. 

Ved den første kullforekomsten i torva på 265-
260 cm-nivået, vises ingen tilbakegang i mengden tre
pollen. Høyere opp i sedimentkjernen, ved 240 cm
og 225 cm-nivået, er der imidlertid sammenfall 
mellom kullforekomst og tilbakegang i trepollen . 
Dette er tolket som at den første kullforekomsten kan 
stamme fra bål på de nærliggende steinalderlokalicerene, 
mens det på der høyere, og yngre nivået tolkes i 
sammenheng med skogbrann. 

Resultat 
Ved utgravingen i 2003 ble der samlet inn materiale av 
kvartsitt, samt noe kvarts . Da det var store mengder 
naturlig oppsprukket kvartsitt og kvarts i undergrunnen, 
fant man det til eider vanskelig å skille mellom artefakter 
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og ikke-artefakter på lokaliteten. Mye materiale ble 
forkastet i felt, men en del ble også tatt inn til nær
mere vurdering. Under katalogiseringsarbeidet ble 
over 70 % av det innsamlede materialet avskrevet som 
artefakter. Det gjenstående, samlede funnmaterialet 
fra Sca. l utgjør 134 funn. I rapporten bemerkes det at 
der også blant disse finnes en del fragment som ikke 
utvetydig kan tolkes som spor etter menneskelig 
aktivitet. Det ble ikke påvist skjørbrent stein under 
utgravingen. I likhet med konklusjonen gjort under 
registreringen, ble samtlige oppsprukne stein vurdert 
som frostsprengte. 

Lokaliteten er avskrevet etter en ny gjennom
gang av det innsamlede kvarts- og kvartsittmaterialet 
fra registreringen og utgravingen (i 2003). Materialet 
viste ikke tegn til å ha blitt bearbeidet av mennesker 
(se vedlegg 1). Etter tilleggsundersøkelsen i 2005 ble 
det også konkludert med at det innenfor undersøkelses
området ikke var noe av materialer som kunne tilsi at 
det hadde vært en lokalitet på seedet i steinbrukende 
tid. 

Resultatene fra fosfat- og MS-undersøkelsen 
kan ikke underbygge ar det har vært bosetting eller 
aktivitet på stedet. 

Ved pollenanalysen er det 5 cm avstand mellom 
de analyserte nivåene i sedimentkjernen. Dette kan 
tilsvare ar det er drøyt 100 år mellom hver prøve. Mye 
kan ha skjedd i mellomtiden, og etter en skogbrann 
tar det ikke mange tiår før skogen tar seg opp igjen. 
Kullet er ikke vedartsbesremt, og kan alternativt være 
resultat av lyngbrann. Hvorvidt kullfragmentene skyldes 
ildstedsaktivitet fra de andre registrerte lokalitetene 
ved vannet, eller er resultat av skogbrann, er vanskelig 
å avgjøre. Pollenanalysen viser at området har vært 
mye tørrere enn det er i dag, spesielt under eldre stein
alder. Sedimentene viser at myra rundt Tiertjern inne
holder hvitmose i de øverste 30 cm. Dette tyder på 
begynnende gjenvoksing av tjernet. 

SrA.2,Av/ØsTRE ÆRA 

NIKU ID 1023241 
Gnr./bnr.: Jøssaasen Skog/Viken, 28/6, 33/4, 38/1 , 
13, 93/1 
Feltledere: Silje Fretheim og Hilde R. Amundsen 
Innberetning: Fretheim, S. & Amundsen, H. 20046 
Tidsrom: 14.-30.07.2003 
Tidsforbruk: 26,5 dagsverk 
Utgravd areal: 9,1 m2

, avtorvet areal: 9,1 m2 

Innledning 
Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking i en grop på 
en morenerygg ved elva Østre Æra, i sørøstlig del av 
regionfeltet, under NIKUs registreringer i 1999. Det 
ble tatt i alt seks prøvestikk nede i, og sør for gropa. 
Kun ett stikk ga funn i form av to kvartsittavslag. I fire 
øvrige stikk ble der funnet stein som ble tolket som 
skjørbrent. Gropa hadde en utstrekning på 8,5 m 
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nord-sør og 6 ,7 m øst-vest, og en dybde på inntil 1,0 
m. Gropa hadde svakt markerte voller i sør-sørvest. 
Form og ytre mål hadde mulige fellestrekk med grop
tufter fra steinalder på Rødsmoen i Åmot kommune 
og på Svevollen i Elverum kommune (Boaz 1997, 
Fuglestvedt 1992) . Stratigrafien i prøvestikkene ga 
ingen entydig avklaring på hvorvidt gropa kunne tolkes 
som en groptuft fra steinalder. Det ble imidlertid 
påpeke at få funn og mangel på diagnostiske trekk ved 
groptuft som mødding, skjørbrente steiner og brente 
bein, kunne indikere at gropa var en naturlig forsenkning 
i terrenget (Risbøl et aL 2000:20-22). 

Beliggenhet og topografi 
Lokaliteten ligger ca 550 moh. i en markert for
senkning på kanten av en morenerygg. Elva Østre 
Æra renner ca 80-100 m vest-sørvest for lokaliteten. 
Området er bevokst med spredt gran og bjørk, og 
undervegetasjonen består av mose og lyng. Fra morene
ryggen er det en bratt skråning i vest til en elveterrasse 
som ligger mellom lokaliteten og elva. I elveterrassen 
finnes spor etter flere gamle elveløp. Rundt 30-40 m 
øst for lokaliteten er det store myrområder. 

Stratigrafi 
Jordprofilen på lokaliteten var en typisk podsolprofil , 
med torv-, utvaskings- og utfellingslag. Grunnen i 
området består av morenesrein i varierende størrelse. 

Målsetning og problemstilling 
Et hovedmål med undersøkelsen av lokaliteten var å få 
en avklaring på om det dreide seg om en groptuft fra 
steinalder. 

Metode 
Undersøkelsen ble gjort ved å grave en nord-sør
gående sjakt i forsenkningen, fra topp av mulig voll i 
sør, gjennom forsenkningen , ril topp markoverflate i 
nord. Sjakta ble inndelt i 13 meterruter, dele av en 30 
cm bred profilbenk, og gravd på konvensjonelt vis. De 
vestre rutene ble gravd enheter på 20 x 50 cm, mens 
de østre ble gravd i kvarte ruter a 50 x 50 cm. Det ble 
gravd i to mekaniske lag på 10 cm. I tillegg ble to ruter 
i lag 3 gravd. Foruten sjakta ble det gravd et prøvescikk 
i vollen i sør. 

Utgravingen 
Ved registreringen ble det gjort funn kun i ett stikk i 
form av co kvartsittavslag, hvor det ene er beregnet 
som avslag/fragment med perpendikulær retusj. Det 
foreslås ar avslaget kan være mulig fragment av bor, 
med avbrukket discalende. Funnene ga ingen mer 
presis daceringsramme enn steinbrukende tid. Tre 
prøvestikk, inkludert det funnførende stikket, ble tatt 
i forsenkningen. Tre øvrige stikk ble tatt sør for for
senkningen (Risbøl et aL 2000:20-22 , 98). 

Ved undersøkelsen valgte man å grave en sjakt 
gjennom forsenkningen, da man antok at dette ville 
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avklare om forsenkningen var et resultat av naturlige 
eller kulturelle prosesser. Også et ca 90 cm dypt prøve
stikk ble gravd i vollen for å undersøke om denne var 
naturlig. Der ble sortert ut og veid 57 kg stein som ble 
tolket som skjørbrente. Der ble imidlertid uttrykt tvil 
under gravingen om steinene var skjørbrente eller 
ikke. 

Resultat 
Undersøkelsen konkluderte med at det med rimelig 
scor sikkerhet hadde vært en lokalitet på seedet, men at 
forsenkningen var en naturlig formasjon og ikke en 
groptuft. Ut fra funnmaterialet kunne lokaliteten ikke 
dateres nærmere enn til steinbrukende tid. De få funnene 
anrydet et kortvarig opphold, mens funn av skjørbrent 
stein kunne likevel indikere aktivitet av et visst 
omfang. 

Det innsamlede funnmaterialet besto i hoved
sak av avslag/avfall av grov kvartsitt, samt noe kvarts. 
De store mengdene naturlig oppsprukket kvartsitt og 
kvarts i undergrunnen gjorde det til tider vanskelig å 
skille mellom artefakcer og ikke-arcefakter på lokaliteten. 
Under katalogiseringsarbeidet ble hoveddelen, 86 %, 
av materialet avskrevet, slik at det samlede materialet 
fra Sta.2 utgjør 55 funn. I rapporten er det notert at 
det også blant disse finnes en del fragment som ikke 
utvetydig kan tolkes som spor etter menneskelig 
aktivitet. 

Lokaliteten er avskrevet etter en ny gjennom
gang av det innsamlede kvarts- og kvartsittmaterialet 
fra registreringen og utgravingen. Materialer viste ikke 
tegn til å ha blitt bearbeider av mennesker (se vedlegg 
1). Steinene sortert ut som skjørbrente, er vurdert som 
naturlig stein fra den stedlige morenen. 

STA.4,Av/SuMPMYREN 
NIKU ID 1036747 
Kilde/Kilde, 32/ I 
Feltleder: Marianne Bugge Kræmer 
Innberetning: Kræmer, M. B. 20046 
Tidsrom: 05.07.-06.08.2004 
Tidsforbruk: 94 dagsverk 
Utgravd areal: 38 m2, avcorvet areal: 328,5 m2 

Innledning 
Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking på en tørr 
rabb i et myrområde i sørlig del av regionfeltet, under 
NIKUs registreringer i 200 I. Det ble i alt tatt ti prøve
stikk. I to stikk ble det gjort artefaktfunn, mens det i 
tre stikk ble påvist skjørbrent stein. Funnene ga ingen 
mer presis dateringsramme enn steinbrukende tid 
(Risbøl et al. 2002a:28) . 

Beliggenhet og topografi 
Lokaliteten Sta.4 ligger ca 400 moh. på en av flere 
tørre rabber i myrområdet ca en kilometer sørøst for 
Deisjøen. Rabben er bevokst med furu, og under
vegetasjonen består av mose, reinlav og lyng. Rundt 
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200 m nordøst for rabben var det et delvis gjengrodd 
vann og svært våt myr, hvilket var med på å gi lokali
teten navnet "Sumpmyren" under utgravingen. Sta.3/ 
Tjernpytten, ligger ca 350 m øst-nordøst for 
lokaliteten. 

Stratigrafi 
Jordprofilen på lokaliteten var en typisk podsolprofil, 
med torv-, utvaskings- og utfellingslag. Grunnen 
området består av morenesrein i blandet størrelse. 

Målsetning og problemstilling 
Målsetninger for undersøkelsen var å få mulighet til å 
datere lokaliteten og få en indikasjon på aktiviteter på 
stedet. 

Metode 
Et 328,5 m2 stort område, rundt prøvestikkene fra 
registreringen, ble avtorvet for å få et inntrykk av 
utstrekningen på lokaliteten og for å velge 
utgravingsområde(r). Det ble gravd enkeltruter og et 
sammenhengende område. Samtlige masser fra de 
gravde kvadrantene ble såldet, med unntak av mot 
slutten av gravingen (i den mulige tufta og i sjaktene). 
Innenfor et 11 x 15 m stort område ble det til sammen 
gravd 38 m 2

. 

Utgravingen 
I ett av de ti prøvestikkene fra registreringen ble det 
funnet et avslag i grov, grå kvartsitt, et avslag i rød 
kvartsitt, samt fragmenter av steinsorter hvor der var 
vanskelig å avgjøre om de var slått. I et annet stikk ble 
det funnet en kjernelignende bit i kvarts og et mulig 
avslag i kvartsitt. I seks stikk ble det påvist stein som 
ble tolker som skjørbrent (Risbøl et af. 2002a:28). 

Der ble påvist tre mulige strukturer etter 
avtorvingen sør i felter , to sreinkonsentrasjoner 
inntil hverandre ble tolket som mulige ildsteder, og 
en ryddet flare og steinrekke ble tolket som tilhørende 
en mulig tuft. Den mulige tufta kom ril syne etter at 
lag 1 var fjerner, og ble gravd i kvadranter og to 
sjakter. Sjakt 1 ble gravd gjennom det som ble tolket 
som nordre vegg, og sjakt 2 ble gravd på tvers gjennom 
tufta. De to mulige ildstedene ble snittet. Stein tolket 
som skjørbrent ble sortert ut og veid per graveenhet; 
ril sammen ble det veid ca 600 kg. 

Datering 
Det er vedartsbestemt to kullprøver, og 14C-datert en 
prøve fra lokaliteten. Trekull fra det ene mulige ildste
der, er vedartsbestemt til furu, og 14C-datert til før
romersk jernalder, BC 390-255 (TUa-5094). 
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Resultat 
Funnene som ble innsamlet under utgravingen besto 
av avslag, fragment og splinter hovedsakelig av kvart
sitt, samt fire kvartsbiter og en bit som trolig er tektonisk 
breksje. Mye skarpkanter, oppsprukket kvartsitt og 
kvarts i undergrunnen gjorde det til tider vanskelig å 
vurdere om det innsamlede materialer var slått eller 
naturlig. En del av materialet ble forkaster etter å ha 
studert der nærmere, slik at det sto tilbake 32 funn 
regnet som sikre. 

De to mulige ildstedene ble tolket ut fra 
ansamlinger av stein som ble antatt å være skjør
brente. Det er 14C-datert trekull som ble funnet i lag 
2, sentralt i det ene mulige ildstedet. 

Ved rensing av flaten syntes det rundt det ene 
positive stikket fra registreringen å være er ryddet 
område. Grunnen i områder virket mer kompakt enn 
på flaten forøvrig, og hadde nyanseforskjell i farge 
sammenlignet med resten av den opprensede flaten. I 
utkanten av området lå en steinrekke som ble antatt å 
være satt ned i en grøft tolket som en vegg i tuft. 
Utgravingen ble derfor lagt opp for å belyse tolknings
forslaget ved graving av et sammenhengende område. 
Etter fjerning av er 10 cm tykt lag over flaten, syntes 
den ryddete området å være omgitt av steinrekker lagr 
i en oval form. Ytre mål på steinrekka/tufta var ca 3 x 
6 m . Det ble også gravd to sjakter i den mulige tufta; 
gjennom den mulige nordveggen, og tvers over tufta. 
Profilene i sjaktene viste ingen form for nedgraving 
der det var antatt å være en veggrøft. Det var ingen 
større konsentrasjoner av funn innenfor det som ble 
tolket som ei tuft enn på lokaliteten for øvrig. 

Lokaliteten er avskrevet i ettertid på grunn av 
følgende: 
• Resultater fra undersøkelsen kan ikke underbygge 

en tolkning som tuft, og må konkludere med at der 
antatt ryddete området og steinene er en del av 
undergrunnen i området. 

• En ny gjennomgang av det innsamlede kvarts- og 
kvartsittmaterialet fra registreringen og utgravingen, 
har vist at dette ikke er bearbeidet av mennesker (se 
vedlegg 1). 

Steinene som ble sortert ut som skjørbrente i for
bindelse med de antatte ildstedene og på utgravings
feltet for øvrig, er tolket som naturlig stein i den sted
lige morenen. Det er usikkert om det dreier seg om 
ildsteder eller naturlige steinkonsentrasjoner. Det 
daterte trekullet kan eventuelt ha sammenheng med 
ildstedsaktivitet på stedet i førromersk jernalder. 
Alternativt kan trekullet stamme fra en skogbrann. 
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LOKALITETER SOM ER AVSKREVET VED UNDER
SØKELSE I FELT 

.AN.7/GooFARÅSEN 
NIKU ID 1023403 
Gnr./bnr.: Viken/Jøsaasen Skog, 28/6 m.fl. . 
Feleleder: Per Persson 
Innberetning: Persson, P. 2006d 
Tidsrom: 31.05.-02.06.2005 
Tidsforbruk: 11 dagsverk 
Utgravd areal: 3 m2, avtorvet areal: 3 m2, prøvestikk: 
19 stk. 

Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking under NIKUs 
registreringer i 1999. Lokaliteten ligger ca 500 moh. , 
på vestsiden av Godfaråsen på en tørr Rate, furumo 
med småbjørk, mose og lyng, og med myrområder i 
vest. Et lite tjern ligger ca 50 m vest for lokaliteten. 
Det ble i alt tatt seks prøvestikk. I to av stikkene ble 
det funnet to avslag av jaspis og ett avslag av kvartsitt. 
Det ble også observert skjørbrent stein i ett stikk 
(Risbøl et al. 2000:21-22). 

Ved utgravingen ble det avtorvet og gravd et 
sammenhengende felt på 3 m2 rundt de to positive 
prøvestikkene fra registreringen, og tatt ytterligere 19 
prøvestikk i området. Det ble ikke gjort noen sikre 
funn verken av jaspis eller av noe annet materiale. Det 
ble heller ikke påvist noen strukturer. Det ble derimot 
funnet et større stykke rødlig skifer som kunne minne 
om jaspis. Steinen viste ingen spor etter bearbeiding, 
men overflaten var forvitret og mindre biter løsnet lett 
fra den. De to avslagene tolket som jaspis ved NIKUs 
registrering, er trolig av dette skifermaterialet. 

Av.8 OG 9/KNUBBETJERN 

NIKU ID 1023561, 1023748 
Gnr./bnr. : Knutstuen/Gammelstu og Maristuen, 36/11 
Feleleder: Per Persson 
Innberetning: Persson, P. 2006a 
Tidsrom: 03.06.-13.06.2005 
Tidsforbruk: 28 dagsverk 
Utgravd areal: 9 m2, avtorvet areal: 52 m2, prøvestikk: 
17 stk. 

Lokaliteten (Av.8, ID 1023561 lokalitet, og Av.9, ID 
1023748 kokegrop) ble påvist ved prøvestikking 
under NIKUs registreringer ved Knubbetjern i 2000. 
Lokaliteten ligger ca 830 moh. Det ble registrert to 
kokegroper som lå med ca 30 meters mellomrom. Det 
ble tatt et prøvestikk i hver av kokegropene. I til
knytning til gropene ble det tatt 56 prøvestikk fordelt 
på to Rater. I ett stikk ble det funnet noe som ble tolket 
som en Rekke av kvartsitt, og i et annet stikk ble det 
funnet et Rekkelignende avslag av kvartsitt. Funnene 
gjorde at stedet ble definert som en lokalitet. Det ble 
påpekt at det omtrent ikke ble funnet naturlig kvart
sitt i området (Risbøl et al. 2001 :36-38, 46) . 

Ved utgravingen startet man med å snitte de to 
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kokegropene. Det kunne konstateres at den ene gropa, 
som fremsto som en svakt markert forsenkning, var en 
naturformasjon (Av.9), og den ble derfor avskrevet . 
Det ble det verken funnet stein som kunne bestemmes 
som skjørbrent, eller ansamlinger med trekull i for
senkningen. Den andre var en regulær kokegrop 
(Kok.I) (se side 42). 

I nærområdet til kokegropa (Kok.1) ble det 
gravd fem kvadratmeterruter. Med unntak av enkelte 
mulige skjørbrente stein ble det ikke gjort funn. I et 
parti ca 30 m nord for gropa, nær ett av NIKUs positive 
prøvestikk, ble det gravd fire kvadratmeterruter. I områ
det mot myrkanten i vest ble det tatt 17 prøvestikk, 
men ingen funn ble gjort. Det ble funnet kvartsitt 
under utgravingen, selv om registreringsopplysningene 
antydet at denne bergarten ikke fantes der. Ingen av 
kvartsittstykkene fra registreringen eller de som frem
kom ved graving, viste imidlertid sikre kjennetegn på å 
være slått. 

Undersøkelsen avsluttet med en bekreftet koke
grop (Kok. 1) , men den andre gropa (Av.9) og selve 
"steinalderlokaliteten" (Av.8) ble avskrevet. Da områ
det der kokegropa ligger er en tørr Rate nær vann, kan 
stedet likevel karakteriseres som et velegnet 
boplassområde. 

Av.lONESLE HARAÅSEN 
NIKU ID 1023699 
Gnr./bnr.: Knutstuen/Gammelstu og Maristuen, 36/11 
Feltleder: Lasse Jaksland 
Innberetning: Jaksland, L. 2006c 
Tidsrom: 06.07., 25.07.2005 
Tidsforbruk: 1,5 dagsverk 
Utgravd areal: 1 m 2, avtorvet areal: 2 m 2 

Kokegropa ble påvist ved prøvestikking under NIKUs 
registreringer i 2000 i et forho ldsvis plant landskap på 
toppen av Vesle Haraåsen, ca 840 moh. Gropa er 
beskrevet som oval med tydelige voller, med målene 
4,0 mi ytre diameter, 1,7xl,2 mi indre diameter, og 
0,2 m dyp. Det ble påvist kull og noe skjørbrent stein 
ved prøvestikk i gropa. 25 stikk ble tatt i området 
rundt gropa, men alle var negative (Risbøl et al. 
2001:46). 

Forut for den arkeologiske undersøkelsen ble 
området besøkt av Tatjana og Sergei Smekalovs (2005) . 
Formålet var å bruke magnetometer for å teste ut og 
kartlegge den registrerte kokegropa og nærområdet 
for eventuelle anomalier med tanke på skjørbrent stein 
og ildstedsaktivitet. Smekalovs utførte en kartlegging 
ved hjelp av magnetometer over et felt på 20x20 m 
over kokegropa og nærområdet. Også et felt på 1Ox10 
m ca 60 m øst for gropa ble kartlagt. Til sammen ble 
500 m 2 kartlagt med magnetometer. I tillegg ble det 
gjort frisøk med magnetometer i området. 
Undersøkelsen konkluderte med ingen spesielle ano
malier i området, og at kokegropa mest sannsynlig var 
en naturformasjon. De anomalier som var, kunne 
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tilskrives en bit av metallstreng og enkelte stein som 
var magnetiske. 

I denne sammenhengen kan det nevnes at et søk 
med magnetometer over kokegropa på Sta.Sl 
Kvernbekktjern, som er datert ril senmesolitikum, 
viste at magnetometer ikke gjorde utslag på skjørbrent 
stein. Magnetomererundersøkelsen kunne ikke bidra 
ril å skille skjørbrent stein i kokegropa fra oppspruk
ket stein i undergrunnen. 

Ved den påfølgende utgravingen ble den ene 
halvdelen av den registrerte kokegropa først avtorver. 
Der kunne da konstateres enkelte stein i toppen av 
gropa som hadde karakter av å være skjørbrent eller 
frostsprengt. Da den mulige kokegropa ble snittet, ble 
det imidlertid klart ar steinene ikke fortsatte ned i 
gropa. Massen som fylte gropa/ nedsenkningen ned ril 
ca 10 cm, var sort og fett, noe som etter air å dømme 
skyldes et høyt innhold av nedbrutt organisk materiale. 
Det ble ikke påvist kull. Konklusjonen var ar gropa på 
Vesle Haraåsen var en naturlig forsenkning i terrenger, 
og at det spesielle jordsmonnet er dannet i forbindelse 
med at gropa har samlet opp nedbør. 

Av.11/K VERNBEKKTJERN 

NIKU ID 1036679 
Gnr./bnr.: Knutstuen/Moen, 36/6 
Feleleder: Tina Amundsen 
Innberetning: Amundsen, T. 2006a 
Konsulene: Magnetomererundersøkelse v/Sergei Smekalov 
Tidsrom: 11.07.2005, og 12.06.2006 
Tidsforbruk: 3 dagsverk 
Undersøkt areal: Ca 203 m2 kartlagt med magneto
merer, prøvestikk: 2 stk. 

Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking under NIKUs 
registreringer i 2002 i den nordlige delen av feltet på 
en Aare ved nordøsrenden av Kvernbekktjerner, ca 
840 moh. Det ble tatt 11 prøvestikk for å avgrense 
lokaliteten. Der ble funnet stein tolket som skjørbrent 
i tre stikk. I to stikk ble det funnet en mulig skraper av 
kvartsitt og et mulig mikroavslag av kvarts. Ingen av 
funnene var imidlertid sikre og lokaliteten ble betegnet 
som "lokalitet med skjørbrent stein" (Risbøl et al. 
20026:48). 

Ved planlegging av utgraving av lokaliteten ble 
steiner tolket som skjørbrent fra registreringen, studert 
nærmere. Vurderingen var at disse ikke skilte seg fra 
øvrig stein i morenen på steder som er skarpkantet og/ 
eller frostsprengt. Der ble derfor valgt å først kartlegge 
lokaliteten ved hjelp av magnetometer for å se om 
denne metoden kunne bidra ril å påvise anomalier på 
eventuell skjørbrent stein og/eller ildsteder. 
Undersøkelsen ble utført av Sergei Smekalov, og ca 
203 m2 ble kartlagt (Smekalovs 2005). Resultatet av 
undersøkelsen var at det ikke ble påvist anaomalier, 
med unntak av et par steder som ga anomalier av en slik 
karakter at Smekalov tolker der som naturlig, magnetisk 
stein. I to prøvestikk som ble gravd i tilknytning ril 
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disse anomaliene, ble der funnet steiner og jernpodsol 
av rustbrun farge. Lokaliteten ble avskrevet ved 
feltundersøkelsen. 

Av.17 NESTRE ÆRA 

NIKU ID 1037272 
Gnr./bnr.: Melhagen/Melhagen Skog, 34/10, 11 
Feltleder: Tina Amundsen 
Innberetning: Amundsen, T. 20066 
Tidsrom: 13.06.2006 
Tidsforbruk: 1 dagsverk 
Undersøkelsesmetode: Prøvestikk: 15 stk. 

Lokaliteten ble påvist ved prøvestikking under NIKUs 
registreringer i den sørlige delen av feltet på en høyde 
ca 70-100 m vest for elva Vestre Æra. Det ble i air tatt 
14 prøvestikk. I to stikk ble der funnet et avslag og en 
mikroAekke av kvartsitt. Det ble påpekt at det var mye 
oppsprukket stein i undergrunn, slik at det var vanskelig 
å si om skarpkantet stein i prøvestikkene var skjør
brente (Risbøl et al. 2002a:24) . 

Ved den påfølgende undersøkelsen av lokalite
ten ble det tatt ytterligere 15 prøvestikk fordelt på 
høyderyggen. Det ble ikke gjort funn av slått materiale. 
Lokaliteten ble avskrevet ved feltundersøkelsen. De to 
kvartsittfunnene fra registreringen er i ettertid avskrevet 
som ubearbeidet stein (jf vedlegg 1). 

LOKALITET SOM UTGÅR 

KOKEGROP VED DESET ØSTSETER 

NIKU ID 1023445 
Gnr./bnr.: Deset Mellem/Melgaarden, 37/1 
Feltleder: Tina Amundsen 
Undersøkelsesmetode: Befaring 

En kokegrop gjennomskåret av skogsbilvei ble registrert 
av NIKU i 2000 i seterområdet Deset Østseter, ca 650 
moh. I vegskjæringen ble der observert skjørbrent 
stein, kull og brent sand. Kokegropa var ikke synlig på 
overflaten. Gropa kan ha hatt en utstrekning på ca 1 
m. Det ble prøvestukket i nærområdet, men ingen 
funn eller spor etter forhistorisk aktivitet ble påvist 
(Risbøl et al. 2001 :46, 48). 

Kokegropa kunne ikke gjenfinnes ved befaring i 
2003, da det var planlagt å undersøke den. 
Vegskjæringen der den skulle ligge, er trolig rast ur/ 
erodert bort. Kokegropa utgår derfor fra undersøkelsene 
(Stene et al. 2006). 

SAMMENDRAG 

Kvarts- og kvartsittmaterialet 
I forbindelse med registreringene ble det påpekt at det 
syntes å være forskjeller mellom lokalitetene i nordre 
og søndre del av Gråfjellområdet med hensyn til funn , 
råstoff og mengde. På lokalitetene i sør var der funnet 
Aint, kvarts, flere ryper kvartsitt og jaspis. På lokalitetene 
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i nord var bare noen få avslag av kvartsitt funnet ved 
registreringene (Risbøl et al. 2001 :45) . Ved de påfølgende 
undersøkelsene inngikk det som en problemstilling å 
forsøke å belyse hva forskjellene i råstoffbruk repre
senterte. Samtidig var det vanskelig å avgjøre om inn
samlet kvarts- og kvartsittmateriale fra lokalitetene var 
bearbeidet av mennesker. 

Lotte Eigeland ble i denne forbindelse engasjert 
for å vurdere det innsamlede kvarts- og kvartsittmate
rialet fra registreringen og utgravingen av Sta. l ,Av/ 
Tiertjern, Sta.2,Av/Østre Æra, Sta.4,Av/Sumpmyren 
og Sta.5/Kvernbekktjern (se vedlegg 1). Det ble kon
kludert med at det innsamlede kvarts- og kvartsittma
terialet var ubearbeidet stein. Dermed utgår problem
stillingen med hensyn til eventuelle forskjeller i 
råstoffbruk mellom nordre og søndre del av området. 

Eigeland har også gått gjennom registrerings
funn fra steinalderlokaliteter i vernesoner. Kvarts- og 
kvartsittmateriale fra 10 lokaliteter ble vurdert. Det 
kunne skilles ur kvarcsitt som var slått på fire lokaliteter, 
mens kvarts- og kvartsittmateriale fra de øvrige lokali
tetene ble avskrevet som ubearbeidet stein. Slått kvart
sitt ble påvist på to lokaliteter ved Deisjøen, sør i region
feltet (ID 1023426, 1023998), og på en lokalitet ved 
Nedre Glesåtjern, nord i regionfeltet (ID 1023991). 
På en lokalitet ved Tiertjern (ID 1023988), i sørlig del 
av feltet , var det et slått stykke av jaspis. Stykket var 
opprinnelig katalogisert som kvartsitt (se tabell 13 i 
vedlegg 1). 

Til cross for at det meste av kvarts- og kvartsitt
materialet fra lokalitetene er avskrevet som naturlig 
stein, vitner gjennomgangen av registreringsfunn fra 
lokaliteter i vernesoner om at kvarcsitt har vært benyttet 
som råstoff i Gråfjellområdet. 

Skjørbrent stein, 14C- og OSL-dateringer av 
kokegroper 
Som nevnt under problemstillingene, var det ønskelig 
ved utgravingene å finne ut om skillet mellom steinalder
lokaliteter og lokaliteter med skjørbrent stein som ble 
gjort under registreringene, var et reelt skille. Det viste 
seg imidlertid ved feltundersøkelsene at det var vanskelig 
å avgjøre om stein var skjørbrent eller naturlig opp
sprukket. På bakgrunn av opparbeidet erfaring i felt 
samt geologisk vurdering av stein (jf. Østeraas 2004), 
kan det konkluderes med at det til nå ikke finnes sikre 
kriterier for å avgjøre hva som er skjørbrent stein og 
hva som er naturlig oppsprukket stein i regionfeltet. 
Av dette følger at kun stein fra sikre kontekster på 
lokalitetene, som kokegroper og ildsteder, er "godtatt" 
som skjørbrent stein. 

I tillegg til 14C-dateringer er det foretatt OSL
dateringer på jordprøver og steiner fra kokegropene 
ved Kok.2/Desetknubben, Sra.5/Kvernbekktjern og 
Kok. l /Knubbetjern, med formål å datere disse og vurdere 
denne dareringsmetoden i forhold til 14C-datering 
(tabell 13 og 14). Siden disse steinene ble tolker som 
sikkert skjørbrente, kunne denne metoden bekrefte 
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dette. Metoden kan eventuelt benyttes for å vurdere 
steiner som er usikkert tolket som skjørbrente, for 
eksempel ved undersøkelse av såkalte "lokaliteter med 
skjørbrent stein" . Totalt foreligger ni OSL-dateringer 
(tabell 14). 

Dateringer av kokegroper i jordbruksstrøk har 
vist at de oftest faller innenfor eldre jernalder. Seks av 
de undersøkte kokegropene i Gråfjellområdet har fått 
14C-darering til mesolittisk tid (tabell 13), hvilket ble 
ansett som overraskende. Teoretisk sett kunne disse 
kokegropene vært anlagt i jernalderen, og at det var 
blitt brukt fossilt brensel fra gamle, døde trær funnet i 
myra, og at kokegropene følgelig er yngre. Det synes 
imidlertid lite sannsynlig at man har brukt tid på å ta 
opp trevirke fra myr og tørke det, for bruk i koke
gropene. Da kokegropene er lokalisert under tre
grensa, har trolig tilgangen på trevirke vært god i 
mesolitikum. Disse problemstillingene danner 
utgangspunkt for å kontrollere 14C-dateringene med 
OSL-dateringene. 

De tre kokegropene Sta.5/Kvernbekktjern, 
Sta.6/Knubba og Kok.2/Desetknubben har alle 14C
dateringer til mesolitikum (tabell 13). Er flintfunn ble 
gjort ved utgravingen av Sta.5/Kvernbekktjern, men 
typologisk kan den ikke bidra til datering av koke
gropa. Ingen artefaktfunn ble gjort i forbindelse med 
de andre to kokegropene. OSL-dateringer er utført på 
prøvmateriale som jord og stein fra gropene, samt bak
grunnsprøver av samme materiale. Dateringsresultatene 
fra OSL viser at kokegropene kan plasseres i steinalder. 
De to OSL-dareringene samt de to 14C-dateringene fra 
Sta.5/Kvernbekktjern samsvarer relativt godt. Når det 
gjelder dateringene fra Kok. l /Knubbetjern, viser to av 
OSL-dateringene et avvik ved at de er inntil 1500 år 
eldre enn 14C-dateringen. OSL-dateringene fra Kok.2/ 
Desetknubben er yngre enn 14C-dateringen og viser 
ingen overlapping i tid (fig. 27). 

Med unntak av Sta.5/Kverbekktjern, viser 
sammenligningen av dateringsmetodene i forhold til 
de to andre gropene at OSL-dateringene er både yngre 
og eldre enn 14C-dateringene. Hvis sistnevnte antas å 
være representative, er det en mulighet for at prøve
materialet til OSL-dateringene fra kokegropene har 
blitt utsatt for sollys i etterkant av oppvarmingen i 
kokegropene eller har gjennomgått en ny oppvarming. 
Det sistnevnte kan være tilfelle ved kokegropa ved 
Desetknubben. Her ble det funnet skjørbrent stein 
utenfor kokegropa som kan representere et utkast, noe 
som indikerer at gropa kan ha blitt brukt mer enn en 
gang. Alternativt kan det ligge en feil i forhold ril prøve
materialer som ble tatt ut for måling av bakgrunns
stråling. Dette er imidlertid vanskelig å avgjøre også 
fordi det foreligger bare en datering fra hver av koke
gropene ved Knubbetjern og Deserknubben. 

En jordprøve fra kokegropa ved Kvernbekktjern 
er OSL-darerr ril en alder på 55.000 år. Forklaringen 
på den høye alderen kan være at jordprøven, eller deler 
av den, ikke har blitt blitt utsatt for sterk varme, eller 
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at den aldri har blitt oppvarmet. 
OSL-dateringene av steinene ga resultat til stein

alder, og det kan derfor konkluderes med at steinene i 
kokegropene er skjørbrente. 

Pollenanalyse 
Pollenanalyse er utført i forbindelse med uttak av en 
sedimentkjerne ved Sta.3/Tjernpytten (Solem 2005) . 
Analysen fra lokaliteten indikerer at det har foregått 
beite i skogen i yngre steinalder. Dette sammenfaller 
med dateringen av brente bein fra lokaliteten til BC 
3630-3385 . Her kan det også nevnes at pollenanalyse 
fra en sedimentsøyle fra myr ved Deisjøen, drøyt en 
kilometer fra Tjernpytten, har vist indikasjoner på 
skogsbeite tilbake til BC 3900-3700 (Solem i Risbøl et 
al. 2002a:297-303). En kullstripe i sjakt 4 på lokaliteten 
ved Tjernpytten er datert til BC 1380-1260, bronsealder, 
hvilket tilsvarer ca 250 cm-nivået i pollendiagrammet. 
Nivået viser at det er noe økning i kullstøvkurven uten 
at det setter spor i vegetasjonen. Kullstripen kan da 
eventuelt knyttes til aktivitet på selve lokaliteten; for 
eksempel kan funnene av flateretusjeringsavfall på 
lokaliteten ses i sammenheng med dateringen til bronse
alder. Dateringene av to ildsteder på lokaliteten til 
folkevandringstid, faller sammen med en mindre 
økning i kullstøvkurven og opptreden av planter som 
kan settes i forbindelse med forstyrret mark. Skogen 
har brent på denne tiden, men om dette skyldes 
menneskelig påvirkning eller naturlig skogbrann, er 
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vanskelig å avgjøre. Selv om det synes nærliggende å 
knytte lokalitetene ved Deisjøen og Tjenpytten til 
opphold i forbindelse med jakt, kan det ikke utelukkes 
at husdyrhold kan ha vært en del av ervervet. 

Jostein Bergstøl (2006) har diskutert forekomsten 
av pollen av korn- og beiteindikernde planter fra bronse
alder og eldre jernalder, i forbindelse med pollenanaly
tiske undersøkelser fra det nordøstre Hedmark. Her 
tas det blant annet opp om smalkjempe er en pålitelig 
beiteindikator. De klebrige frøene til planten kan lett 
ha blitt transportert med mennesker, ville eller tamme 
dyr fra en biotop til en annen. De små og kortvarige 
oppslagene av gress og urter som er påvist i pollen
diagrammene fra østerdalsområdet fra yngre steinalder, 
trenger ikke alltid ha sin forklaring i husdyrbeite eller 
menneskeskapte endringer i vegetasjonen. 

Steinhrukende tid i Gråfjellområdet 
Steinalderlokalitene i Hedmark viser seg generelt å 
være knyttet til sjøer, elver og bekker. Håkon Glørstad 
viser i en oversikt at nesten samtlige 258 steinalder
lokaliteter i Hedmark er funnet nær vann, som 
Osensjøen, Rena elv, Femunden og Orklavassdraget 
(Glørstad 2006:79). Det er nærliggende å tenke seg at 
Gråfjellområdet har blitt benyttet for opphold i for
bindelse med jakt i stein brukende tid, og at oppholdene 
har vært av kortvarig karakter. Elgjakt kan har vært et 
hovedmål for jaktekspedisjoner i området. Brente bein 
fra lokaliteten Sta.3/Tjernpytten er identifisert som 

Lab.ref. Lokalitet Type/kontekst 
Datert 

Alder BP Kalibrert alder 
orøvematr. 

T-17419 Sta.5/ K vernbekktiern Vedstykke i bunn av kokee-rop Furu 5730+/-80 BC 4700-4465 

TUa-3781 Sta.5/ Kvernbekktjern 
Prøvestikk i kokegrop 

Furu 6000+/-60 BC 4945-4805 
v/NIKU 

T-18132 Sta.6/Knubba Trekull fra lag 2 i kokee-rop Furu 8595+/-120 BC 7845-7500 
T-18133 Sta.6/Knubba Trekull fra lag 2 i kokegrop Furu 8545+ /-125 BC 7690-7445 
Beta-216497 Sta.6/ Knubba Trekull fra lag 2 i kokegrop Furu 8780+ / -80 BC 8150-7720 
Beta-205994 Kok.1 / Knubbetiern Trekull fra kokegronnrofil Furu 6320+ / -130 BC 5510-4940 
TUa-5488 Kok.2/ Desetknubben Trekull fra kokegropprofil Furu 6969+ / -45 BC 5845-5730 

T-14811 
ID 1023990, Nedre 

Prøves tikk i kokegrop v / IKU Furu 5979+ / -70 BC 4935-4780 
Glesåtjernet 

T-14812 
ID 1023989, Nedre 

Prøves tikk i kokegrop v / NIKU Furu 6510+ / -95 BC 5520-5330 
Glesåtiernet 

Tabell 13: Oversikt over 14C-daceringer og vedarcsbescemmelse fra seks kokegroper i Gråfjellområdet. 

Table 13: Overview of 14C -daced samples and species idencificacion made of charcoal from six cook pits in the Gråfjell area. 

Risø lab.nr. Lokalitet Datert 
Alder BP Kalibrert alder 

prøvemateriale 
053706 Sta.5/ Kvernbekktiern Skiørbrent stein 6100+ / -300 BC 4700-3500 
053712 Sta. 5 / Kvernbekktjern Skiørbrent stein 6200+ / -300 BC 4800-3600 
053707 Kok.1 / Knubbetiern lord fra kokee-rop 5600+ / -300 BC 4200-3000 
053708 Kok.1/Knubbetiern Skjørbrent stein 6900+/-300 BC 4500-3300 
053713 Kok.1/Knubbetjern Skjørbrent stein 7800+/-500 BC 6800-4800 
053702 Kok.2/ Desetknubben T ord fra kokegrop 4800+/300 BC 3400-2200 
053703 Kok.2/Desetknubben Skjørbrent stein 4100+/-200 BC 2500-1700 
053711 Kok.2/Desetknubben Skiørbrent stein 5100+/-300 BC 3700-2500 

Tabell 14: Tabell over ni OSL-daceringer fra tre kokegroper i Gråfjellområder. 

Table 14: Table listing nine OSL dates made from three cook pics in che Gråfjell area. 
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elg. Det er også analysert brente bein fra en lokalitet i 
vernesonen ved Deisjøen (ID 1023426). Ingen var 
identifiserbare, men fragmentene stammet trolig fra 
arter som kunne være på størrelse med rein/storfe/elg 
(Risbøl et aL 2000:26, 99). Beinmateriale fra groptuftene 
på Rødsmoen ble identifisert som elg og bever (Boaz 
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1997a). De få aktivitetssporene fra steinalder som er 
påvist i Gråfjellområdet kan sannsynligvis ses i sammen
heng med større basisboplasser langs Rena elv, på 
Rødsmoen og ved Osensjøen. De fleste lokalitetene og 
kokegropene innenfor Gråfjellområdet er funnet i til
knytning til vann, som Deisjøen , Tjernpytten, 

Atmu.-.phcnc dala frnm Renner d ni (21K>-J ).0\:Cal , _"; 10 nronl.. Ra rn:-c~ (2005 J. t.:uh r 211 SU 12 p1(1h uspfdmmj 

I Sta5_Kvernbekktjern_T_l7419 5730±80BP 

I Sta5_Kvernbekk.1:jern_TUa_378 I 6000±60BP 

Sta5 _Kvernbekktjern_stein I_ OSL 6100±300BP 

• 
Sta5 _Kvernbekktjern_stein2_ OSL 6200±300BP 

Kok 1 _ Knubbetjern_ Beta_ 205994 6320± I 30BP 
--------------., 

Kok l _ Knubbetjern jord_ OSL 5600±300BP 

Kokl_Knubbetjern_steinl_OSL 6900±300BP - -----•-- -

[ Kokl_Knubbetjern_stein2_OSL 7800±500Pp ~--- -

1 Kok2_ Desetknubben_ TUa_5488 6960±45BP 

I Kok2_ Desetknubbenjord_OSL 4800±300BP 

Kok2 Desetknubben stein I OSL 4100±200BP - - -

_______ . _____ __, 

I Kok2_Desetknubben_stein2_ OSL 5 I 00±300BP 

Sta6 Knubba T 18132 8595± 120BP - ~ 

Sta6 Knubba T 18133 8545± 125BP -,4 

I 023990_N.Glesatjern_ T _14811 5970±70BP 
I 

1023889 _N.Glesatjern_ T_l4812 6510±95BP 

12000CalBC I0000CalBC 8000CalBC 6000CalBC 

Calibrated date 

Figur 27: Diagram over 14C- og OSL-daceringer fra kokegropene, jf. tabell 13 og 14. 

4000CalBC 2000CalBC 

Figure 27: Diagram of 14C- and OSL dates made from samples taken from cook pits, as shown in table 13 and 14. 
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Tiertjern, Kvernbekktjern, Knubbetjem og Nedre 
Glesåtjem, samt ved elva Vestre Æra (tabell 7). Unntak 
er kokegropa ved Desetknubben (Kok.2) og lokaliteten 
med kokegrop og funn av jaspis ved Knubba (Sta.6), 
som ikke ligger i direkte tilknytning til vann. 

De undersøkte lokalitetene har dateringer fra 
mellommesolitikum (Sta.6/Knubba) til yngre steinalder 
og bronsealder/folkevandringstid (Sta.3/Tjernpytten). 
Tre dateringer av kokegropa ved Knubba til tidsrommet 
BC 8150-7445, mellommesolitikum, representerer de 
eldste dateringene innenfor Gråfjellområdet. 
Dateringen vitner om bruk av området ikke lenge 
etter det ble isfritt, som var ca BC 9000-8000. Noen 
av de eldste dateringene fra bunnsedimenter i myrer i 
Gråfjellområdet nærmer seg 10 000 BP før kalibrering 
(jf Bjune i Risbøl eta!. 2000:130, Solem i Risbøl eta!. 
2002a:290, Høeg 1996). For at det skulle kunne 
avsettes noen sedimenter, måtte disse lokalitetene være 
fri for is i sommerhalvåret. Felles for de seks kokegropene 
i Gråfjellområdet, er mesolittisk datering, få eller 
ingen funn i tilknytning til gropa, og at de ligger nord 
i området. I denne sammenhengen kan det være 
interessant å trekke fram resultater fra undersøkelser 
av mesolittiske lokaliter i Norrland i Sverige. Det 
meste av Norrland antas å ha vært isfritt ca BC 8000-
7000. De eldste steinalderlokalitetene, i alt 27, har 
dateringer innenfor perioden 8200-5800 BP. 
Lokalitetene har flere fellestrekk: De er små i utstrekning 
(inntil 50 m2

), ligger på høyderygger, og ofte ikke i 
umiddelbar nærhet av vann. Beliggenheten skiller 
dem fra lokaliteter fra neolitikum og bronsealder ved 
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at disse oftest er lokalisert lavere i terrenget, og ved 
vann. Andre fellestrekk ved de mesolittiske lokalitetene 
er det funnet kokegroper på de fleste, og at det er gjort 
noen få funn av slått materiale rundt kokegropene. 
Oppholdet på disse lokalitetene har trolig vært av 
kortvarig karakter. Det er ikke påvist lokaliteter i 
området som kan karakteriseres som basisboplasser i 
denne perioden. Heller ikke ved Bottenvika er det 
funnet lokaliteter som kan klassifiseres som basisbo
plasser i mesolitikum (Forsberg 1996). 

Selv om NIKUs prøvestikking i Gråfjellområdet var 
meget omfattende, ble det kun registrert 28 steinalder
lokaliteter. Totalt ble det prøvestukket i 283 ulike 
områder. Av de 28 lokalitetene gjenstår kun 18 lokali
teter, som en følge av at lokaliteter er avskrevet ved 
feltundersøke lser og at innsamlet funnmateriale er 
avskrevet som ubearbeidet stein (se tabell 7). Området 
synes å ha vært lite utnyttet i steinalderen, og den 
omfattende registreringen gir sannsynl igvis et repre
sentativt bilde. Registreringsområder har blitt valgt ut 
fra ulike kriterier som for eksempel nærhet til vann, 
langs delvis gjengrodde myrtjern, nær områder med 
elgtrekk, nærhet til påviste kokegroper og mulige 
råstoffkilder. En kan imidlertid ikke se bort fra mulig
heten av at det kan ligge steinaldelokaliteter under 
myrområder. Det er blitt prøvestukket i myrkanter, 
men ikke sjakret i de tykke torvlagene i myrområdene. 
Hvis boplasser har ligget i strandkanten av små vann, 
der det i dag er myr, kan disse ligge under tykke 
torvlag. 
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3 KOKEGROPER FRA ELDRE JERNALDER 

INNLEDNING 

Kulturminner med datering til eldre jernalder har vist 
seg å være en sjeldenhet i Gråfjellområder. To ildsteder 
på steinalderlokaliteten Sta.3/Tjernpytten er datert til 
folkevandringstid (kapittel 2). I forbindelse med 
registreringene ble en jernframstillingsplass ved elva 
Løa, vest for Løsset Nordseter, datert til yngre romer
tid/ folkevandringstid. Også en røsteplass nær anlegget 
er datert til folkevandringstid (Risbøl et al 20026:53, 
2005: 1 O). Det er ellers undersøkt tre kokegroper i 
Gråfjellområder som har fått datering til eldre jernalder. 
To av disse var registrert ved Løsset Nordseter, mens en 
ble funnet ved utgravingen av jernframstillingsplassen 
J fp.10 ved Deset Østseter. De følgende beskrivelsene av 
kokegropene er basert på opplysninger fra registrerings
og feltundersøkelser (Ris bøl et al. 2001 :46, 48, 
Fredriksen 20056, Amundsen & Gustafson 2006, 
Rundberget 2007). I forbindelse med kokegropene ved 
Løsset Nordseter er det foretatt pollenanalyse av tre 
jordprøver fra gropene (Sageidet 2006a). 

K OKEGROP K oK.3/LøSSET N ORDSETER 

NIKU ID 1023523, C.53940 
Gnr./bnr.: Løsset Skog/Skog, Løsset Nordre, 35/16, 30 
Feltleder: Li] Gustafson, Tina Amundsen 
Innberetning: Amundsen, T. & Gustafson, L. 2006 
Konsulent: Metallsøk v/Thomas Mosveen (Norges 
Metallsøkerforening) 
Tidsrom: 22.-23.09.2004 og 30.08.2005 
Tidsforbruk: 4,5 dagsverk 
Utgravd areal: 2 m 2

, avtorvet areal: 4 m 2 

Innledning 
To kokegroper som lå ved siden av hverandre, ble 
registrert av NIKU nær Løsset Nordseter, nordøst i 
regionfeltet. Gropene er beskrevet som tilnærmet 
kvadratiske i form, og med felles voll i midten på ca 1 
m. Den østlige gropa hadde ytre mål 1,6xl,3 m; den 
vestlige hadde ytre mål 1,4xl ,3 m. Et prøvestikk i 
østre grop viste 0-10 cm torv, og 10-20 cm med skjør
brent stein og kull i bunnen. Det ble ikke tatt prøve
stikk i områder rundt gropene (Risbøl et al. 2001 :46, 
48, NIKUs regisrreringsdarabase) . 

Beliggenhet og topografi 
De to kokegropene ligger ca 780 moh. , og ca 300 m 
sørøst for setervollen på Løsset Nordseter. Gropene 
ligger på et lire øst-vest-gående høydedrag i gammel 
granskog, med myrområder i nord. 

Stratigrafi 
Jordsmonnet på høydedraget der kokegropene lå, besto 
av podsolprofil med torv-, utvaskings- og utfellingslag. 

Torvlaget i undersøkelsesområdet, det vil si i profilen 
gjennom kokegropene, var fra 1-6 cm tykt, utvaskings
laget var inntil 25 cm tykt, og utfellingslaget var inntil 
30 cm tykt. Utfellingslaget gikk i bunnen over ril 
aurhelle. 

Målsetning og problemstilling 
En forundersøkelse ble foretatt av gropene på Løsset 
Nordseter i 2004, hvor målet først og fremst var uttak 
av kullprøver til 14C-datering, og om mulig kunne si 
noe om hva slags lokalitet det dreide seg om. Måler for 
en videre undersøkelse i 2005 var å få fram en sammen
hengende profil mellom gropene for å se om det var 
noen relasjon mellom dem, samt å ta ut jordprøver for 
pollenanalyse i gammel markoverfl.ate under gropenes 
voll. Om prøvene inneholdt pollen, kunne de gi 
informasjon om vegetasjonen på tidspunktet for 
gropenes bruk, og eventuelt vise om det var regn til 
beitelandskap, med tanke på nærheten til seterområdet. 

Metode 
Ved forundersøkelsen av kokegropene, ble det gravd 
en kvadrant av hver grop. Ved den påfølgende utgravingen 
året etter, ble halvparten av den østre kokegropa gravd 
ut, og en sammenhengende profil ble gravd gjennom 
vollen og til den vestre gropa i en ca 2,6 m lang og 
0,35 m bred sjakt. Det ble tatt ut pollenprøver i profilen 
mot nord og øst. 

Utgravingen 
Gropene fremsto som sirkulære, og ikke kvadratiske 
som beskrevet ved registreringen. Ved forundersøkelsen 
ble den sørøstlige kvadranten gravd i gropene. 
Torvlaget rett over gropene varierte fra ca 1-5 cm, og 
utvaskingslaget var 2-5 cm tykt. Under og i utvaskings
lager i gropene lå et 10-12 cm tykt lag med skjørbrent 
stein. Steinlaget var kullblandet, mens det under stein
laget var et kullag på 7- 10 cm med små kullbiter, men 
med lite stein. Det ble tatt en kullprøve fra hver grop 
under graving i dette sjiktet, ca 20 cm dypt. Gropene 
hadde en dybde på totalt 20-25 cm. De skjørbrente 
steinene i gropene var av knyttnevestørrelse og 
mindre. De ble ytterligere fragmentert under gravingen. 
Steintypene i gropene var fin- og grovkornet kvartsit
tisk sandstein, samt skifer. 

Kullprøvene fra forundersøkelsen ble datert til 
romertid og folkevandringstid (se nedenfor) . Med 
tanke på dateringene og muligheten for å eventuelt 
kunne finne metallgjenstander, ble gropene og nær
området gått over med metallsøker forut for den videre 
undersøkelsen i 2005. Det ble ikke gjort funn. 

Ved den avsluttende undersøkelsen i 2005 ble 
der gravd en sammenhengende profil mellom gropene 
og tatt ut jordprøver for pollenanalyse i gammel 
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markoverflate under gropenes voll. Vollen gikk jevnt 
mellom gropene, og det var ikke mulig å se forholdet 
mellom de to gropene i profilen. Vollen var helt utvasket, 
og det som ble tolket som gammel markoverflate 
kunne skimtes som en mørk stripe under. Den østre 
gropa hadde en utstrekning i toppen på ca 0,9 m, og 
den tilnærmet flate bunnen målte 0,6 m. Målt fra 
ropp voll var gropa 0,45 m dyp, mens dybden målt fra 
under torva var på inntil 0,2 m. I ytterkanten av gropa 
var det rødbrent sand. 

Til sammen i den halve østre gropa ble det samlet 
opp tre bøtter skjørbrent stein, ca 30 I. Steinene var 
svært oppsprukne, hvilket kan tyde på at de kan ha 
blitt brukt flere ganger. 

Datering 
Tre kullprøver fra kokegropene er vedartsbestemt, og 
to er 14C-daterr. Prøvene ble tatt fra sentrum av gropene 
under profilgraving. De to daterte prøvene inneholdt 
bjørk og furu. Den tredje kullprøven, fra østre grop, er 
vedarrsbestemt til furu. Prøve av bjørk fra hver grop er 
14C-datert til romertid og folkevandringstid, østre grop 
AD 220-315, og vestre grop AD 535-595. Der er en 
avstand på opptil 200 år mellom de to dateringene, 
hvilket tyder på bruk av gropene til forskjellig tid. 
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Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av tre jordprøver som er 
tatt ut fra profiler gjennom kokegropene (Sageidet 
2006a). Det var ønskelig å finne ut om pollen
sammensetningen i prøvene kunne gi opplysninger 
om vegetasjonen i området før, eller da gropene ble 
gravet, og om det på det tidspunktet kunne påvises 
spor etter beitebruk i området eller i nærheten. 

Det ble tatt ut en pollenprøve (P 502631) fra 
gammel markoveflate under vollen i den østre gropa. 
En annen pollenprøve (P 502635) ble tatt ut over er 
lag med skjørbrente steiner i ytterkant av den vestre 
gropa, i et antatt gjengroingslag. En siste prøve (P 
502634) ble tatt ut fra under vollen i tverrprofilen 
mellom gropene, nærmere bestemt under vollen til 
den vestre gropa. Prøvene fra kokegropene var pollen
fattige, og polleninnholdet kan derfor regnes å være 
nokså tilfeldig. Resultatene gjorde det ikke mulig å 
relatere dateringene fra gropene til ulike 
vegerasjonsfaser. 

Prøve fra østre kokegrop: I prøven (P 502631) var 
det høyest andel av furupollen av treslagspollen, samt 
noe pollen fra hassel, eik og lind. I rapporten anses det 
som sannsynlig at pollensammensetningen representerer 
vegetasjonen på stedet før kokegropa ble gravd, en 

Figur 28: Kok.3/Løsser Nordserer. Profil gjennom kokegropene, serr mor nord. Der er gravd en kvadrant i hver grop. Vestre 
grop ril venstre, øsrre grop ril høyre. 
Figure 28: Kok.3/Løsser Nordseter. Secrion rhrough rhe cook pirs, seen from rhe sourh. The western pir is seen on rhe lefr 
and rhe easrern pir ro rhe righr. 

Lab.ref. Type/kontekst Prøvemateriale Alder BP Kalibrert alder 
TUa-5092 Østre kokegrop, kullag i profil Biørk 1800+ /-35 AD 220-315 
TUa-5093 Vestre kokegrop, kullag i profil Biørk 1540+/-35 AD 535-595 

- Østre kokegrop, kullag i profil Furu - -

Tabell 15: Kok.3/Løsser Nordseter. 14C-daterte prøver fra kokegropene. 
Table 15: Kok.3/Løssec Nordseter. 14 C-daced samples made from rhe cook pits. 
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furuskog med innslag av løvtrær i området. Det ble 
ellers funnet pollen av gress, marimjelle og sporer, som 
er arter som kan ha inngått i vegetasjonsbildet i en 
lysning i skogen. 

Prøve fra vestre kokegrop: Prøven (P 502634), fra 
under under gammel markoveflate under den vestre 
gropas voll, inneholdt relativt mange pollen. Det ble 
registrert flest pollen av furu og lyng. Av andre tre
slagspollen var det innslag av bjørk, or, gran, hassel og 
eik. Ellers ble det funnet pollen av gress, rose-, syre- og 
storkenebbfamilien, samt pollen av blåknapp type og 
øyetrøst. I rapporten antas pollensammensetningen å 
representere vegetasjonen på stedet før gropa ble 
anlagt. Det har sannsynligvis vært furu- eller barskog 
med innslag av løvtrær i området, slik som ved prøven fra 
østre kokegrop. Lyng og øyetrøst, som er insektbestøvede 

Grop Vest 

P 502635 

[I] Torv 

- Kull 

D Utfellingslag 

□ Undergrunn 

D Stein 

0 Pollenprøve 

Voll 

Sjakt 

P 502634 
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arter, har trolig vokst på stedet. Det finnes mange arter 
av øyetrøst, og enkelte av disse kan ha sammenheng 
med slåttevirksomhet. Arten ble også brukt som lege
plante i middelalderen, og bruk av planten i folkevan
dringstid, jamfør dateringen av gropa, kan ikke ute
lukkes. Sammenlignet med pollenprøven fra den østre 
gropa, hadde den vestre gropa en større variasjon av 
urter og mer gresspollen. De påviste syre og blåknapp 
type regnes blant beiteindikatorene, hvilket åpner for 
en mulighet at det har foregått beite i området. 

Prøve fra vestre kokegrop: I denne prøven (P 
502365), som ble tatt ut over steinene i gropa, ble det 
bare funnet seks pollenkorn, fordelt på bjørk, or, gress 
og geitrams. Det lave polleninnholdet ga ingen grunn
lag til tolkning. 

Grop Øst 

lm 

P 502631 

Gammel 
markoverflate 

Figur 29: Kok.3/Løsset Nordseter. Profiltegning av kokegropene, sett mot nord. Utrakssted for analyserte pollenprøver er 
markert. 
Figure 29: Kok.3/Løsser Nordseter. Section through the cook pits seen from the south. Pollen samples are marked. 
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KoKEGROP KoK.4 PÅ JERNFRAMSTILLINGSPLASS 

JFr.10/DESET ØsTSETER 
Jernframstillingsplass J fp. l 0/0: 
NIKU ID 1023806, C.54047 
Gnr.lb nr.: Deset Mellem/Melgaarden, 3 7 / 1, 
Deset Søndre/Deset Skog, 38/5 
Feltleder: Per Di def Fredriksen 
Innberetning: Fredriksen, P. 0. 20056 
Tidsrom: 02.06.-09.07. og 19.07.2004 
Ukeverk: 20, undersøkt areal: 843 m2 

Innledning 
I forbindelse med undersøkelsen av jernframstillings
plassen Jfp.10/O, fem kullgroper og en nyregistrert 
kullgrop/groptuft, ved Deset Østseter i 2004, ble det 
funnet og undersøkt en kokegrop på plassen. 
Jernframstillingsplassen ble registrert i 2000 (Risbøl et 
al. 2000). Anlegget lå på en liten rygg og hadde et 
slaggutkast i en skråning mot nord. Mot sør lå et ovns
område, et malm- og kullager og en mulig røsteplass. 
Kokegropa ble funnet helt sør i feltet. 

Beliggenhet og topografi 
Jernframstillingsplassen lå 660 moh., 500 m sørvest 
for Deset Østseter. Terrenget er relativt kupert, med 
morenerygger og steinblokker. Området rundt anlegget 
og videre mot øst er bevokst av gress og bringebær
kratt etter hogst. En kjerrevei som går fra enden av 
Vestre Jernskallveg til Deset Østseter, passerer 15 m 
øst for anlegget. Undergrunnen besto av sand, grus 
og mye knyttnevestor til stor stein og var godt 
drenert. 

Utgravingen 
Kokegropa som ble funnet sør for røsteplassområdet 
fremsto i plan som en sirkulær nedgraving fylt med 
kullholdig sand og skjørbrent stein. Gropa, som hadde 
en diameter på 1,4 m, ble undersøkt ved snitting. 
Dybden ble målt til 35 cm. I profil fremsto gropa med 
skrå sider og en tilnærmet Rat bunn. Fyllmassen besto 
av mye skjørbrent stein, som varierte i størrelse fra 
små til omtrent hodestore. Et markert kullag lå i bunn 
av gropa, og over dette lå et usammenhengende lag 
med kullblandet, brent sand. Til sammen i den 
utgravde delen av gropa, ble det veid opp 43,5 kg 
stein. 

To konsentrasjoner med skjørbrent stein ble 
påvist nær kokegropa helt sør i feltet, og kan muligens 
ses i relasjon til kokegropa. 

Datering 
En prøve fra kullaget i bunnen av kokegropa, er ved
artsbestemt til furu og 14C-datert til førromersk jern
alder, BC 390-225 (TUa-4913). Kokegropa har ingen 
sammenheng med jernframstillingsplassen, som har 
dateringer innenfor perioden fra ca AD 1000 til 
slutten på 1200-tallet. 
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Figur 30: Kok.4/Deset Østseter. Profil gjennom koke
gropa, sett mot vest. 
Figure 30: Kok.4/Deset Østseter. Section through the 
cook pit seen from the east. 

SAMMENDRAG 

I forbindelse med problemstillingene i kapittel 2 ble 
det tatt opp at det var påvist kokegroper hvor det var 
gjort funn av steinartefakter, samt enkeltliggende 
kokegroper uten funn av steinartefakter. Spørsmålet 
var om de sistnevnte gropene var brukt i steinalderen, 
og videre om det kunne påvises forskjeller mellom 
kokegroper fra steinalder og jernalder i området. 

De to kokegropene Kok.3 ved Løsser Nordseter 
viste seg å ha vært brukt i henholdsvis romertid og folke
vandringstid. Kokegropa som ble funnet ved under
søkelsen av jernframstillingsplassen J fp. l O ved Deset 
Østseter, er datert til førrømersk jernalder. 
Oateringsmessig er det ingen relasjon mellom koke
gropa og jernframstillingsplassen, og gropa må følge
lig ses i sammenheng med en annen, og eldre, aktivitet 
på samme sted. 

Ut fra det foreliggende materialet synes det ikke 
å være stor forskjell på kokegropene fra steinalder og 
jernalder i Gråfjellområdet, verken i størrelse eller 
dybde. De undersøkte mesolittiske kokegropene har 
imidlertid fremstått som mer tettpakket med stein og 
hatt tykkere steinlag sammenlignet med de tre gropene 
fra jernalder. Sistnevnte groper skiller seg også ut ved 
beliggenheten nær seterområder, ved Løsser Nordseter 
og Deset Østseter, og ved at de ikke ligger nær vann. 
Da kun tre kokegroper er påvist og undersøkt nær 
setervoller, synes det for spinkelt å trekke noen slutninger 
om det har vært en sammenheng mellom kokegroper 
og seterområder. Det kan også nevnes at det ble 
registrert en kokegrop (ID 1023445) gjennomskåret 
av skogsbilvei ved Deset Østseter (Risbøl et al. 
2001:46, 48) . Kokegropa kunne ikke gjenfinnes ved 
befaring, da vegskjæringen der den skulle ligge trolig 
er rast ut. 

Pollenanlysen fra Kok.3 ved Løsser Nordseter 
vitner om furuskog med innslag av løvtrær i nærheten 
da kokegropene ble gravd. Pollentypene som gress, 
planter fra storkenebb-, korgblomst- og soleiefamilien, 
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lm 

□ Kullag av kornete konsistens iblandet sand 
og små steiner, en del steiner var varmepåvirket. 

D Stein 

□ Grovere sandmasser med grus 

■ Kullblandet sand 

■ Kullblandet leire 

[I] Fin sand 

□ Utvaskingslag 

□ Utfellingslag 

Figur 31: Kok.4/Deset Østseter. Plan- og profilregning av kokegropa. Profilen er sett mor vesr. 
Figure 31: Kok.4/Deset Østseter. Plan and secrion drawing of rhe cook pir. The secrion is seen from rhe easr. 

fra øyetrøst og marimjelle, kan vise til en lysning i 
skogen. Enkelte pollen av beiteindikatorer som ble 
funnet under gammel markoveflate i vestre grop, som 
syre og blåknapp rype, åpner for muligheten av at det 
kan ha vært beite i området da gropa ble anlagt, som 
ifølge 14C-dateringen var i folkevandringstid. 
Beiteaktiviteten kan ha begynt tidligere, kanskje i 
romertid? Dateringene ril romertid og folkevandrings
tid viser at det er en avstand på opptil 200 år mellom 
bruken av de to kokegropene. Det kan være fristende 
å foreslå tradisjonskontinuitet, at minnet om stedet 
har holdt seg, og at man har funnet tilbake til nettopp 
dette stedet to ganger. 

Pollenanalyse er utført på en sedimentsøyle tatt 
inne på setervollen på Melgårdseter, Deset Østseter, i 
forbindelse med registreringene i området (Solem i 
Risbøl et al. 2002a:290-299). Pollenanalysen viser ril 
rydde- og beiteaktivitet i området over et langt tids
rom. Det er ikke utenkelig at det har vært aktivitet i 
området i førromersk jernalder, da kokegropa (Kok.4) 
ble anlagt i nærområdet. I analyserapporten er det tolket 
at seterdriften på Deset Østseter var etablert ved AD 
1450-1615. Starten på denne aktiviteten går imidler
tid lenger tilbake i tid, kanskje tilbake ril årtusenet før 
Kristus. Hvorvidt de påviste aktivitetssporene i områ
det i hele denne perioden kan betegnes som seterdrift, 
er ikke problematisert i rapporten. 

I forbindelse med de kulturhistoriske undersøkelsene 
i lnnerdalen, Kvikne kommune i Nord-Østerdalen , 
ble der funnet kokegroper i nærheten av seterområder 
og fangstgroper for elg. Gropene ble datert til eldre 
jernalder. Pollenanalyse fra området viste ril en økning 
i beitebruk i samme periode. Bruken av kokegropene 
for tilberedning av rituelle måltider, kan ha hatt 
sammenheng med det ekstensive beitebruket. Også i 
fjellstrøk på Vestlandet er der funnet kokegroper nær 
dagens seterområder. Gropene har dateringer ril 
romertid og folkevandringstid, og enkelte ril bronse
alder. Pollenanalyse viser at det har foregått beite i 
områdene tilbake ril bronsealder og eldre jernalder. 
Kokegropene synes å være knyttet til bruk av fjell
beitene forut for etableringen av setrer og hus i områ
det (Gustafson 2005a:103-106, 20056:207-221). På 
Rødsmoen ble det funnet tre kokegroper mellom to 
fangstgroper. To av kokegropene ble datert ril eldre 
jernalder. Dateringene samsvarer med med slutten av 
brukstiden for fangstsystemet (Bergstøl 1997). 

Som nevnt innledningsvis i kapitlet, har kultur
minner med datering ril eldre jernalder vist seg å være 
en sjeldenhet i Gråfjellområdet. Der er derfor vanskelig 
å sette de tre kokegropene inn i en kulturhistorisk 
sammenheng. Der er imidlertid mulig å relatere koke
gropene ril resultater fra pollenanalyse i området. 
Kanskje kan kokegropene ha inngått i en sammen
heng med ekstensivt beitebruk, slik som foreslått i for
bindelse med undersøkte kokegroper i lnnerdalen og 
på Vestlandet? 
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4 f ANGSTGROPER FOR ELG 

INNLEDNING 

Det er undersøkt 32 fangstgroper for elg i 
Gråfjellområdet. Det er benyttet ulike undersøkel
sesmetoder for fangstgropene, og med varierende tids
forbruk etter vurdering av potensialet for informasjon 
i de enkelte gropene. Mellom gropene har det sann
synligvis vært anlagt konstruksjoner for å sperre passasjen 
forbi gropene. Under utgravingene har det derfor også 
blitt undersøkt om det var mulig å finne rester etter 
sperregjerder mellom gropene. 

Undersøkelser har også vært gjort av en annen 
type kulturminner knyttet til fangst: Skytterstillinger/ 
bogestiller. 7 konstruksjoner ble under registreringene 
i Gråfjellområdet tolket som skytterstillinger/bogestiller. 
Disse fremsto som groper i bakken eventuelt med en 
voll i forkant, og var plassert på strategiske steder i 
landskapet, som for eksempel på åsrygger ved dyre
tråkk (Risbøl et al. 2001 :77, 2002:69). Det ble dis
pensert for 5 skytterstillinger/bogesteller. Etter 
påfølgende undersøkelse ble 3 av disse omdefinert 
som naturformasjoner og 2 som mulige dyrehi. Disse 
vil derfor ikke bli omtalt nærmere i dette kapitlet. 

REGISTRERING OG UTGRAVING AV FANGST
GROPER FOR ELG 

Det er registrert til sammen 80 fangstgroper for elg i 
Gråfjellområdet. De fleste av disse inngår i seks fangst
systemer som ligger ved henholdsvis Deifjellura/ 

Antall Antall Antall 
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Tørråsen, Rødseter, Kjølseter, Skrubbdalen, Styggdalen 
og Vestre Æra (se fig. 32) (Risbøl et al. 2000:44-48, 
2001:76-80, 2002a:65-68, 20026:64-65). De to sist
nevnte fangstsystemene inngår i vernesoner i region
feltet, og har ikke vært gjenstand for undersøkelse (se 
tabell 16). 

I området Deifjeffura!Tørråsen, vest i regionfeltet, 
ble det registrert tre fangstgroper; to regulære fangst
groper og en fangstgrop gjenbrukt som kullgrop (Rygh 
2003a). Ved utgraving av en jernframstillingsplass 
(Jfp.3) og 10 kullgroper i samme område (Lundø 
2003), ble det påvist ytterligere en fangstgrop gjen
brukt som kullgrop. Systemet ved Deifjellura/Tørråsen 
besto dermed av i alt 4 fangstgroper. 

Ved Rødseter, sørvest i regionfeltet, ble det registrert 
et system bestående av 32 fangstgroper. På grunn av 
nyregistrering samt omdefinering av groper i for
bindelse med utgravingene, ble imidlertid det opp
rinnelig registrerte antall groper justert fra 32 til 38. 
28 av disse ligger innenfor regionfeltets grenser, mens 
10 ligger utenfor; vestover i retning Rena elv. Av de 
totalt 25 undersøkte gropene i systemet, ble 4 gravd ut 
i 2001 (Bøckman & Bergstøl 2001), mens de øvrige 
ble undersøkt i 2004-2005 (Hildre 2006a). 

Ved Kjølseter, sørøst i regionfeltet, ble det registrert 
3 fangstgroper. I tillegg har Hedmark fylkeskommune 
tidligere registrert 4 fangstgroper i nærområdet, uten
for regionfeltets grenser (Risbøl et al 2002a:67-68). 
De 7 gropene utgjør trolig ett system som strekker seg 
fra elva Osa i sørøst til Nyseter i nordvest. En fangstgrop 

Beliggenhet registrert nyregistrert undersøkte Merknad 
totalt el. omdefinert fangstgroper 

D ei fJ ellura/ 
2 fangstgroper gjenbrukt som kullgrop (derav en 

4 1 4 registrert kullgrop omdefinert til fangstgrop gjenbrukt 
Tørråsen 

som kulJgrop). 
4 nyregistrerte fangstgroper (derav en mulig påbegynt 
grop). 
2 groper omdefinert til fangstgrop og mulig fangstgrop 

Rødseter 38 6 25 
(var registrert som kullgrop og mulig tuft). 
2 fangstgroper gjenbrukt som kullgrop. 
1 registrert fangstgrop ble avskrevet. 
2 fangstgroper ble kun dokumentert i plan. 
1 fangstgrop ble kun innmålt med GPS. 

Kjølseter 7 - 1 fem av gropene ligger u tenfor regionfeltets grenser. 
Skrubbdalen 2 - 2 
Styggdalen 24 - - Vernesone. 
Vestre Æra 2 - - Vernesone. 
Enkeltliggende 

3 - - En undersøkt: Ble omdefinert til ku!Jgrop v/utgraving. 
groper 

Sum 80 7 32 

Tabell 16: Oversikt over registrerte og undersøkte fangstgroper i Gråfjellområdet. 
Table 16: Overview of the surveyed and investigated pit fall rraps in the Gråfjell area. 
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er gravd ut ved Kjølseter (Hildre 2006a). 
I Skrubbdalen, vest i regionfeltet, ble det registrert 

2 groper som utgjør et lite system i det smaleste partiet 
av dalen. Begge er gravd ut (Hildre 2006a). 

I Styggdalen, vest i regionfeltet, ble det registrert 
24 fangstgroper. Fangstsystemet sperrer dalen mellom 
Deifjellet og Tørråsen. Alle gropene inngår i en verne
sone, og har ikke vært gjenstand for undersøkelse. 

2 fangstgroper ble registrert ved elva Vestre Æra, 
sør i regionfeltet. Gropene ligger innenfor vernesonen 
langs elva. 

Av enkeltl iggende fangstgroper ble det registrert 
en grop ved Deset Nordseter, innenfor vernesonen 
rundt seterområdet, samt en grop ved Tørråsen og en 
fangst-/kullgrop ved Jernskallen. Kun sistnevnte er 
undersøkt. Gropa lå i tilknytning til jernframstillings
plassen Jfp.6, og viste seg å ha utelukkende blitt brukt 
til kullproduksjon (Dam lien 2003). 

FORSKNINGSHISTORISK BAKGRUNN 

Dyregraver er en fellesbetegnelse på fangstgraver og 
fangstgroper. Fangstgraver er groper med indre opp
muring som ligger i høyfjellsområder, og er beregnet 
på rein . Fangstgroper gravd ut i løsmasser i skogs
områder og i høyfjellet, kan være beregnet på enten 
rein eller elg. En har ingen indikasjoner på at det har 
vært reinstammer i Gråfjellområdet. Fangstgropene i 
Gråfjell har derfor sannsynligvis vært beregnet på elg. 
Størrelsen på gropene indikerer også dette. 

En forutsetning for elgfangst i fangstanlegg er et 
regelmessig elgtrekk. Trekkrutene i Åmot har trolig 
endret seg lite siden furuskogen ble etablert i traktene 
for 9000 år siden (Jacobsen & Larsen 1992, Jacobsen 
& Andersen 1992: 178, Risbøl et al. 2000:44, Narmo 
2000:72) . Fangstgroper for elg ligger ofte i rekker som 
kan være flere kilometer lange. Systemene sperrer 
elgens trekkveier, og man har utnyttet trange dalfører 
som fangstfeller. Gropene er gjerne plassert på steder 
der det er lett å grave i bakken. Trolig har man bygd 
sperregjerder mellom gropene. På Dokkfløy og i 
Snertingdal er det funnet rester etter sperregjerder i 
form av stolper og skier i myra. Undersøkelsene på 
Dokkfløy viste at gjerdene trolig har vært store ski
garder med en høyde på 2,5 til 3,5 meter. Fangstgropene 
kan ha vært brukt i kombinasjon med drivjakt (Mølmen 
1982:6-7, Jacobsen 1989:120, Jacobsen & Andersen 
1992:187, Bergstøl 1997:61, Gustafson 2001). 

Fangstgroper framtrer som runde, ovale eller fir
kantede på overflaten, mens bunnen kan være rund, 
spiss eller rektangulær. På Østlandet har man foreløpig 
skilt ut to hovedtyper av fangstgroper for elg: En type 
med lokk over gropa med en åpning hvor elgen kan 
falle ned (Vorren 1979, Bergstøl 1997), og en type 
med en rektangulær tømret kasse i bunnen og trakt
formet sidekant, hvor elgen ikke klarer å sparke seg 
opp (Jacobsen 1989, Jacobsen & Larsen 1992). 

Fangstgroper har sitt hovedutbredelsesområde i 

varia 64 

den midtre delen av den skandinaviske halvøya. De 
største konsentrasjonene i Norge finner vi i 
Gudbrandsdalen og Østerdalen. En rekke fangstgroper 
er undersøkt på Rødsmoen og på Dokkfløy (Jacobsen 
1989, Jacobsen & Larsen 1992, Jacobsen 1992, 
Bergstøl 1997). Et stort antall fangstgroper for elg er 
undersøkt i Sverige (se f.eks. Janson & Hvarfner 1960, 
Manker 1960, Selinge 1974, Hvarfner 1975, Spång 
1981, Ekman 1983, Zachrisson 1994, Svensson 
1998a). I Åmot er det kjent fangstgroper ved Storsjøen, 
Julussa, Slemdalen, Blikbergskogen og på Rødsmoen. 

En oversikt over dateringer fra kontekster som 
er vurdert som gode, viser at fangstgroper var i bruk 
fra bronsealder i Øst-Norge (Gustafson 2007). 
Dateringer av fangstgroper på Rødsmoen, Åmot 
kommune i Hedmark, viser at noen har vært i bruk i 
eldre bronsealder, mens siste fase er i overgangen 
mellom eldre og yngre jernalder (Bergstøl 1997:90). 
Elgfangst i groper på Rødsmoen ser ut til å opphøre i 
løpet av folkevandringstid , omtrent samtidig med at 
gårdsbebyggelsen ved Rena elv og Glomma etableres 
og før jernproduksjonen øker i volum i yngre jernalder 
(Bergstøl 1997, Narmo 1997). Undersøkelser av 
fangstgroper i Elverum kommune i Hedmark tyder på 
at gropene her gikk ut av bruk i løpet av eldre jernalder 
(Mikkelsen 1986, Ristvedt 2000). I forbindelse med 
undersøkelse av et fangstsystem på Grundset i Elverum 
ble det funnet rester etter dekket i to av gropene. Dette 
er datert til romertid/folkevandringstid, som trolig 
representerer sluttfasen (Mikkelsen 1986) . 

Dateringer fra lnnerdalen i Kvikne viser en tendens 
til at gropene var i bruk før svartedauen, og at bare 
enkelte ble tatt opp igjen etter dette tidspunktet 
(Gustafson 1987:130-133). 

På Dokkfløy i Oppland er det påvist to perioder 
for bruk av fangstgroper ved dateringer av sperregjerder, 
fra ca BC 100 til AD 600 , eldre jernalder, og fra ca AD 
1000-1700, middelalder/nyere tid (Jacobsen 
1989:120, Jacobsen & Andersen 1992:190). 

Fangstgroper for elg i nordre Varmland har gitt 
dateringer fra steinalder og inn i middelalder. Den mest 
intensive bruken av gropene har vært på AD 1100-
1200-tallet. I samme periode var jernproduksjonen i 
området på topp (Svensson 1998a:75-78, 19986:100). 

Som nevnt ovenfor, foreligger det dateringer til 
bronsealder fra fangstgroper på Rødsmoen i Hedmark. 
Ellers er fangstgroper i Buskerud, på Furumo i Modum 
kommune, datert til bronsealder. I forbindelse med en 
undersøkelse ved Mesnali, Ringsaker kommune i 
Hedmark, ble en fangstgrop datert til eldre bronsealder. 
I Snertingdal, Gjøvik kommune i Oppland, ble det 
ved sjakting i myr avdekket rester etter sperregjerde 
mellom fangstgroper i form av stokker, som var tydelig 
tilvirket med øks. Tre av stokkene som ble funnet ga 
dateringer innenfor tidsrommet BC 1500-1000, eldre 
bronsealder. Sammenlignet med dateringer av de 
eldste stokkene etter sperregjerde som ble påvist i 
forbindelse med undersøkelsene på Dokkfløy, er 
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Figur 32: Oversikt over registrerte og undersøkte fangstgroper i Gråfjellområdec. 
Figure 32: Map showing boch surveyed and investigated pir fall craps in the Gråfjell area. 

Varia 64 

Registrert fangstgrop 



Grå.fjel/prosjektet - Bind I I 

dateringene fra Snertingdal mer enn 1000 år eldre. 
Dateringer tyder på at fangstsystemet i Snertingdal 
gikk ut av bruk i løpet av bronsealderen, og ble tatt 
opp igjen rundt Kr.f. 

Det foreligger også noen dateringer til steinalder 
i forbindelse med Edvard K. Barth sine undersøkelser 
av fangstgroper (Barth 1994:135). Da prøvene er tatt 
ut fra gammel markoverAate under voll, gir dette en 
bakre datering for anleggelsen av gropa, og ikke en 
datering av gropas bruk. Det finnes dermed ikke til
strekkelig belegg for å hevde at fangstgroper var i bruk 
i steinalderen i Norge. 

Når det gjelder de undersøkte fangstgropene i 
Gråfjellområdet, er prøvemateriale fra konstruksjons
detaljer, som gir en sikker datering av fangstkonteksten, 
datert til perioden AD 1200-14/1500 (fig. 120). 
Dateringer av prøvemateriale fra gammel mark
overAate under gropenes voll, angir en bakre daterings
grense for anleggelsen av gropene til AD 600 (fig. 116 
og 117) . Hovedaktiviteten for bruken av fangstgroper 
i området har vært i middelalderen. Til sammenligning 
viser dateringer av fangstgroper i nærområdet, på 
Rødsmoen og på Elverum i Hedmark, et annet 
mønster. Gropene på Rødsmoen gikk ut av bruk ved 
overgangen mellom eldre og yngre jernalder, rundt 
AD 600 (Bergstøl 1997:90). Dateringer av fangstgroper 
i Elverum tyder på at gropene her gikk ut av bruk i 
løpet av eldre jernalder (Mikkelsen 1986, Riscvedt 
2000) . 

Kulturtilhørighet i forbindelse med bruk av fangst
groper, er diskutert av Li! Gustafson (2007) og 
Jostein Bergstøl (1997). Materialet fra Rødsmoen 
antyder at det fra tidlig merovingertid kan ha vært to 

forskjellige kulturgrupper i området. Den ene gruppen 
er fangstfolk som kan knyttes til fangstgropene, 
fangstmarksgraver og åkerterrasser inne på Rødsmoen. 
Den andre gruppen kan knyttes til jordbruksbosetning 
ved gården Kilde i merovingertid, som ligger der 
Glomma og Rena elv møtes. Samtidig finner en spor 
etter den første jernproduksjonen i området. 
Opphøret av bruken av fangstgroper ved overgangen 
mellom eldre- og yngre jernalder, kan ha en årsak i 
en konkurransesituasjon mellom bruks- og eierinteresser 
i området. Hvis gropene ble brukt av sesongAyttende 
folk med fangst som hovednæring, kan Rødsmoen 
ha blitt mindre attraktivt for fangst da bøndene 
begynte å ta i bruk utmarka (Bergstøl 1997:86-92, 
Narmo 1997) . 

Dateringer til bronsealder fra fangstsystemer i 
Snertingdal i Oppland, Modum i Buskerud, Mesnali i 
Hedmark og Rødsmoen i Hedmark, representerer de 
eldste sikre dateringene for denne fangstmetoden i 
Øst-Norge. Gustafson (2007) har diskutert bruken av 
fangstgroper i Snertingdal i denne perioden og i 
romertid, sett i lys av andre fangstsystemer, samfunns
forhold, kulturmøter, funn, jernframstilling og 
resultater fra pollenanalyse. 
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løpet av undersøkelsene av fangstgroper i 
Gråfjellområdet, har det vært en utfordring å tolke 
hvordan gropene opprinnelig har sett ut. Det har vært 
mye diskusjon i felt rundt tolkning av podsolprofiler 
og hva som er gropenes opprinnelige nedgraving. 
Videre har det vært diskutert hva som er resultat av 
naturlige og kulturelle prosesser når det gjelder gropenes 
form i dag. Dette har resultert i ulike tolkninger som 
presenteres senere dette kapitlet. Først er det imidler
tid nødvendig å klargjøre geologiske forhold når det 
gjelder fangstgropene. 

G EOLOGI 

Fangstgropene i Gråfjellområdet er gravd i morene
masse, avsmeltningsmorene, som er forholdsvis tørr, 
grovkornet og ofte blokkrik. Det ble under graving 
ofte påtruffet hard, finkornet bunnmorene under 
avsmeltningsmorenen. Samlet sett er fangstgropene 
gravd i relativt stabil morenemasse og har dermed ikke 
vært spesielt utsatt for sammenrasing, verken under 
eller umiddelbart etter bruken. Gropene har likevel i 
større eller mindre grad endret form gjennom natur
lige prosesser som nedrasing, jordtrykk og tele. Så 
lenge gropene for eksempel hadde en indre konstruksjon 
av tre, har sidene holdt seg på plass. Når konstruksjonen 
har råtnet, vil det med tiden foregå en sammenpressing 
av gropa. Eksempler på at bunnpartiet i fangstgroper 
har blitt utsatt for jordtrykk, kan ses i figurene 62, 76, 
77, 82, 83 (Fg.9, 14 og 21/R). Også variasjoner i 
grunnforholdene har hatt innvirkning på gropenes 
form både ved anleggelsen og etter at de gikk ut av 
bruk. Dette gjelder for eksempel varierende mengde 
stein, grus, sand eller aurhelle i grunnen. Under gra
ving viste det seg at enkelte groper var tilpasset og 
gravd inntil store steinblokker, hvor steinene kunne 
utgjøre en del av veggen i nedre del. Noen groper var 
gravd i en helling, hvilket har forårsaket ujevn ned
rasing av masse etter at de gikk ut av bruk. 

Det har foregått en podsolisering (jordsmonn
dannelse) i fangstgropene. Det vil si at det har skjedd 
en langsom utvasking (vanngjennomstrømming) av 
de øvre sjiktene i jorda som har resultert i dannelse av 
et utvaskningslag og derunder et utfellingslag. 
Podsoliseringen i fangstgropene har vært en kontinuerlig 
prosess. Det kan for eksempel danne seg nye gjen
groings- og utvaskingslag når det kastes opp masse 
over den opprinnelige markoverAaten. 
Podsoliseringsprosessen i fangstgropene kan observeres 
som dobbel podsol, ved Aategraving og i en profil 
gjennom en fangstgrop (se fig. 33-36). Podsolprofil, 
utvaskings- og utfellingslag, har dannet seg i gropa 
etter den ble gravd, og videre over nedraste masser 
etter at gropa gikk ut av bruk. Utvaskingslaget som 
har dannet seg i gropa etter at den ble gravd, fremstår 
ofte som meget tynt. Laget er derfor lettere å se ved 
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flategraving av groper, enn i profil. Det er i denne 
sammenheng rimelig å spørre hvor lang rid dannelsen 
av et urvaskningslag tar. Podsoliseringens hastighet 
avhenger av blant annet vannets pH-verdi og vann
mengden som passerer gjennom profilen pr tidsenhet. 
Ved vanlige nedbørsforhold kan ca 600-2000 lirer 
vann passere jordprofilen pr m2 og år. I vanlig, sur 
skogsjord vil dette gi urvaskningssjiktet en tykkelses
tilvekst på 1 cm pr 100 år den første tiden etter at 
podsoliseringen starter. Etter hvert vil tilveksten avta 
inntil likevekt oppstår. Mengden vann som strømmer 
gjennom terrengforsenkninger, grøfter eller for eksempel 
fangstgroper hvor overflatevann og snø samles, kan pr 
arealenhet være mye høyere. Tykkelsen på urvaskings
sjiktet vil altså stå i forhold ril markoverflarens form 
og evne til å samle vann (Låg 1961, 1968, Østeraas 
2004). Da utvaskningslag dannes på flater, i for
senkninger og i skråninger, kan der følgelig påvises 
urvaskningslag langs de skrånende sidene i en fangst
grop. Har gropa derimot hatt rette sider, vil urvasknings
laget være fraværende. 

Podsoliserte og omrørte masser er løsere og lettere 
gjennomtrengelig for vann sammenlignet med den 
naturlig avsatte morenen. Dette gjør det rimelig å anta 
at den omrotede, løsere vollmassen rundt gropa og 
nedgravningskantene lettere siger ned i fangstgropa, 
enn at veggene raser inn i gropa (Østeraas 1996:13, 
2004, Amundsen & Rundberget 2005). At det i 
hovedsak er nedraste masser man finner i gropene, og i 
mindre grad utraste masser fra veggene, har blitt 
bekrefter ved stratigrafisk graving og flaregravning av 
fangstgroper. Eksempler på dette kan man se i de flare
gravde gropene Fg.9 og 23/R, som vist i figur 34-36. 
At veggene i gropene ikke har rast ut kan observeres 
ved at gjengroingslaget og urvaskingslager dannet i 
den opprinnelige nedgravningen, er intakt. Dette ble 
påvist i alle de 10 flategravde og stratigrafisk gravde 
gropene (tabell 18) . Lagene kan imidlertid fremstå 
som "forstyrret" av trær og røtter. Det kan imidlertid 
ikke konkluderes med at observasjonene som er gjort 
i forbindelse med de stratigrafisk gravd og flategravde 
gropene, nødvendigvis gjelder også alle øvrige groper, 
som ble undersøkt ved snitting. 

Et annet tema under utgravingene har vært om 
linser med urvaskingslag observert i fangstgropenes 
voll indikerer at masse er kastet opp i flere omganger, det 
vil si ar man ut fra dette kunne slutte flere bruksfaser. 
Med flere bruksfaser forstås et opphold som har vart 
lenge nok ril at det har skjedd en gjengroing. Linser 
med urvaskingslag i vollen kan eventuelt tolkes som 
rester av torvstykker som er spadd opp i forbindelse 
med gravingen av gropa. Urvaskingslag i vollen kan 
også skyldes forstyrrelse av dyr, røtter, rotvelt og 
gjennomstrømning av vann, og man må følgelig være 
forsiktig med å tolke dette som flere bruksfaser i en 
grop. For å kunne konkludere med flere gravefaser, 
bør man ha flere markoverflarer/gjengroingshorisonter 
i vollen som utgangspunkt. Med unntak av Fg. 6 og 
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Figur 33: Utsnitt av lengdeprofil gjennom Fg.22/R. 
Eksempel på dobbel podsol i voll rundt fangstgrop. 
Podsollaget under vollmassen representerer opprinnelig 
markoverflate med utvaskingslag og rustrødt utfellingslag 
under. Dette var dannet før gropa ble gravd. Under torva 
over den oppkastede vollmassen er det et nytt podsollag, 
som er dannet i tiden etter at gropa ble gravd. Dette vises 
som et ganske rynt urvaskingslag, med et svakt markert 
rødlig utfellingslag under (se også fig. 84). 
Figure 33: Section drawing made rhrough Fg.22/R 
showing a double podsol formacion in the banks rhrown 
up around the pit. The podsol layer under the bank mate
rial represent the original soil surface with leaching and the 
rust red iron panning layer beneath it, as formed before the 
pir was first created. Beneach the curf layer on rop of the 
bank is a second podsol layer formed after the pir was crea
ted and the bank formed by material removed by the pit. It 
can be seen bya chin leached layer wich a weak rust red iron 
pan layer beneach (see also fig. 84). 

12/R, ble det ikke funnet spor etter flere markoverflarer 
i vollen på de undersøkte fangstgropene (Amundsen 
& Rundberget 2005:4). 

Når det gjelder utfellingslager i fangstgropene, 
har det i profiler gjennom groper blitt observert at 
dette varierer i fargeintensitet fra gul, rød og brun ril 
mørk rødbrun. Fargevariasjon har sammenheng med 
mengden av vanngjennomsrrømming som har foregått 
under utviklingen av jordsmonnet. Generelt kan en si 
ar i meget godt drenert jordsmonn vil utfellingslager 
være gulbrunt, og ved god drenering vil utfellingslaget 
være rød-, brun- eller gulaktig. Ved moderat god 
drenering har den øvre delen av utfellingslaget en 
sterkere rød-, brun- eller gulaktig farge. I dårlig drenert 
jord (høy grunnvannstand) vil det være lavere 
fargeintensitet, og jordsmonnet kan variere fra grå
aktig ril gråblått opp ril humuslaget (Sveistrup 1984:35-
36, Greve et al. 1999: 24-25, 33-36). Sistnevnte ble 
observert i profilene gjennom fangstgropene Fg.1/T og 
Fg.6/R. I profiler gjennom fangstgroper har det ofte vist 
seg at utfellingslaget under den opprinnelige markover
flaten, det vil si urørt grunn, har sterkere farge enn 
utfellingen som har foregått i gropa (se f.eks. fig. 84) . 
Dette kan forklares ved at podsoliseringen av opprinne
lig markoverflate har foregått over tusenvis av år, mens 
podsoliseringen i gropene har foregått i 500-1000 år. 
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Figur 34: Eksempel på dobbel podsol i fangstgrop Fg.9/R, vise i plan. Bildet viser gropa ved flategravingens 3. gravenivå, hvor 
hele vollen og deretter et ca 20-30 cm ryke lag masse er fjerner med maskin fra overflaten. 1: Viser podsoliseringen som har 
foregått i gropa etter at den ble gravd, hvilket er synlig som en mørk stripe som gjengroingshorisont/markoverflace (A) og 
urvaskingslag (B). Både A og B fremsto som tynne lag eller "ringer" rundt gropa, hvilket ikke kommer tydelig frem av bilder. 
"Ringene" var intakte, hvilket viser at gropas sider ikke har rase ur etter den gikk ur av bruk, men ar der er masse ovenfra som 
har seget ned i gropa. 2: Viser podsoliseringen som har foregått over nedraste masser etter at gropa var gått ut av bruk. Dagens 
vegerasjon/gjengroingslag (torva er fjerner) (E), et tynt urvaskingslag (D) og er ryke parti nedrast vollmasse (C) . 
Figure 34: Example of a double podsol from pit fall crap Fg.9/R shown in plan. Shown in the photo is the sicuation afrer the 
chird 30 cm layer was mechanically removed during excavarion. 1: Shows rhe podsolizarion process thac has raken place in the 
pit after it was first dug shown as a dark chrough a larer growrh horizon/original surface leve! (A) and the leached layer (B). 
Borh A and B appear as chin layer or 'rings' around the pir. The rings were much more visible during excavarion chan can be 
seen in this photo. The rings were intact, which shows rhac the sides of the pit had not collapsed afrer it went out of use, bur 
rhar the fill material has slipped into to pir from above. 2: shows the podsolizacion rhac has occurred wichin the fi ll material 
after the pit had gone out of use. Also shown is the modem vegetation and humus layer (after curf remova]) (E) , a chin leached 
layer (D) anda chick layer of the collapsed material from the bank rhac has slipped down into the pit (C). 
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Figur 35: Eksempel på dobbel podsol i Fg.23/R, vist i plan. Gropa ble flategravd i co omganger. Bildet viser søndre halvdel av 
gropa ved flategravingens 2 gravenivå, hvor hele vollen og deretter et ca I 0-20 cm rykt lag masse er fjernet med maskin fra over
flaten . Dobbel podsol , markert ved I og 2, kan forklares på sammen måte som ved figur 34. 
Figure 35: An example of a double podsol from Fg.23/R shown in plan. The pir was mechanically excavaced in two parts. The 
photo shows the southern half of the pit at the removal of the second leve!. The double podsol marked as I and 2 can be explai
ned in the same way as in figure 34. 

Figur 36: Flategraving av Fg.23/R, nordre halvdel. Dobbel podsol kan forklares på sammen måte som ved figur 34. 
Figure 36: Fg.23/R, northern half during mechanical excavation. The double podsol can be explained in the same way as in 
figure 34. 69 
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TOLKNINGER AV FANGSTGROPENES UTFORMING 

Diskusjon knyttet til fangstgropene har resultert i 
ulike tolkninger som presenteres nedenfor. I beskrivelsen 
av gropene i de etterfølgende kapitlene er det tatt 
utgangspunkt i tolkning 1. 

Tolkning 1: Opprinnelig nedgravning 
Siden fangstgropa ble gravd og fram til i dag, har det 
foregått podsolisering i gropa (jf. avsnittet ovenfor om 
geologi). I flere groper kunne man observere dobbel 
podsolprofil (fig. 33-36) . Podsolprofil har dannet seg 
over den oppkastede vollmassen og i gropa etter den 
ble gravd, hvilket kan observeres som et gjengroings
lag over et utvaskningslag og et utfellingslag. De to 
førstnevnte lagene fremsto gjerne som tynne sjikt, 
mens utfellingslaget var mer markert. Etter at gropa 
gikk ut av bruk, har det foregått nedrasing, jordtrykk 
og gjengroing, og en podsolprofil har blitt dannet over 
de nedraste massene. Det "bolleformede" utfellingslaget 
man kan observere i profiler gjennom groper, er et 
resultat av podsolisering i gropa. Skillet mellom 
utfellingslag og den grå morenemassen i bunn tolkes 
ikke å tilsvare gropas nedgravningsgrense, i motsetning 
til tolkning 2 under (fig. 37). Ved anleggelsen av groper 
med skrå og rette vegger, har gropa trolig blitt gravd 
akkurat så dyp og vid at den tilsvarte størrelsen på tre
konstruksjonen/kassa som skulle plasseres i bunnen av 
gropa (f.eks. Fg.12, 13, 20/R). Gropas nedgravnings
grense tilsvarer med andre ord størrelsen på trekassa 
som ble plassert i gropa. Det ble altså ikke laget en 
større nedgravning hvor mellomrommet mellom 
veggene i gropa og kassa ble fylt opp med masse. Her 
må det imidlertid tas et forbehold: Hvis trekonstruk
sjonen i gropa har vært ei laftekasse, ville den kreve 
noe større plass med tanke på lafteknutene. Da er det 
nærliggende å tenke seg at mellomrommet mellom 
kassa og gropa har blitt gjenfylt med masse. 

Gro pas opprinnelige størrelse er ikke alltid lett å 
tolke ut fra profilen, og den må nødvendigvis bli et 
anslag, på grunn av nedrasing og/eller sammenpressing 
etter at gropa gikk ut av bruk. 

Nedgravningens begynnelse kan i teorien tolkes 
i de tilfellene der det kan observeres brudd i den opp
rinnelige markoverflaten og utvaskingslaget under 
gropenes voll. I praksis er ikke dette alltid like enkelt. 
Opprinnelig markoverflate under vollen fremsto som 
tydelig i profilene på de fleste fangstgropene , men 
nedgravningskantene har over tid seget, slik at de kan 
fremstå som en skrå kant ned i gropa. Som beskrevet 
under, innebærer tolkning 3 at utvaskingslaget under 
den opprinnelige markoverflaten, på grunn av innsig, 
ofte kan ses som "tunger" nedover sidene i gropenes 
øvre del. Ifølge tolkning 1 har utvaskingslaget langs 
sidene blitt dannet i gropa etter at den var gravd, det 
vil si at utvaskingen har foregått på skrå ut fra den 
opprinnelige markoverflaten. Tolkningene utelukker 
ikke hverandre. Utvaskingslaget man kan observere 
nedover sidene i gropenes øvre del kan være et resultat 
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av begge prosesser. Hvor mye nedgravningskantene 
har seget, og hvordan man kan skille utvaskingslaget i 
den nydannede podsolprofilen i gropa fra gammel 
markoverflate med utvaskingslag som har seget ned i 
gropa, får bli et tolkningsspørsmål. 

Tolkning 2: Opprinnelig nedgravning 
Fangstgropene kan ha blitt konstruert på følgende 
måte: Det ble gravd en stor grop, deretter ble det laget 
en rektangulær, smal trekasse i gropa. Selve gropa var 
gravd større enn kassa. Etter at kassa var bygd, ble 
mellomrommet mellom gropa og kassa fylt opp med 
masse, det vil si samme masse som vollen. Den store 
nedgravningen ga arbeidsrom for de som arbeidet 
med kassa nede i gropa. 

Ifølge denne tolkningen kan skiller i utfellings
lag være en indikator når det gjelder å skille mellom 
hva som er gravde masser i fangstgropa. Det "bolle
formede" utfellingslaget rundt fangstgropene, tolkes 
som sammenfallende med gropenes opprinnelige ned
gravning, det vil si mellomrommet mellom gropa og 
kassa som ble fylt med masse. Denne fyllmassen består 
av morenemateriale (utfellingslag) som er gravd opp. 
Utfellingslaget tilsvarer med andre ord gravde masser 
og ikke urørt undergrunn (fig. 37). At gropas opp
rinnelige nedgravning fremtrer som et utfellingslag, 
forklares ved at vanngjennomstrømming (som gir 
utfelling) skjer lettere og raskere gjennom gravde, løse 
masser enn urørte, kompakte masser. Dette kan bety 
at gravde masser kan være mer anriket enn urørte masser. 
Alternativt kan utfellingslaget i gropas opprinnelige 
nedgravning forklares ved at dette er utfellingslag som 
er gravd opp, og brukt som gjenfyllingsmasse etterpå 
(jf Hildre 2006a). 

Ifølge dokumentasjonen i forbindelse med Fg. 
31-34/R som ble undersøkt i 2001 (Bøckman & 
Bergstøl 2001), tolkes skillet mellom utfellingslaget 
og undergrunnen å tilsvare gropas nedgravnings
grense. Når det gjelder fangstgroper som ble under
søkt under Rødsmoprosjektet i Åmot, er disse tolket 
som bolleformede uten indre konstruksjon. Også her 
ble utfellingslaget rundt gropa tolket som sammenfallende 
med gropenes opprinnelige nedgravning (Bergstøl 
1997:49-61) 

Tolkning 3: Nedgravningens begynnelse 
I fortsettelsen av urvaskingslaget under den opprinnelige 
markoverflaten under gropenes voll kan utvaskingslaget 
ofte følges som "tunger" nedover sidene i gropas øvre 
del (markert med piler i fig. 38). At utvaskingslaget 
kan følges ned langs gropas sider, kan forklares med at 
nedgravningskantene har seget inn- og nedover. Den 
gamle markoverflaten markerer da ikke den ytre 
grensen for nedgravningen. Prosessen med innsig kan 
forsøksvis illustreres med å "løfte" massene opp og på 
plass igjen. Man vil da kunne komme nærmere den 
opprinnelige formen. Tolkningen innebærer at gropas 
opprinnelige diameter har vært mindre enn den fremstår 
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Figur 37: Fg.12/R lå i en skråning nær Røysfelcec, boseccings- og åkerområder ved Rødsecer, og var delvis gjenfylc med scein. 
Gropa kan ha blicc gjenfylc mens den opprinnelige formen var incakc, og kan derfor gi mye informasjon om konscruksjon. Rød 
linje illuscrerer colkning 1: Gropa ble gravd akkurac så dyp og vid ac den cilsvarce scørrelsen på crekassa som ble plassere i bun
nen av gropa. Rød sciplec linj e illuscrerer tolkning 2: Den avrundede formen på ucfellingslagec runde fangscgropa er colkec som 
gropas opprinnelige nedgravning. Man har bygd ei kasse i gropa, kanskje cilsvarende den røde linjen , og dereccer fylc igjen 
mellomrommec mellom gropa og kassa med masse. 
Figure 37: Fg.12/R lay on a slope near che excavacion area ac Rødsecer and was parcially filled wich scone. The pic can have been 
back filled when ics original form was sci ll incacc and can cherefore give use imporcanc informacion abouc ics conscruccion. The 
red line marks incerprecacion 1: Where che pic was dug jusc deep enough so chac che wooden box could be placed wichin ic. The 
red dashed line marks incerprecacion 2: Where che rounded form of che ruse red iron pan layer around che pic is incerpreced as 
represencing the pic's original form, under such a scenario che box would be builc in che pic and chen che space around ic back 
filled. 

i dag, og at gropa har hatt brattere vegger. Hvis en 
fangstgrop er gravd i meget løse masser, kan en tenke 
seg følgende forløp: Massene i gropas sider har glidd 
innover og markoverAaten har seget nedover denne. 
Så har vollmassene glidd ned og lagt seg over dette 
igjen. 

INDRE KONSTRUKSJON OG FORM 

De undersøkte fangstgropene i Gråfjellområdet varierte 
både når det gjaldt form, størrelse og rester etter indre 
trekonstruksjon, det vil si en kassekonstruksjon. Det 
kunne også påvises forskjeller i hvordan enkeltgroper 
var oppbygd innenfor det samme fangstanlegget (ved 
Rødseter) . To hovedtyper ble påvist: Groper med 
rester etter indre trekonstruksjon, og groper uten spor 
etter indre konstruksjon. Tre typer utforming av 

gropene ble påvist: Traktformet, bolleformet og rek
tangulær grop (fi.g. 39). Bolleformede groper var uten 
spor etter indre konstruksjon, mens det i enkelte av 
gropene med traktform og rektangulær form, ble funnet 
resteretterindre trekonstruksjon i bunnen. Sannsynligvis 
har alle de trakt- og rektangulært formede gropene hatt 
en form for indre kassekonstruksjon. Selv om det ble 
påvist sikre spor etter dette i bare fem groper, fremsto 
bunnplanet i de trakt- og rektangulært formede 
gropene ofre med en smal, rektangulær form. I tabell 
17 er en oversikt over gropenes form før og etter 
graving; traktformet, bolleformet, rektangulær med 
rette sider, eller uspesifisert form. I flere tilfeller var det 
samsvar mellom form før og etter graving, andre ganger 
ikke. 
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Figur 38: Tegningen viser lengdepro fil gjennom Fg.1 3/R, grop gjenfylt med stein, som ble påvist nær Røysfeltet, boserrings- og 
åkerområdet ved Rødseter. Ifølge tolkning 3 er utvaskingslaget et resultat av at nedgravningskantene har seget nedover. Hvis 
disse løftes opp (markert med pi ler/stiplet linje) vil de kunne gjenspeile gropas opprinnelige nedgravningskanter samt diameter. 
Ifølge tolkning 1 kan utvaskin gslager være et resultat av podsolisering i gropa. 
Figure 38: Section drawing from Fg.13/R, a pit fall trap back filled with srone found near the excavation area at Rødseter. 
Interpretation 3 is that the leached layer isa result of the cut of the pir has sunk downwards. If this were raised (marked by 
arrows/dashed line) would rhis recreate the pit's original edges and diameter. Inrerpretation 3 would assume that the leached 
layer is a result of podsolization in the pi r. 

Traktformet grop Bolleformet grop Rektangulær, med rette sider 

Figur 39: Profilskisser av tre hovedformer av groper påvist ved undersøkelsene. 
Figure 39: Profiles of three main types of pir observed during our investigations. 

D OKUMENTASJONSPRINSIPPER 

Illustrasjonen i figur 40 er laget med utgangspunkt i 
Tom Bloch-Nakkerud (1987:2 1-22) sin skisse for 
dokumentasjon og mål av kullgroper ved registrering. 
Ved NIKUs registreringer av fangstgropene ble det 
tatt utgangspunkt i målene i ytre diameter, topp voll , 
og dybde som vist i figuren . Ytre diameter er målt fra 
ytterkanten av vollene, hvilket definerer fangstgropas 
ytre avgrensning. Ved registreringene ble mål for 
topp voll betegnet som gropenes indre diameter. 
Toppen av vollene er imidlertid sunket sammen og 
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innraste etter fangstgropene er gått ut av bruk, og de 
må dermed anses som et usikkert mål (jf. Bøckman 
& Bergstøl 2001:4-5). Ved utgravingene ble gropenes 
nedskj æringskanter målt før og etter graving for å 
angi indre diameter. Dette målet skal i teorien illustrere 
nedgravningens begynnelse. M ålene for indre dia
meter er m ålt på bakgrunn av profilregninger av 
fangstgropene . Det henvises til tabell 18 for en over
sikt over mål på gropene. Gropenes dybde ved 
registrering, målt fra topp vo ll, angir en minimums
dybde, siden vollen har rase inn og/ eller er sunket 
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Lengderetn. Form før Form etter 
Rester etter 

Spidde- Sekundær Gjenfylt med 
Anlegg indre 

orientering graving graving 
konstruksjon 

stokker kullgrop stein 

DEIFJELLURA/TØRRÅSEN 
Fg.1/T N-S T B 
Fg.2/T N-S u u 
Fg.3/T N-S T T X 
Fg.4/T N-S K B X 
RØDSETER 
Fg.5/R NØ-SV u B X 
Fg.6/R NNØ-SSV T R;i Kullag 
Fg.7/R NV-SØ T T 
Fg.8/R NV-SØ T T Treverk, kull 
Fg.9/R N-S T T Treverk, kull 
Fg.10/R NV-SØ T u 
Fg.11/R NV-SØ T T 
Fg.12/R N-S T T Treverk, kull X 
Fg.13/R N-S - T X 
Fg.14/R Ø-V - T X 
Fg.20/R N-S T R Treverk, kull X 
Fg.21/R N-S u u 
Fg.22/R N-S T R 
Fg.23/R N-S T T 
Fg.24/R NV-SØ T T 
Fg.25/R NV-SØ T T? 
Fg.26/R NØ-SV T u 
Fg.30/R - u -
Fg.31/R NNV-SSØ T u 
Fg.32/R N-S T u X 
Fg.33/R NNV-SSØ T u X 
MFg.15/R - u u 
i\ffg.16/R - u u 
MFg.17/R - u u 
MFg.34/R - u u 
Fg.18/R NV-SØ T -

Fg.19/R - u -

SKRUBBDALEN 
Fg.27/S Ø-V T T 
Fg.28/S Ø-V T T 
IqØLSETER 
Fg.29/K NØ-SV u T 

Tabell 17: Oversikt over gropenes orientering, form, konstruksjon og sekundær bruk. Form før og etter graving er angitt med 
B: Bolleformet, T: Traktformet, R: Recr, U: Uspesifisert og K: Kvadratisk (sekundær kullgrop). 
Table 17: Overview of the form both as originally surveyed and after excavation, oriencation, construction, and secondary use 
of investigated pits. The form as observed during the survey is given as B: Bowl shaped, R: Straight, U: Unspecified, and K: 
Quadratic. 

sammen, og bunnpartiet i gropa er fylt med rasmasse. 
Gropenes dybde etter graving er målt ned fra den 
opprinnelige markoverflata. I tillegg er gropenes 
bunnplan måle i bredde og/eller lengde før og etter 
graving. 

Det kan innvendes at det er feilaktig å bruke 
diameter ved angivelse av mål for strukturer som 
ikke er sirkulære. Fangstgropene fremstår gjerne som 
ovale i plan, og kullgropene som kvadratiske eller 
rektangulære (se Rundberget 2007: kap. 2). Disse 
skulle ideelt sett vært angitt ved to mål, og ikke bare 
en lengde. Selv om mål fremfor diameter ville vært 
en riktigere betegnelse ved måling av fangstgropene, 
er betegnelsen diameter likevel opprettholdt her, 
siden dette ble brukt ved registreringene. Hvorvidt 

mål før og etter graving er sammenlignbare, kan 
diskuteres. Det kan variere hvor man velger å ta 
målene, avhengig av hvilken tolkning man har av 
fangstgropene . I tillegg kan det også innvendes at 
ingen av målene faktisk er representative da fangst
gropene har være utsatt for prosesser som nedrasing, 
jordsig og jordtrykk etter at de gikk ut av bruk. 
Målene i tabell 18 må følgelig vurderes på bakgrunn 
av dette. Det er tatt utgangspunkt i tolkning 1 ved 
angivelse av mål etter graving i tabellen. Da ned
gravningskancene ifølge tolkning 3 har seget inn- og 
nedover, og den gamle markoverflaten ikke markerer 
den ytre grensen for nedgravningen, ville det vært 
problematisk å ta utgangspunkt i denne tolkningen 
ved måling av indre diameter. Uansett ville anslaget 

73 



Grå.fjel/prosjektet - Bind I I Vtiria 64 

Ytre diameter 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 

I I 

Topp voll 

Voll 

1 Indre diameter 
- - - - - ' - r - - - - -

Gammel markoverf/ate Reg. 1 
dybde 1 

Bunnplan etter utgravning 

Figur 40: Prinsippskisse av craktformet fangstgrop i tverrprofil som viser hvor de enkelte mål er tatt. 
Figure 40: Sketch of a funn e] shaped pit fall crap in section showing how measurements and dimensions are made. 

av gropas opprinnelige indre diameter ha blitt mindre 
sammenlignet med tolkning l. Hvis man hadde lagt 
tolkning 2 ril grunn for måling av opprinnelig ned
gravning, ville de blitt dypere enn målene basert på 
tolkning 1, siden utfellingslaget oppfattes som sam
menfallende med gropenes opprinnelige 
nedgravning. 

UTGRAVINGSMETODER 

Der ble benyttet ulike maskinbaserte undersøkelses
metoder for å kunne komme nærmere en forståelse av 
gropenes konstruksjon og form, og for å fa dokumentert 
så mange konstruksjonsdetaljer som mulig. Gropene 
ble snittet, flategravd eller gravd stratigrafisk/tømt for 
masse. Alle fangstgropene, med unntak av en som lå 
utilgjengelig ril , ble undersøke ved hjelp av 
gravemaskin. 

De fleste gropene ble undersøkt ved snitting i to 
omganger. Først ble en kvadrant gravd og profilen 
dokumentert, før ytterligere en kvadrant ble gravd, og 
lengde- eller tverrprofil gjennom gropa ble dokumentert. 
Til sammen 20 groper ble undersøkt på denne måten. 
Dette omfatter de til sammen seks gropene ved 
Deifjellura/Tørråsen og i Skrubbdalen, samt 14 groper 
i systemet ved Rødseter. Tre groper samt en mulig 
påbegynt fangstgrop ble undersøkt ved at halve gropa 
ble snittet i en operasjon, hvor enten lengde- eller 
tverrprofil ble dokumentert. 

Seks groper ved Rødseter ble flategravd med 
maskin (tabell 18). Innledningsvis ble to groper flate
gravd i sin helhet, og en grop ble undersøkt ved å 
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fl aregrave halve gropa. Tre groper ble flategravd i to 

omganger, en halvpart om gangen, slik at profilen i den 
førs te halvdelen kunne dokumenteres før resten av 
gropa ble fjernet . Ved flaregravingen ble vollene først 
avtorvet og fjernet, deretter ble gropene gravd mekanisk 
i ca 10 cm tykke lag. Mellom hvert lag ble det som ble 
tolket som gropenes opprinnelige nedgravningskant, 
samt evenruelr treverk, tolket som rester etter indre 
konstruksjonsdetaljer, digitalt innmålr og fotografert . 
Gropene ble gravd slik i sin helhet ril man var kommer 
under gropenes bunnplan. Hensikten bak den digitale 
innmålingen var å kunne fremstille 3D-modeller for å 
kunne komme nærmere en forståelse av gropenes 
form. 

Fire snittede groper ble videre undersøkt ved 
stratigrafisk graving av gjenstående halvdel, på den måten 
ar de ble rømt for masse. En fangstgrop samt en mulig 
påbegynt fangstgrop ble kun dokumentert i plan. 

Alle fangstgropene ble tegnet i plan og profil, 
med unntak for profil av de to gropene som ble flare
gravd i sin helhet. Tegning ble gjort manuelt og/eller 
digitale. 

Utover undersøkelsene av fangsrgropene, ble 
der foretatt maskinell avdekking i utvalgte, fuktige 
områder nær fangstgroper ved Rødseter og i 
Skrubbdalen for å søke etter sperregjerde. Også i verne
sonen rundt systemer i Styggdalen ble der sjakter etter 
sperregjerde mellom to groper. Foranledningen for 
graving innenfor vernesonen var planlagt utvidelse av 
den eksisterende veien. Det ble imidlertid ikke funnet 
spor etter sperregjerder. 
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FØR GRAVIN G E ITE R GRAVING 

Diam. Bunnplan, Dybde, Bunnplan, N edgravn. N edgravn. 
Anlegg Metode YDM topp lengde x fratopp IDM lengde el. dybde,fra dybde, fra 

voll bredde voll bredde topp voll markoverfl. 

DEIFJE LLU RA/ TØRRÅSE N 

Fg.1/T Snittet L 5,9m 5,2m 1,7x1,0m 1,7m 3,0m 1,4m L 1,9m 1,6m 

Fg.2/T Snittet L 5,5m - 2,0xl,0m 1,3m 3,5m - 1,7m 1,2m 

Fg.3/T Snittet T 9,0m 5,0m 1,5x0,7m 1,7m 3,6m 0,Sm B 1,Sm 1,5m 

Fg.4/T Snittet L 8,5m 6,0m 2,2x2,0m 1,8m 4,2m 1,4m L 1,9m 1,5m 

RØDSETER 

Fg.5/R Snittet L 8,4m 5,0m 1,9m L 1,0m 3,9m 2,0m L 1,5m 1,4m 

Fg.6/R 
Snittet L/ 

9,2m 4,4m 1,6x0,9m 1,2m 3,6m 1,Sm L 1,7m 1,4m 
stratigr. 

Fg.7 / R 
Snittet T / 

6,4m 4,6m 1,lm L 1,2m 4,3m 1,8m 1,5m 
flategr. 

-

Fg.8/R Flategr. 8,3m 5,3m 2,0mL 1,6m - 2,5m L - 1,6m 

Fg.9/R Flategr. 8,4m 4,4m 1,Sm L 1,5m - 2,0m L - 1,2m 

Fg.10/R Snittet L 7,6m 4,5m 1,9m L 1,lm 4,0m - 1,8m 1,4m 

Fg.11/R SjaktT 8,6m 4,5m 2,3x1,0m 0,8m 2,5m 0,7mB 1,4m 1,lm 

Fg.12/R 
Snittet T / 

9,3m 4,5m 1,6x1,8m 1,2m 2,8m 0,6m B 2,2m 1,4m 
stratigr. 

Fg.13/R 
Snittet L/ 

8,7m 4,3m - - 3,0m 1,8x0,5m 1,9m 1,6m 
stratigr. 

Fg.14/ R Snittet T 6,Sm - - - 3,0m - 1,9m 1,5m 

Fg.20/R 
Snittet L/ 

8,2m 4,lm 1,8x0,4m 1,lm 2,0m 2,2m L 1,6m 1,2m 
stratigr. 

Fg.21/R Snittet T 9,0m 5,4m 2,lx 0,9m 1,2m 2,4m - - -

Fg.22/R 
Snittet L/ 

8,2m 4,5m 2,1x1,1m 1,2m 3,0m 2,0m L 1,7m 1,2m 
flategr. 

Fg.23/R 
Snittet T / 

9,Sm 5,0m 2,3x0,7m 1,3m 3,lm 1,8x0,9m 1,9m 1,3m 
flategr. 

Fg.24/ R 
Snittet L/ 

6,5m 4,6m 2,2x0,5m 1,lm 4,2m 2,0m L 1,6m 1,2m 
flategr. 

Fg.25/R Snittet L 8,4m 5,4m 1,9x0,7m 1,4m 4,0m 2,lm L 1,9m 1,6m 

Fg.26/ R Snittet L 7,6m 5,0m 1,3x0,6m 1,2m 3,lm - - -

Fg.30/R Snittet U - - - - - - - -

Fg.31/R Snittet L 9,3m 6,4m - 1,lm 5,4m - - 1,4-1,9m 

Fg.32/R Snittet L 8,5m 6,2m - 1,3m 4,5m 2,5ml 1,7m 1,4m 

Fg.33/R Snittet L 10,0m 5,8m - 1,5m 5,lm - - -

MFg.15 / R Snittet U 10,0m 3,2m 1,6x1,2m 0,7m - - -

MFg.16/R Snittet U 8,8m 3,4m - 0,4m - - - -

MFg.17/ R Snittet U 8,2m 4,5m - 0,7m - - - -

MFg.34/ R Snittet U 8,3m 5,0m - 0,8m - - -

Fg.18/R Tegnet i plan 8,2m 4,8m 2,0x0,9m 0,8m - - -

Fg.19/R T egnet i plan 7,8m 2,9m 1,1x0,5m 0,7m - - -

SKRUBB DALEN 

Fg.27/S Snittet T 7,lm 3,7m 1,8x0,5m 1,0m 2,2m - 1,9m 1,5m 

Fg.28/S Snittet T 7,2m 3,3m 1,8x0,4m 1,4m 2,0m - 1,9m 1,6m 

KJØLSETE R 

Fg.29/K Snittet T 10,0m 4,2m 1,1x0,8m 1,1m 3,Sm 0,6m B 1,7m 1,6m 

Tabell 18: Ulike mål av fangstgropene før og etter graving. Under metode angis om gropene er snittet L: [ lengderetningen, T: 
På tvers el ler U: Uspesifisert, der ingen lengdretning fremgikk. Mål før graving er basert på NIKUs registreringsdatabase og 
dokumentasjonen fra utgravingene. Forkortelser: YDM angir gropenes ytre diameter, målt fra ytterkantene av vollen, og IDM 
angir indre diameter, målt fra gropas nedskjæringskanter. Mål tatt etter graving er gjort med utgangspunkt i tolkning I . 
Table 18: Different dimensions of pir fal l traps before and after excavation. Under the method column is the section L - sec
tion taken along the pit's direction, T - is the cross section, and U - unspecified where no direcrion could be deduced. The 
form before excavation is raken from NIKU's survey database and documentarion. Abbreviarions; YDM is the pits ourer dia
meter from the outside of the bank; IDM represents the inner diameter raken from the cut of the pir. Form after invesrigation 
is based upon interpretation 1. 

7 5 
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UTGRAVINGSMETODER OG RESULTAT 

Anvendelsen av ulike gravemetoder gjorde det mulig å 
komme nærmere en forståelse av fangstgropenes opp
bygging samt naturlige prosesser som har foregått etter 
de gikk ut av bruk. For eksempel kan gropenes ned
gravningskant være lettere å se i profil , mens rester 
etter eventuell indre konstruksjon kan være lettere å 
fange opp i plan. 

Gropenes opprinnelige form har endret seg mer 
eller mindre gjennom naturlige prosesser som nedrasing 
og tele. Ved gravingen ble det blant annet påvist at 
kasseformen i bunn av enkelte groper, var sammen
klemt i lengderetningen. Kasseformen kunne derfor 
fremstå som smal og spiss. Ved snitting av groper i 
lengderetningen, kan det være vanskelig å "treffe" 
nøyaktig på midtpartiet, og man mister informasjon 
om eventuell kasse i gropa. Ved snitting av groper i 
lengderetningen, kan gropa i profil fremstår grunnere 
enn den opprinnelig har vært. Den kan også fremstå 
med en bolleformet bunn , mens den opprinnelige 
bunnformen kan ha vært flat. Ved snitting er det der
for en fordel å snitte et utvalg groper på tvers. 

En fordel ved flategraving fremfor snitting er at 
man er sikrere på å treffe på en eventuell smal kasse
konstruksjon i gropa. Ved utprøving av flategravings
metoden, ble innledningsvis to fangstgroper fl ategravd 
i sin helhet. Ved total flategraving mister manimidler
tid muligheten til å dokumentere en profil gjennom 
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gropene. Ved den videre flategravingen , ble gravingen 
derfor utført i to omganger, en halvpart om gangen, 
slik at profilen i den første halvdelen kunne dokumenteres 
før resten av gropa ble fjernet. En svakhet med graving 
i to omganger var imidlertid at det kunne være 
vanskelig å grave i samme høyde på første og andre 
halvdel, hvilket medfører unøyaktighet i dokumenta
sjonen. Vurdert i forhold til hverandre, er flategraving 
i to omganger å foretrekke fremfor total flategraving, 
da man også får dokumentert profilen gjennom gropa. 
Fangstgroper som ble undersøkt videre ved stratigrafisk 
graving etter snitting, ble spesielt valgt ut på grunn av 
observasjoner i profilen . De snittede gropene Fg.12 og 
13/R, som lå ved bosettings- og åkerområdet ved 
Rødseter, var gjenfylt med stein. Gropene kan ha blitt 
gjenfylt mens den opprinnelige formen var intakt, og 
ble derfor gravd stratigrafisk for å få informasjon om 
form og eventuelle konstruksjonsdetaljer. I profilen på 
Fg.20/R ble det funnet ubrent treverk nær bunnen av 
gropa. Ved påfølgende stratigrafisk graving av gjen
stående halvdel av gropa, ble det funnet rester etter 
kassekonstruksjon i form av to hjørnestolper, liggende 
bord og avtrykk av bord. I bunnen av gropa ble det 
avdekket tre små stolpehull, hvorav ett med treverk i. 
Stolpehullene er tolket som spor etter spiddestokker. 
Dette er informasjon som sjelden blir observert ved 
snitting, og som lett kan mistes gjennom flategraving 
i mekaniske lag. En kan derfor ikke se bort fra at det 

Figur 41: Ivrig delragelse under fl acegravi ng av fangstgrop Fg.9/R. 
Figure 41 : Eager parricipacion during excavacion in plan , pir fall Fg.9/R. 
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kan ha vært spiddestokker eller konstruksjonsrester i 
flere av de undersøkte fangstgropene, men at disse 
bare kunne blitt påvist ved stratigrafisk gravning. 

Det er blitt fremstilt 3D-modeller på bakgrunn 
av de digitale innmålingene i forbindelse flategravde 
groper. Modellene er utarbeidet i Rhino 3D-program
met og ArcScene. Hensikten var å eventuelt kunne 
komme nærmere en forståelse av gropenes form. 
Modellene har imidlertid ikke bidratt til noen ny 
kunnskap eller forståelse ut over det som er fremkommet 
ved øvrig dokumentasjon, som foto og håndtegnede 
profiler samt utprøving av ulike gravemetoder. 3D
modellene synes best egnet i en formidlingssammen
heng, hvor man kan visualisere fangstgropene cre
dimensjonelt i programmet. På trykk gir modellene 
et "flatt" inntrykk, slik at de mindre egnet til presentasjon 
i en publikasjon. Et eksempel på en 3D-modell er vist 
i figur 88 (fangstgrop Fg.23/R) . 

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER - VEDARTS
BESTEMMELSE, 14C-DATERING OG 
POLLENANALYSE 
14C-DATERING 

Vedarcsbestemmelser er utført av Helge I. Høeg, stats
stipendiat tilknyttet Kulturhistorisk museum. 14C
dateringene er gjort av Nasjonallaboratoriet for 14C
dateringer, NTNU (konvensjonell) , og 
Tandemaccelerator-laboratoriet, Uppsala Universitet 
(AMS). Til sammen er det vedartsbestemt 83 tre- og 
trekullprøver fra de undersøkte fangstgropene. 69 prø
ver fordelt på 28 av de 32 undersøkte gropene, er 14C
datert (se tabell 20). 

Det ble tatt ut og 14C-datert prøvemateriale fra 
ulike kontekster i fangstgropene med formål å kunne 
bidra til å avklare bruksmønstre over tid. Det var 
videre ønskelig å datere flere prøver fra ulike kontekster 
i en og samme grop for å kunne sammenligne daterings
resulcatene, for eksempel prøvemateriale fra rester etter 
indre konstruksjon, prøver fra fyllmassen i gropene, 
og fra gammel markoverflate under vollen. Bruken av 
forskjellige utgravingsmetoder, som flate- og stratigrafisk 
graving, gjorde det også mulig å få tatt ut prøvemateriale 
til 14C-analyse fra rester etter indre konstruksjon i 
gropene. Prøvematerialet besto av ubrent, delvis brent 
og forkullet treverk. Prøvene ble tatt fra: 

• Kullag og treverk tolket som rester etter indre kasse
konstruksjon i gropa: Representerer samtidighet 
med fangstgropa. 

• Konstruksjonsdeler som stolpehull med treverk i: 
Representerer samtidighet med fangstgropa. 

• Gammel markoverflate under fangstgropenes voll: 
Er eldre enn eller eventuelt samtidig med gropa, og 
angir dermed en bakre dateringsgrense for 
anleggelsen av gropa. 

• Sekundær bruk av gropene, som for eksempel kull
produksjon, kullager, og bålplass: Gir en øvre 
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datering for bruken av gropa. Kullag påvist rett 
under torva i gropenes midtparti, er yngre enn 
fangstgropa. 

• Kullholdig fyllmasse i gropene: Hvilket forhold 
dette har til fangstgropa er usikkert. 

• Gjengroingslag/ kullag helt i bunn av gropene: Er 
samtidig med eller yngre enn gropa. 

• Kull fra kontekster som antas å ikke ha sammen 
heng med bruken av gropene (fra antatt urørte 
masser utenfor gropa - utfellingslag og 
undergrunn). 

Furu dominerer blant de vedartsbestemte prøvene, og 
er som kjent et treslag som kan ha en høy egenalder. 
Trekull fra gammel markoverflate under fangstgropenes 
voll , gir en bakre datering for anleggelsen av gropene, 
men kullet kan være mye eldre enn fangstgropa , og for 
eksempel representere rester etter en gammel skog
brann. Kullprøver tatt fra kullholdig fyllmasse i gropene, 
kan ha samme opprinnelse som kull fra gammel mark
overflate under vollen. Da fyllmassen i gropene er 
resultat av nedrasing og/eller gjenfylling etter gropene 
gikk ut av bruk, kan kull i massen også være spor etter 
dekke over gropene eller indre konstruksjon. Når det 
gjelder sistnevnte, er det vanlig å forklare kullbiter 
som en del av en konstruksjon som er svidd for å gi 
treverket lengre holdbarhet. Å svi ytterveden er en 
kjent konserveringsmetode fra nyere tid. Det er påvist 
at man har svidd treverk i kassekonstruksjonen ved 
undersøkte fangstgroper i Gråfjellområdet. Dette var 
rydeligst i fangstgrop Fg. 8 og 9/R, som er datert til 
middelalder. Det er imidlertid usikkert om metoden 
ble praktisert i forhistorisk tid (jf Jacobsen & Andersen 
1992: 191). Kullag påvist rett under torva i midt
partiet av enkelte groper, kan for eksempel være rester 
etter et bål, og gir en øvre datering for bruken av 
gropa. Når det gjelder prøvemateriale av treverk og 
kullag som kan knyttes til konstruksjonsdetaljer, er 
det rimelig å anta at dette representerer gropenes 
seneste bruksfase. 

Samlet sett gir det varierte prøvematerialet et 
godt daterings- og tolkningsgrunnlag. 

POLLENANALYSE 

I tillegg til kullprøver, ble det tatt ut pollenprøver til 
analyse fra fangstgropene. Pollenanalysen er utført ved 
Arkeologisk museum i Stavanger av forsker dr. scient 
Thyra Solem og dr. scient Barbara Sageidet (Solem 
2006 , Sageidet 2006a) . Enkeltprøver ble tatt fra 
gammel markoverflate under gropenes voll , mens 
pollenserier ble tatt ut fra profiler gjennom groper. 
Pollenprøver fra gammel markoverflate kan gi et bilde 
av vegetasjonen på det tidspunktet gropene ble gravd. 
En feilkilde her kan imidlertid være at nyere pollen er 
vasket ned gjennom vollen . Sannsynligheten for at 
pollen er vasket ned, anses imidlertid som liten hvis 
vollen har en viss tykkelse. Sammenholde med 14C
dateringer fra gammel markoverflate, kan pollenprøvene 
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angi bakre datering for groper. Hvis for eksempel 
prøvene ikke inneholder granpollen, er dette interes
sant sett i forho ld til dateringen av graninnvandringen 
i området til 2000 BP (Høeg 1996:54). Tre enkelt
prøver, tatt fra gammel markoverflate under vollen på 
gropene Fg.1/T og Fg.6 og 20/R, er analysert. Alle 
prøvene inneholdt granpollen, noe som viser at 
gropene er anlagt etter Kr. f. Det ser ikke ut til å være 
en eldre bruksfase i bronsealder, slik det er påvist i for
bindelse med undersøkte fangstgroper på Rødsmoen 
(Bergstøl 1997). Trekullprøver fra gammel markover
flate under gropenes voll er 14C-datert i tilknytning til 
pollenprøvene. Dateringene viser at gropene ikke er 
anlagt før AD 600. Det er også analysert en pollenserie 
fra Fg.13/R, fangstgrop gjenfylt med rydningsstein inn
til tufte- og åkerområdet ved Rødseter. Prøvene i serien 
ble tatt i profil, med 5 cm mellomrom. Prøvene ble tatt 
med tanke på å bidra til dateringsdiskusjonen i forhold 
til dyrking og bosetting i området, samt bruk og opp
hør av fangstgropene. Resultater av pollenanalysen er 
referert under beskrivelsen av de aktuelle gropene. 

PROBLEMSTILLINGER OG METODE 

I prosjektplanen (Amundsen et al. 2003) ble følgende 
problemstillinger i forhold til fangstgropene 
Gråfjellområdet formulert: 
• Fangstgroper og dateringsproblematikk. Det er 

ønskelig å belyse når gropene ble anlagt og gropenes 
siste bruksfase. Ble alle gropene i ett enkelt system 
anlagt til samme tid, eller ble systemet utvidet over 
tid? Når opphører bruken av fangstgroper? 

• Hvordan er fangstgropene konstruert? Er flere 
konstruksjonsmåter representert? Er det en 
sammen heng mellom form på gropene og krono
logi? Er variasjon i konstruksjonsmåter geografisk 
betinget? Finnes det rester etter sperregjerder 
mellom gropene? 

• Hvem drev fangst i gropene, og hvordan kan bruken 
av fangstgroper forstås i sammenheng med andre 
aktiviteter (jernframstilling, beitebruk og dyrking) i 
Gråfjellområdet, og hvordan ble distribusjonen av 
fangsten organisert? 

Undersøkelsene har også resultert i bruk av flere nye 
metoder: 
• Pollenanalyse fra gammel markoverflate under voll 

og fra rydningsrøyser anlagt sekundært i fangstgroper 
nær Røysfeltet ved Rødseter (kap. 5), som bidrag til 
dateringsdiskusjon knyttet til dyrking/bosetting 
ved Rødseter og anleggelse og opphør av 
fangstgropene. 

• Bruk av ulike gravemetoder for å kunne finne ut 
mer om: Samsvar i gropenes form før og etter 
graving, konstruksjonsdetaljer, og problematikk 
rundt tolkning av profiler med hensyn til innrasing, 
opprinnelig nedgravning og grunnforhold. 
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BESKRIVELSE AV LOKALITETENE 

De følgende beskrivelsene av undersøkte fangstgroper i 
systemene ved Deifjellura/Tørråsen, ved Rødseter, i 
Skrubbdalen og ved Kjølseter, bygger på utgravings
rapportene (Bøckman & Bergstøl 2001, Rygh 2003a, 
Hildre 2006a). Enkelte beskrivelser og tolkninger kan 
avvike noe fra rapporttekstene. Dette har bakgrunn i for
hold som er tatt opp på side 66-74, som igjen er et resul
tat av diskusjoner knyttet til blant annet tolkninger av 
fangstgropenes utforming og tolkning av podsolprofiler. 

I de etterfølgende kapiclene er det antatt at tolk
ning 1 (ses. 70) er mest sannsynlig i forhold til fangst
gropene. Der det ikke kommer klart fram i beskrivelsen 
eller tegningene av gropene, er det på noen tegninger 
stiplet inn hva som er tolket som opprinnelig nedgrav
ning. Tolkning 2 kan ses på tegningene som det "bolle
formede" utfellingslaget utenfor fangstgropene, hvilket 
antas å være sammenfallende med gropenes opprinne
lige nedgravning. Mål før og etter graving, samt andre 
opplysninger i forhold til de undersøkte fangstgropene, 
er fremstilt i tabell 17, 18, 19 og 4. 

FANGSTSYSTEMET VED DEIFJELLURA/ 
TøRRÅSEN, FG.1-4/T 
INNLEDNING 

Tre fangstgroper, hvorav en gjenbrukt som kullgrop, 
ble påvist under NIKUs registreringer i området øst 
for Deifjellet i 1999 og 2000 (Risbøl et al. 2000, 
2001). Gropene ligger i området fra Deifjellura og øst
over mot Merramyra/Tørråskjølen. Samtidig med 
undersøkelsen av fangstgropene i 2003, ble det fore
tatt utgraving av en jernframstillingsplass (Jfp.3/T) og 
15 kullgroper i samme område, ca 450 m øst for 
Deifjellura (fig.42). 14C-dateringer fra anlegget og 
kullgropene ligger hovedsakelig innenfor tidsrommet 
AD 1100-1200. Ved utgravningene her ble en grop 
registrert som kullgrop (jf. NIKUs registreringsdata
base) , påvist å opprinnelig ha vært benyttet som 
fangstgrop . Fangstsystemet har dermed bestått av i alt 
fire groper, hvorav to er sekundært brukt som kull
groper, Fg.3 og 4/T (Rygh 2003, Lundø 2003). 

TOPOGRAFI OG BELIGGENHET 

De fire fangstgropene som har utgjort et system i områ
det fra Deifjellet i vest til Merramyra/Tørråskjølen i 
øst, lå spredt over en strekning på drøyt 400 m. Den 
vestligste gropa, Fg.2, lå nærmest i avslutningen av 
Deifjellura, i hellende terreng med store steinblokker. 
Den østligste gropa, Fg.3, lå inntil det fuktige myr
området ved Merramyra/Tørråskjølen. De mellom
liggende Fg. l og 4 lå henholdsvis i ei steinlendt helling 
og på en tørr rygg i myrlendt terreng. Området var 
spredt bevokst med stor furu, gran og løvskog. 

Avstanden mellom gropene i systemet varierte. 
Mellom Fg.2 og Fg. l var det 83 m, mellom Fg. l og 
Fg. 4 var det 78 m, mens avstanden mellom Fg.4 og 
Fg.3 var 258 m. 
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Anleggsnr C.nr 
NIKU 

Type Gård/bruk Feltleder Tidsrom 
ID 

Fg.1/T 53343 1023381 Fangstgrop Deset Søndre/Deifjellstøkket, 32/28 
Bjørn-Håkon 

05.-15.08. 2003 
Eketuft Rygh 

Fg.2/T - 1023382 
,, ,, ,, ,, 

Fg.3/T 53344 1023388 
Fangst-/ ,, ,, ,, 
kullgrop 

Fg.4/T 53345 1023307 
Fangst-/ ,, ,, ,, 
kullgrop 

19.07.-30.07., 
Fg.5/R 53909 1036875 Fangstgrop Rødsberget/Rødssæteren, 39 / 13 Nina Hildre 02.08.- 19.08. 

2004 
Fg.6/R 53910 1023556 

,, ,, ,, ,, 

Fg.7/R 53911 1023555 
,, ,, ,, ,, 

Fg.8/R 53912 1024034 
,, Glåma Gård/Brandstrømsteigen ,, ,, 

(No2), 8/101 
Fg.9/R 53913 1045022 

,, ,, ,, ,, 

Fg.10/R 53913 Ureg. 
,, ,, ,, ,, 

06.06.-29.07., 
Fg.11/R 54442 1024085 

,, 
Rødsberget/Rødsbakken, 39 / 4 

,, 
15.08.-02.09., 

03. 10.-05.10.2005 
Fg.12/R 54443 1024086 

,, 
Rødsberget/Rød Skog, 39/31 

,, ,, 

Fg.13/R 54444 Ureg. 
,, ,, ,, ,, 

Fg.14/R 54445 1045019 
,, 

Rødsberget/Rødsæteren, 39 / 13 
,, ,, 

MFg.15/R 54446 1023526 
,, Sønsthagen/Sønsthagen Nordre, ,, ,, 

33/2 
MFg.16/R 54447 1024149 

,, ,, ,, ,, 

MFg.17 / R 54448 1023528 
,, ,, ,, ,, 

Fg. 18/R - 1024022 
,, Glåma Gård/Brandstrømsteigen ,, ,, 

(No 2), 8/101 
F",R.. 19/R - 1024021 

,, ,, ,, ,, 

Fg.20/R 54449 1024023 
,, ,, ,, ,, 

Fg.21/R 54450 1024020 
,, ,, ,, ,, 

Fg.22/R 54451 1024024 
,, ,, ,, ,, 

Fg.23/R 54452 1024025 
,, ,, ,, ,, 

Fg.24/ R 54453 1024026 
,, ,, ,, ,, 

Fg.25/R 54454 1024028 
,, 

Rødsberget/Rødsæteren, 39 / 13 
,, ,, 

Fg.26/R 54455 1024029 
,, ,, ,, ,, 

Fg.30/R 54459 Ureg. 
,, 

Rødsberget/Rød Skog, 39/31 
,, ,, 

Fg.31/R 52710 1023552 
,, ,, Jostein Bergstøl, 

2001 
Jørgen Bøckman 

Fg.32/R 52710 1023553 
Fangst-/ ,, ,, ,, 
kullgrop 

Fg.33/R 52710 1023554 
Fangst-/ ,, ,, ,, 
kullgrop 

MFg.34/ R 52710 1023529 Fangstgrop 
,, ,, ,, 

F",R..35/R - Ureg. 
,, 

Rødsberget/Rødssæteren, 39 / 13 Nina Hildre 23.-26.08.2005 
Fg.27 /S 54456 1024953 

,, 
Knutstuen/Gammelstu, 36/11 

,, ,, 

Fg.28/S 54457 1024952 
,, ,, ,, ,, 

Fg.29/K 54458 1024510 
,, Melhagen/Nordre Moen Skog, ,, 

31.08.2005 
34/55 

Til sammen: 194 dagsverk 

Tabell 19: Oversikt over fangstgropene ved Deifjellura/Tørråsen (angitt med T), Rødseter (R), Skrubbdalen (S) og Kjølseter (K). 32 
groper er undersøkt, mens 3 (i kursiv) er kun registrert. 
Table 19: Overview of the pit fall traps from Deifjellura/Tørråsen (T), Rødseter (R), Skrubbdalen (S) and Kjølseter (K). 32 pits have 
been investigared, while 3 (in italics) have only been surveyed. 

FANGSTGROP FG.1/T: BOLLEFORMET GROP UTEN 

SPOR ETTER INDRE KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa fremsto på overfl aten som traktformet og 
med ujevn voll , som var tydeligst i øst og vest. Gropas 
ytre diameter var 5,9 m, indre diameter 3,0 m og dybden 
var 1,7 m. Gropas lengderetning var orientert nord
sør, og gropa ble snittet langs denne. Dette ble gjort i 

to omganger. Først ble den sørøstlige kvadranten 
fj ernet, deretter den nordøstlige, og så ble profilene 
dokumentert . D et kunne ikke observeres spor etter 
indre konstruksjon ved utgravingen av gropa. Gropa 
fremsto i p rofil med skrånende sider og en bolleformet 
bunn. Fyllmassen i gropa besto av grå og brun sand og 
grus. I bunnen av gropa var det en kullinse. Det er 
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usikkert hva denne representerte; om det var rester 
etter eventuell konstruksjon, dekke over gropa eller et 
gjengroingslag. Gropas nedgravningsgrense er tolket å 
tilsvare det markerte skillet mellom bolleformen og 
den grå undergrunnen. 

To kullprøver er 14C-datert fra gropa. Kullprøve 
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Figur 42: Karr over fangstsystemet ved Deifjellura/Tørråsen. 

• 
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fra gammel markoverflate under vollen ga AD 680-
780 (TUa-4459) som resultat, mens prøve fra kul
linsen i bunnen av gropa er datert til AD 1280-1295 
(TUa-4460) . Den første dateringen angir en bakre 
datering for gropas konstruksjon, og den andre kan 
representere gropas siste bruksfase. 

Undersøkt fangstgrop 

• Jernfremstillingsplass 

Figure 42: Map showing the pit fall system from Deifjellura/Tørråsen. 

Figur 43: Fg. l /T. Utsnitt av lengdeprofilen gjennom gropa, sett mot vest. 
Figure 43: Fg. l /T. Section through the pit fall trap, seen from the east. 
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Pollenanalyse 
Det er analysert en pollenprøve (Pp 500099) tatt ut 
fra gammel markoverflate under vollen på Fg. 1/T 
(Solem 2006). Prøven var dominert av trepollen. 
Andelen furupollen var nesten like stor som andelen 
bjørkepollen, ca 40 %. I tillegg var det innslag av gran
pollen og orepollen. Fragmenter av brent furu ble også 
påvist. Prøven inneholdt også en høy andel av bregne
sporer, som trolig kan settes i sammenheng med bjørke
vegetasjon nær Deifjellura. Det er 14C-datert en prøve 
fra gammel markoverflate til AD 680-780, det vil si 
fra samme sted som pollenprøven ble tatt ut (fig. 44). 
Pollensammensetningen kan gjenspeile vegetasjonen 
på stedet da gropa ble anlagt. Dateringsmessig viser 
innslaget av granpollen at gropa er anlagt etter gran inn
vandringen i området, det vil si etter 2000 BP (Høeg 
1996:54). 14C-dateringen fra gammel markoverflate 
under vollen viser at gropa er gravd etter AD 
680-780. 

Pp.500099 

□ Torv 
ill Stubbe, rot 

■ voll 
c::J Gammel 
c::::::] markoverflate, 

kullinse 

D Utvaskingslag 

□ Utfellingslag 

E4zWI Grå sand/grus □ Undergrunn 

K:;,ftJ Brun sand/grus @J Kullprøve 

□ Stein ~ Pollenprøve 

Figur 44: Fg. l /T. Lengdeprofil sett mot vest. 

AD 1280-1295 
(TUa-4460) 

lm 
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FANGSTGROP FG.2/T: BOLLEFORMET GROP GRAVD I 

STEINUR 

Fangstgropa var gravd ned i den blokkrike undergrunnen 
rett nedenfor Deifjellura. Den ble registrert som uspesifi
sert i formen, og var noe gjenrast med stein. Før utgraving 
fremsto gropa med utydelig voll, men tydeligst allikevel i 
øst. Gropas ytre diameter var 5,5 m, indre diameter var 3,5 
m, mens dybden var 1,3 m. Gropa ble undersøkt ved snit
ting langs lengderetningen, som var orientert nord-sør. 
Den nordøstlige, og deretter den sørøstlige kvadranten, ble 
fjernet. En markert voll bestående av grus og stein kunne 
ses i kortprofilen mot nord. Lengdeprofilen viste ingen 
rester etter indre konstruksjon, og heller ingen tydelig 
voll. Gropas bunnplan fremsto som bolleformet. Store 
steiner lå i sidene og i bunnen av gropa. Gropa var gravd 
grunnere enn de øvrige gropene i anlegget, hvilket kan 
forklares med de vanskelige grunnforholdene. Man kan 
eventuelt ha kompensert dette ved å bygge opp gropa 
med en voll av stein over bakkenivå. Det ble ikke funnet 
trekull til 14C-datering ved utgravingen av gropa. 

Figure 44: Fg. l /T. Section along the pit's length drawn from the east. 

O rorv 

fm Sand/grus 
~ 

ill] Voll: Utvaskingslag, steiner 

D Undergrunn 

O stein 

Figur 45: Fg.2/T. Lengdeprofil sett mot vest. 

lm 

Figure 45: Fg.2/T. Section along the pit's length drawn from the east. 
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FANGSTGROP FG.3/T: GJENBRUKT SOM KULLGROP 

Fangstgropa fremsto før utgraving som traktformet, med 
tydelige, jevne voller og med en dyp og spiss bunn. 
Gropas ytre diameter var 9,0 m, indre diameter var 3,6 
m, og dybden var 1,7 m. Lengderetningen var orientert 
nord-sør. Gropa ble snittet på tvers, ved fjerning av sør
vestlige og sørøstlige kvadranter. Ved registreringen ble 
det antatt at gropa var sekundært anvendt til kull
produksjon, da mye kull ble påvist i vollen. Dette ble 
bekreftet ved utgravingen. Det ble observert lite kull i 
selve gropa, men mye kull i vollen mot sør og vest, i ret
ning av jernframstillingsplassen Jfp.3/T (Lundø 2003). 
Kullgropa fremsto ikke markert i profil. Høy grunnvann
stand gjorde at massene i gropa var meget løse, hvilket 
kan ha forårsaket sammensynking av kullgropa. Det kan 
imidlertid åpnes for en tolkning av at kullgropa er blitt 
spadd opp og så brukt som fangstgrop igjen. Dette inne
bærer da at gropa er brukt tre ganger, først som fangst
grop, så kullgrop, og fangstgrop igjen. Samme tolkning 
er foreslått for Fg.4/T, som er beskrevet under. Kullbiter 
ble funnet spredt i fyllmassene nedover i gropa, kan 
stamme enten fra kullgropa eller fangstgropfasen(e) . Ut 
fra tverrprofilen kan den eventuelt siste bruksfasen som 
fangstgrop, tolkes som en grop med mulig kasseform. 
Nedgravningsdybden fra den opprinnelige markover
Aaten var 1,5 m. En kullprøve fra et kullblandet sandlag 
i vollen er 14C-datert til AD 1045-1265 (T-16721). 
Prøven antas ut fra konteksten å datere kullgropfasen. 

Sjakting etter sperregjerde 
I det fuktige myrområdet, ca 11 m øst for fangstgropa, 
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ble det sjakret med maskin for å søke etter sperregjerder. 
Det ble avdekket et ca 152,5 m 2 stort område maskin. 
Dybden på myra var stigende mot øst fra 0,1 til 1,6 m. 
Myrprofilen i sjaktas østre del hadde tykke torvlag i 
øvre del og vannavsatte masser nederst. Det er 14C
datert en sedimentprøve fra myrprofilen, fra 1,5-1,6 m 
dybde, ril BC 4370-4325 (T-16714), som representerer 
den første torvdannelsen over bunnsedimentene. 
Formålet med datering var å undersøke om myra hadde 
vært åpent vann, det vil si et naturlig stengsel for elgen, 
i fangstsystemets bruksperiode. Dateringsresultatet viser 
imidlertid at det ikke har vært åpent vann i den aktuelle 
perioden. Det ble også tatt inn to stokker under gravin
gen, som ble antatt å kunne være rester etter sperre
gjerde. En av stokkene (furu) er datert til bronsealder: 
BC 1400-1130 (T-16763). Stokkene var imidlertid 
ikke tilvirket, og da det lå mye tømmer og avkapp fra 
hogst under torvlaget og dypere i myra, kan ikke stok
kene tolkes å ha vært del av en sperrekonstruksjon. 

f ANGSTGROP FG.4/T: GJENBRUKT SOM KULLGROP 

Gropa ble opprinnelig registrert som en kvadratisk 
kullgrop med markert voll. Dybden tilsa at den opp
rinnelig kunne ha vært en fangstgrop. Utgravningen 
av gropa bekreftet dette. Ytre diameter på gropa var 
8,5 m, indre diameter 4,2 m, og dybden var 1,8 m. 
Bunnplanet målte 2,2 x 2,0 m. Den opprinnelige 
fangstgropas lengderetning ble antatt å være nord-sør, 
og gropa ble snittet langs denne ved fjerning av de øst
lige kvadrantene. Gropa fremsto i lengdeprofilen som 
bolleformet med Aat bunn. I vollen mot sør og vest 

Figur 46: Fg.3/T. Tverrprofil gjennom fangst/kullgropa. Målepinnen i bunnen er 0,5 m. 
Figure 46: Fg.3/T. Cross section chrough the pir fall trap/charcoal pir. The scale marker in the base is 0,5 m. 
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Figur 47: Fg.3/T. Tverrprofil sett mot nord. Stiplet linje angir tolkning av mulig kassekonstruksjon. 
Figure 47: Fg.3/T. Cross section drawn from the south. The dashed line represents a possible box consrruction. 

ble det observert mye kull. Den sekundære kullgropa 
har trolig hatt mindre dimensjon enn fangstgropa, og 
eventuelt blitt gjenfylt med stein og grus før kull
brenningen. Fyllmassen i gropa besto av partier med 
kullblandet sand, kull, stein, og grus. Kullgropas opp
rinnelige dybde og bunnplan kunne ikke erkjennes. 
Det var påfallende at den sekundære kullgropa ikke 
avtegnet seg mer tydelig, for eksempel i form av et kullag 
i lengdeprofilen. Arsaken til dette kan evntuelt forklares 
med at grunnvannet i området sto høyt, noe som har 
ført til sammensynking av kullgropa. I likhet med Fg.3/ 
T, kan det åpnes for en tolkning av at kullgropa er blitt 

Figur 48: Fg.4/T. Etter fjerning av nordøstre kvadrant. 
Figure 48: Fg.4/T. After removal of the north eastern quadrant. 

spadd opp og gjenbrukt som fangstgrop. Gropa er da 
brukt tre ganger, først som fangstgrop, så kullgrop, og 
fangstgrop igjen. Det ble ikke funnet spor som kunne 
relateres til indre konstruksjon i forhold til bruken 
som fangstgrop. To kullprøver, begge furu, er 14C
datert fra gropa. En kullprøve fra bunnen av gropa er 
datert til AD 11 75-1250 (TUa-4461). Hvis gropa er 
brukt tre ganger, kan dateringen representere en av 
fangstgropfasene eller kullgropa. Dette er et åpent 
spørsmål. En prøve fra gammel markoverflate under 
vollen, som angir en bakre datering for for gropas 
konstruksjon , er datert til AD 890-995 (T-16722). 
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Figur 49: Fg.4/T. Koreprofil sett mot sør. 
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Figure 49: Fg.4/T. Short section seen from the north. 
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Figur 50: Fg.4/T. Lengdeprofil sett mot vest. 
Figure 50: Fg.4/T. Long section seen from the east. 
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FANGSTSYSTEMET VED RøoSETER, FG.5-26, 
30-34/R 
INNLEDNING 

32 fangstgroper ble påvist under NIKUs registreringer 
i Rødseterområdet (Risbøl et al. 2000, 2001, 2002a, 
20026). Ved nyregistrering og omdefinering av groper 
under utgravingene, ble antallet registrerte groper justert 
til totalt 38. Ti groper ligger utenfor regionfeltets 
grenser i retning Rena elv. Undersøkelser av anlegget, 
i alt 25 groper, ble foretatt over tre sesonger, i 2001, 
2004 og 2005 (Bøckman & Bergstøl 2001, Hildre 
2006a). Ved undersøkelsene ble det registrert fire groper: 
Fg. 10, 13, 30 og 35/R. Sistnevnte ble registrert ved 

.... 

undersøkelsene i 2001 (Bøckman Bergstøl 2001 : 14) . 
Gropa, som ble gjenfunnet mot slutten av feltsesongen 
2005, lå i veiskjæringen opp mot tunet på 
Rødsetergården. Gropa var helt gjenfylt med avfall og 
stein, og ble målt inn med GPS for kartfesting, men 
ikke undersøkt. To groper ble omdefinert: En grop 
registrert som kullgrop, ble omdefinert til fangstgrop 
(Fg.14/R), og en grop registrert som mulig tuft, ble 
omdefinert til mulig fangstgrop (MFg.16/R). En fangst
grop ble avskrevet, og to fangstgroper viste seg å ha vært 
brukt sekundært til kullproduksjon. To groper ble 
dokumentert kun ved plantegning (Fg.18 og 19/R) . 

Av andre registrerte og undersøkte kulturminner 
i Rødseterområdet, er en jernframstillingsplass (J fp.16) 
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og kullgroper sør for Rødsetergården. 
Jernframstillingsplassen var i bruk i tidlig middelalder 
(AD 1000-1200) (Bøckman & Bergstøl 2001, 
Fredriksen 2005a, Rundberget 2007:kap. 3). Nordøst 
for Rødsetergården er det undersøkt tufter og rydnings
røyser (Hildre 20066, Pettersson 20066) (se kap. 5). 
Området som omtales som Røysfeltet, ble ryddet 
rundt AD 700-800, og det har vært aktivitet i 
området opp til våre dager. Bosettingsspor kan følges 
tilbake til middelalder. Videre er ei tjæregrøft gravd ut 
mellom Rødseterveien og Osaverkene, rundt 1,5 km 
fra Rødsetergården . Anlegget er datert til yngre enn 
AD 1685 (Hildre 2006c) (se kap. 6). 

TOPOGRAFI OG BELIGGENHET 

De 38 registrerte fangstgropene som utgjør et system i 
Rødseterområdet, strekker seg over ca 2,6 km i luft
linje. Systemet strekker seg fra åssiden ved Rødsskaret 
i nord og går i en bue øst for Rødsetergården, videre 
sørvest, og vestover ved Setertjern mot Rena elv. 
Fangstsystemet har i hovedsak en U-form, med unntak 
av en gruppe med fire mulige fangstgroper (MFg.15-
17, 34/R), som ligger sørøst for Rødsetergården. 
Anlegget ved Rødsetra har groper orientert i samme 
retning, og ser ut til å skulle stoppe et elgtrekk som går 
fra nordvest mot sørøst (tabell 17, fig. 51). 

De 25 undersøkte gropene strekker seg over 1,9 
km hvis man følger terrenget, og sidearmen med fire 
groper strekker seg over 245 m. Avstanden mellom 

~tv o,___,.._2 .... s_o ___ s-+o_o _,__--+--+----11 ooo Meter 
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gropene varierer fra 50-70 m til 100-150 m, men i ett 
tilfelle er avstanden mellom to groper 280 m. Områder 
medstørst avstand mellom groper, er øst for Rødsetergården 
og øst for Setertjern/Rødseterveien. En kan ikke se bort fra 
at enkelte fangstgroper har gått tapt som følge av 
nydyrking ved gården og ved anleggelsen av veien. 

Fg.11/R var den høyestliggende gropa i systemet. 
Gropa lå på ei flate nær den bratte, skogkledde hellingen 
i Rødsskaret, nordvest for røysfeltene med tufter og 
rydningsrøyser. Fg.12/R lå i hellingen. Fg.13/R lå i 
Område 6 (se fig. 136 og 185) på en mindre åkerflate 
nordvest for seterveien til Rødsetervolla og Røysfelt IV 
Fg.5/R lå på gresskledd mark der terrenget flatet ut 
ovenfor jordene nord for Rødsetergården. Fg.14/R lå 
inne på gårdstunet, på en avsats mellom gårdsveien og 
dagens dyrka mark. De øvrig undersøkte fangst
gropene lå sør og sør-sørvest for Rødsetergården. Fg. 6/ 
R lå i skog mellom jordene nedenfor gården og ovenfor 
den gamle veien til gården, og Fg. 7 , 32 og 33/R lå 
mellom den gamle og den nye veien til gården. 
Terrenget var kupert, stedvis fuktig og bevokst med 
furu og innslag av bjørk. Fg.8, 9, JO og 3 1/R lå på lave 
furumoer sør for Rødseterveien og vest for myrområder. 
Fg.18 og 19/R lå i en sørøstvendt helling i høydedraget 
sørvest for Setertjern. Fg.20 -26/R lå sørvest for 
Setertjern i en sørvendt helling med furuskog og hogst
flater. Den mulige sidearmen til systemet, med gropene 
MFg.15-17, og 34/R, lå i på tørre drag i myrlendt furu
skog sørøst for Rødsetergården. 

R0dsskardet 

Fg.11. 

Fg.12 ' 

Rødseter .i t~°- -, 
• ;Fg.13 ( 

Fg.31 0 F~ .• 32 

Fg.1O• 11,:, ¼ .; 

F_g.8,i ;4; . 
Fg.9 :1;-· 

'!, 

'i; 

Registrert fangstgrop 

Undersøkt fangstgrop 

}9 .. ~ .. ~ 
'•0 Fg.14 

¼-
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•;_.,> 
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.t . fg.16 
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..i. Jernfremstillingsplass 

■ Kullgrop 

Figur Sl: Kare over fangstsystemet ved Rødseter. Stiplet område markerer Røysfeltet med bosemings- og dyrkingsspor (se 
kap.5). 
Figure Sl: Map showing the pit fall system ar Rødseter. The dashed line marks the area Røysfelret - with house platforms and 
clearance cairns (see Chapter 5) . 
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f ANGSTGROP f G.5/R: B OLLEFORMET GROP UTEN 

SPOR ETTER INDRE KONSTRUKSJON. D ELVIS 

GJENFYLT MED STEIN 

Fangstgropa fremsto som vid og med delvis markert 
voll rundt. I bunnen av gropa lå det synlig en del større 
stein, som trolig stammer fra rydding av åker i nyere 
tid. Gropa lå rett øst for dyrka mark i svakt hellende 
terreng. Ytre diameter var 8,4 m, indre diameter var 
3,9 m, og dybden var 1,0 m . Gropas lengderetning 
syntes å være orientert nordøst-sørvest, og gropa ble 
snittet langs denne. Lengdeprofilen viste ingen voll i 
nordvest. Det har trolig foregått dyrkingsaktivitet helt 
inntil gropa, hvilket har ført til at deler av vollen har 
blitt dyrket bort. Et lag med til dels kompakt og til 
dels løs sand og humus, er tolket som et dyrkningslag. 
Laget hadde en tykkelse på opptil 20 cm. Foruten 
steinene i øvre del av gropa, ble det påvist mye stein i 
gropas midtparti etter snitting. Steinene hadde en 
størrelse på 10-30 cm i diameter. Gropa har trolig blitt 
sekundært anvendt som "rydningsrøys". Et parti med 
kull og sand lå blant steinene i gropas midtparti. Dette 
er tolket å ha sammenheng med den sekundære bruken 
som rydningsrøys. For øvrig lå det mye rydningsstein 
dumpet i utkantene av jordet like vest for gropa. Formen 
på gropa fremsto som grunn og avrundet, og kan 
muligens karakteriseres som bolleformet. Grunnen 
under gropa besto av bunnmorene og aurhelle, og var 
hard å grave i. Dette kan være årsaken til at gropa ikke 
har vært gravd dypere. Det ble ikke påvist noen spor 
etter indre konstruksjon i gropa. Under østre del av 
vollen ble det påvist en kullstripe, som antas å representere 
gammel markoverflate. Kullprøve fra denne er 14C
datert til AD 1005-1025 (TUa-5097), som angir en 
bakre datering for bruken av gropa. 

f ANGSTGROP FG.6/R: G ROP MED SPOR ETTER 

KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa lå i et granholt mellom dyrka mark og 
hogstfelt. Gropa fremsto før graving som traktformet, 
med markert voll og med spiss bunn. I nordvestre del, 
fra vollen og ned i gropa, lå det synlig en del knyttnevestor 

0 Torv 
~ Kullag/gammel markoverflate 
.Voll 
IØJ Kullblandet sand 

[31 Brun ku llblandet humus 

rnl'i:1 Kompakt, sandblandet humus 
(dyrkningslag) 

D Løs sand/humus (dyrkningslag) 

Figur 52: Fg.5/R. Lengdeprofil sett mot nordøst. 
Figure 52: Fg.5/R. Long section seen from the south west. 
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stein. Steinene ble antatt å være rydningsstein fra 
dyrka mark i vest. Mye rydningsstein lå for øvrig dum
pet i utkanten av jordet, og nær fangstgropa. Gropas 
ytre diameter var 9,2 m, indre diameter var 3,6 m, og 
dybden var 1,2 m. Gropas lengderetning var orientert 
nord/nordøst-sør/sørvest, og ble snittet langs denne. 
Rydningsstein som var synlig før graving, fremkom 
også i profil. Øverst var det mest småstein, og noe 
større stein nedover i gropa. I lengdeprofilen fremsto 
gropa med en tydelig avgrenset og med flat bunn i 
form av et kullblandet sandlag som var ca 1,8 m langt 
og ca 0,4 m tykt. Laget, samt den tilnærmet rektangu
lære formen i lengdeprofilen, ble tolket som spor etter 
en kassekonstruksjon i gropa. Den stiplete linjen på 
tegningen av lengdeprofilen gjennom gropa, angir hva 
som kan ha vært opprinnelig nedgravning (fig. 55). 

Kortprofilen mot nordvest viste to lag vollmasse 
med gjengroingslag i mellom (fig. 54). Dette kan tyde 
på at gropa har blitt ryddet, og masse er kastet opp i to 
omganger. I lengdeprofilen kunne opprinnelig mark
overflate følges fra under vollene og fram til et brudd 
der gropa skråner nedover (fig.55). Bruddet kan even
tuelt sammenfalle med gropas opprinnelige 
nedgravningskanter. 

Grunnvann seg inn i gropa etter snitting med 
gravemaskin. At grunnvannet sto høyt og dermed 
kunne ha gitt gode bevaringsforhold for en eventuell 
trekasse, samt påvisning av et kullblandet lag i bunn 
av gropa, gjorde at det senere ble valgt å utføre strati
grafisk graving av gjenstående halvpart av gropa. Det 
ble under dette arbeidet ikke påvist noen konstruk
sjonsrester i bunnen. Under fjerning av nedraste 
masser, fremkom gropas opprinnelige nedgravning i 
form av et nesten sammenhengende utvaskingslag 
som var dannet i gropa etter at den ble gravd, på 
samme måte som vist i figur 34-36. I lengdeprofilen 
kunne det i sørøstre del observeres et "hakk" fylt med 
nedrast vollmasse. Dette kan være spor etter fjerning av 
stor stein ved anleggelse av gropa, eller utrast masse. 

To prøver fra fangstgropa er 14C-datert. 
Kullprøve fra gammel markoverflate under vollen er 

AD 1005-1025 

(TUa-5097) 
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Figur 53: Fg.6/R. Lengdeprofil setr mor nordøst. 
Figure 53: Fg.6/R. Long secrion seen from rhe south west. 
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Figur 54: Fg.6/R. Plantegning av fangstgropa og konprofil sen mor nordvest. 
Figure 54: Fg.6/R. Plan drawing of the pir fall and short secrion seen from the south east. 
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Pp. 500624 AD 1030-1160 
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Figur 55: Fg.6/R. Lengdeprofil sett mot nordøst. Stiplet linje angir tolkning av mulig kassekonstruksjon. 
Figure 55: Fg.6/R.Long profile seen from rhe south west . The dashed line represents a possible boxed construction. 

datert til AD 1030-1160 (TUa-5100), hvilket angir 
en bakre datering for bruken av gropa. Prøve fra det 
kullblandete sandlaget i bunnen av gropa er datert til 
AD 1235-1285 (TUa-5106). Laget er tolket som 
rester etter indre kassekonstruksjon, og daterer bruken 
av fangstgropa. 

Pollenanalyse 
Det er analysert en pollenprøve (Pp 500624) tatt ut 
fra gammel markoverB.ate under vollen på Fg.6/R (fig. 
55) (Sageidet 2006a). Dette ble gjort for å se om analysen 
kunne bidra til å belyse dateringen av anlegging av 
gropa, og videre om pollensammensetningen kunne vise 
om det var beitet i området før gropa ble anlagt. 

Prøven var nesten tom for pollen. Det ble registrert 
fire pollen av geitrams, to av gran, et av gress og et av 
rosefamilien. Dateringsmessig viser innslaget av gran
pollen at gropa er anlagt etter graninnvandringen i områ
det, det vil si etter 2000 BP (Høeg 1996:54) . Dette støt
tes av kullprøven fra gammel markoverB.ate under vollen 
som viser at gropa ble anlagt etter AD 1030-1160. 

fANGSTGROP fG.7/R: GROP MED REKTANGUIÆR 

BUNN, MULIG KASSEKONSTRUKSJON, IKKE SPOR 

ETTER TREVERK 

Fangstgropa fremsto før graving som traktformet med 
en smal bunn og hadde lav, bred voll, unntatt i nord
øst. Gropa lå i skrånende terreng der nord- og nord
østdelen av gropa lå høyest. Høydeforskjellen syntes å 
ha erstattet vollen på denne siden. Gropas ytre dia
meter var 6,4 m, indre diameter var 4,3 m, og dybden 
var 1,2 m. Gropas lengderetning var orientert nord
vest-sørøst, og gropa ble snittet på tvers av denne. 
Halve gropa ble undersøkt ved B.ategraving i 10 cm 
tykke lag, til man var under gropas bunnparti. Lagene 
i gropa kunne slik følges i profil og plan. Tverrprofilen 
viste at den gamle markoverB.aten under vollen i nord
vest skrånet mot sentrum av gropa. Her hadde også 
mye av vollmassen seget innover. Målt fra der hvor 
den gamle markoverB.aten opphørte, som er tolket 
som mulige nedgravningskanter, var gropa 1,5 m 
bred. Gropa var slik sett smal i forhold til andre under
søkte groper. Mot bunnen av gropa var det et tynt, 

Figur 56: Fg.7 /R. T.v.: Fangstgropa under flategraving, mer fjerning av vollen. T.h.: Tverrprofil gjennom gropa, sett mot nordvest. 
Figure 56: Fg.7/R. Left: The pit fall trap during mechanical excavation after the removal of the bank. Right: Cross section seen 
from the south easr. 

88 
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Figur 57: Fg.7/R. Tverrprofil sett mot nordvest. 
Figure 57: Fg.7/R. Cross secrion seen from the south east. 

mørkt humusholdig lag, som trolig er organisk mate
riale fra gjengroingen/nedrasingen av gropa. Stedvis 
rundt dette laget ble det observert et lag med sand 
med mye kullbiter i. Laget som gikk ca 40 cm dypt, 
kan være rester etter en kassekonstruksjon i bunn av 
gropa som er blitt presset sammen. Laget var også syn
lig under flategravingen , men fremsto da ikke som 
skarpt avgrenset, eller med synlige trekullbiter. En 
prøve fra kullaget er 14C-datert til AD 1305-1400 
(TUa-5105). Gropa har trolig hatt et rektangulært, 
flatt bunnparti . 

f ANGSTGROP FG.8/R: REKTANGUIÆR BUNN OG 

SPOR ETTER KASSEKONSTRUKSJON 

Før graving fremsto fangstgropa som traktformet, 
med jevn, bred og markert voll, unntatt i øst. 
Bunnplanet var smalt og rektangulært. I bunnen i sør 
var det et lite dyrehi. Gropas ytre diameter var 8,3 m 
og dybden var 1,6 m. Gropas lengderetning var orien
tert nordvest-sørøst. Gropa ble totalt flategravd i 
nivåer a ca 10 cm tykke lag, det foreligger derfor ingen 
profiltegninger av gropa. 

Ved flategravingen fremkom noen store steiner i 
vollen, som eventuelt kan ha blitt lagt der som en del 
av oppbyggingen av vollen. Enkelte større steiner 
hadde rast ned langs sidene og mot bunnen av gropa. 
Etter fjerning av hele vollen, var det under den meka
niske gravingen mulig å fø lge de samme lagene ned
over i gropa. Dobbel podsol kunne observeres i gropa. 
Ytterst, det vil si i den opprinnelige nedgravningen, 
var en smal stripe utvaskingslag. Innenfor denne var 
det en 1-2 cm tykk kullholdig stripe, som er tolket 
som gjengroingslaget/markoverflaten som har dannet 
seg i den åpne gropa. Videre kunne man observere ny 
podsolutvikling etter at gropa var gått ut av bruk: 
Innenfor den kullholdige stripen var det nedrast voll
masse, i form av lys sand og grus. Innenfor vollmassen 
var det et utvaskingslag, og deretter (dagens) torv. 

AD 1305-1400 
(TUa-5105) 
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Lagene, som kunne følges som sirkler, minket i dia
meter etter hvert som det ble gravd dypere. Den ytter
ste sirkelen med utvaskingslag, var intakt, hvilket indi
kerer at gropas vegger ikke har rast ut, men at det var 
masse ovenfra som har seget ned i gropa. 

Etter graving av fire 10-cm-nivåer under opp
rinnelig markoverflate, kom man ned på det smale 
bunnplanet som var synlig før graving (fig. 59). Ved 
flategravingsnivå seks og syv fremkom kullbiter i form 
av et hjørne i gropas nordvestre ende, ca 0,5 m langt. 
Et kullag var også synlig i nesten hele den nordøstlige 
lengderetningen. Laget er tolket som rester etter en 
rektangulær kassekonstruksjon. Bunnplanet fremsto 
her og dypere ned som sammenpresset. Ved videre 
graving nedover var det samme laget synlig kun i et 
mindre parti i nordvestenden. Laget smalnet tydelig 
etter hvert som det ble gravd dypere. Dette kan tolkes 
som at kassekonstruksjonen etter hvert har råtnet og 
blitt sammenpresset da gropa gikk ut av bruk, og/eller 
at kassekonstruksjonen har skrådd innover, med en 
spiss bunn. Ut fra lagene å dømme, kan kassa ha vært 
inntil 2,5 m lang. Gropas nedgravningsdybde fra 
gammel markoverflate, var 1,6 m. Ved åttende flate
gravingsnivå, i undergrunnen, kunne man se et til
nærmet rektangulært utfellingslag utenfor 
kassekonstruksjonen. 

Gropa fremsto som traktformet både før og 
etter graving. Bunnformen tilsier at gropa har hatt en 
rektangulær kassekonstruksjon i bunnen. 

Kullprøve fra rester etter kassekonstruksjonen er 
datert til AD 14 15-1440 (TUa-5103), hvilket daterer 
siste bruksfase av fangstgropa. En kullprøve fra de 
skrånende sidene/gropas opprinnelige nedgravning er 
datert til AD 1275-1290 (TUa-5102), andre flate
gravingsnivå. Det er usikkert om dette prøvemateria
let daterer gropa. Prøve fra gammel markoverflate 
under vollen, er datert til AD 390-430 (TUa-5101), 
hvilket angir en bakre datering for anleggelsen av gropa. 



Gråfjellprosjektet - Bind I I varia 64 

Figur 58: Fg.8/R. Rune Borvik utfører digital innmåling etter fjerning av torv i fangstgropa. 
Figure 58: Fg.8/R. Rune Borvik is surveying wich rota! station after rurf removal from the pir fall trap. 

Figur 59: Fg.8/R. Oversikt etter Aategravingsnivå 4. 

f ANGSTGROP F G.9/R: REKTANGUIÆR BUNN OG 

SPOR EITER KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa fremsto før graving som traktformet, dyp 
og med jevn voll rundt. Bunnen var smal, med rek
tangulær form. Før graving målte gropa 8,4 m i ytre 
diameter og var 1,5 m dyp. Gropas lengderetning var 
orientert nord-sør. Gropa ble rotalt fl.ategravd, i 14 
nivåer a ca 10 cm rykke lag, på samme måte som Fg.8/ 
R, og under gravningen kunne de samme lagene følges 
nedover som beskrevet for denne gropa. Da det i Fg.9/ 
R begynte å dukke opp brent og delvis brent treverk, 
samt kull mot bunnplanet, ble den videre graving 
gjort for hånd. Kullaget og et brunlig, kullblandet lag 
med sand, hadde en smal, rektangulær form. Treverk 
ble funnet sammen med dette på fl.ere nivåer nedover 
mot bunnen. Funnene samt formen på bunnplanet er 
tolket som rester etter en kassekonstruksjon. 
Bunnplanet fremsto som sammenpresset og 
sammenrast. 

Både forkullet og delvis brent treverk, samt kul
lag og kullblandet sand kom til syne under graving i 
ulike nivåer av bunnplanet/kassa. Dette lå i en form 
som tilsa at det var rester etter en kassekonstruksjon. 
Ut fra funn og lag, kan kassa ha vært inntil 2,0 m lang. 
Mye av treverket som ble funnet , lå trolig ikke på 

Figure 59: Fg.8/R. Siruation after the mechanical removal of the fourth layer. 
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opprinnelig sted. Som nevnt under, kan funnene 
stamme fra både kassekonstruksjonen og fra dekke 
over gropa. Det ble også påvist trekull i de skrånende 
sidene i øvre del av gropa, som muligens kan være spor 
etter trekledning langs sidene. 

Treverket som ble funnet , var tydelig tilvirket 
med øks. Det ble for eksempel funnet et ca 90 cm 
langt trestykke som var flatt på den ene siden og 
avrundet på andre siden. Dette kan være del av en 
halvkløvning. Det ble ellers funnet et trestykke med 
innskåret hakk. Et annet trestykke hadde et 1 cm 
bredt og 1 cm dypt spor innskåret. Konteksten kan 
tilsi at denne kan stamme fra sammenføyningen av 
trekassen i nordre ende. Det ble også funnet deler av 
lange, smale spiler i gropa som kan ha vært del av 
kamuflasjedekket over fangstgropa da den var i 
bruk. 

Fangstgropa fremsto som traktformet før gra
ving. Formen kunne bekreftes også etter graving; med 
sider som skrånet ned mot et smale, rektangulært 
bunnplan. Som ved Fg.8/R, ble det i undergrunnen 
utenfor kassekonstruksjonen observert et tilnærmet 
rektangulært utfellingslag. 

Det er datert fire trekullprøver fra fangstgropa. 
Kullprøve fra gammel markoverflate under vollen er 
datert til AD 645-665 (TUa-5098) , hvilket angir en 
bakre datering for anleggelsen. Kullprøve fra gropas 
skrånende sider (femte flategravingsnivå) er datert til 
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BC 335-170 (TUa-5099). Prøvematerialets eventuelle 
sammenheng med gropa, er usikker. Et rundt, tilspisset 
trestykke funnet i gropa er datert til AD 1305-1430 
(T-17422) . Dette er tolket som rester etter en indre 
kassekonstruksjon, og daterer da bruken av gropa. Et 
trestykke som ble funnet i gropa, tolket som mulig 
trespile fra gropas toppdekke, er datert til AD 1440-
1610 (T-17425). Dateringen representerer sann
synligvis siste bruk av gropa. 

Figur 61: Fg.9/R. Graving av bunnpartiet i fangstgropa. 
Figure 61: Fg.9/R. Excavacing the bortom of the pir fall 
trap. 

Figur 60: Fg.9/R. Nina Hildre og Tone Wiksrrøm i fangstgropa. 
Figure 60: Fg.9/R. Nina Hildre and Tone Wikstrøm in the pir fall trap. 
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Figur 62: Fg.9/R. Bunnplanet med kasseform. Jordtrykk 
har ført til sammenpressing av sidene. 
Figure 62: Fg.9/R. The base of the pit fall with the form of 
a box preserved. Lateral pressure has compressed the sides 
of the pit. 

Figur 63: Fg. l 0/R. Lengderetning sett mot nordvest. 
Figure 63: Fg. l 0/R. Long section seen from the south east. 
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FANGSTGROP FG.1O/R: MULIG REKTANGUIÆR 

BUNN. INGEN TYDELIGE SPOR ETTER INDRE 

KONSTRUKSJON 

Fangstgropa var tidligere uregistrert. Den fremsto med 
skrådde sider ned mot et spisst bunnplan. Vollen var 
markert i nordøst og i sør, men manglet helt i sørøst. 
Før graving målte gropa 7,6 mi ytre diameter, 4,0 mi 
indre diameter og var 1, 1 m dyp. Grop as lengderetning 
var orientert nordvest-sørøst, og gropa ble snittet langs 
denne. 

I sørvestre del av lengdeprofilen ble det observert 
et "hakk" fylt med vollmasse, det samme var også tid
ligere påvist i Fg.6/R. Som foreslått i forbindelse med 
Fg.6/R, kan dette være spor etter fjerning av stor stein 
ved anleggelsen av gropa, eller utrast masse. Det lå 
flere store steinblokker både inntil og under gropa 
som ble fjernet med maskin. Steinblokkene gjorde det 
vanskelig å få snittet gropa. 

Rett under torvlaget i sentrum av gropa lå et ca 
80 cm langt og opptil 40 cm tykt kullag. I kort
profilen ble det også påvist et kullag inn mot sentrum 
av gropa. Kullagene tolkes som samme lag. Laget ligger 
høyt i gropa, og det er derfor vanskelig å kunne 
relatere dette til rester etter en kassekonstruksjon. 
Alternativt kan fangstgropa ha blitt brukt sekundært 
som ildsted (jf. Gustafson 2007) . Gropas bunnplan 
kan opprinnelig ha hatt en rektangulær form, uten at 
undersøkelsen kan bekrefte dette sikkert. Dette skyldes 
blant annet at man under snitting av gropas midtparti 
ble "forstyrret" av store steiner som måtte fjernes. 

Tre kullprøver er 14C-datert fra gropa. Kull fra 
under torvdekket over gropa er datert til AD 1280-
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kullag 
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Figur 64: Fg. l 0/R. Kortprofil sett mot sørvest. 
Figure 64: Fg. l 0/R. Short section seen from the north east. 

AD 1205-1255 
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AD 1 280-1 300 

O rorv 
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nedgravning/kasse 
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Figur 65: Fg. l 0/R. Lengderetning sett mot nordvest. Stiplet linje angir tolkning av mulig kassekonstruksjon . 
Figure 65: Fg. l 0/R. Secrion rhrough the direcrion of the pir seen from the south east. The dashed line represenrs a possible box 
construction. 

1405 (T-17705). Dette kan være en sekundær bålgrop, 
hvor dateringen da angir en øvre grense for bruken av 
fangstgropa. Prøve fra en kullstripe i "hakket", under 
nedrast vollmasse, er datert AD 1280-1300 (T-17 421). 
Det er uvisst hva denne representerer. Fra gammel 
markoverflate under vollen foreligger det en datering 
til AD 1205-1255 (TUa-5104), som angir en bakre 
datering for anleggelsen av fangstgropa. 

f ANGSTGROP F G. 11/R: M ULIG KASSEKONSTRUK

SJON. IKKE SPOR ETTER TREVERK 

Fangstgropa lå på en liten flate rett ovenfor den bratte 
åssiden nordvest for Røysfeltet, og utgjorde den ytterste 
gropa i systemet mot nord. Gropa fremsto før graving 
som traktformet til oval, med tydelig voll, og med et 
avlangt bunnplan. Det gikk en sti/dyretråkk i ytterkant 
av sørvestre voll; samme sti fortsatte nedover den bratte 
åssiden. Gropas ytre diameter var 8,6 m, indre diameter 
2,5 m, og dybden var 0,8 m. Gropas lengderetning var 

Figur 66: Fg. l 1/R. Tverrprofil mot nordvest som viser 
midtpartiet av gropa. 
Figure 66: Fg.11 /R. Cross section seen from the south east 
showing the centre of the pir. 
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Figur 67: Fg.11 /R. Tverrprofil sett mot nordvest. 
Figure 67: Fg.11 /R. Cross section seen from the south east. 

orientert nordvest-sørøst, og gropa ble snittet på 
tvers av denne. Arbeidet ble gjort for hånd, da stedet 
var ufremkommelig for gravemaskin. Det ble gravd en 
sjakt som snittet vollen i sørvest og bunnen av gropa. 
Profilen viste skrånende sider ned mot en forholdsvis 
grunn grop med flat bunn. Foto og profiltegning av 
bunnpartiet viser et tverrsnitt med rektangulær form, 
hvilket kan tolkes som spor etter en kassekonstruksjon. 
Bredden på den rektangulære nedgravningen/kassa, 
var 0,5-0,7 m. Bunnpartiet på gropa kan sammen
lignes med profiltegningene av gropene Fg.12-13/R, 
bortsett fra at Fg. l 1/R var grunnere. Fyllmassen i 
gropa besto av sand og stein. Dette kan være nedraste 
masser og/eller at gropa har blitt gjenfylt på grunn av 
at dyr beitet i området, jamfør beliggenheten nær 
Røysfeltet. To kullprøver fra gropa er 14C-datert. Prøve 
fra gammel markoverflate under vollen er datert til 
AD 1050-1215 (TUa-5719), som angir en bakre 
datering for anleggelsen av gropa. Prøve fra fyllmassen 
i gropa er datert til AD 1405-1450 (T-18146), som 
kan representere en øvre datering for bruken av 
gropa. 

FANGSTGROP F G.12/R: T RAKTFORMET GROP DELVIS 

GJENFYLT MED STEIN 

Fangstgropa lå på en avsats midt i den bratte åssiden 
nordvest for Røysfeltet; ca 80 m nedenfor Fg.11/R og 
ca 50 m ovenfor Fg.13/R. Gropas voll i sørvest var 
ødelagt på grunn av en sri/dyretråkk. Vollen var kun 
markert i søndre del. Den nordlige delen av gropa lå 
høyest, og høydeforskjellen erstattet vollen på denne 
siden. Gropa hadde skrånende sider ned mot et 
avrundet bunnplan. Gropas ytre diameter var 9,3 m, 

indre diameter var 2,8 m, og dybden var 1,2 m. Gropas 
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lengderetning var orientert nord-sør, og gropa ble 
snittet på tvers av denne. I profilene fremsto gropa 
som traktformet, med en rektangulær, flat bunn. Det 
rektangulære bunnpartiet var fylt med stein. Gropa ble 
etter snitting undersøkt videre ved tømming av stein
pakningen i bunnen og fjerning av vegetasjonen ned 
langs sidene. På nivået over steinpakningen og et 
stykke opp langs sidene, ble det avdekket kull og for
kullet treverk. Det er uvisst om treverket er rester etter 
et dekke over gropa, eller om de skrånende sidene ned 
mot gropa har hatt en trekledning. Gropa kan ha blitt 
gjenfylt med stein med tanke på beiteaktivitet og nær
heten til Røysfeltet. Hvis gropa er blitt intensjonelt 
gjenfylt, kan nyere materiale ha havnet i gropa. Det 
kan dermed ikke fastslås at treverket har en sikker 
sammenheng med konstruksjonsdetaljer. Gropa frem
sto velbevart, og gjenfyllingen kan ha skjedd da gropas 
form var intakt. I det rektangulære bunnpartiet har 
det trolig stått ei trekasse, selv om det ikke ble funnet 
rester av denne. Bunnpartiet/kassa var 40-60 cm brede, 
og høyden var ca 60 cm. Kassa kan ha hatt en lengde 
på ca 1,5-1,8 m. Tre kullprøver er 14C-datert fra fangst
gropa. Prøve fra gammel markoverflate under vollen 
er datert til BC 1890-1690 (T-18140). Det er mulig å 
tolke to faser i vollen, det vil si at det har vært et opp
hold som har vart lenge nok til at det har skjedd en 
gjengroing. Det daterte prøvematerialet er samlet fra 
antatt opprinnelig markoverflate, den eldste fasen, og 
angir en bakre datering av gropas anleggelse. To tre
kullprøver fra gropas sider, ned mot steinpakningen, 
er datert til AD 1525-1655 (TUa-5717), og yngre 
enn AD 1685 (T-18141). Prøvematerialet kan være 
sekundært avsatt i forbindelse med gjenfylling, og 
angir da en øvre datering for bruken av gropa. 
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Figur 68: Fg.12/R. Oversikt over fangstgropa. 
Figure 68: Fg.12/R. Overview of the pit fal l trap. 

Figur 69: Fg.12/R. Tverrprofil sett mot sør. 
Figure 69: Fg.12/R. Cross section seen from the north. 

Varia 64 

Figur 70: Fg.12/R. Tverrprofil sør, etter tømming av fyll
massen i gropa. 
Figure 70: Fg. 12/R. Cross section , southern part after 
removal of the back filled material from the pit. 
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Figur 71: Fg.12/R. Kortprofil sett mot vest. 

Berg 

Figure 71: Fg.12/R. Short profile seen from the east. 
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Figure 72: Fg.12/R. Tverrprofil sen mot sør. 
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Figure 72: Fg.12/R. Cross section seen from the north. 

varia 64 

. . . . .. ' . ... 

.. . . . . 

lm 

lm 



Gråfje!Lprosjektet - Bind I I 

fANGSTGROP FG.13/R: GROP HELT GJENFYLT MED 

STEIN. SPOR ETTER KASSEKONSTRUKSJON. TRAKT

FORMET GROP 

Fangstgropa var tidligere uregistrert. Den ble funnet 
av gravemaskinfører Torbjørn Skavern, inntil 
Røysfeltet, i utkanten av en åkerlapp benevnt Område 
6 (se fig. 185). Gropa hadde synlig voll kun i den sør
lige delen, og var gjenfylt med stein omtrent opp til 
nivå med vollen. Steinene i gropa kan ha sammen
heng med åkerrydning og/eller at den er gjenfylt i 
sammenheng med husdyrhold i området. Gropas ytre 
diameter før graving var 8,7 m. Gropa ble snittet 
langs lengderetningen, som var orientert nord-sør. 
Gropas indre diameter etter snitting var 3,0 m. 
Profilene viste at det ikke var voll mot nord og sør
vest. Det er nærliggende å tro at deler av vollen kan 
ha blitt dyrket bort, med tanke på gropas beliggen
het. Gropa fremsto ellers som traktformet, med et 
rektangulær bunnform og flat bunn. Steinpakningen 
som fylte hele gropa, var opptil 1,2 m dyp. I nedre del 
av steinpakningen var det kullbiter og forkullet tre
verk. Mot bunnen av gropa var det et ca 10 cm tykt 
brunsvart, kullblandet humuslag. Etter dokumentasjon 
av profilene, ble gropa stratigrafisk gravd og tømt for 
stein pakningen. Formen etter tømming viste skrånende 
sider ned mot et rektangulært bunnplan. Gropa 
tolkes som Fg.12/R, hvor det trolig har vært en smal, 
rektangulær trekasse i bunn. Kassa har anslagsvis vært 
ca 1,8 m lang og minst 50 cm bred. Høyden anslås til 
ca 60 cm. 

Fire kullprøver er 14C-datert fra gropa. Prøve fra 

Figur 73: Fg.13/R. Lengdeprofil øst-sørøst. 
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gammel markoverflate under vollen er datert til AD 
1030-1165 (TUa-5714), og angir en bakre datering 
av gropas anleggelse. Prøve fra kullag og brent treverk 
i gjenfylling under rydningsstein i siden av gropa, er 
datert til AD 895-1000 (TUa-5732)(fig. 187) . Det er 
usikkerhet i forhold til hva dette representerer. Selv 
om disse dateringene ikke overlapper hverandre, er 
det mulig at de kan settes i sammenheng med brann
rydding av området i flere omganger, i forbindelse 
med rydding for beite. Det kan antas at begge date
ringene gir en bakre datering for fangstgropa. Kull fra 
et kullblandet humuslag under det meste av stein
pakningen i gropa, er datert til yngre enn AD 1655 
(TUa-5715) . Laget kan være et gjengroingslag, og kan 
angi en øvre datering for bruken av gropa. Kull fra 
siden av stein pakningen, fra et noe lavere nivå enn for
rige prøve, er datert til AD 1215-1275 (TUa-5731). 
Det er noe usikkert hva denne prøven daterer. Hvis 
den representerer gjenfylling, angir den en øvre date
ring for bruken av gropa. En avgrensning for bruken 
av gropa kan da ha vært fra AD 895-1000/1030-1165 
og frem til AD 1215-1275. Kanskje den har hatt en 
sekundær bruk etter 1655? Eventuelt kan gropa ha 
blitt brukt til noe annet enn fangst, for eksempel en 
kjeller. Denne kan eventuelt ha blitt gjenfylt etter 
dette tidspunktet, i sammenheng med økende setring 
i områder. 

Det er analysert et utvalg prøver fra pollenserie 
tatt fra gropas kortprofil (Sageidet 2006a) . Resultatet 
er beskrevet under kapittel 5; se også fig. 186 og 187 
over kortprofilen. 

Figure 73: Fg.13/R. Section through the length of the pit seen from west north-west. 
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Figur 74: Fg.13/R. Lengdeprofil øse-sørøst, etter tømming av fyll massen i gropa. Lengde på tommestokk: 1,2 m. 
Figure 74: Fg. 13/R. West north-west seccion chrough the lengch of the pir after removal of che back filled material. Scale bar 
is 1,2 m. 
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Figur 75: Fg.13/R. Lengdeprofil sett moe øse-sørøst. Stiplet linje angir mulig kassekonstruksjon . 
Figure 75: Fg.1 3/R. Seccion chrough the length of the pic seen from west north-west. The dashed line represencs a possible box 
construccion. 
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FANGSTGROP FG.14/R: GROP HELT GJENFYLT MED 

STEIN. TRAKTFORMET, MULIG KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa var opprinnelig registrert som kullgrop. 
Den ble påvist nær husene sørøst på Rødsetergården. 
Ifølge Johan Persson, som var den siste gårdbrukeren 
på Rødseter, skulle gropa ha blitt brukt til tjære
brenning i nyere tid. Gropas beliggenhet i forhold til 
de øvrige gropene i fangstsystemet, tilsa at den opprin
nelig kunne ha vært en fangstgrop. Den fremsto med 
markert voll kun i sør, og var fylt med rydningsstein. 

¼ria 64 

Gropa lå i nedkant av dagens dyrka mark, og gjenfyl
lingen med stein har trolig skjedd i løpet av det siste 
hundreåret. Gropas ytre diameter før graving var 6,8 
m og indre diameter 3,0 m. Lengderetningen på gropa 
ble antatt å være orientert øst-vest, og gropa ble under
søkt ved snitting på tvers av denne. Tverrprofilen viste 
et kullag som skrånet nedover den ene siden av gropa, 
og et smalt bunnparti som va r inntil 20 cm bredt og 
50-60 cm dypt. Bunnpartiet, som hadde rektangulær 
form, tolkes som mulig spor etter en kassekonstruksjon. 

Figur 76: Fg.14/R. T.v.: Den gjenfylte fangstgropa kan ses til venstre på bilder, som den største konsentrasjonen med stein. 
T.h.: Tverrprofil sett mot vest. Det tilnærmet rektangulære bunnpartie t under stein pakningen er trolig spor etter en kassekon
struksjon. Tunet på Rødsetergården i bakgrunnen. 
Figure 76: Fg.14/R. Left: The backfilled pit to rhe left of the phoco seen as the !argest of the scone concentrations. Right: Cross 
section seen from the east. The almost rectangular base under the scone fill is probably traces of a box consrruction. The farm 
at Rødseter is seen in the background. 
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Figur 77: Fg.14/R. Tverrprofil sett mot vest. Stiplet linje angir tolkning av mulig kassekonstruksjon. 
Figure 77: Fg.14/R. Cross section seen from the east. The dashed line represents a possible box construction. 
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Det ble ikke funnet treverk under gravingen, men kul
laget i bunnpartiet kan være rester etter ei kasse. Det 
kunne ikke bekreftes at gropa var sekundært brukt til 
tjærebrenning eller kullproduksjon. To kullprøver fra 
gropa er 14C-datert. Kull fra gammel markoverflate er 
datert til AD 775-950 (T-18138), hvilket gir en bakre 
datering for bruken av gropa. Kull fra fyllmasse i bun
nen av gropa er datert til AD 1440-1635 (T-18139). 
Kullet kan representerere flere ting, for eksempel spor 
etter indre konstruksjon, dekke over gropa, eller even
tuell sekundær bruk. 

f ANGSTGROP f G. 20/R: GROP MED REKTANGULÆRT 

BUNNPLAN OG RETTE SIDER. FUNN AV RESTER ETTER 

KASSE MED HJØRNESTOLPERf STOLPEHUll OG LIGGENDE 

BORD. SPOR ETTER SPIDDESTOKKER I BUNN 

Fangstgropa fremsto før graving som traktformet og 
gjenrast. Vollen var kun markert i sørvestre del. Gropas 
ytre diameter før graving var 8,2 m, og indre diameter 
var 2,0 m. Dybden var 1, 1 m. Lengderetningen var 
orientert nord-sør, og gropa ble snittet langs denne. 
Profilen viste en grop med rette sider og en flat bunn. 
Fyllmassen i gropa besto av enkelte store, nedraste 
steiner, torv, samt kull og ubrent treverk mot bunnen. 
Etter dokumentasjon av lengdeprofilen, ble gjenstående 
halvdel av gropa stratigrafisk gravd og tømt for masse. 
Under gravingen ble det gjort funn av treverk som er 
tolket som en del av en kassekonstruksjon i gropa. Det 

Figur 79: Fg.20/R. Oversikt etter tømming. 
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ble funnet et fragmentert trestykke, totalt 1,7 m langt 
og 6 cm bredt, i fyllmassen nær bunnplanet. Dette kan 
ha vært del av bordkledning i kassa, eller eventuelt rester 
etter et dekke over gropa. Det ble også avdekket to 
hjørnestolpehull med treverk i. Helt i bunnen av gropa 
ble det under et kullag avdekket tre små stolpehull, 
som er tolket som rester etter spiddesrokker (fig. 79). 

I ett av de tre små stolpehullene ble det funnet 
rester etter en stolpe. Stolpehullene var plassert i 
gropas midtparti, langs gropas lengderetning. 
Stolpehullene var fra 7-10 cm i diameter, med lik 
avstand imellom, 47 cm. De to ytterste stolpehullene 
lå ca 65-70 cm diagonale fra hjørnestolpene. 

I det sørøstre hjørnestolpehullet ble det funnet 
deler av en stolpe, 34 cm lang og 11 cm bred (fig. 80). 
Man kunne se at stolpen var råtnet bort i øvre del ved 
et avtrykk som viste at den opprinnelig hadde gått helt 
opp til markoverflaten. Det ble også avdekket et 
liggende bord som lå i ytterkant inn mot dette hjørnet. 
I det nordøstre stolpehullet ble det også funnet rester 
etter treverk. 

Med utgangspunkt i funnene, kan en kassekon
struksjon i gropa ha vært 2,2 m lang og 60-80 cm 
bred. Kassa kan ha vært konstruert av fire hjørne
stolper og liggende bord. Undersøkelsen viste at gropa 
var gravd med rette sider ned fra markoverflaten, mens 
den før graving fremsto med traktform. Avstanden 
mellom bunnen av gropa og topp voll var 1,6 m, mens 

Figure 79: Fg.20/R. Overview of the pit after the back fil! was removed. 
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Figur 78: Fg.20/R. Lengdeprofil sett mot øst. 
Figure 78: Fg.20/R. Section through the length of the pit 
seen from the west. 

avstanden mellom bunnen og den gamle mark
overflaten, var 1,2 m. 

Det er 14C-datert seks tre- og kullprøver fra 
gropa. Alle prøvene er vedartsbestemt til furu. 
Kullprøve fra gammel markoverfl.ate under vollen er 
datert til AD 965-1015 (TUa-5716). Dette angir en 
bakre datering av bruken av fangstgropa. Trerester 
funnet i stolpehull tolket som rester etter spiddestokk, 
er datert til AD 1290-1375 (TUa-5630), og del av 
stolpe i hjørnestolpehull i sørøst, er datert til AD 
1285-1400 (T-18153). En trebit funnet i det nord
østre hjørnestolpehullet, er datert til AD 1440-1630 
(T-18 154). Det 1, 7 m lange trestykket er datert til AD 
1280-1390 (T-18152). Disse fire dateringene av 
konstruksjonsdetaljer viser til bruken av gropa. 

□Torv a Treverk -stolpe 

E3 Gammel markoverflate, 
kullag 

■ voll 
□ Humus, torv og sand, kullblandet. 

Kullag i bunn. Flekkvis utvasking 
og utfelling. D Utfellingslag 

□ Utvaskingslag 

□ Undergrunn 

lm 

O stein 

~ Fjernet stein 

(g] Kullprøve 

~ Pollenprøve 

r7l Funn av trevirke 
L..:.J ved stratigrafisk graving 

Figur 81: Fg.20/R. Lengdeprofil sett moe øst. 
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Figur 80: Fg.20/R. Detalj av stolpehull og liggende treverk 
i gropas nordøstre hjørne. 
Figure 80: Fg.20/R. Detail of a pose hole and woodwork in 
the pic's north eascern corner. 

Figure 81 : Fg.20/R. Seccion chrough che pic's lengch seen from the west. 
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Trekullbiter som ble funnet i undergrunnen nordøst 
for gropa, er datert til AD 890-1015 (T-18150). 
Tolkningen av prøven er usikker, men en mulig for
klaring kan være at kullet er blitt ført ned fra gammel 
markoverflate med røtter. 

Pollenanalyse 
Det er analysert en pollenprøve (Pp 502357) tatt ut 
fra gammel markoverflate under vollen på Fg.20/R 
(fig. 81) (Sageidet 2006a). Av en pollensum på 49 ble 
39 identifisert som lyngpollen. Ellers ble det funnet 
pollen av gran, bjørk og av soleiefamilien. De få pollen 
som ble identifisert ga ikke grunnlag for en tolkning 
av vegetasjonen på det tidspunktet da gropa ble gravd. 
Relativt høy andel av lyngpollen er trolig tilfeldig. 
Lyng regnes med som en av indikatorene for åpene 
områder og muligens beite, men det er mange mulig
heter for hvordan lyngpollen kan ha kommet inn i 
sedimentet her. Dateringsmessig viser innslaget av 
granpollen at gropa er anlagt etter graninnvandringen 
i området, det vil si etter 2000 BP (Høeg 1996:54). 
Dette støttes av kullprøven fra gammel markoverflate 
under vollen som viser at gropa ble anlagt etter AD 
AD 965-1015. 
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FANGSTGROP FG.21/R: GROP MED DIFFUS FORM. 

IKKE SPOR ETTER INNVENDIG KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa fremsto før graving som vid, med tydelig 
voll, unntatt i øst. Gropa lå i skrånende terreng der den 
østre delen av gropa lå høyest. Gropa var nedrast i denne 
delen. Bunnplanet var langt og smalt. Gropas ytre dia
meter før graving var 9,0 m, indre diameter var 2,4 m, 
og dybden var 1,2 m. Gropas lengderetning var orien
tert omtrent nord-sør, og ble snittet på tvers av denne. I 
tverrprofilen kunne man se en markert voll i vestre del, 
mens høydeforskjellen i øst kan ha erstattet noe av vol
len på denne siden. På grunn av nedraste masser og 
jordtrykk, var det vanskelig å få informasjon ut av 
bunnplanet. I sentrum av gropa var det en linse med 
humusholdig kull omgitt av en masse bestående av 
stein, sand og grus i ulike fargenyanser og partier med 
utvaskingslag. Det er uklart om avgrensningen av mas
sen representerer den opprinnelige nedgravningen, eller 
om nedgravningen har vært smalere. Fra massen i gro
pas midtparti, er det 14C-datert to kullprøver: Kullinsen 
er datert til AD 1 165-1290 (T-18151), og kull fra mas
sen utenfor er datert til AD 1295-1390 (TUa-5720). 
Det er usikkert hva dateringene representerer, men de 
kan ha sammenheng med bruken av gropa. 

Figur 82: Fg.21/R. T.v.: Oversikt før snitting av gropa. T.h.: Tverrprofil sett mot nord. 
Figure 82: Fg.21 /R. Left: Overview. Right: Cross section seen from the south. 

□ Torv 
~ Kullkonsentrasjon 

B Gammel markoverflate 

■ Kullag 

■voll 
~Massei grop: 
'" _, Stein, sand, grus. Partier 

med utfelling og utvasking. 

D Utvaskingslag 

□ Utfellingslag 

□ Undergrunn 

□ Stein 
~ Fjernet stein 

(eJ Kullprøve 

Figur 83: Fg.21/R. Tverrprofil sett mot nord. 

'--

Figure 83: Fg.21 /R. Cross section seen from the south. 
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FANGSTGROP FG.22/R: GROP MED REKTANGUIÆRT 

BUNNPARTI. MULIG KASSEKONSTRUKSJON 

Før graving fremsto fangstgropa med jevn og tydelig 
voll, og hadde bratte sider ned mot et bredt, rektangulært 
bunnplan. Gropa var noe nedrast i øst og vest. Gropas 
ytre diameter før graving var 8,2 m, indre diameter var 
3,0 m, og dybden var 1,2 m. Lengderetningen var 
orientert nord-sør, og gropa ble snittet langs denne. 
Gropas halvdeler ble flategravd i to omganger, slik at 
lengdeprofilen gjennom gropa også ble dokumentert. 
Gropas østre og vestre halvdeler ble maskinelt flate
gravd ved fem mekaniske nivå. Ved fjerning av vollen 
i sør dukket det opp flere store steiner. Disse har trolig 
blitt lagt der for å bygge opp vollen. Da gropa lå i ei 
helling, var det vanskelig å holde samme høyde under 
gravingen, både under gravingen av hver enkelt halv
del, og å holde samme høyde på første og andre gravde 
halvdel. Flategravingen kunne bekrefte at bunnen 
hadde en rektangulær form. Det har trolig stått ei 
rektangulær kasse med rette eller skrånende vegger i 
gropa. Det ble ikke funnet spor etter treverk under 
gravingen, men partier med kullblandet sand midt i 
gropa kan være spor etter en indre konstruksjon. 

På tegningen over gropas lengdeprofil er fyll
massens avgrensning, som besto av sand, stein og 
utfelling, markert med stiplet linje. Dette er fordi det 
er usikkerhet knyttet til hvor dyp den opprinnelige 
nedgravningen har vært. 

Det er 14C-datert tre kullprøver fra fangstgropa. 
Kull fra gammel markoverflate under vollen, er datert 
til AD 1045-1190 (TUa-5729), og angir derved en 
bakre datering for bruken av gropa. Kull fra fyllmassen 

Figur 84: Fg.22/R. Lengdeprofil sen mor vest. 
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er datert til AD 1485-1640 (TUa-5728). En trebit fra 
utfellingslaget umiddelbart under gropas bunn, er 
datert til BC 45-AD 85 (T- 18149). Trebiten kan 
eventuelt stamme fra en rot. 

FANGSTGROP FG.23/R: TRAKTFORMET GROP MED 

REKTANGUIÆR BUNN. MULIG KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa fremsto før graving som traktformet, med 
tydelig og jevn voll. Det smale, avlange bunnplanet 
hadde "bananform" på grunn av nedraste masser og/ 
eller sammenpressing etter at gropa var gått ut av bruk. 
Gropas ytre diameter før graving var 9,8 m, indre dia
meter var 3,1 m, og dybden var 1,3 m. Gropas lengde
retning var orientert nord-sør, og det ble snittet på tvers 
av denne. Gropa ble flategravd i to omganger (se fig. 35 
og 36). 

Gropas søndre og nordre halvdeler ble maskinelt 
flategravd ved 11 mekaniske nivå. Flategravingen ned
over i gropa viste at den gradvis skrådde innover mot 
et rektangulært avgrenset bunnparti, hvilket også 
tverrprofilen gjennom gropa viste (fig. 86 og 87). Det 
er framstilt en 3D-modell over gropa av digitale inn
målingsdata, som illustrerer tolkningene 1 og 2 av 
grop as opprinnelige nedgravning (fig. 88). Tolkningene 
er nærmere beskrevet på side 70. Gropas bunnparti 
var 0,8-0,9 m bredt og 1,8 m langt. Gropa fremstår 
som traktformet ut fra tverrprofilen. Det tilnærmet 
rektangulære bunnpartiet kan trolig relateres til en 
kassekonstruksjon, selv om det ikke ble påvist treverk 
i gropa. 

Tre kullprøver fra fangstgropa er 14C-datert. 
Kull fra gammel markoverflate under vollen er datert 

Figure 84: Fg.22/R. Secrion rhrough the lengrh of the pit seen from the east. 
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Figur 85: Fg.22/R. Plantegning av fangstgropa og lengdeprofil sett mot vest. Stiplet linje angir tolkning av mulig kassekon
struksjon. Kryssene markerer nivåer ved flategraving. 
Figure 85: Fg.22/R. Plan drawing and section through the length of the pit seen from the east. The dashed line represencs a 
possible box conscruction. The crosses mark the levels at which the pit was mechanically excavated. 

til AD 1050-1215 (TUa-5718), og angir en bakre 
datering for bruken av gropa. Prøve fra kullholdig fyll
masse i sentrum av gropa, er datert til AD 1040-1245 
(T-18148). Sammenhengen er usikker, og kullet kan 
stamme fra gammel markoverfl.ate eller det kan ha 
sammenheng med bruken av gropa. Dateringen 
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sammenfaller nesten med dateringen av gammel 
markoverfl.ate. Kull funnet under gropa, mot over
gangen mellom utfellingslaget og undergrunnen, er 
datert til AD 885-970 (TUa-5790). Hvordan kullet 
har havnet så dypt, er vanskelig å forklare, eventuelt 
kan det ha blitt ført ned fra markoverflaten av røtter. 
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Figur 86: Fg.23/R. Tverrprofil tegner mor nord. Kryssene markerer nivåer ved flategraving. 
Figure 86: Fg.23/R. Cross section seen from the south. The crosses mark the levels ar which the pir was mechanically 
excavated. 

Figur 87: Fg.23/R. Bilder viser 7. nivå i flategraving av fangstgropa. 
Rød linje illustrerer tolkning 1: Gropa ble gravd akkurat så dyp og 
vid at den tilsvarte størrelsen på trekassa som ble plassert i bunnen av 
gropa. Rød stipler linje illustrerer rolkning 2: Den avrundede formen 
på utfellingslager rundt fangsrgropa er tolker som gropas opprinne
lige nedgravning. Man har bygd ei kasse i gropa, kanskje tilsvarende 
den røde linjen, og deretter fylt igjen mellomrommet mellom gropa 
og kassa med masse. 
Figure 87: Fg.23/R. The phoro shows the pir fall after the excava
rion/removal of7 levels in plan. The red line marks interpretation 1 -
Where the pir was dug just deep enough so char it the wooden box 
could be placed within it. The red dashed line marks interprerarion 2 
-where the rounded form of the leached layer around the pir is inrer
preced as represenring the pir's original form , under such a scenario 
rhe box would be builr in rhe pir and rhen the space around it 
back fi lled . 

Figur 88: Fg.23/R. 3D-modell over fangstgropa. Øverst ses gropa i tverrsnitt og nederst i lengdesnitt. Terrengmodellen over 
gropa vises i grønt. De ro tolkningene av gropas opprinnelige nedgravning, tolkning 1 og 2 (se fig. 87) , er illustrert med blån 
for tolkning 1, og rødt for rolkning 2. 
Figure 88: Fg.23/R. 3D-model of the pit fall rrap. Top: Cross secrions of the pir. Borrom: Lengrh secrions of the pir. The sur
face mode[ of the pir is marked in green. The two differing interpretations of the cut of the pit, interprerarion 1 and 2 (see fig. 
87), are marked by blue for inrerprerarion 1, and red for inrerpretation 2. 
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FANGSTGROP FG.24/R: TRAKTFORMET GROP. IKKE 

TYDELIGE SPOR ETTER KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa var traktformet før graving, og hadde 
tydelig voll unntatt i nordøst. Gropa var innrast i sør
vestre del. Bunnplanet var rektangulært. Gropas ytre 
diameter før graving var 6,5 m, indre diameter var 4,2 
m, og dybden var 1, 1 m. Gropas lengderetning var 
orientert nordvest-sørøst, og ble snittet langs denne. 
Gropa ble Aategravd i to omganger. 

Fangstgropas sørvestre og nordøstre halvdeler 
ble Aategravd ved 10 mekaniske nivåer. Flategravingen 
viste at gropa var nedrast i form av "runger" fra ned
gravningskanten. Det var mest rasmasse i øvre del av 
gropa og mindre nedover. Gravingen nedover i gropa 
viste at den gradvis skrådde innover, og i lengdeprofil 
syntes gropa traktformet. En stor steinblokk i under
grunnen avgrenset gropa i den ene enden. Bunnplanets 
utflytende form antas opprinnelig å ha vært rektangulær 
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og Aac. Bunnplanet var anslagsvis 2,0 m langt. Et kul
lag ble påvist i og over utvaskingslaget under torva 
midt i gropa. 

Tre kullprøver er 14C-datert fra fangstgropa. 
Kull fra gammel markoverAate under vollen, er datert 
til AD 695-780 (TUa-5723), som angir en bakre 
datering for bruken av gropa. Prøve fra kullag under 
torva i midtpartiet av gropa, er datert til AD 815-980 
(T-18147). Da laget ligger høyt, er det vanskelig å se 
det i sammenheng med eventuell konstruksjon i 
gropa. Dateringen er tolket å angi en øvre datering for 
bruken av gropa, som viser at den har gått ut av bruk 
i vikingtid. Kullprøve fra utfellingslaget rundt gropa 
er datert til AD 895-1010 (TUa-5721). Dateringen er 
nesten sammenfallende med dateringen av kullaget 
under torva. Utfellingslaget er tolket som urørt masse. 
Kullets opprinnelige kontekst er usikker. 

Figur 89: Fg.24/R. Lengdeprofil mor nordøst. Funnposer markerer nivåer ved flaregraving. 
Figure 89: Fg.24/R. Section through rhe length of the pit seen from the north east. Finds bags mark the levels at which layers 
were mechanically removed. 

FANGSTGROP FG.25/R: GROP MED REKTANGUIÆRT 

BUNNPLAN. IKKE TYDELIGE SPOR ETTER 

K.ASSEKONSTRUKSJON 

Før graving fremsto fangstgropa som traktformet til 
oval, med bratte sider ned mot en bred, rektangulære 
formet bunn. Vollen var markere, unntatt i sørvest, 
der den var skadet av en skogsbilvei. Gropas ytre dia
meter før graving var 8,4 m, indre diameter var 4,0 m, 
og dybden var 1,4 m. Lengderetningen var orientert 
nordvest-sørøst, og gropa ble snittet langs denne. 
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Lengdeprofilen viste en tilnærmet rektangulært for
met grop. En tentativ tolkning av formen er å se den i 
sammenheng med en mulig kassekonstruksjon. 

To kullprøver er 14C-datert fra gropa. Kullprøve 
fra gammel markoverAate under vollen er datert til 
AD 780-885 (TUa-5726), og angir en bakre datering 
for bruken av gropa. Kullfragmenter funnet i utfellings
laget under det som er tolket som gropas bunn, er 
datert til BC 405-390 (TUa-5739). Kullet kan even
tuelt ha blitt føre ned av røtter. 
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Figur 90: Fg.24/R. Plamegning av fangstgropa og lengdeprofi l seer mor nordøst. Kryssene markerer nivåer ved Aaregraving. 
Figure 90: Fg.24/R. Plan drawi ng of rhe pir fall and secrion rhrough rhe lengrh of rhe pir seen from rhe south west. The crosses 
mark rhe levels ar which rhe pir was mechanically excavared. 
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Figur 91: Fg.25/R. Lengdeprofil seu mot vest. 
Figure 91: Fg.25/R Section through the length of the pit 
seen from the east. 
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Figur 93: Fg.26/R. Lengdeprofil sett mot vest. 
Figure 93: Fg.26/R. Section through the length of the pit 
seen from the east. 

Figure 92: Fg.25/R. Section through the length of the pit seen from the east. 

f ANGSTGROP F G.26/R: GROP MED DIFFUS FORM. 

IKKE TYDELIGE SPOR ETTER KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa var før graving traktformet og hadde en 
rektangulær bunnform. Vollen var markert, men noe 
delvis ødelagt i nordøst av skogsbilvei. Gropas ytre 
diameter før graving var 7,6 m, indre diameter var 3, 1 
m, og dybden var 1,2 m. Lengderetningen var orien
tert nordøst-sørvest, og gropa ble snittet langs denne. 
Der er usikkert om gropa opprinnelig har vært rek
tangulær eller bolleformet. Er kullag lå like under 
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torvdekker i gropa. Det er usikkert om dette har sam
menheng med gropa. Gropas dybde er også usikker. 
To kullprøver fra gropa er 14C-datert. Kull fra gammel 
markoverflate under vollen er datert ril AD 1220-
1280 (TUa-5733), hvilken angir en bakre datering for 
anleggelsen av gropa. Kull fra utfellingslaget, som 
antas å være urørt masse utenfor gropa, er datert ril 
BC 5950-5810 (TUa-5730). Dateringen kan ikke ses 
i sammenheng med gropa. 
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(TUa-5733) 
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og brun sand. D Utvaskingslag 

D Undergrunn 

□stein 
~ Fjernet stein 

[QJ Kullprøve 

[J) Traktorvei 

Figur 94: Fg.26/R. Lengdeprofil sen mor vest. 

BC 5950-5810 
(TUa-5730) 

1 rn 
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Traktorvei 

Figure 94: Fg.26/R. Secrion rhrough the lengrh of the pir seen from rhe east. 

f ANGSTGROP FG.3 1/R: G ROP MED DIFFUS FORM. 

IKKE SPOR ETTER KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa var innrast i østsiden, og hadde synlig 
voll i sør og vest. Gropas lengderetning var orientert 
nord/nordvest-sør/sørøst. Før graving målte gropa 9,3 
mi ytre diameter, 5,4 m i indre diameter, og den var 
1, 1 m dyp. Gropa ble snittet langs lengderetningen. I 
lengdeprofi.len fremsto gropa som tydelig gjenfylt/ 
nedrast. Fyllmassen besto av omrotet sand, grus og 
steiner. Eventuell gjenfylling av gropa har trolig 
skjedd i to omganger, med en nedrasing av vollmasser 
imellom (jf. Bøckman & Bergstøl 2001). Bunnen av 
gropa var vanskelig å skille fra undergrunnen, men 
antas å ha vært gravd ca 1,4-1,9 m dypt fra markover
flaten under vollen. Ingen konstruksjondetaljer ble 
påvist ved undersøkelsen. Det ble ikke funnet organisk 
materiale til 14C-datering. 

O Torv 

■voll 
(æ Hu musblandet sand 

~ Gammel markoverflate 
D Sa nd med partier av 

utvasking og utfelling 

D Utvaskingslag 

D Utfellingslag 

□undergrunn 

□ stein 

Figur 95: Fg.31 /R. Lengdeprofil setr mor vest. 

f ANGSTGROP FG.32/R: G JENBRUKT SOM KULLGROP 

Fangstgropa lå mellom Rødseterveien og jernfram
stillingsplassen J fp .16 og kullgroper, sør for 
Rødsetergården (Bøckman & Bergstøl 2001, 
Fredriksen 2005a, Rundberget 2007:kap. 3). Gropa 
ble registrert som traktformet med et smalt bunnparti 
og markert voll i øst og sør. Lengderetningen på gropa 
var orientert nord-sør. Før graving målte gropa 8,5 m 
i ytre diameter, 4,5 m i indre diameter, og den var 1,3 
m dyp. Gropa ble snittet langs lengderetningen, ved 
fjerning av de to sørlige kvadrantene. Under gravingen 
viste det seg at fangstgropa var delvis gjenfylt og gjen
brukt som kullgrop. Etter graving var bunnen på 
fangstgropa anslagsvis 1,4 m dyp målt fra mark
overflaten, mens bunnplanet kan ha vært ca 2,5 m 
langt. Ifølge feltrapporten er fangstgropas nedgravnings
grense tolket som overgangen fra utfellingslaget til 
undergrunnen (jf. Bøckman & Bergstøl 2001). 

lm 

Figure 95: Fg.31/R. Secrion through the length of the pir seen from the east. 
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Figur 96: Fg.32/R. Lengdeprofil sett moe øse. 
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Undergrunn 

Figure 96: Fg.32/R. Seccion chrough the lengch of the pic seen from the west. 

Bunnen på kullgropa var 25 cm over fangstgropas 
bunn, og kullaget var 15-30 cm tykt. Kullgropa, som 
var sunket sammen, kan anslagsvis ha hatt en bredde 
fra 1,7-2,7 mi bunnen. Over kullaget var det et kull
blandet sandlag som trolig er nedrast, kullholdig voll
masse. Under gravingen ble det funnet en beltespenne 
av bronse i kullaget. To kullprøver er datert fra gropa. 
Kullprøve fra gammel markoverflate under vollen er 
14C-datert til AD 1290-1385 (TUa-3593), og den 
angir en bakre datering for anleggelsen av fangstgropa. 
Prøve fra kullgropfasen, er datert til AD 1300-1425 
(T-15827) , hvilket angir en øvre grense for fangstgro
pas bruk 

f ANGSTGROP FG.33/R: GJENBRUKT SOM KULLGROP 

Fangstgropa lå inntil jernframstillingsplassen J fp.16 

□Torv 
c:::J Gammel 
~ markoverflate 

li Kullag,kullblandet 
sand 

~ Stubbe, rot 

1 · ~ 

-- c:> Antatt nedskjæring, I -' · _ • 
utydelig markert 

■ voll 
R ~=~k k~t sand 

~ Lys brun omrotet sand 

D Utvaskingslag □ Stein 

D Utfellingslag [gJ Kullprøve 

Figur 97: Fg.33/R. Lengdeprofil sett mot nordøst. 
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og kullgroper, som ligger sør for Rødsetergården 
(Bøckman & Bergstøl 2001, Fredriksen 2005a, 
Rundberget 2007:kap. 3). Fangstgropa ble registrert 
som traktformet, dyp, med skrå vegger og et smalt 
bunnparti. Gropas lengderetning var orientert nord/ 
nordvest-sør/sørøst. Gropa hadde før graving en ytre 
diameter på ca 10 m, indre diameter på 5, 1 m og en 
dybde på 1,5 m. Gropa ble snittet langs lengderetnin
gen. Ved graving av den vestre kvadranten fremkom 
hjørnet av en kullgrop og rødbrent sand. Ved videre 
graving ble det bekreftet at gropa opprinnelig hadde 
vært en fangstgrop som var delvis gjenfylt i bunnen og 
sekundært brukt som kullgrop. Fangstgropas opprinne
lige nedgravning fremsto utydelig og kunne ikke føl
ges. På tegningen av lengdeprofilen gjennom gropa er 
kullgropfasen dokumentert, og fangstgropas antatte 

AD0-110 
(T-15829) 

Figure 97: Fg.33/R. Section through the length of the pit seen from the south west. 
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nedskjæring i nordvest markert (fig. 97). Bunnen på 
kullgropa var omtrent 2,3 m bred, og kullaget var 20-
40 cm tykt. Over kullaget lå partier med kullblandet 
sand og nedrast vo llmasse. Tre kullprøver er datert fra 
gropa. To dateringer av to separate markoverflarer 
under vollen, ga AD 0-110 (T-15829) og AD 1050-
1220 (T-15830) som resultat. Markoverflatene i vol
len er tolker å representere to faser, det vil si at der har 
vært et opphold som har vart lenge nok til at det har 
skjedd en gjengroing mellom bruken av fangstgropa 
og den senere bruken som kullgrop. Den eldste av 
disse dateringene, fra den opprinnelige markoveflaten, 
gir en bakre grense i tid for anleggelsen av fangstgropa. 
En prøve fra kullaget i bunn av gropa, daterer kull
gropa til AD 1220-1280 (T-15828). Denne dateringen, 
sammen med dateringen av den øverste av mark
overflatene, er tolket å gi en øvre dareringsgrense, det 
vil si opptil AD 1220, for fangstgropas bruk. 

FANGSTGROP 30/R: GRUNN GROP MELLOM FG.12 

OG 13/R. PÅBEGYNT GRAVING AV FANGSTGROP? 

Gropa ble påvist 20 m sørøst for Fg.12/R. Den frem
sto som grunn og var rund i formen. Gropa ble 
snittet. Da grunnen her var meget hard, er det mulig 
å tolke gropa som en påbegynt fangstgrop som ble 
oppgitt på grunn av vanskelige grunnforhold. 

MULIGE FANGSTGROPER - MFG.15, 16, 17 OG 34/ 
R: GRUNNE, BOLLEFORMEDE GROPER UTEN SPOR 

ETTER INDRE KONSTRUKSJON 

Tre groper var registrert sørøst for Rødsetergården, 
som mulige fangstgroper i en sidearm til systemet. I 
tillegg kommer en fjerde grop, som var registrert som 
mulig tuft. Ved undersøkelsen av gropene fremkom 
flere faktorer som ikke kan underbygge en tolkning 
som "sikre fangstgroper", de er derfor betegnet som 
"mulige fangstgroper". Gropene ble gravd ut og 
dokumentert på samme måte som de øvrige gropene i 
systemet. 

0Torv 

AD 725-890 
(T-18155) 

~ Kullkonsentrasjon 

E3 Kullag D Undergrunn 

O stein 

BC 1675-1520 
(TUa-5735) 

D Utfellingslag 

D Utvaskingslag @] Kullprøve 

Figur 99: MFg.15/R. Profil sete moe vest. 
Figure 99: MFg.15/R. Section seen from the east. 
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MFG.15/R ble registrert som uspesifisert fangstgrop 
med oval voll som var utrast i sør. Ytre diameter før 
graving var 10,0 m, og dybden 0,7 m. Ved under
søkelse ble de østlige kvadrantene fjernet. Ingen tydelig 
form på gropa fremkom i profilen. Det var heller ingen 
tydelig nedgravning eller tydelige nedgravningskanter 
som kunne observeres. Et utfellingslag dominerte pro
filen gjennom gropa, med partier av utvaskingslag i 
midtre del. Rett under torva i midtre del av gropa, lå et 
tynt kullag som strakk seg videre ned i gropa. En kul
linse lå i tilknytning til et smalt utvaskingslag sørvest 
for gropa. Dette kunne forsøksvis tolkes som gammel 
markoverflate under oppkastet vollmasse, men kan 
også ha andre forklaringer, som for eksempel rotvelt. 
Tre kullprøver fra gropa er 14C-datert. En kullprøve fra 
kullinsen sørvest for gropa, er datert ril BC 2860-2575 
(TUa-5734). Kullprøve fra kullaget under torva i 
gropas midtparti er datert til AD 725-890 (T-18155) . 
Kull funnet i utfellingslager i gropas midtparti er datert 
til BC 1675-1520 (TUa-5735). 

MFG.16/R ble opprinnelig registrert som uspesifisert 
tuft/mulig groptuft. Fire prøvestikk ble tatt i gropa og 
seks til rundt gropa. Et prøvestikk tatt nede i gropa 

Figur 98: MFg.15/R. Profil moe vest. 
Figure 98: MFg.15/R. Seccion seen from the east. 
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viste et kullag 15-20 cm dypt under torva (Risbøl et 
al. 2001 :40-42). Før graving målte gropa 8,8 mi ytre 
diameter, og var 0,4 dyp. Gropa ble snittet, ved fjer
ning av de vestlige kvadrantene. Gropa fremsto som 
grunn og med et markert kullag i profil. Laget var inn
til 12 cm tykt. Det kunne ikke observeres tydelige 
nedgravningskanter eller oppkastet vollmasse. 
Tolkningen av gropa er usikker. En mulighet er å tolke 
gropa som en kullgrop, men den synes veldig grunn til 
dette formålet. En bålgrop ellet et kullager er andre 
mulige tolkninger. To kullprøver fra gropa er 14C
datert. Kullprøve fra prøvestikk i kullaget i sentrum av 
gropa er datert til AD 1220-1375 (T-14935) (Risbøl 
eta/. 2001:115), mens prøve fra utfellingslaget i midt
partiet er datert til BC 3990-3950 (TUa-5727). 

MFG.17/R fremsto som innrast og utydelig markert, 
og lå på en forhøyning i flatt terreng. Gropas ytre dia
meter var anslagsvis 8,2 m, og dybden 0,7 m. Gropa 
ble snittet. Et kullag lå under torva i gropas midtparti. 
Det kunne ellers observeres mye utvasking og noe 
sand i gropa. Tolkningen av gropa er usikker, den kan 
eventuelt være et rotvelt. En kullprøve fra et kullaget 
under torva i midtpartiet er datert til AD 1170-1280 
(T-18142). Prøve fra utfellingslaget er datert til BC 
2180-2040 (TUa-5722). 

Figur 100: MFg.16/R. Profil sett mor øst. 
Figure 100: MFg.16/R. Section seen from the west. 
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MFG.34/R fremsto før graving som grunn, med rek
tangulær bunn, og med en uklar ytre avgrensning av 
vollen. Vollen mot nordøst var ødelagt av rotvelt. 
Gro pas ytre diameter før graving var 8,3 m og dybden 
0,8 m. Gropa ble undersøkt ved snitting, hvor de sør
lige kvadrantene ble fjernet. Det var ingen synlige 
nedgravningskanter eller oppkastet voll. Er ufellings
lag kunne observeres i profilen. Denne massen var 
brunlig, lysere og mer finkornet i forhold til under
grunnen som besto av grovere, grå sand og grus. Det 
ble ikke funnet daterbart materiale ved undersøkelsen. 
Gropa ble tolket som en muligens innrast eller gjen
fylt fangstgrop (jf. Bøckman & Bergstøl 2001). En 
alternativ tolkning av gropa, er en naturlig forsenk
ning i terrenget. 

Sammenlignet med de øvrige undersøkte gropene i 
systemet, skilte MFg.15, 16, 17, og 34/R seg ut ved 
følgende: 
• Felles for gropene var at de fremsto som grunne, 

med lave, utflytende voller, og et rundt eller utydelig 
markert bunnplan før graving. 

Figur 102: MFg.17 /R. Profil sett mot sør-sørøst. 
Figure 102: MFg.17 /R. Secrion seen from the north 
north-west. 
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Figur 101: MFg.16/R. Profilregning setr mot øst. 
Figure 101: MFg.16/R. Section seen from rhe east. 
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Figur 103: MFg.17/R. Profil sett mot sør-sørøst. 
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Figure 103: MFg.17/R. Section seen from the north north-west. 

D Torv 

□ Utvaskingslag 

□ Rødbrun sand 

1-::;·I Grus/ undergrunn 

Figur 104: MFg.34/R. Profil sett mot vest. 
Figure 104: MFg.34/R. Section seen from the east. 

• Lengderetning i gropene kunne ikke observeres, 
verken i plan eller profiler. 

• Det var ingen tydelig nedgravning eller tydelige 
nedgravningskanter som kunne følges. 

• Det kunne ikke spores noen gammel markoverflate 
i profilene, under det som var tolket å være 
vollmasser før graving. Det er ingen oppkastet voll
masse rundt gropene (se profiltegningene). 

• Utfellingslaget hadde samme fargeintensitet 
gjennom hele profilsnittene i gropene. I profil
bilder over fangstgroper viser det seg ofte at 
utfellingslaget under den opprinnelige mark
overflaten, det vil si urørt grunn, har sterkere farge 
enn utfellingen som har foregått rundt gropa. 

• De fleste 14C-dateringene fra gropene er mye eldre 
enn dateringer av konstruksjonsdetaljer fra fangst
groper, og de bakre dateringene av fangstgroper. 
Mest sannsynlig kan ingen av dateringene ses i 
sammenheng med bruk av gropene som 
fangstgroper. 

• Alternative tolkninger til gropene som "mulige 
fangstgroper" er for eksempel bålgrop, rotvelt, 
naturlig dump i terrenget eller skogbrann. 

AD 1170-1280 
(T-18142) 

. .. . . . . 

... ' . . . 

BC 2180-2040 
(TUa-5722) 
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FANGSTGROPER FG.18 OG 19/R: KUN DOKUMEN
TERT I PLAN 

To groper lå på en forhøyning sør for Setertjern. Disse 
ble kun dokumentert ved plantegning, og ble ikke 
gjenstand for videre undersøkelse. 

Deler av gropa og vollen rundt gropa Fg.18/R 
var ødelagt av skogsmaskin. Gropa fremsto som sam
menrast, grunn og med et smalt bunnplan. 
Lengderetningen var orientert ca nordvest-sørøst. 
Gropa målte 8,2 m i ytre diameter og var 0,8 m dyp. 
Få meter sør for gropa var det registrert en liten, grunn 
grop med voll rundt, Fg.1 9/R. Denne var også noe 
skadet av skogsmaskin . I ytre diameter målte gropa 
7,8 m, og var 0,7 m dyp. Gropa tolkes som en mulig 
fangstgrop. Den kan eventuelt være en påbegynt gravd 
fangstgrop, slik som Fg.30/R. 
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f ANGSTSYSTEMET I SKRUBBDALEN, 
FG.27-28/S 
TOPOGRAFI OG BELIGGENHET 

To fangstgroper som utgjør et eget lite system ble 
påvist under registreringer i Skrubbdalen i 2002 
(Risbøl et al. 20026:65). Skrubbdalen er en trang dal, 
orientert vest-nordvest/øst-sørøst, vest i regionfeltet. 

J ~r Of----+--2+50--+--5-+o_o -+--f----+---11 000 Meter 

Figur 105: Karr over fangstsystemet i Skrubbdalen. 
Figure 105: Map showing the pir fall system in Skrubbdalen. 

Vtiria 64 

Fangstgropene ligger i det smaleste partiet av dalen 
mellom Skrubbhaugen i sør og Vestre Skardhaugen i 
nord. Gropene ligger på en Rate i tett granskog og 
med et fuktig myrområde nord for grop Fg.27 /S . Det 
går Rere stier og/eller dyretråkk gjennom dalen, også 
mellom fangstgropene og rett sør for grop Fg.28/S. 
Dette kan være del av et veifar som forbinder seterom
rådene Deset Nordseter, Bergset og Deset Østseter. 

Skrubbhaugen 

Fg.28 

Skardhaugane ~~~:.:~~ 

Fg.27 

•'-,}f: .. _. 
'o/.,,,. 

Skrubbdalen ·t 'J. 
1 ;:~ 1¾?" '). 

r -~ 
t · .. ~ 

·~"- ... V 

f •. ~ 
,',, %-

tt1· 
·.1)\ 

Undersøkt fangstgrop 

Figur 106: Fangstgropene i Skrubbdalen . Gropene lå tett, med voller som tangerte hverandre. Profiler er sett mot sørøst. 
Fg.27/S ril venstre. 
Figure 106: The pir fall traps in Skrubbdalen. The pir fall traps were placed beside each other wirh banks rhat almost touched. 
Secrions are seen from the north west. Fg.27/S is shown ro the left. 
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FANGSTGROPER FG.27-28/S: TRAKTFORMEDE 

GROPER 

Fangstgrop Fg.27/S fremsto før graving med tydelig 
voll i nord og nordvest, mens Fg.28/2 hadde mest 
markere voll i nord. To stier gikk over nordlige og sørlige 
del av vollen på Fg.28/S. Begge gropene hadde trakt
form og en øsr-vest-orienrerr lengderetning. Gropene 
ble snittet på tvers av denne. 

Fg.27 IS hadde et avlangt spisst bunnplan, og 
mål re før graving 7, 1 m i ytre diameter, 2,2 m i indre 
diameter og var 1,0 m dyp. Kort og- tverrprofilen 
gjennom gropa viste skrånende sider og en avrundet 
bunn. To kullprøver fra gropa er 14C-daterc. Kull fra 
fyllmassen i gropa er datere til AD 1035-1160 (TUa-
5724). Sammenhengen er usikker. Kullet kan ha 
sammenheng med bruken av gropa, eller det kan 
stamme fra gammel markoverRate. Kull fra gammel 
mark-overflate under vollen er datere til AD 685-780 
(TUa-5725), hvilket angir en bakre datering for bruken 
av gropa. 

Fg.28/S fremsto med er med smalt, rektangu
lært bunnplan, og målte før graving 7,2 m i ytre 
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diameter, 2,0 m i indre diameter, og den var 1,4 m 
dyp. Tverrprofilen gjennom gropa viste skrådde sider 
og en tilnærmet Rat bunn. Gropa var fylt med en løs 
masse bestående av mye stein, noe sand, humus og 
kull. Steinpakningen var ca 60 cm bred og ca 80 cm 
dyp. Dette er trolig nedrast masse samt gjengroing av 
gropa. Alternativt kan steinfyllet være resultat av gjen
fyll ing, med tanke på at stien forbi gropene kan ha 
blitt brukt av folk og dyr i forbindelse med ferdsel 
mellom seterområdene. To 14C-dateringer foreligger 
fra gropa. Kull funnet i nedrast masse er datert til AD 
1045-1250 (T-18157). Kull fra gammel markoverRate 
under vollen er datert ril AD 1025-1155 (TUa-5736), 
som angir en bakre datering for anleggelsen av gropa. 

Det ble ikke funnet treverk i bunn av gropene, 
men ut fra formen å dømme, har begge trolig hatt en 
kassekonstruksjon i bunnen. Gropene kan best beskrives 
som traktformede, både før og etter utgraving. Begge 
har trolig hatt rektangulært formet bunnparti med Rat 
bunn. På tegningen av tverrprofi len av Fg.28/S knyt
ter det seg usikkerhet i forhold til størrelsen på gropa. 
Et parti med omrotet stein og sand kan muligens være 

Figur 107: Fg.27 /S. Tverrprofil sett mot sørøst og kortprofil sett mot nord. 
Figure 107: Fg.27 /S. Cross section seen from the north west and short section seen from the south. 
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Figur 108: Fg.27 /S. Kortprofil tegnet mot nord. 
Figure 108: Fg.27 /S. Short section from the south. 
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en del av fyllmassen i gropa. Undergrunnen i området 
skilte seg fra undergrunnen i forhold til undersøkte 
groper for eksempel i systemet ved Rødseter. På de 
følgende bildene og profiltegningene av gropene i 
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AD 685-780 

.-----......_ITUa-5725) 

B Gammel markoverflate 

■ Voll 

□ Mulig om rotet sand 
(del av gropa?) D Undergrunn 

D Utfellingslag □ Stein 

□ Utvaskingslag I r ...J I Fjernet stein 

~ Fyllmasse: grus, @□ K 11 ~ og mye stein u prøve 

Figur 109: Fg.27/5. Tverrprofil sett mot sørøst. 
Figure 109: Fg.27/5. Cross section seen from the north west. 

Figur 110: Fg.28/5. Tverrprofil sett mot sørøst. 
Figure 110: Fg.28/S. Cross section seen from rhe north west. 

II6 

varia 64 

Skrubbdalen, spesielt Fg.27/S, ser man sedimenterte 
lag i profilen. Lagene, med utvasking, utfelling, leire/ 
silt og grus, fremsto skarpt avgrenset. Etter snitting av 
gropene seg det inn grunnvann. 

lm 
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□ Torv 
■ voll 

Varia 64 

□ Humus, torv og kull, 
steinblandet. Gjenfylling og evt. 
gjengroing av gropa 

. . .. .. . 

D Utfellingslag 

D Utvaskingslag 

□ Undergrunn 0 
□ stein 0 
[fil Kullprøve 

l m 

Figur 111: Fg.28/S. Koreprofil sett mot nord. 
Figure 111: Fg.28/S. Short section seen from the south. 
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: . . -. . ... . 
: ~ . . 

O rorv ~-· _;_·~·..,_.__.;....,...,_.__· -'-· ~·--· .. 
B Gammel markoverflate 

~ Kullkonsentrasjon 

■Voll □ 
AD 1045-1250 
(T- 18157) 

Utvasking slag 
□ Humus, kullholdig sand, 

løst med mye stein D Undergrunn 

CJ Utfellingslag D Stein 

rara Om rotet sand/stein r,:::::;i 
~(muligdel av gropa) 8 Kullprøve 

Figur 112: Fg.28/S. Tverrprofil sett mot sørøst. 
Figure 112: Fg.28/S. Cross section seen from the north west. 

FANGSTSYSTEMET VED KJØLSETER, FG.29/K 

INNLEDNING 

Tre fangstgroper ble påvist under registreringer nord, 
nordvest og øst for Kjølseter, som ligger sørøst i region
feltet (Risbøl et aL 2002a:67-68). Av to dispenserte 
fangstgroper, ble en grop undersøkt (Hildre 2006a). 
Fangstgropene er trolig en del av samme system som 
fire andre groper, utenfor regionfeltets grenser, som ble 
registrert i 1994 av Hedmark fylkeskommune. De syv 
gropene utgjør trolig ett system som strekker seg fra elva 
Søndre Osa i sørøst mot Nyseter i nordvest (fig. 113). 

lm 

TOPOGRAFI OG KULTURMILJØ 

Den undersøkte gropa lå på en liten terrassekant i 
ellers flatt terreng med åpen furumo, vest for 
Fjellsl iveien og elva Østre Æra. På Kjølsetra er det 
registrert åtte tufter, ri rydningsrøyser og en koksteins
røys. I forbindelse med registreringen ble to tufter 
datert ril AD 1475-1655 og AD 1310-1420. 
Koksteinsrøysa ble datert ril AD 1520-1660 (Risbøl 
et al. 2001 :61-62). Kjølsetra er definert som en verne
sone, og kulturminner innenfor området har ikke vært 
gjenstand for undersøkelse. 
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~ tv 01----+---i25,_o_+-_5➔o_o -+---+--i>----! 

figur 113: Kare over fangstsystemet ved Kjølseter. 
Figure 113: Map showing the pit fall system ar Kjølseter. 

FANGSTGROP FG.29/K: GROP MED REKTANGUIÆR 

BUNN. IKKE SPOR ETTER KASSEKONSTRUKSJON 

Fangstgropa fremsto som grunn, med smalt bunnplan 
og tydelig voll rundt. Gropas lengderetning var orien
tert nordøst-sørvest, og ble snittet på tvers av denne. 
Før graving målte gropa 10,0 m i ytre diameter, 3,8 m 
i indre diameter og var 1, 1 m dyp. Tverrprofilen viste 
skrånende sider og en tilnærmet flat bunn. I sentrum 
i øvre del av gropa var det et kullag som ble tolket som 
rester etter røtter. Det ble ikke funnet spor etter indre 
konstruksjon under gravingen. Den rektangulære 
bunnformen tilsier imidlertid at det kan ha stått en 
kassekonstruksjon i bunnen. 

To kullprøver som ikke kan tolkes i sammen
heng med fangstgropa, er 14C-datert. Kull funnet i 
undergrunnen over et parti med aurhelle, er datert til 
BC 3500-3360 (TUa-5738). Kull funnet i kontekst 
med en linse med ucvaskingslag i utfellingslag, er 
datert til BC 385-255 (TUa-5737). 

DATERING 
14C-DATERINGER 

I alt 83 tre- og kullprøver er vedartsbestemt fra de under
søkte fangstgropene. Vedansbestemmelsen viser at furu 
dominerer i prøvene. Furu har trolig blitt fortrukket på 
grunn av trevirkets holdbarhet. Prøvematerialet er tatt ut 
fra ulike kontekster som beskrevet under kapitlet om 
naturvitenskapelige prøver. Prøvene ble bestemt som: 

II8 
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1 ' 

I 

/ g .29 . 

61 furu 
1 bjørk 
9 furu og bjørk 
7 furu og gran 
2 furu, gran og bjørk 
1 furu og løvtre 
1 furu, gran, selje og vier/osp 
1 furu , bjørk, selje og vier/osp. 

Undersøkt fangstgrop 

69 tre- og trekullprøver fordelt på 28 av de 32 under
søkte gropene er 14C-datert. I tabell 20 er en oversikt 
over dateringsresultater, prøvemateriale og kontekst. 

Ved undersøkelsene ble det lagt vekt på å få ut 

prøvemateriale som samlet kunne gi et godt daterings
og tolkningsgrunnlag av fangstgropene. Der det var 
mulig, ble det tatt ut flere prøver til datering fra ulike 
kontekster fra en og samme grop. Bruken av ulike 
utgravingsmetoder, som beskrevet på side 74-77, 
bidro til at det var mulig å få ut daterbart materiale fra 
konstruksjonsdetaljer. Fra slike kontekster er det datert 
10 prøver fra fem groper i systemet ved Rødseter. De 
fleste prøvene kommer imidlertid fra kontekster med 
usikker tolkning. Kullprøver som er tatt fra fyllmassen 
i gropene, kan ha samme opprinnelse som kull fra 
gammel markoverflate under vollen. Samtidig er det 
også mulig at dette er spor etter indre konstruksjons
detaljer eller dekke over gropene. Dateringene av prøve
materiale fra gammel markoverflate under gropenes 
voll , diskuteres i kapitlet nedenfor. 
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Figur 114: Fg.29/K. Tverrprofil sett mot sørvest. 
Figure 114: Fg.29/K. Cross section seen from the north west. 

□Torv 
■ Kullag 
D Utfellingslag 

D Utvaskingslag 

D Undergrunn 

D Stein 

§ Kullprøve 

.-, Tolket som opprinnelig 
~ nedgravn ing/ kasse 

(TUa-5737) 

Figur 115: Fg.28/K. Tverrprofil, tegnet mot sørvest. 
Figure 115: Fg.28/K. Cross section seen from the north east. 

D ATERING AV PRØVER FRA GAMMEL 

MARKOVERFLATE 

Trekull fra gammel markoverflate under fangstgropenes 
voll, vil gi en bakre datering for anleggelsen av 
gropene. Dette prøvematerialet er eldre enn fangst
gropa, men det er usikkert hvor mye eldre. Det er 
også meget usikkert om kullet har sammenheng med 
gropa. Eksempelvis kan det være rester etter en skog
brann som er langt eldre enn gropa. 

Fra gammel markoverflate foreligger 22 date
ringer fra 21 fangstgroper (se fig. 116 og 117). Fra 21 

varia 64 

(TUa-5738) 

lm 

av disse gropene er det i tillegg datert en eller flere 
prøver fra andre kontekster, som for eksempel rester 
etter konstruksjonsdetaljer og kull funnet 
fyllmassen . 

De 22 dateringene av gammel markoverflate 
spenner over et stort tidsrom, med yttergrenser fra BC 
1890-1690 (Fg.12/R, T-18140) til AD 1290-1385 
(Fg.32/R, TUa-3593) . 18 av dateringene konsentrerer 
seg til perioden AD 600-1300, mens tre dateringer 
ligger før, og en etter, denne perioden. Dateringene av 
gammel markoverflate samsvarer til en viss grad med 
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Lab.ref. Fangstgrop/ kontekst 
D atert 

Alder BP Kalibrert alder 
prøvematr. 

'J'Ua-4459 Fg.l / 'J' Gml. markovcrflatc under voll. Gran 1285+/-35 i\D 680-780 
T Ua-4460 Fg. ·J / T Kullinse i bunn. Bjmk 720+/-35 i\D 1280-1295 
T-167? 1 Fg.3/T Datering av kullgror,fasen. Furu 870+/-75 AD 1045-1265 
T Ua-4461 f'g. -1/ 'J' Date1ing av kullgropfasen (?). Furu 845+/-35 AD 1175-1250 
T- 16722 f'g.4/T Gml. markoverflate under voll. Fu ru 1110+/-50 AD 890-995 
T Ua-5097 Fg.5/R Fra kullstrir,e/ gml. markovertlate i voll. Fum 1020+/-25 AD 1005-1025 
TUa-5100 Fg.6/ R Gml. markovertlate under voll . f'uru 940+/-25 AD 1030-1160 
T Ua-5106 Fg.6/ R Kullkonsentrasjon i bunn. Tolkning: Rester etter kasse. f'un, 780+/-30 AD 1235-1285 
T Ua-5 105 Fg.7 / R Fra kullkonsentrasjon i bunn. f'uru, bjork 620+ /-30 AD 1305- 1400 
T Ua-5101 Fg.8/ R Gml. markovcrflate under voll. ruru 1650+ /-35 AD 390-430 
T Ua-5102 Fg.8/ R Fra nedgravningskanc. Furu 745+/-30 AD 1275-1290 
TUa-5103 Fg.8/ R T reprove. Tolkning: Rester etter kasse. Furu, bjork 500+/-35 ADl41 5-1440 
T- 17422 Fg.9/ R Dehis fo rkullet rre m/ huggemcrker. Tolkning: Rester etter kasse. Furu 580+/-75 AD 1305-1430 
T-1 7425 Fg.9/R Delvis forkullet trebit i gropa. T respile fra dekke over gropa> ruru 420+ /-50 AD 1440- 1610 
T Ua-5098 Fg.9/ R Gml. markovcrflace under voll. Furu 1395+/-25 AD 645-665 
T Ua-5099 Fg.9/R Fra nedgravningskanc. Fun, 2165+/-30 BC 335-170 
TUa-5104 Fg.10/ R Gml. markO\·erflate under voll. Furu 835+/-3:, AD 1205- 1255 
T- 17705 Fg. 10/R Kull fra under torvdekket i _gropa. Furu 660+/-90 r\D 1280-1405 
T- 17421 Fg.10/ R Fra kullscripe under nedrast ,·ollmasse. Furu 715+/-50 AD 1280-1300 
T Ua-57 19 Fg. 11 / R C ;ml. markoverflate under voll. Furu 895+/-35 AD 1050- 1215 
T-18146 Fg.1 1 / R Fra fv llrnasse i gror,a. Furu 495+/70 AD 1405-1450 
T- 18140 1°g. I 2/ R Gml. markoverfhte under voll. Fun, 3495+-75 BC 1890-1690 

TUa-5717 Fg.12/ R Fra kullag/ treverk ned mo t steinpakning. Bjørk, selje, 
290+/-40 r\D 1525-1655 

vier/osp 
T-18 141 Fg.12/ R Fra kullag/ crevcrk ned mo t steinpakning. f'uru 110+/-40 Y. en n AD 1685 
TUa-5732 Fg.13/ R Fra kullag i gjenfylling under rvdningsstcin. Furu 1095+/-40 AD 895-1000 
T Ua-57 1-1 Fg.13/ R Gml. markoverflace under voll. Gran 945+/-35 t\D 1030-1165 
TUa-5715 Fg.13/ R Fra kull/ humuslag under rydnin~s tein. Furu 220+/-40 Y. enn AD 1655 
TUa-5731 Fg. 13/1( Fra kullag i gjenfy lling under rydningsstcin. Furu 820+ / -45 t\D 1215-1275 
T- 18138 Fg.1-1/ R Gml. markoverflace under voll. Furu 1200+/-65 t\ D 775-950 
T- 18139 Fg. 14/ R Fra fvllrnasse i grona. Fun1 395+/-70 t\.D 1440-1635 
TUa-5734 \ IFg. 15/ R Ku llinse. Furu 41 10+/-50 BC 2860-25 7 5 
TUa-5735 ,\ ll'g.15/ R Fra utfelling.slag. Fum 3320+/-40 BC 1675-1520 
T-1 8155 \!Fg.15/ R Fra kullag under corv i gropas midmarti. f'uru 1210+/-65 1\D 725-890 
T-1-1935 \ lFg. 16/ R l'rovcstikk i kullag, sentrum a,· gror,a. Furu 740+/-95 AD 1220- 1375 
TUa-5727 il lFg.16/ R Fra utfelli ngslag. Furu 5160+/-50 BC 3990-3950 
T- 18142 ;+i_ (f-g. 17/ R Fm midten av gropa, ren under torYa. Furu 825+/-60 AD 11 70-1280 
TUa-5722 il ll 'g. 17/ R ha utfellingslag. l ·uru 3730+/-30 BC: 2180-2040 
T-18150 Fg.20/ R Fra undergrunn, utenfor gropa. Furu 1090+/-60 r\D 890-10 15 
T Ua-5716 Fg.20/ R Gml. markovectlatc under voll. Furu 1070+/-40 /\D 965-1015 
TUa- 5630 Fg.20/R Trerester i stolpehull i bunn av grop. Tolkning: Spiddcscokk. Furu 685+ /-35 AD 1290-1375 
T-18152 Fg.20/R ·1 'reverk, tolket som mulig del av bordkledning i kasse. Furu 695+ /-75 AD 1280-1390 
T- 18153 Fg20/R T reverk fra hjo rncstolpc i sorøstrc hjornc av gropa. Furu 665+/-75 t\D 1285-1400 
T- 18154 Fg.20/ R Treverk funnet i sto lpehull i non.lostre hjø rne av gropa. Furu 400+ /-70 J\D 1440- 1630 
T-18151 Fg.2 1/ R Fra fr llmasse i gropa. ru.ru 800+/90 r\D 1165-1290 
TUa-5720 Fg.2 1/ R Fra fvllmasse i grora. Furu 655-/-35 t\ l) 1295-1390 
TUa-5728 Fu.22/ R Fra kullko nsentrasjon i fvllmassc. Furu 340+/-30 AD 1485-1640 
TUa-5729 Fg.22/R Gml. markoverflatc under voll. Furu 905+/30 AD 1045- 1190 
T-18149 Fg.22/ R Delvis brent trebit fra frllmasse/ utfcllingslag. Furu 1990+/-65 BC 45-AD 85 
T- 18148 Fg.23/R Fra fr ll masse i gropa. ruru 885+/-75 AD 1040-!?45 
T Ua-57 18 Fg.23/R Gml. markoverflate under voll. Furu 900+/-35 t\D 1050-1215 
TUa-5790 Fg.23/ R Fra ku llstripe i utfellingslag. Furu 11 40+/-35 r\D 885-970 
TUa-5723 Fg.2-1/ R Gml. markoverflate under ,·oil. Furu 1270+/-25 r\ D 695-780 
T- 18147 Fg.2-1 / R Fra ku llag under torva i midtpartiet av gropa. Funi 1150+/-65 r\ D 815-980 
T Ua-572 1 Fg.2-1 / R Fra utfelling.slag. Furu 1085+ / -40 AD 895-1010 
TUa-5726 f'g.25/ R Gml. markoverfla te under voll. Furu 121 5+/-30 AD 780-885 
TUa-5739 Fg.25/R Fra utfellingslag. Furu 2345+/-35 BC 405-390 
TUa-5730 Fg.26/ R Fra utfellingslag. ruru 7035+/-50 BC 5950-5810 
TUa-5733 Fg.26/R Gml. markoverflate under voll. Fun1 800+/-40 AD °1720-1280 
T -b 827 Fi!.32/R Datering av kullgropfasen . Furu 585+/-70 r\D 1300- 1425 
TUa-3593 Fg.32/ R Gml. markoverflate under voll. Bjork 670+ /-40 AD 1290-1385 
T- 15828 Fg.33/ R Dacering av kullgropfasen. Furu 795+ /-45 AD1220- l 280 
T- 15829 Fg.33/ R Gml. markovcrflate under voll. ruru 1965+/-50 i\D 0-110 
T-b830 Fg.33/ R Gml. markoverflacc under voll. Furu, bjork 890+ / -45 AD 1050-1220 
TCa-5724 Fg.27 /S Fra ku ll konsentrasjon i frllmasse. fi'urn 940+/-25 AD 1035-1160 
TCa-5725 Fg.27 /S Gml. markoverflate under ,·oll. Furu 1280+/-30 AD 685-780 
T-18157 Fg.28/S Fra nedraste vollmasser/el. sider i gropa. Furn 875+ /-70 r\D 1045- 1?50 
TUa-5736 Fg.28/S Gml. markoverflatc under voll. Furu 960+/-30 AD 1025-11 55 
T Ua 5738 Fg.29 / K Kull fra gruslag aqzrcnsct av aurhelle; utenfor {!ropa. Bjork 4655+ /-35 BC 3500-3360 
T Ua-5737 Fg.29/ K Kull fra stripe med utvaskin_g i ut fellingslag; utenfor gropa. Funi 2270+/-35 BC: 385-255 

Tabell 20: 14C-daterce prøver fra 28 undersøkte fangstgroper. (Dateringene er angitt med 1 sigma, det vil si 68 % 
sannsynlighet). 
Table 20: 14C dated samples from 28 investigated pit fall traps. (The dates are given with 1 sigma - 68% 
probability. 
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dateringer som sikkert kan knyttes til bruken av 
fangstgropene (Fig. 120). En fangstgrop kan ikke 
dateres bare på grunnlag av gammel markoverflate, 
men må ses i sammenheng med øvrige dateringer fra 
gropa. Det viktigste poenget i forhold til datering av 
gammel markoverflate, er at dateringene er eldre enn 
gropene. Bakre tidsgrense antyder at gropene ikke er 

¼ria 64 

anlagt før AD 600. Dette er et interessant resultat, da 
det viser at sannsynligheten for en bronsealderfase er 
meget liten . Til sammenligning viser dateringer av 
fangstgroper på Rødsmoen og på Elverum i Hedmark 
et annet mønster. Her gikk gropene trolig gikk ut av 
bruk i løpet av eldre og yngre jernalder (Mikkelsen 
1986, Bergstøl 1997:61, Ristvedt 2000) . 
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Figur 116: Samlet oversikt over 22 dateringer av prøvemateriale fra gammel markoverflate under voll fra 21 fangstgroper. 
Figure 116: Overview of the 22 daces raken from samples from original soil surfaces from under the banks from 21 pir falls . 
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Atrnw,phcri o..: 1.b t:1 frum Reimer et al (.:!004):ClxC';i[ \ ~. 10 Bnmk R,1111,:cy {2005): o..:uh r:20 ~d: 12 prob LL-.prdmml 

GAMlvIEL MARK.OVERFLATE 

Fg.1/T. TUa-4459 1285±35BP 

Fg.4/T. T-16722 I I 10±50BP 

Fg.27 IS TUa-5725 1280±30BP 

Fg.28/S TUa-5736 960±30BP 

Fg. I 1/R. TUa-571 9 895±35BP 

Fg.12/R T-1 8140 3495±75BP S_t__ 
Fg. 13/R TUa-5714 945±35BP 

Fg 5/R TUa-5097 1020±25BP 

Fg.14/R T-18138 1200±65BP 

Fg.6/R. TUa-5100 940±25BP 

Fg.33/R. T-15829 1965±50BP 

Fg.3 3/R T-15830 890±45BP 

Fg.32/R TUa-3593 670±40BP 

Fg.8/R. TUa-5101 1650±35BP 

Fg. 10/R TUa-5104 835±35BP 

Fg.9/R TUa-5098 1395±25BP 
I 

Fg20/R TUa-5716 1070±40BP 

Fg22/R. TUa-5729 905±30BP 
. ' 

Fg.23/R. TUa-5718 900±35BP 
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Figur 117: Oversikt over 22 dater inger av prøvemateriale fra gammel markoverflate under voll fra 21 fangstgroper. Dateringene 
av groper i systemet ved Rødseter er satt opp i den rekkefølgen gropene ligger i systemet, fra øst mot vest. 
Figure 117: Overview of the 22 dates raken from samples from original soil surfaces from under the banks from 21 pir falls. The 
dares from rhe pits in the Rødseter system are placed in the order the pits are siruared in the system from the east to the west. 

P OLLENANALYSE FRA GAMMEL MARKOVERFLATE SOM 

BIDRAG TIL DATERINGSDISKUSJON 

En problemstilling var om pollenprøver fra gammel 
markoverflate under fangstgropenes voll kunne gi et 
bilde av vegetasjonen på det tidspunktet gropene ble 
gravd, og derved indikere en datering for anleggelsen 
av gropene. Hvis for eksempel prøvene ikke inneholdt 
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granpollen, kunne dette indirekte bidra til å datere 
gropene før graninnvandringen i området, som er 
datert til 2000 BP (Høeg 1996:54). Tre prøver, tatt fra 
gammel markoverflate under vollen på gropene Fg. l /T 
og Fg.6 og 20/R, samt pollenserie fra Fg.13/R, er 
analysert . Sistnevnte er omtalt i kapittel 5. Prøvene 
inneholdt granpollen (Solem 2006, Sageidet 2006a). 
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14C-datering fra samme kontekst ga resultatene: AD 
680-780 (TUa-4459) for Fg.1/T, AD 1030-1160 
(TUa-5100) for Fg.6/RogAD 965-1015 (TUa-5716) 
for Fg.20/R. Hovedvekten av de undersøkte fangst
gropene i Gråfjellområdet, har 14C-dateringer til mid
delalder, slik at pollenanalysen av Fg.1/T og Fg.6 og 
20/R ikke gir noe bidrag i forhold til en daterings
diskusjon ut over at den bekrefter at gropene er anlagt 
etter graninnvandringen i området. Tilstedeværelsen 
av granpollen viser at det neppe har vært noen bronse
alderfase for bruken av disse fangstgropene. Dette gir 
støtte ril dateringene av gammel markoverRate under 
gropenes voll, som angir bakre datering for av bruken 
av gropene. Ingen av dateringene fra disse gropene 
viser bronsealder. 

DATERING AV PRØVER FRA ANTATT URØRTE MASSER 

Det ble 14C-datert 12 kullprøver fra kontekster som 
antas å ikke ha sammenheng med bruken av gropene 
(utfellingslag og undergrunn) i tilknytning ril 11 groper 
(fig. 118). Et mål med dette var å se om det eventuelt 
kunne bidra til å avklare spørsmål om hva som var 
gropenes opprinnelig nedgravning. Ifølge tolkning I (s. 
70) er ikke det "bolleformede" utfellingslaget man 
observerer i profiler gjennom groper, en del av den 
opprinnelige nedgravningen, men resultat av utfelling 
etter at gropa var gravd. Dette er i motsetning ril tolk-

Atmosph..:-rn.: J,1ta from R~1m,:r dal (200·1 J:OxC al v3 . IU BronJ.. R,unSc:~ 120051. rnb r·20 s<l.12 proh u~p[dm.m] 

I Fg.9/R. TUa-5099 2165BP 

Fg.20/R. T-18150 1090BP 

Fg.22/R. T-18149 1990BP 

Fg.23/R. TUa-5790 11408P 

Fg.24/R. TUa-5721 10858P 

Fg.25/R. TUa-5739 23458P 

Fg.26/R. TUa-5730 70358P ~

MFg.17/R. TUa-5722 37308P 

MFg. 16/R. TUa-5727 5 I 60BP 

Mfg.15/R. TUa-5735 3320BP 

! 

Fg.29/K. TUa 5738 4655BP 

Fg.29/K. TUa-5737 2270BP 
I I I I I I ( I { I I t 

8000CalBC 6000Ca1BC 

! 

4000CalBC 
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ning 2 (s. 70) hvor utfellingslaget oppfattes som sam
menfallende med opprinnelig nedgravning. 

Som eksempel på datering av prøver fra utfel
lingslaget utenfor groper kan nevnes: 

BC 45-AD 85 (Fg.22/R) , BC 405-390 (Fg.25/ 
R), BC 5950-5810 (Fg.26/R), BC 385-255 og BC 
3500-3360 (Fg.29/K). 

Fra utfellingslaget utenfor de "mulige fangstgro
pene" foreligger dateringene: BC 1675-1520 (MFg.15/ 
R), BC 3990-3950 (MFg. 16/R), og BC 2180-2040 
(MFg.17/R). 

Følger man tolkning I , kan ikke disse tidlige 
dateringene tolkes som datering av en fangstkontekst. 
Dateringene avviker fra det overordnete bildet av date
ringer fra kontekster som kan knyttes til bruken av 
fangstgropene. De er også mye eldre enn de Reste date
ringene basert på gammel markoverRare under grope
nes voll. En mulig forklaring på funn av trekullbiter i 
de urørte massene er at dette stammer fra røtter eller 
har blitt ført ned av røtter fra markoverRaten. 

Ifølge tolkning 2 er prøvematerialet tatt fra gravde 
masser. Det forutsettes at man har satt ned en trekasse 
i en stor grop, og deretter fylt opp mellomrommet 
mellom gropa og kassa med den oppgravde massen, 
det vil si samme masse som vollen. Denne massen var 
avsatt før gropa ble ble gravd. Trekull i denne massen 
har derfor ingen sammenheng med bruk av gropene. 

d 
J 

~ 
1 
.l 

_ l.t 

L 
, I 

2000CalBC CalBC/CalAD 2000CalAD 

Calibrated date 

Figur 118: Dateringer av prøvemateriale fra kontekster som antas å ikke ha sammenheng med bruken av gropene. 12 dateringer 
fra 11 groper i systemene ved Rødseter og Kjølseter. 
Figure 118: Overview of dated samples from contexts that are not considered co be connected with the use of the pits. 12 dates 
from 11 pits from the Rødseter and Kjølseter systems. 
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Ved gjenfylling av mellomrommet mellom gropa og 
kassa med den oppgravde massen, kan det tenkes at det 
kan ha blitt med materiale fra markoverfl.aten. Trekull 
i fyllmassen kan ha samme opprinnelse som materiale 
fra gammel markoverfl.ate under vollen. 

Verken tolkning I eller 2 kan støtte en tolkning 
av disse dateringsresultatene som datering av en 
fangstkontekst. 

D ATERINGER AV FANGSTGROPER VED 

D EIFJELLURA/TØRRÅSEN 

To av fangstgropene, Fg.3 og 4/T, ved Deifjellura/ 
Tørråsen var sekundært brukt som kullgroper. 
Kullgropfasene er datert innenfor tidsrommet AD 
1045-1250. Kullproduksjonen kan ses i sammenheng 
med en undersøkt jernframstillingsplass Qfp.3) og til
hørende kullgroper i samme område. 14C-dateringer 
fra anlegget og kullgroper ligger innenfor tidsrommet 
AD 1000-1200-tallet (Lundø 2003). Fg.1/T har en 
datering til AD 680-780 fra gammel markoverfl.ate, 
som angir en bakre datering for gropas konstruksjon. 
Det samme gjelder gammel markoverfl.ate under vol
len i Fg.4/T, som er datert til AD 890-995. Samlet sett 
åpner dateringene fra gropene for flere mulige tolk
ninger: Alle de fire fangstgropene i systemet kan ha 
gått ut av bruk før AD 1000-1200-tallet (jf. dateringer 
fra jernframstillingsplassen og kullgropfasene). 1000-
tallet kan da settes som en øvre tidsgrense for bruken 
av systemet. En annen mulighet er at fangstgropene 
har vært i bruk også etter jernvinneaktiviteten. Under 
beskrivelsen av Fg.3 og 4/T nevnes muligheten for at 
disse gropene er brukt tre ganger, først som fangst
grop, så kullgrop, og fangstgrop igjen. En kullprøve 
fra bunnen av Fg.4/T er datert til AD 1175-1250 
(TUa-4461). Hvis gropa er brukt tre ganger, kan 
dateringen enten representere en av fangstgropfasene 
eller kullgropfasen. Dette er et åpent spørsmål. En 
prøve fra et kullblandet sandlag i vollen på Fg.3/T, er 
datert til AD 1045-1265 (T-16721), hvilket er antatt 
å ha sammenheng med kullgropa. 
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D ATERINGER AV FANGSTGROPER VED R ØDSETER 

Det foreligger 58 14C-dateringer fra 22 av totalt 25 
utgravde fangstgroper i systemet ved Rødseter. Da det 
er datert prøvemateriale fra ulike kontekster, er 
dateringene fremstilt i ulike diagram og ikke samlet i 
ett diagram. Dette ville ikke gitt et riktig bilde av 
fangstgropenes bruk. Fra 17 groper ved Rødseter fore
ligger til sammen 18 dateringer av prøvemateriale fra 
gammel markoverfl.ate (fig. 117) . Fra kontekster som 
ikke er tolket å ha sammenheng med gropene, er det 
datert 10 prøver (Fig. 118). 

To fangstgroper, Fg.32 og 33/R, med beliggenhet 
nær den undersøkte jernframstillingsplassen J fp.16 
samt kullgroper sør for Rødsetergården, var gjenbrukt 
som kullgroper (Bøckman & Bergstøl 2001). 
Jernframstillingsplassen og kullgropene har fl.est date
ringer til perioden AD 1050-1280. Bunn av kullag(et) 
og bunn av slagghaug(en) er datert til AD 820-890 
(TUa-5308) og AD 880-955 (TUa-5309) (Fredriksen 
2005 , Rundberget 2007: kap. 3). Det er sannsynlig at 
sistnevnte dateringer eventuelt skyldes brann i for
bindelse med rydding av området eller skogbrann, og 
at de ikke daterer jervinneaktivireten. Kullgropfasen i 
de to fangstgropene er datert til AD 1300-1425 
(Fg.32/R, T-15827) og AD 1220-1280 (Fg.33/R, T-
15828), hvilket angir en øvre tidsgrense for bruken av 
fangstgropene. 

Når der gjelder dateringer av prøver fra sikre 
kontekster som rester etter konstruksjon i gropene, er 
dette representert ved gropene Fg. 6, 8, 9, 12, 20/R. 
De til sammen ti dateringene fra gropene, som ligger i 
perioden AD 1200-1500/1600, er tolket å gjenspeile 
siste bruksfase (fig. 120) . To dateringer fra Fg.12/R 
skiller seg ut som yngre enn de fl.este daterte gropene. 
To trekullprøver fra gropas sider er datert til AD 1525-
1655 (TUa-5717) og yngre enn AD 1685 (T-18141). 
Prøvematerialer kan være sekundært avsatt i for
bindelse med gjenfylling, og angir da en øvre datering 
for bruken av gropa. 

Kullprøver fra fyllmassen i gropene kan være 
behefter med usikkerhet (jf. s. 70) . Flere av disse 

At mo..;phcri..: d:lta from Reimer et al (2fH J..I 1:0 ...:C'al d 10 nronk R:1msl!~ (20051: cub r-l!J sd· 12 proh 11spfd1ronJ 

Fg. 1/T. TUa-4459.Gml. mark. I 285±35BP 

Fg. 1/T. TUa-4460. Kullinse. bunn. 720±35BP 

N 

F g.3/T. T-16721. Kul lgrop.fifa1.ss.e.,e.~ 87J70:k±t:;71_S5cEBU:P'.__ _____ _ _.99111Q•..___ _ _____ _ 
I 
Fg.4/T. Tua-4461. Kull. bunn. 845±35BP • 
Fg.4/T. T-16722. Gml. mark. l I 10±50BP • 

500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD I000CalAD 

Calibrated date 

Figur 119: Dateringsresulcater fra 3 groper i systemet ved Deifj ellura/Tørråsen. 
Figure 119: D ating results from 3 pits in the Deifjellura/Tørråsen sys tem. 

124 

j_ l 

I 500CalAD 2000CalAD 



Gråfjellprosjektet - Bind I I 

dateringene føyer seg imidlertid inn i daterings
mønstret basert på prøvemateriale fra sikre kontekster. 
Det er derfor nærliggende å se A.ere av kullprøvene fra 
fyllmassen i sammenheng med bruken av fangstgropene, 
eventuelt som rester etter konstruksjonsdetaljer eller 
restaurering av gropene. Det foreligger ni dateringer 
av prøvemateriale fra fyllmassen i åtte groper ved 
Rødseter (fig. 121). 

I fangstgropene Fg. l 0 og 24/R ble det påvise 
kullag rett under torvlaget i gropenes midtparti. Da 
kullagene lå så høyt oppe i gropene er det vanskelig å 
kunne relatere dette til rester etter en konstruksjon i 
gropene. En mulig tolkning av kullagene er at gropene 
har blitt bruke sekundært som ildsted (jf. Gustafson 
2007). Dette gir da en øvre datering for bruk av gropene 
som fangstgroper. (fig. 122). Kull fra under torva i 
Fg. l 0/R er datert til AD 1280-1405 (T-17705). Prøve 
fra kullag under torva i Fg.24/R er datert til AD 815-
980 (T- 18147), og skiller seg ut som eldre. Dateringen 
indikerer at den har gått ut av bruk i vikingtid. 

¼ria 64 

D ATERINGER AV FANGSTGROPER I S KRUBBDALEN 

Prøvemateriale fra gammel markoverflate under vollen, 
er datert til AD 685-780 fra Fg.27/S, og AD 1025-
115 5 fra Fg.28/S. Dette angir en bakre datering for 
anleggelsen av gropene. Hvis det antas at gropene er 
blitt anlagt samtidig, er dateringen fra Fg.28/S 
representativ som bakre datering. To kullprøver ble 
tatt ut et stykke ned i fyllmassen i hver av gropene. 
Disse har fått delvis overlappende dateringer: AD 
1035-1160 for Fg.27/S, og AD 1045-1250 for Fg.28/ 
S. Kullet kan ha sammenheng med indre konstruksjons
detaljer, dekke over gropene eller være nedrast 
materiale fra markoverA.aten. Hvis dateringene tolkes 
i sammenheng med gropenes konstruksjon, gjenspeiler 
de trolig en siste bruksfase og/eller bruk av gropene i 
tidsrommet AD 1000-1200-callec (fig. 123). 

D ATERINGER AV FANGSTGROPER VED KJØLSETER 

Ved utgravingen av fangstgropa ble det diskutert hva 
som var gropas opprinnelige nedgravningsgrense. Det 
ble i denne sammenhengen tatt ut trekull til datering 
fra undergrunnen over et parti med aurhelle, og i kontekst 
med en linse med utvaskingslag i utfellingslag. Prøvene 
ble datert cil henholdsvis BC 3500-3360 og BC 385-
255. Tolkningene av prøvekontekstene er usikker, og 
det foreligger følgelig ingen sikker datering av bruken 
av fangstgropa (fig. 124). 

Alnwsphcri, l.ki la fr1.1m Rciml'1 d al t2t.M~ 1.0xCal \} Ill Brnnk Ra mse, (2005 ). , uh r 20 "4..1 12 piub usp{duonJ 

KONSTRUKSJONSDET ALJER 

Fg.12/R. TUa-5717 290±40BP 

Fg. 12/R. T-18141 l 10±40BP 

Fg.6/R. TUa-5106 780±30BP A 
Fg.8/R. TUa-5 I 03 500±35BP A 
F g. 9/R. T-1742~2~ 58ts.10tJ:±:_f_7.25B~P __________ ... a-a..._ _ _ ____ _ 
Fg.9/R. T-17425 420±50BP ___________ ~ ~~~:-----

Fg.20/R. TUa-5630 685±35BP 

Fg.20/R. T-18152 695±75BP •• 
Fg.20/R. T-18153 665±75BP ________ ----:""~!!!!!!!~-------

Fg.20/R. T-18154 400±70BP 

Surn 
L= ---'---

CalBC/CalAD 500CalAD I000CalAD 

Calibrated date 

Ca 

••• 
1500CalAD 2000CalAD 

Figur 120: Dateringer av prøvemateriale som har sikker sammenheng med fangstgroper, i form av konstruksjonsrester. 10 
dateringer av 5 groper i fangstsystemet ved Rødseter. 
Figure 120: Dates from samples that do come from secure concexts represencing use; Construction remains, 10 dates from 5 
pits in the Rødseter system. 
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J\tmosphl·ric Jntr, frlllll R..:i1111.:r da l i 20U-t ).( )xCal \3 10 Bronk R:1 111:-1.:, (2005). i.:uh r 20 sd 12 proh usp(du·onJ 

Sum FYLLMASSE 

Fg.1/T. TUa-4460 720±35BP 

Fg.27/S. TUa-5724 940±25BP 

Fg.28/S. T-18157 875±-1DB""--------- ~ ~ 

Fg.l 1/R. T-18 146 495±70BP 

Fg.14/R. T-18139 395±70BP 

F g. 7 /R. TUa-5105 620±30BP 

Fg.8/R. TUa-5 102 745±30BP 

Fg.10/R. T-1 7421 715±50BP 

Fg.21/R. T-1815 I 800±90BP 

Fg.21/R. TUa-5720 655±35BP 

n 

... 

C 

Fg.22/R. TUa-5728 340±30BP ----------~ ~~~--

Eg.23/R. T- 18148 885±75BP 

Sum ·-
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CalBC/CalAD 500CalAD I000CalAD 

Calibrated date 

l500Ca1AD 2000Ca1AD 

Figur 12 1: Dateringer av fyllmassen i groper, som kan ha sammenheng bruken av gropene. 12 dateringer fra 11 groper ved 
Deifjellura/Tørråsen, i Skrubbdalen og ved Rødseter. 
Figure 121: Dates made of samples taken from the back fil! in the pits that cab be connected co the use phase. 12 dates from 
11 pits from the Deifjellura/Tørråsen, Skrubbdalen and Rødseter systems. 

Aunosph~m· d,ua from lkun..:r t'I al (200-t J:UxCnl YJ . Jr) Bronk Ram~~ {2005 J. cub r:20 sd.12 prob usp(chron] 

~ SEKUNDÆR BRUK 

Fg.4/T. Kullgrop. Tua-446 1 845±35BP 

Fg.3/T. Kullgrop. T-1 672 1 870±75BP 

Fg.33/R. Kullgrop. T- 15828 795±45BP 

• an 
A 

Fg.32/R. Kullgrop. T-1 5827 585±70BP __________ ___ ~----

Fg.l0/R. Kullag/bål? T- 17705 660±90BP 01 
Fg.24/R. Kullag/bål? T-18147 1150±:.6.65J5B1iPL __ ______. _ _.1!!!!!!!!!E•...__ _______ _ 
Sum 

I I I L I L 

l000CalBC 500CalBC Ca lBC/CalAD 500CalAD 

Calibrated date 

l000CalAD 1500CalAD 2000CalAD 

Figur 122: Dateringer av sekundær bruk av gropene, som kullag/mulige bålrester og kullgrop . Dateringene angir en øvre tids
grense for bruken av gropene. 6 dateringer fra 6 groper ved Deifjellura/Tørråsen og Rødseter. 
Figure 122: Dates represencing secondary use of the pits, such as charcoal layers/possible bon fires and charcoal production. TI1e 
dates give a terminus ante quem fortheiruse. In all 6 dates from 6 pits from the Deifjellura/Tørråsen and Rødseter systems. 
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Atmosphem: data frrnn R~1mcr d al ( 2004 ).OxC:ll , 3 I O 13ronk Ka1nsc~ t20IJ5 ). 1.:11h r 20 sd 12 proh uspldrnm I 

Fg.28/S. T-18157 875±70BP 2 C 
Fg.28/S. TUa-5736 960±30BnP ______ _____. ____________ _ 

Fg.27/S. TUa-5 724 940±25BP 

Fg.27/S. TUa-5 725 1280±30BP 

CalBC/CalAD 500CalAD I000CalAD 

Calibrated date 

1500CalAD 2000CalAD 

Figur 123: Daceringsresulcacer fra de to fangstgropene i Skrubbdalen. 
Figure 123: Daces from samples raken from the cwo pits in the Skrubbdalen system. 

Atmospheric data from Rcim1..·r et ni (200,4):0xCal v3 . IO Dronk Ramscy (2005): cub r:20 sJ : 12 prob uspldtron] 

Fg.29/K. TUa 5738 4655±35BP -• 

Fg.29/K. TUa-5737 2270±35 BP 

5000Ca!BC 4000Ca!BC 3000CalBC 

I 

2000CalBC I 000CalBC CalBC/CalAD 

Calibrated date 

Figur 124: Daceringsresulrater fra fangstgropa ved Kjølseter. 
Figure 124: Dates raken from samples from the pit fall crap at Kjølseter. 

f ANGSTGROPENE I GRÅFJELLOMRÅDET 

DATERING AV FANGSTGROPENE 

En samlet framstilling av de 69 14C-dateringene fra 28 
av de 32 undersøkte gropene, vil ikke gi et riktig bilde 
av fangstgropenes bruk, da det er datert prøvemateriale 
fra ulike kontekster som sekundære strukturer i 
gropene, konstruksjonsdetaljer, fyllmasse, gammel 
markoverBate, samt kontekster som ikke er tolket å ha 
sammenheng med gropene. Prøvemateriale fra 
konstruksjonsdetaljer, som gir en sikker datering av 
fangstkonteksten, har dateringer til perioden AD 
1200-14/1500 (fig. 120). 

Dateringer av prøvemateriale fra fyllmassen i 
groper, er konsentrert til perioden AD 1200-14/ 1500 
(fig. 121). Yttergrenser for dateringene er AD 1035-
1160 (Fg.27/S) og AD 1485-1640 (Fg.22/R). 
Fyllmassen i gropene er resultat av nedrasing og/eller 
gjenfylling etter gropene gikk ut av bruk, og kull i 
massen kan være spor etter indre konstruksjonsdetaljer 
eller dekke over gropene, eller det kan ha samme opp
rinnelse som kull fra gammel markoverBate under vol
len. Dette er et åpent spørsmål. Mange av disse date
ringene føyer seg imidlertid inn i dateringsmønstret 
basert på konstruksjonsdetaljer, og trolig kan Bere av 
kullprøvene fra fyllmassen ha i sammenheng med 
bruken av fangstgropene. 

Datering av kull fra gammel markoverBate 
under gropenes voll har ingen sammenheng med selve 
bruken av gropene, men gir en bakre datering for 

anleggelsen av gropene. Ideelt sett bør man ha Bere 
dateringer fra samme grop. Dateringene angir en 
bakre dateringsgrense for anleggelsen av gropene til ca 
AD 600 (fig. 116 og 117) . 

En problemstilling har også vært om pollenprøver 
fra gammel markoverBate under fangstgropenes voll 
kunne gi et bilde av vegetasjonen på det tidspunkt 
gropene ble gravd, og om pollensammensetningen 
derved kunne indikere en datering for anleggelsen av 
gropene. Dessuten kunne pollensammensetningen 
vise om det var beitet i området før gropa ble anlagt. 
Det ble analysert tre prøver fra gammel markoverBare 
under vollen på gropene Fg.1/T og Fg.6 og 20/R, 
samt en pollenserie fra Fg.13/R (beskrevet i kap. 5) 
(Solem 2006, Sageidet 2006a). Alle prøvene inneholdt 
granpollen. Hvis de ikke hadde inneholdt granpollen, 
kunne dette eventuelt bidra til å indirekte datere gropene 
før graninnvandringen i området, som er datert ril 
yngre enn 2000 BP (Høeg 1996:54) . Pollenanalysen 
av prøvene fra gammel markoverBate under vollen har 
gitt et viktig bidrag i forhold ril en dateringsdiskusjon 
ved at den bekrefter at gropene er anlagt etter 
graninnvandringen i området. Tilstedeværelsen av 
granpollen viser at det neppe har vært noen bronsealder
fase for bruken av fangstgroper. Dette gir støtte ril 
dateringene av gammel markoverBare under gropenes 
voll, som angir bakre datering for av bruken av gropene, 
da ingen av disse dateringene viser bronsealder. 

Kullag som ble påvist rett under torvlaget i 
gropenes midtparti kan tyde på sekundær bruk av 

127 



Gråfjellprosjektet - Bind I I 

fangstgropene. Kullag under torva ble påvist i Fg. l 0 
og 24/R. Da kullagene lå så høyt oppe, er det vanskelig 
å kunne relatere dette til rester etter en konstruksjon i 
gropene. En mulig tolkning av kullagene er at gropene 
har blitt brukt sekundært som bålgrop (jf. Gustafson 
2007). Dette kan da antyde en øvre datering for bruk 
av gropene som fangstgroper. Det samme gjelder hvis 
fangstgropene er gjenbrukt som kullgrop, hvilket 
omfatter Fg.3 og 4/T ved Deifjellura/Tørråsen og 
Fg.32 og 33/R ved Rødseter (fig. 122). Yttergrenser 
for dateringene av sekundær bruk av fangstgropene er 
AD 815-980 (Fg.24/R, kullag/bål?) - AD 1300-1425 
(Fg.32/R, sekundær kullgrop) . 

Det er også datert kullprøver fra antatt urørte 
masser (utfellingslag og undergrunn) i tilknytning til 
11 groper, hvorav tre er fra de "mulige" gropene 
MFg.15-1 7/R (fig. 118) . Dette ble gjort for å se det 
kunne bidra til å avklare spørmål om hva som var 
gropenes opprinnelige nedgravning. Ifølge tolkning I, 
(se s. 70), kan ikke dateringsresultatene tolkes som 
datering av en fangstkontekst. En mulig forklaring på 
funn av trekullbiter i de urørte massene er at dette 
stammer fra røtter eller har blitt ført ned av røtter. 
Ifølge tolkning 2 (ses. 70), er prøvematerialet tatt fra 
gravde masser. Trekull funnet i massen kan ha samme 
opprinnelse som materiale fra gammel markoverflate 
under vollen. 

ELGFANGST, BOSETNING OG JERNVINNE I 

GRÅFJELLOMRÅDET 

Fangstsystemet og Røysfeltet ved Rødseter har noen 
overlappende dateringer. Undersøkelser på Røysfeltet 
viser at området ble ryddet for beite rundt AD 700, og 
at man har brukt området mer eller mindre kontinu
erlig fram til 1600-1700-tallet. Seinmiddelalderen, 
1400-tallet, peker seg ut som spesielt intensiv. 
Relasjonen mellom bosetningssporene og fangst
anlegget er usikker. Det kan ikke fastslås om det er 
samme folk som har drevet begge aktivitetene. 
Beinmateriale som er funnet i forbindelse med tuftene, 
er det hovedsakelig identifisert som husdyr, og ikke 
elg. Dette trenger nødvendigvis ikke utelukke at fangst 
ikke har vært en ervervsmåte her. Samme tendens har 
vist seg i forbindelse med analyserte beinfunn fra ild
steder som er undersøkt i tilknytning til jernfram
stillingsplasser. De fleste beina er identifisert som til
hørende domestiserte dyr. Unntakene er et mulig bein 
av bever, et fiskebein og muligens bein av rådyr 
(Hufthammer 2004, 2005, 2006). 

Elgfangst i groper overlapper jernproduksjonen 
i tid i Gråfjellområdet, men det er uklart om man kan 
snakke om to grupper med hver sin ervervsmåte, eller 
om fangst og jernvinne var deler av det samme kultur
komplekset. Elgfangsten har trolig spilt en viktig øko
nomisk rolle ved siden av den omfattende jernvinne
aktiviteten som er belagt i området. Jernproduksjonen 
må ut i fra antall anlegg, organisering og produsert 
mengde, betraktes som en vareproduksjon basert på et 
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eksternt behov. Ut fra det foreliggende mateialet er 
det en sannsynlig tolkning jernprodusentene har sin 
forankring i et bondesamfunn med en sentralstyrt 
kongemakt (Rundberget 2007) . Fangstsystemene 
kan ha vært en viktig del av ervervet for folk som 
brukte området, men det er nærliggende å se systemene 
som ledd i en organisert og økonomisk betinget elg
fangst i forhold til eksport av for eksempel huder, 
skinn og gevir til eksterne markeder. Gråfjellområdet 
må ha spilt en viktig økonomisk rolle med ettertraktede 
ressurser som jern og fangstprodukter i middelalde
ren. Samtidig har området hatt en sentral beliggenhet 
i forhold til ferdselårene Rena elv og Glomma. 

ELGFANGST PÅ RøDSMOEN OG I GRÅFJELLOMRÅDET 

Materialet fra undersøkelsene på Rødsmoen kan 
antyde to forskjellige kulturkomplekser (Bergstøl 
1997:83). Det ene kulturkomplekset som represente
rer fangstfolk, kan knyttes til fangstgropene, fangst
marksgraver og åkerterrasser inne på Rødsmoen. 
D ateringer viser at fangstgropene ble brukt tilbake i 
bronsealderen, og at de gikk ut av bruk ved overgan
gen mellom eldre og yngre jernalder, rundt AD 600 
(Bergstøl 1997, Narmo 2000:95-100). Dette sam
menfaller i tid med etablering av gårdsbosetning på 
Kilde på Rena, der Glomma og Rena elv møtes, og de 
første tegn til jernproduksjon i området (Narmo 
1997) . Det andre kulturkomplekset kan knyttes til 
jordbruksbosetning ved gården Kilde i merovingertid, 
og kanskje noe tidligere. Ut fra dateringer, gravfunn 
og stedsnavn, kan gårdsbebyggelsen i dalføret langs 
Rena elv i Åmot trolig føres tilbake til ca AD 550-600 
(Brøgger 1942, Sørensen 1979, 1999, Narmo 2000). 
Bosetningshistorisk forskning har vanligvis benyttet 
gravfunn, gårdsnavn og analogier fra områder med 
rester av gårdsanlegg for å belyse spørsmålet om når 
jernalderens gårds- eller jordbruksbosetting etableres. 
Gårdsbosettingen kan imidlertid ha blitt etablert uten 
at dette er reflektert i gravfunn eller synlige grav
minner. Opphøret av bruken av fangstgroper rundt 
AD 600, kan eventuelt ha sin forklaring i at fangstfolket 
flyttet til andre områder etter at bøndene etablerte seg 
(Bergstøl 1997:9 1). Et alternativt syn er at de to kultur
gruppene kan ha levd i samme område i yngre jernalder, 
med forskjellig tradisjon med hensyn til bosetnings
mønster og ressurursutnyttelse. At fangstgropene gikk 
ut av bruk, kan ikke forklares med at fangstfolket 
flyttet, men kan ha sammenheng med den samfunns
økonomiske krisen en aner mot slutten av eldre jern
alder (Narmo 1997:184-186, 2000:81). 

Dateringene av fangstgropene i Gråfjellområdet 
viser at de er brukt seinere enn på Rødsmoen. Bakre 
dateringsgrense for anleggelsen av gropene i 
Gråfjellområdet er ca AD 600, altså samtidig med at 
bruken av gropene på Rødsmoen opphørte. 
Prøvemateriale fra sikre kontekster i gropene i 
Gråfjellområdet viser til bruk i perioden AD 1200-
14/ 1500. Til sammenligning viser jernvinneaktiviteten 
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i området dateringer til perioden AD 1000-1300 i 
Gråfjellområdet (Rundberget 2007). Fangstgropene 
har sannsynligvis vært i bruk i området fra eiden før 
jernvinna, kanskje samtidig med, og etter jernvinna. 
Et eksempel på dette er fangstsystemet ved Rødseter i 
forhold til jernframstillingsplassen J fp.16, også ved 
Rødseter, hvor det har foregått jernproduksjon i første 
del av 1200-callec. Fangstsystemet har dateringer som 
er både før, samtidig med og etter jernvinneaktiviteten. 
Under beskrivelsen av fangstgropene Fg.3 og 4/T ved 
Deifjellura/Tørråsen, nevnes også muligheten for at 
disse gropene er brukt tre ganger, først som fangst
grop, så kullgrop, og fangstgrop igjen . Hovedaktiviteten 
for bruken av fangstgroper er noe senere enn jern
vinna. Da det kun er påvise og undersøke fire fangst
groper som har blitt gjenbrukt ei! kullproduksjon i 
området, er det nærliggende å tro at fangst i groper i 
tiden før jernvinna ikke var av et store omfang i dette 
området. Som nevnt ovenfor, er det ikke funnet elg
bein i forbindelse med undersøkte ildsteder på jern
framstillingsplasser. De fleste beina er identifisert som 
husdyr. 

KoNSTRUKSJONSTYPER 

Som nevnt på side 71, varierte de undersøkte fangst
gropene i Gråfjellområdet når det gjaldt form, størrelse 
og rester etter indre trekonstruksjon, også innenfor 
det samme fangstsystemet (Rødseter). Det ble påvise 
tre typer utforming av gropene; traktformet, bollefor
met, og rektangulær grop (fig. 39) . Sannsynligvis har 
alle de trakt- og rektangulært formede gropene hatt en 
form for indre konstruksjon. Denne tolkningen 
bygger på at det i enkelte tilfeller ble påvist spor etter 
konstruksjon i form av treverk eller kullag, og at 
gropenes bunnparti ofte hadde en rektangulær, smal 
form . Før en diskusjon om hvordan den indre 
konstruksjonen har sett ut, kan det være nyttig å se på 
andre undersøkte fangstgroper for sammenligning. 

På Østlandet har man skilt ut fangstgroper av en 
type med lokk, uten indre konstruksjon, kalt 
"Muggatypen" etter funnstedet (Vorren 1979). Groper 
undersøkt på Grundset og på Rødsmoen i Hedmark 
er tolket som "Muggatypen" (fig. 125) (Mikkelsen 
1986:20, Bergstøl 1997). Av groper med indre kasse
konstruksjon, kan flere varianter nevnes. En type kalt 
"Ledsagertypen" etter funnstedet , har hatt en kasse
konstruksjon av halvkløyvinger oppå hverandre, same 
hjørnestolper (Barth 1981). På bakgrunn av funn ved 
utgraving av groper på Døkkfløy i Oppland, har 
Harald Jacobsen laget et rekonstruksjonsforslag av en 
traktformet grop med trekledde sider og kasse i bunnen 
(fig. 126) (Jacobsen 1989, Jacobsen & Larsen 1992). 

I løpet av feltarbeidet i Gråfjellområdet ble det 
besøkt et fangstsystem bestående av tre groper med 
indre konstruksjon på Strandberget, Opphus i 
Hedmark. Gropene ble undersøke av Edvard K. Barth 
i 1976 og 1988 (Barth 1986, 1989). Da gropene lå i 
myr og var delvis fylt med vann, var treverket godt 
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Figur 125: Fangscgrop med lokk. Rekonstruere euer utgra
ving av groper på Rødsmoen. Tegner av Marie Hansen (i 
Bergscøl 1997:62). 
Figure 125: Pic fall uap wich cover reconscrucced from 
observacions from excavaced pics on Rødsmoen. Drawing: 
Marie Hansen (in Bergscøl 1997:62). 

Figur 126: Trakcformec fangscgrop med kasse og crekledde 
sider. Tegner av Steinar Oddløkken (i Jacobsen & Follum 
1997: 182). 
Figure 126: Funne! shaped pic fall uap wich wooden box 
and wooden sides. Drawing: Sceinar Oddløkken (in 
Jacobsen & Follum 1997:182). 

bevart. Gropene var rektangulære og hadde en liggende 
rammekonstruksjon i øvre del , og vegger av fritt
stående halvkløyvinger/palisadestokker med rund
sidene vende ut fra rammestokkene. Det ble også 
funnet inntil fire spiddescokker i hver av gropene, 
som har stått kilt fast i en halvkløyving i bunnen av 
gropene. Biter av palisadestokker er 14C-datert til 
yngre enn AD 1680 (grop 1) og yngre enn AD 1690 
(grop 2), mens en kile som har holdt fast en spidde
stokk i halvkløyvingen er datert til AD 1260-1290 
(grop 3). Grop 2, slik den fremstår i dag, kan ses på 
figur 127 og 128. 
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Figur 127: Grop 2 på Strandberget hadde stående halvkløyvinger opp til markovedl.aten. I bunnen ble det funn et 
sp iddescokker. 
Figure 127: The second pit from Strandberget concained splir rim ber preserved in sicu up co ground leve!. At the basesharpe
ned stakes were found. 

Figur 128: Grop 2 på Strandberget. På stokken i forgrun
nen kan man se tydelige spor etter øksehugg. 
Figure 128: Pit rwo from Strandberget. The timber in the 
foreground shows clears signs from having from an axe. 
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På Norsk Skogmuseum, Elverum kommune i Hedmark, 
finnes deler av en laftekasse fra en fangstgrop oppbevart 
i magasinet. Restene etter kassen, i form av 15 halv
kløyvinger, ble funnet på 90-tallet på eiendommen 
Hummelneset ved Rena, Åmot kommune i Hedmark. 
Halvkløyvingene er i god stand og har laftehakk og 
tydelige huggespor. En av halvkløyvingene er 14C-datert 
til AD 1690- 1920. Det kan ikke utelukkes at enkelte 
stokker er eldre enn den daterte stokken. Selv om de 
bevarte restene av kassekonstruksjonen er fra nyere tid, 
kan den likevel gi informasjon i forhold til konstruk
sjonsdetaljer i eldre fangstgroper. Det ble derfor gjort et 
forsøk på å sette sammen kassa (j( Amundsen & 
Mathiesen 2006) . Figur 129 viser et forslag til 
rekonstruksjon av kassa. Halvkløyvingene målte mel
lom ytterpunktene fra 1,0-1 ,2 m og var mellom 17-22 
cm brede. Kassa har hatt et indre mål på ca 80-90 cm 
og vært tilnærmet kvadratisk i form. Fire av stokkene 
hadde tydelige hakk hugget inn på rundsiden. En stokk 
hadde ett hakk, en annen to hakk, en tredje tre hakk og 
en fjerde fire hakk. Stokkene var omtrent like lange, 
hvilket kan tyde på at de har tilhørt samme sidevegg. 
Merkene kan eventuelt være et nummereringssystem til 
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Figur 129: Deler av laftekasse fra fangstgrop. Bildet viser 
forslag ril rekonstruksjon av kassa i utbrettet form. Veggene 
i rekonstruksjonen er mellom 60-80 cm høye. (Foro: Per 
Olav Mathiesen). 
Figur 129: Part of a jointed timber construction from a pir 
fall trap. The phoro shows a suggestion fora reconstruction 
of a wooden box. (Phoco: Per Olav Mathiesen). 

hjelp ved sammenføyning av kassa i gropa; som er pre
fabrikert "byggesett". Halvkløyvingene har ligget med 
flatsidene vendt inn i kasseformen, og rundsidene ut 
mot jorda. 

Gjennomgangen viser at der finnes flere varianter 
av indre konstruksjon i fangstgroper. Når det gjelder 
bevarte rester etter konstruksjon av groper i 
Gråfjellområdet, er det Fg.20/R, som kan beskrives 
som en grop med rektangulær form og rette sider, som 
gir best grunnlag for tolkning av konstruksjon. Som i 
beskrivelsen av gropa, hadde denne hjørnestolper og 
liggende bordkledning i ytterkant inn mor den ene 
stolpen. Et fragmentarisk trestykke funnet i fyllmassen, 
1,7 m langt, kan også ha vært del av bordkledning i 
kassa, eller eventuelt rester etter dekke over gropa. På 
grunnlag av funnene, tolkes kassekonstruksjonen å ha 
vært rektangulær, med rette sider, og konstruert av fire 
hjørnestolper og liggende bord opp ril markoverflaten. 
Kassa har vært rundt 2,2 m lang og 60-80 cm bred. 

Groper med trakt/orm i Gråfjellområdet kan 
sammenlignes med den rekonstruerte gropa fra 
Dokkfløy (jf fig. 126). Det er imidlertid ikke gjort 
funn i Gråfjell-gropene som kan gi informasjon om 
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hvordan den indre konstruksjonen har sett ut. Dette 
kan ha variert fra for eksempel liggende eller stående 
bord eller halvkløyvinger, eller eventuelt en lafte
konstruksjon . Rekonstruksjonen fra Dokkfløy har 
bordkledde sider i øvre del. I en fangstgrop ved 
Rødseter, Fg.12/R, ble det i de skrånende sidene i øvre 
del av gropa avdekket kull og forkullet treverk. Også i 
flere andre groper er det funnet forkullet og delvis for
kullet treverk, samt kullkonsentrasjoner, som er tolket 
som rester etter konstruksjonsdetaljer. Å svi ytterveden 
kan ha vært en form for impregnering for å gi treverket 
lengre holdbarhet (jf Andersen og Jacobsen 1992: 191 ). 
Det kan ikke avgjøres med sikkerhet om kull og for
kuller treverk i Fg.12/R stammer fra dekke over gropa, 
kledning langs sidene eller om noe har blitt brent i 
gropa. Da gropene i Gråfjellområdet er gravd i relativt 
stabil morenemasse, og at øvre del i en traktformet 
grop vil være mindre utsatt for innrasing enn i en rett
sider grop, kan det tilsi at det ikke har vært nødvendig 
med bordkledning langs sidene i øvre del. 

Kun tre av de undersøkte gropene, Fg.1/T, 4/T, 
og Fg.5/R, kan beskrives som bolleformede groper 
(tabell 17). Gropene ble snittet langs lengderetningen, 
og fremsto med skål/bolleform i profilen. Det er imidler
tid forbundet med usikkerhet om disse gropenes opp
rinnelige nedgravning har vært bolleformet. På grunn 
av prosesser som sammenklemming og nedrasing, har 
alle groper i varierende grad endret form (ses. 66-69). 
Under graving kunne det blant annet påvises at kasse
formen i bunn av enkelte groper var sammenklemt i 
lengderetningen, og fremsto som smalnende og spiss. 
Ved snitting av groper i lengderetningen kunne det 
derfor være vanskelig å treffe nøyaktig på gropas midt
parti. Dette kan medføre at groper snittet i lengde
retningen i profil, fremstår grunnere enn de opprinnelig 
har vært, og at de viser en bolleformet bunn, mens 
den opprinnelige bunnformen har vært Rat. 
Konklusjonen blir at tolkningen av de tre gropene 
som bolleformede, er usikker. 

I fangstgropa Fg.20/R ble det avdekket tre små stolpe
hull i bunn av gropa, med funn av treverk i det ene, 
som er 14C-datert til AD 1290-1375 (TUa-5630). 
Stolpehullene er tolket som spor etter spiddestokker. 
Dette er spor som ikke ville ha blitt påvist uten strati
grafisk graving av gropa, og med gode bevaringsfor
hold. Det kan ha vært spiddestokker i flere, kanskje 
mange av de undersøkte gropene. Slike spor vil imid
lertid sjelden avdekkes ved bruk av gravemetoder som 
snitting og flategraving i mekaniske lag. Som nevnt 
ovenfor er det funnet spiddestokker og halvkløyvinger 
med hull for feste av stokkene ved undersøkelse av tre 
groper på Strandberget, Stor-Elvdal kommune i 
Hedmark. En trekile her er datert ril 1200-rallet, mens 
øvrige dateringer av konstruksjondetaljer er yngre 
(Barth 1986, 1989). I fangstgroper ved fjellryggen 
Ledsageren, Stor-Elvdal kommune i Hedmark, er det 
funnet tilspissede stokker og til sammen 14 jernpigger 
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som har sittet på stokkene. To spiddestokker er datert 
til yngre enn AD 1670 og 1680, mens fire prøver av 
trekonstruksjonen er datert til AD 1500-1600-tallet 
(Barth 1981:296). Videre er det funnet fire spidde
stokker ved undersøkelse av en fangstgrop ved Leråa, 
Engerdals Vestfjell i Hedmark. En spiddestokk ble her 
datert til 1000-tallet, og rester av trekonstruksjonen 
ble datert til AD 11-1200-tallet (Barth, E. & S. 
1986:204). Spiddes tokker er også funnet i en fangst
grop som ble undersøkt av Ørnulv Vorren ved elva 
Mugga i Femundmarka (Vorren 1979) . I forbindelse 
med undersøkelsen av fangstgroper i Innerdalen, 
Kvikne kommune i Hedmark, ble det funnet spidde
stokker. Dateringer av spiddestokkene ga resultat til 
seinmiddelalderen, som representerer de yngste date
ringene fra de undersøkte gropene (pers. medd. Li! 
Gustafson). Også et funn fra Sverige kan nevnes i 
denne sammenhengen. Ved utgraving av fangstgroper 
i Ragunda i )amtland, ble det i fire groper avdekket 
stolpehull og funnet jernpigger som ble relatert til 
spiddestokker. Dateringer og typologi tyder på bruk 
av gropene på AD 1700-tallet (Hansson & Rathje 
1999). 

I en grop ved Rødseter, Fg.9/R, ble det funnet tynne 
trespiler som var tydelig tilvirket. Disse kan stamme 
fra et dekke over gropa, som igjen kan ha vært kamu
flert med kvister, mose og lyng. Lignende trespiler er 
funnet i andre fangstgroper i Østerdalen (Barth 1981) 
og i forbindelse med undersøkelsene på Dokkfløy i 
Oppland (Jacobsen & Larsen 1992: 112-113). Funn 
fra Rødsmoen kan også tyde på at trespiler har vært 
del av dekket over gropa (Bergstøl 1997: 56). 

Det kunne ikke påvises spor etter sperregjerder i til
knytning til fangstgropene ved Rødseter, Deifjell eller 
i Skrubbdalen. Det ble også sjakret etter sperregjerde 
mellom to groper i fangstsystemet som ligger innen
for vernesonen i Styggdalen. Foranledningen for 
undersøkelsen var utvidelse av veien. På grunn av verne
sonen ble bare et smalt parti langs østsiden av veien 
gravd. Det ble sjakret i fuktige områder mellom fangst
groper, men også i noen tørre partier. Under sjaktingen 
ved Rødseter ble det avdekket ei liggemile (Hildre 
2006d). Selv om det ved sjaktingen ikke ble påvist 
spor etter sperregjerder, må det antas å ha vært en eller 
annen form for stengsel mellom gropene. Da alle 
fangstgropene ligger i skog, er det nærliggende å tenke 
seg at passasjen mellom gropene i Gråfjellområdet har 
blitt stengt ved å felle trær mellom dem. Rester etter 
sperregjerder er påvist i tilknytning ril fangstsystem i 
Snertingdal og på Dokkfløy i Oppland (Gustafson 
2001, 2007, Jacobsen & Larsen 1992: 118-122). Disse 
systemene skiller seg fra Gråfjellområdet ved at de er 
lokalisert til myrområder. 
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Det ble foretatt en kartlegging av elgstammer og 
trekkveier i forbindelse med konsekvensutredningen 
av Gråfjell som alternativt skytefelt (Odden et al. 
1996:24). I denne sammenhengen har NINA i 
Trondheim i neste kapittel skrevet en rapport basert 
på innsamlet data i forbindelse med kartleggingen. 
Dette åpner for mange interessante spørsmål og 
problemstillinger som kan bli for omfattende å gå inn 
på her, men som heller kan danne et grunnlag for 
senere forskning. I den forbindelse kan det listes opp 
følgende kommentarer og spørsmål til rapporten: 
• Hvor tradisjonell er elgen? Kan vi forutsette at trekk

rutene i dag er de samme som da fangstanleggene 
var i bruk? 

• Trekkende versus stasjonære/lite retningsbestemte 
trekkende elgbestander: Hvor har fangstfolkene 
anlagt fangstsystemene? Bare i trekkveiene, eller 
også i stasjonære elgområder, eventuelt begge deler? 
Kan det forholde seg slik at trekkende elg påvirkes 
av landskapet, mens stasjonære elger påvirkes mer av 
vegetasjon? 

• På hvilke årstider foregikk fangstaktiviteten? 
Anlegget ved Rødseter ligger innenfor elgens vinter
beiteområde, hvilket kan støtte vinterfangst av elg. 

• Fangstanlegget i Styggdalen har bare elg i sommer
månedene. Trekker ikke elgen på samme måte i 
denne perioden? Kan dette eventuelt tyde på at 
gropene er brukt i kombinasjon med drivjakt? 

• Trekkene som er kartlagt, synes små og lite konsen
trerte. Kan det ha vært mer konsentrerte trekk før? 
Om man ser på anleggene ved Rødsetra, Styggdalen, 
Deifjellura og Julussdalen ligger de alle orientert i 
samme retning. De ser ut til å skulle stoppe et trekk 
som går fra nordvest mot sørøst. Er dette tilfeldig, 
eller kan det ha vært et stort trekk i tidligere tider? 

• Kan oppdemmingen av Løpsjøen ha hatt en inn
virkning på elgens vinterbeiteområde? 

• Hvis det har foregått sommerfangst av elg, synes 
dette problematisk i forho ld til beitedyr i samme 
område. Hvis gropfangsten bare har foregått i 
middelalderen ved Rødseter, har man samtidig hatt 
bosetting og husdyrhold i samme område? 

• Angående mulig vårfangst av elg: Hvilken kvalitet 
har kjøttet og pelsverket hatt? Og videre, når det 
gjelder bruk av spiddestokker i fangstgroper, hva har 
dette gjort med kjøttkvaliteten? 

• Store elgfangstsystem, som Rødsetra og Styggedalen, 
er trolig anlagt for å skaffe produkter utover de rent 
lokale behov. Hvilke produkter? Huder, rep og gevir 
er viktige produkter i middelalderen. 

• Hvilken innvirkning har endring i vegetasjon hatt 
på elg? Desimering av furu i forbindelse med jern
produksjonen i middelalderen kan ha fatt 
konsekvenser for miljøet, og eventuelt også for 
elgens spiskammer. 
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MOVEMENTS OF PRESENT DAY MOOSE IN 
RELATION TO HISTORicf PREHISTORIC PITFALL 
SYSTEMS: GRÅFJELL, SOUTHEASTERN NORWAY 

JOHN D. C. LINN ELL, RoEL MAv & JoHN ODDEN v/ 
NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA) 

STUDY AREA AND THE PITFALL SYSTEMS, METHODS 

Moose were radio-collared in this region in autumn 
1994 and winter 1995 as part of the ecological environ
mental impact assessment for the establishment of a 
military training area on the Gråfjell region in 
Hedmark county, southeastern Norway (Odden et al. 
1996:24). Moose were darted with immobilising 
drugs from a helicopter using standard methods. All 
captured moose were equipped with VHF collars. The 
moose were tracked more or less weekly from the 
ground and from light aircraft during 1995 (and part 
of 1996 - burthese data are not induded here). 

Data were analysed in several ways designed to 
reveal patterns of seasonal movement relevant for the 
interpretation of way in which the various pirfall sys
tems might have been used. Firsdy, for the moose rhat 
were located dose to the pitfall system we analysed 
winter (January - April) and summer (May -
November) locations to produce composire seasonal 
ranges. Secondly, we analysed the monthly distribu
tion of moose radio-locations within a 1 km buffer 
(our tracking accuracy) of the pitfall systems. Thirdly, 
we examined the consecutive locations for individual 
moose that passed dose to the pitfalls, to determine in 
which month the crossing occurred. Finally, we deter
mined the altitude of all moose radio-locations and all 
pitfall traps to examine the manner in which the sea
sonal altitudinal distribution of moose locations rela
ted to the altitudinal distribution of the pitfalls. 

REsULTS 

Of the 33 moose collared in the general region, 1 
occupied the wintering area associated with the valley 
immediately south of the area where the pitfall traps 
were located. Of these moose we focused our analysis 
on 13 that had had the greatest degree of proximity, 
i.e. induded at least one of their pitfall systems within, 
or immediately adjacent to, their annual home ranges 
(fig. 130). The kernel analysis of seasonal distribution 
shows that the pitfall systems are located within core 
winter range (Rødseter), wirhin core summer range 
(Styggdalen), and in other areas thar fall outside these 
seasonal cores. 

Most of the moose in this region were migratory 
- bur in general did not show very dramatic, long dis
tance movements, and some individuals ( 41 % ) occu
pied partially overlapping winter and summer areas. 
Forthose individuals rhat did migrate, distances berween 
winter and summer ranges varied from 6 to 36 km. 
The start of migration was mainly in the end of April 
and early May, apart from one bull who migrated in 
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June. However, irrespective of if the moose were 
migratory or not, rhey were found at higher altitudes 
during summer than winter (fig. 131). 

The position of the main pitfall systems of 
Rødseter and Styggdalen indicate thar they were prob
ably used in different seasons (fig. 131 and 132) . The 
Rødseter system is located at an altitude berween winter 
and summer ranges, indicating it was used to mainly 
focus on animals during spring migration. In contrast 
the Styggdalen system is found at much higher elevation 
indicaring it may have been used to access animals in 
their summer ranges. Although the data from the 
other systems is much less, it also indicates that the 
Deifjellura system was mainly associated with moose 
presence in summer, while Vestre Æra and Kjølseter 
were associated with moose in spring. 

This view is also supported by our examination 
of the month in which radio-locations were found 
within 1 km of the pitfall systems. The Rødseter system 
was mainly associated with moose in March/April, 
whereas the Styggdalen system was associated with 
moose in May/June, and again in November. 

Although our radio-rracking intensity was 
relatively coarse (mainly weekly tracking) we did have 
26 cases where consecutive locations indicated that 
moose crossed the pitfall systems. 50% of these were 
during April and May, with other crossings in all 
months except October and December - February. 

DISCUSSION 

These resulrs indicate thar the various pitfall systems 
were associated with moose movements in either 
spring (Rødseter, Vestre Æra and Kjølseter) and summer 
(Styggdalen and Deifjellura). In total, radio-collared 
moose were found within 1 km of a system in all 
months except January and February. This indicates 
thar the systems were not only designed to focus on 
the discrete spring migration, bur rather on both the 
spring migration and the early summer period. This 
would suggest that ar !east some of the pitfall systems 
were intended to capture moose living within their 
regular seasonal home ranges, and not only during the 
migratory period when they were maving berween 
seasonal ranges. Such a result contrasts with some of 
the often held assumptions that these pitfall systems 
were mainly focused on the migratory period only. 
However, this may reflect the relatively small seasonal 
variarion in moose disrribution in rhis popularion 
given the lack of a srrucrured and coordinated long 
distance migrarion pattern by our study animals. 

Toere are rwo main limitations wirh the data. 
The first assumprion is that the relatively few moose 
rhar we had radio-collared are representative of the 
total popularion. This is dearly nor the case, bur we 
believe rhar our marked moose represent a reasonable 
picture of the movements of moose presendy occupy
ing the region. The effecr of this is that moose are 
likely to occupy a wider range rhan thar demonstrated 
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by our study animals. For example, based on our field 
work and visual observations in the study area, it 
appears that we underestimated the extent of the winter 
area in the eastern axis towards the pitfall systems at 
Vestre Æra and Kjølseter. Furchermore, ocher radio
collared moose occupied the area south and west of 
the area defined in Fig 130 - bue their movements did 
not bring chem anywhere into contact with the pitfall 
systems so we excluded chem from the analysis. 

In addition, there is anocher winter area for 
moose, Plendalen, located 30-40 km north of the 
Gråfjell area. We had 8 radio-collared animals in this 
area. During winter 1995 they occupied a very discrete 
area, bue during summer chese moose migrated 25-50 

t D 
D Winter range 

--- Moose migration - Water 

/\; Contour line 

\ 
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km, spreading out towards the south and soucheast. 
Some of these animals reached the Gråfjell area during 
summer, bue did not reach any of the picfall systems. 
During May 1995 we conducted some line transects 
where we recorded moose tracks in the snow during 
the migracion period. These transects indicaced chac 
there is a movement of animals heading south towards 
the pitfall line at Rødseter, but it is not clear where 
these animals were coming from, or going to. However, 
the cliffs that form the western edge of the Deifjell 
massif force any movement of moose to pass this way. 
Thus the Rødseter line of craps is ideally placed co 
intercept any movement of animals during spring. 

A second major limitation lies in the face thac aur 

('--,r, 

Figure 130: Migration patterns of moose in the Gråfjell region , showing the cencre of wincer and summer ranges for indivi
dual moose, anda composite kernel distribution of wincer and summer points. 
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data comes from one single year of study. The winter 
in question was fairly typical of winters in this region 
- but it still is a small sample size. The question will 
always remain as to whether moose migration has 
changed in the centuries since these pitfall systems 
were last used. Although there has been little formal 
study of paleovegetation in the area, everything indi
cates that the forest habitats have not changed drama
tically. The only major changes in recent decades has 
been the expansion of the forest road network and the 
introduction of clearcutting foresty techniques. There 
is little evidence that these changes would have been 
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likely to affect moose movements in any dramatic 
fashion, as the seasonal altitudinal gradients that seem 
to dictate moose movements are likely to have been 
present for millennia. Moose migration patterns tend 
to be fairly conservative, with circumstantial evidence 
that it can persist for periods of decades or centuries. 

Overall, our radio-telemetry data provides some 
interesting insights into the way that moose behave in 
this region, which in turn have clear implications for 
improving our understanding of how these pitfall sys
tems might have been used in the past. 

-- --
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-- --- -
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Figure 131: Seasonal alticudinal distribution of locations of radio-collared moose. The dotted line corresponds co the mean 
altitude of the pitfall craps in the Rødseter system, while the dashed line corresponds co the mean alcicude of the traps in the 

Styggdalen system. 
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Figure 132: Monrhly distriburion of moose radio-locacions rhar were locared wichin 1 km of the various pitfall trap systems. 
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5 UNDERSØKELSER I SETEROMRÅDER: RØDSETER OG 

DESET ØSTSETER 

REGISTRERINGER OG FORUNDERSØKELSER 

Innenfor regionfeltets grenser er 13 setrer og/ eller 
setergrender kjent. Større setergrender omfatter Løser 
Nordseter, Deset Nordseter, Deset Østseter og 
Knubblia. I tillegg kommer mindre setrer som 
Styggdalseter, Kjølseter, Rødseter, Bjørasetseter og 
Fjellsliseter, og et nedlagt småbruk, Mårlia (fig. 133, 
tabell 21) . I tilknytning til seterområdene er det registrert 
tufter, rydningsrøyser, åkerreiner, slåttenger, grav
røyser, ei smie, ei koksteinsrøys, steingjerder, melke
kjøler, kilder, vannrenner og groper med ukjent funk
sjon. Det er videre kartlagt et nettverk av veier og stier 
som forbinder setrene i området. De tre fangstsystemene 
for elg som er registrert, ligger nær henholdsvis 
Styggdalseter, Kjølseter og Rødseter. Rydningsrøyser 
er de mest tallrike kulturminnene på seterområdene. 
Der er registrert over 400 røyser i tilknytning til seter
områdene. I forbindelse med saksbehandlingen, har 
rydningsrøyser vært tolket som kulturminner fra nyere 
tid. Flere rydningsrøyser på setrer er imidlertid datert 
ril seinmiddelalder. Det er foretatt maskinell sjakring 
på flere setervoller for å avdekke eventuelle aktivitets
og bosettingsspor. Det ble ikke funnet strukturer som 
kunne tilskrives bygningsspor i sjaktene. Imidlertid 
ble det datert seks kullprøver fra rydningsrøyser og 
tufter i seterområder som ga resultat ril middelalder og 
til nyere tid (Risbøl et al. 2002a:58-64). De arkeo
logiske undersøkelsene har omfattet de to seter
områdene Deset Østseter og Rødseter. En kort beskrivelse 
av Deset Østseter og Rødseter, samt øvrige ikke under
søkte seterområder, følger under. 

Det må framheves at ikke alle bosetnings- og 
aktivitetsspor som er registrert og/eller undersøkt i 
seterområdene, automatisk kan settes i sammenheng 
med det historisk kjente seterbruket i disse områdene. 
Dette er derimot et tema som har inngått i problem
stillingene for undersøkelsene i seterområdene: Hvilke 
aktiviteter har foregått, og i hvilke tidsrom, og kan det 
avgjøres om aktivitetssporene kan knyttes til seter eller 
gård? 

Deset Østseter (Melgårdseter og Søgårdsvollen) 
Deset Østseter ligger rundt 650 moh. vest i regionfeltet 
og består av ro setre, en på hver sin side av elva Deia. 
Melgårdseter ligger lengst sør, vest for elva, og 
Søgårdsvollen ligger lenger nord og øst for elva. Begge 
setervollene er åpne, da det hat vært beitaktivitet inntil 

nylig. Melgårdseter har ligget under Melgården på 
Deset, og Søgårdsvollen har ligger under Deset Søndre 
(Sørgården). Det var ril sammen 11 stående bygninger 
på vollene da undersøkelsene i området ble satt i gang. 
108 kulturminner er registrert i kulturmiljøet, blant 
annet 7 tufter, 26 rydningsrøyser, 1 brønn, 2 ildsteder, 
1 veifar, 5 jernframstill ingsplasser, 58 kullgroper og 1 
smie. I tillegg ril de to setervollene er det også spor 
etter en husmannsseter som ligger sør for Søgårdsvollen 
og i utkanten av denne. Deset Østseter er første gang 
omtalt i skriftlige kilder i 1685, og dokumentert skrift
lig i et skjøte fra 1773. Forut for utgravingene var en 
rydningsrøys på Melgårdseter datert ril AD 1450-
1640 (Risbøl etal. 200 1:72, 231, 2002a:61) . 

Rødseter med Rødsetervolla 
Rødsetergården og setervollene på Rødsetervolla lig
ger i sørlig del av skytefeltet. Rødsetergården var i drift 
inntil Forsvaret overtok for få år siden. Gården ligger 
på 435 moh ., mens Rødsetervolla ligger i lia nord for 
gården. Registreringer i Rødseterområdet ble utført i 
tidsrommet 2000-01 . Den største funnkategorien var 
rydningsrøyser, som det ble funnet ca 90 av. Disse lå i 
er område mellom Rødsetergården og Rødsetervolla. 
Området ble i forbindelse med utgravingene kalt 
Røysfeltet. Mange av røysene lå i større konsentrasjoner. 
Røysene ble definert som nyere tids kulturminner, 
men det ble påpekt at noen av de mindre røysene 
kunne være eldre. Også 4 tufter ble registrert i området. 
Disse ble antatt å være fra nyere tid. Av automatisk 
fredete kulturminner, var det registrert en gravrøys i 
området. I kulturmiljøet ved Rødseter er det et 
fangstanlegg for elg, en tjæregrøft, en jernframstillings
plass og kullgroper (Risbøl et al. 2001:72-73, 78, 
20026:63) . 

ØVRIGE SETEROMRÅDER I G RÅFJELLOMRÅDET 

Løset Nordseter 
Løser Nordseter, som består av tre seteranlegg, ligger 
på 760-780 moh., og er det nordligste seterområdet i 
regionfeltet. Opprinnelig har setra tilhørt de to 
Løsetgårdene. Setra er avmerket på porteføljekart fra 
1810-20, mens det på et senere kart fra 1822 er 
avmerket seks setrer på stedet. Det er i dag stående og 
forfalte bygninger på den delvis åpnevollen. Registrerte 
kulturminner i området omfatter 27 tufter, 69 rydnings
røyser og 12 steingjerder (Risbøl et al. 20026:62, 73). 
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Deset Nordseter 
Deset Nordseter ligger på 810-840 moh . i nordvestre 
del av regionfeltet, mellom Løser Nordseter og Deset 
Østseter. Setra har opprinnelig tilhørt gården Deset 
nordre. På et porteføljekart fra 1810-20 er det avmerket 
tre setrer på vollen. Det var setring på vollen til 1960-
tallet, og vollen er holdt åpen av beiteaktivitet inntil 
nylig. 12 tufter, 5 7 rydningsrøyser og 6 steingjerder er 
registrert på vollen (Risbøl et al. 20026: 62). 

Knubblia 
Setra Knubblia ligger i en østvendt helling, ca 730-
780 moh. nordøst i regionfeltet. Det er fem stående 
seterbygninger på vollen, samt en nyere fritidsbolig. 
Vollen er åpen etter beiteaktivitet. Knubblia består av 
de to enhetene Knubblia nordre og søndre, hvor søndre 
enhet har hørt til bruket Knudsmoen, et bruk under 
gården Deset nordre. Knubblia nordre har opprinnelig 
ligget under Melgården på Deset, men tilhører i dag 
Søndre Aaser i Slemdalen. Knubblia søndre kan trolig 
føres tilbake til ca 1750, mens anleggelsen av setra 
Knubblia nordre antas gå lenger tilbake i tid. Det er 
registrert 7 tufter, 37 rydningsrøyser, 1 jernframstillings
plass, 5 kullgroper og veifar i kulturmiljøet som 
omfatter seterområdet med elva Knubba som renner 
østover mot Slemdalen. Inne på setervollen er det 
registrert 10 groper, hvis opprinnelse og bruk er 
uklar. 

Som et ledd i registreringene ble det gravd 6 
sjakter med maskin på setervollen. Det kunne imidler
tid ikke påvises noen sikre strukturer i sjaktene. Videre 
ble 2 rydningsrøyser samt en av de 10 gropene med 
ukjent funksjon snittet, for å ta ut prøver til 14C-date
ring og pollenanalyse. En av rydningsrøysene ble 14C
datert til AD 1410-1615 (T-15526). Snittet gjennom 
gropa med ukjent funksjon kunne bekrefte at dette 
var en gravd grop. Under torva ble det funnet et opptil 
20 cm tykt lag med humus, trekull og ubrent trevirke 
(Risbøl et al. 2002a: 58-60, 257). 

Kjølseter 
Kjølseter ligger sørvest i regionfeltet på 420-430 moh., 
vest for elva Østre Æra. Bilveien som går opp til 
Fjellsliseter deler setervollen i to. Det er fem stående 
bygninger på den åpne vollen øst for veien. Tre fangst
groper for elg er registrert nær setervollen. Disse 
danner sannsynligvis et fangstsystem med fire andre 
groper i sørøst, utenfor regionfeltets grenser. Kjølseter 
har hørt inn under gårdene Kilde, Sønsthagen og 
Alme. 8 tufter og 10 rydningsrøyser er registrert på 
setervollen. Det ble prøvestukket og tatt ut kullprøver 
fra 2 tufter ved registreringen. Tuftene er datert til 
henholdsvis AD 1475-1655 (bjørk og furu, TUa-
3191) og AD 1310-1420 (furu, TUa-3190). Ei røys 
på vollen, som ble tolket som ei koksteinsrøys, er 
datert til AD 1520-1660 (furu, T-15424) (Risbøl et 
al. 2002a:61-62, 67, 269). 
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Fjellsliseter 
Fjellsliseter ligger øst i regionfeltet ved elva Østre Æra, 
på 580-590 moh. Setra lå opprinnelig under Melgården 
på Deset. Et veifar forbinder setra med Deset Østseter 
i vest. I skriftlige kilder er den omtalt for første gang i 
1685. Setra skal opprinnel ig ha ligget et par hundre 
meter lenger vest for den nåværende vollen, men skal 
ha blitt flyttet på grunn av de "underjordiske". 
Setervollen har i dag stående bygninger, gjengrodd 
beitemark og blandingsskog. Nær setra er en tørrlagt 
dam og en fløtningsinnretning. Det er registrert en 
tuft og seks rydningsrøyser på vollen (Granlund 1999, 
Risbøl et al. 2001:71-72, 196). 

Styggdalseter 
Styggdalseter ligger på ca 600 moh. sørvest i regionfeltet, 
og nedenfor og øst for Deifjellskaftet. Setra har opp
rinnelig hørt inn under gården Rød. Tre bygninger 
står i dag på vollen som ellers er preget av eng og 
beitemark. Et fangstsystem for elg bestående av 24 
groper ligger hovedsakelig på en rekke sør og øst for 
seterområdet. Ni tufter er registrert på vollen, tre i sør 
og seks som ligger blant dagens seterbygninger. 
Sistnevnte tufter antas å gå tilbake til 1800-tallet. To 
av tuftene/tuftlignende formasjoner i utkanten av vol
len i sør, er datert til seinmiddelalder; yngre enn AD 
1515 (furu, T-14348) og AD 1445-1625 (furu, T-
14349). Det er videre gravd syv sjakter med maskin på 
setervollen. I denne sammenhengen ble det avdekket 
et kullag under torva over hele området. Dette kan 
trolig ses som ledd i rydding av området. Det er ikke 
påvist rydningsrøyser på setervollen (Risbøl et al. 
2000:54-56, 127, 2002a: 60). 

Bjønnsetseter/Bjørasetseter 
Setra ligger 517 moh. i søndre del av regionfeltet, vest 
for elva Vestre Æra og nord for Oskjølen. Vollen er 
delvis åpen og omgitt av granskog. Ei hytte står på vol
len i dag, mens de opprinnelige bygningene er fjernet. 
Setra er avmerket med to voller på et kart fra 1802. 
Det er registrert åtte tufter og 13 rydningsrøyser på 
Bjønnsetseter (Risbøl et al. 2001:72 , 217, 2002a:64). 

Mårlia 
Mårlia, som ligger øst i regionfeltet på 560 moh. , er et 
nedlagt småbruk med stående bygninger. Området er 
preget av gjengrodd eng og dyrka mark. Stedet ble 
ryddet rundt 1830 og var bebodd frem til etter 2. 
verdenskrig. Tre småbruk har opprinnelig ligget på 
plassen. Ved registreringene ble det funnet to tufter og 
over 40 rydningsrøyser i området. Tuftene som ligger 
nær de stående bygningene, er fra nyere tid og kan 
trolig relateres til rydning på stedet. Det er ikke noe 
som taler for at stedet har blitt ryddet og tatt i bruk før 
1830-tallet (Nilsen 1950:341ff, Risbøl etal. 2000:54-
56, 118) . 
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Bergset 
Bergset ligger på 530-560 moh. ovenfor en sørvendt, 
bratt skråning vest i regionfeltet. Det er god utsikt 
over Deset og Rena elv fra setra. På vollen står seks 
bygninger. Bergset er kjent som vår- og høstseter for 
Gjetvoldstu, Nordre Deset. Nord for veien og bygningene 
har det også vært seter for Knucsmoen. Her er det 
registrert tufter og rydningsrøyser, og kan muligens 
være spor etter den eldste ryddingen i dette området. 
Det er registrert steingjerder, åtte rydningsrøyser, to 

tufter og ei vannrenne (Lillevold 1971 , Risbøl et al. 
20026:61-62, 72). 

Nyseter 
Nyseter ligger på ca 470 moh. i søndre del av region
feltet, vest for elva Vestre Æra. Av bygninger på den 
åpne setervollen, er det i dag et sammenrast fjøs og to 
koier. Setra er avmerket på et kart fra 1810-20. I 
kulturmiljøet tilknyttet området, inngår tufter og 
rydningsrøyser samt to jernframstillingsplasser og 
kullgroper (Risbøl et al. 2002a:62, 266). 

Setervoll Registrerte kulturminner 

Rødseter 
4 tufter 
Ca 90 rydningsrøyser 

Deset Østseter 
7 tu fte r 
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FORSKNINGSHISTORISK BAKGRUNN 

I Hedmark finnes røysfelt i jordbruksbygda, i skogs
områder og i tilknytning til setrer som er brukt i 
moderne tid. Arkeologiske undersøkelser kan tyde på 
at røysfeltene har vært lengst i bruk på Indre Østlandet. 
Dateringer viser en brukstid fra bronsealder og fram 
til seinmiddelalder og inn på 1600-tallet (Holm 1995, 
1999a, 19996) . Også i Sverige er det de senere årene 
gjort en del forskning på rydningsrøyser. Ulike meto
der har vært benyttet, eksempelvis fosfatkartlegging, 
sjaktgraving og flateavdekking, også i skogsmark 
(Gren 1989, Widgren 1997, Myrdal-Runebjer & 
Nilsson 1998). 

Ifølge skriftlige kilder kan seterbruket følges til
bake til middelalderen. Bjørn Hougen har diskutert 
problemstillingene i sin avhandling "Fra seter til gård", 
og mener at seterbruket kan føres tilbake til merovinger
tid eller tidligere. Hougen mener at setring har vært en 
måte å øke gårdens produksjon på (Hougen 1947:256, 
260). Reinton (1961 :66-67) søker seterbrukets røtter 
i det indoeuropeiske jordbruksfolkets kulturspredning. 
Sandnes (1989) mener at behov for vinterfor var en 
viktig drivkraft bak etableringen av setrer, og at 

Datering Merknad 

Utgravinger 2004-2006 

2 ildsteder 
(Melgårdseter og 

26 rydningsrøyser 
Rydningsrøys: AD 1450-1640. Utgravinger 2003-2004 

Søgårdsvollen) 
1 brønn 
27 tufter 

Løsset Nordseter 69 rydningsrøyser Vernesone 
12 stein_gjerder 
12 tufter 

Deset Nordseter 
57 rydningsrøyser 

Vernesone 
6 steingjerder 
2 mulige gravrøyser 
7 tufter 

Knubblia 37 rydningsrøyser Rydningsrøys: AD 1410-1615. Vernesone 
10 groper 

8 tu fte r 
To tufter: AD 1475-1655, AD 

Kjølseter 
10 rydningsrøyser 

1310-1420. Vernesone 
Koksteinsrøys: AD 1520-1660. 

J7jellsliseter 
1 tuft 

Vernesone 
6 rydningsrøyser 

Styggdalseter 9 tufter 
To muLige tu fter: AD 1515, 

Vernesone 
AD 1445-1625 

Bjørasetseter 
8 tufter 
13 rydningsrøyser 

Mårlia 
2 tufter 

Nedlagr småbruk 
40 rydningsrøyser 
2 tufter 

Bergset 
8 rydningsrøyser 

Vernesone 
Steingjerder 
1 kilde, 1 vannrenne 

Nyseter Seterbygningene er revet 

Tabell 21: Setrer i regionfeltet. (Opplysninger er hentet fra Risbøl et al. 2000:54-56, 2001 :71-73, 78, 2002a:58-69, 20026:62-
64, 73) . 
Tab le 21: Shielings in the training area. (Information from Ris bøl et al. 2000: 54-56, 2001: 71-73, 78, 2002a:58-69, 20026:62-
64, 73) . 
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0 2 500 5 000 Meters 

Figur 133: Karr over setrer i Gråfje llområder. 
Figure 133: Map showing shielings in the Gråfjell area. 
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seterbruket først ble etablere på 1100-1200-tallet, 
men opphørte under agrarkrisen i senmiddelalderen. 
Nyere tids seterdrift ser han i sammenheng med 
befolkningsøkning på 1500-1600-tallet. 

Gårdsnavn kan også være til hjelp for å belyse 
senenes datering. Gårder med etterleddet -set, tolket 
som bosted eller tilholdssted, er trolig ryddet i viking
tid eller i århundrene før. Interessante i denne sam
menhengen, er gårdene Deset og Løset i Renadalføret. 
Den eldste betydningen av set-navnet kan henspeile 
på engmark, for eksempel slåtteng eller lignende. 
Nyetablering av gårder skjedde ofte på eldre enger og 
bleset-gårder. Deset og Løset kan opprinnelig ha fun
gere som setrer for eldre gårder langs Glomma lenger 
sør (Harsson 2000:9-10). 

Det er gjort få arkeologiske undersøkelser på 
setrer i Norge. Undersøkelser på Vestlandet viser beite
bruk i seterområder tilbake til bronsealder og tidlig 
jernalder. Tufter i seterområdene kan være både for
historiske og etterreformatoriske (Skrede 2005, Bjørgo 
et al. 1992, Randers og Kvamme 1992, Risbøl et al. 
2001, Austad eta!. 2001). I forbindelse med det tverr
vitenskapelige prosjektet "Settlement, shieling and 
landscape", i Backa i nordre Varmland i Sverige, har 
landskapsutviklingen gjennom de siste 2000 år blitt 
studere. Her ser det ut til at agrar utmarksbruk, som 
beite og slått, har økt samtidig som andre aktiviteter, 
det vil si jernvinne og anlegg av fangstgroper, minket 
rundt 1200-tallet (Emanuelson 2001, Emanuelson et 
al. 2003:85-86). På setra Vivallen i Harjedalen, 
Sverige, har Zachrisson (1997) funnet samiske graver, 
koksteinsmøddinger og rester etter to gammer som er 
datert til vikingtid og middelalder. Fra 1700-tallet finnes 
det flere kilder fra Rørosområdet som forceller at 
bønder tok i bruk samenes gamle reintrøer som seter
voller (Fjellheim 1999: 117) . 

Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor langt 
tilbake i tid vi kan føre setring som bruksform i Norge. 
Historisk sett er norsk gårdsdrift knyttet til seterbruk. 
Mange nye setre ble anlagt i "seterbrukets storhets
periode" på 16- og 1700-tallet. Dette var en periode 
med ekspansjon i jordbruket, og husdyrhold ble en 
stadig viktigere del av drifta. Et rikt arkivmateriale gir 
et innblikk i forho ld knyttet til datidas seterbruk. 
Blant annet kan man lese om mange konflikter om 
beiterett som havnet i rensprotokollene. Slik vi kjen
ner seterdrifta i nyere tid, var den en del av høstings
bruket hvor ressursutnyttelse og utmarksbeite sto sentralt. 
På Østlandet var fullseterbruk vanlig, med sommer
opphold på setra og foredling av melkeprodukter. Flere 
gårder hadde også høst- og vårseter. Seterdrifta som 
man kjenner den fra 1600-1700-tallet, fortsatte som en 
del av jordbruket helt til inn på 1900-tallet, da det ble 
etablere meierier og setrene etter hvert gikk ut av bruk. 

Pollenanalytiske undersøkelser fra Østlandet 
viser at det har foregått beite i utmark og fjell tilbake i 
forhistorisk tid. Pollenanalyse utført i forbindelse med 
Rødsmoprosjektet viser til husdyrbeite og jordbruk i 
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stein- og bronsealder. Det samme er påvist i forbindelse 
med pollenanalyse fra en rekke andre lokaliteter i 
Oppland og Hedmark (Høeg 1996). 

Seterbruk i Åmot 
Seterbruket i Åmot kan ifølge skriftlige kilder følges 
tilbake til middelalderen. Flere opplysninger får man 
fra matrikler. I matrikkelen fra 1661 nevnes 25 setre i 
Åmot, og av eksaminasjonsprotokollene fra 1723 går 
det fram at så mye som 95,45 % av bondebefolkningen 
i Midt-Østerdalen, var seterbrukende. Det vil si at 96 
% av gårdene i Åmot hadde seter på det tidspunktet. 
Ved den nasjonale kartleggingen av seterbruk ble det 
registrert 175 setre i kommune i 1938, hvorav 101 var 
i bruk (Sanderød 1996:69ff) . På 1700-1800-tallet 
vokste husmannssystemet fram , og folketall, gårds
bruk, nyrydding av seerer og størrelsen på buskap økte. 
Det hendte at husmenn leide setrer, og noen steder fikk 
de lov å rydde egen seter i utkanten av setervollen. 
Eksempler på dette i Gråfjellområdet, er på Deset 
Nordseter og Søgårdsvollen (Deset Østseter). 
Setertellingene fra 1907-1939 forteller om nedgang i 
driften. Etablering av meierier i bygdene og introduk
sjonen av kunstgjødsel har trolig være hovedårsakene 
til nedleggingen. Den siste setra som var i bruk i Åmot, 
var Kjølseter i Gråfjellområdet, hvor det var drift helt 
inn på 1990-tallet (Reinton 1961:271-272, 318,437, 
Risbøl et al. 2002:83-94). 

Arkivmateriale om setrer kan fortelle om kon
flikter på grunn av økt press på utmarksressursene i 
Åmot på 1600-1700-tallet. Det oppsto konflikter 
både mellom folk i Åmot og i forhold til folk fra 
Hedemarken. På Hedemarken var det stort press på 
områder og bøndene fra flatbygda som ville ekspan
dere østover (Sanderød 1996:69). 

I forbindelse med de arkeologiske undersøkel
sene på Rødsmoen i Åmot, ble setervollen på Stavlia 
undersøkt gjennom sjakting og flateavdekking 
(Bergstøl 1997). Før Gråfjellprosjektet var dette en av 
de første og eneste arkeologiske undersøkte setrene i 
østlandsregionen . Dateringer fra en mulig branntomt 
etter hus og et par ildsteder, tyder på at setra kan ha 
vært tatt i bruk ved slutten av vikingtiden/begynnelsen 
av middelalderen. Beiteindikatorer påvist i pollen
prøver som ble tatt i et myrområde ved setervollen, 
tyder også på at setra var i bruk i tidlig middelalder. 
Det er et åpent spørsmål om Stavlia opprinnelig ble 
tatt opp som seter eller gård (Bergstøl 1997:27-33). 

TVERRVITENSKAPELIG SAMARBEID OG 
NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER VED SETER
UNDERSØKELSENE I GRÅFJELLOMRÅDET 

Vedsartsbestemmelse og 14C-datering 
Det ble tatt ut kullprøver ril vedarcsbestemmelse og 
14C-datering i sammenheng med rydningsrøyser, jord
profiler, brønn, tufter og bygningsspor som ble synlige 
etter avdekking. Formålet var å forsøke å fange opp 
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bruksmønstre over tid. Vedartsanalyser er foretatt av 
Helge I. Høeg, statsstipendiat tilknyttet Kulturhistorisk 
m useum. 14C-analyser er gjort av Nasjonallaboratoriet 
for radiologisk datering, NTNU, Trondheim. 

Pollenanalyse 
Det er analysere pollenserier fra ulike kontekster på 
Røysfeltet ved Rødseter og Deset Østseter. 
Pollenanalysen er utført ved Arkeologisk museum i 
Stavanger av forsker dr. scient Thyra Solem og dr. 
scient Barbara Sageidet (Solem 2006, Sageidet 2006a) . 
Pollenprøvene ble i hovedsak tatt fra profiler med 
dyrkningslag og fra rydningsrøyser. I tillegg er det 
analysert pollenprøver fra gammel markoverflate 
under en kullgrop, en brønn og en fangstgrop (Fg.13/ 
R) som var gjenfylt med rydningsstein. Før prøvetaking 
ble profilene renset ovenfra og ned. Pollenprøvene ble 
tatt nedenfra og opp, for å unngå forurensning av 
prøvene. Det ble tatt prøver med 5 cm mellomrom, 
med små reagensrør, som ble stukket inn i profi len. 
De fleste pollenseriene gikk fra topp til bunn av 
kulturlaget og ned i antatt undergrunn. 

Pollenanalytiske undersøkelser av 
sedimentsøyler 
I forbindelse med registreringene i Gråfjellområdet, ble 
Arkeologisk museum i Stavanger engasjert for å utføre 
en naturvitenskapelig forundersøkelse. Formålet med 
undersøkelsen var å kunne sammenstille hva som var 
kjent om vegetasjonshistorie i området fra tidligere 
undersøkelser. Videre å utføre feltarbeid for å kunne 
datere myrenes bunnsedimenter ved hjelp av 14C-date
ringer og pollenanalyse, og å lage problemstillinger for 
videre arbeid i området med hensyn til vegetasjons
historie og fortidig menneskelig aktivitet. Arbeidet har 
omfattet uttak av sedimentsøyler fra ulike lokaliteter 
og å utføre pollenanalyse av flere av disse. Sedimentsøyler 
er tatt på Deset Østseter, Fjellsliseter og Styggdalseter 
med sikte på å få kunnskap om generell vegetasjons
utvikling, kulturhistorie og seterhistorie. Resultater fra 
undersøkelsen av sedimentsøylen fra Deset Østseter 
tyder på at seterdriften ble etablere i tiden AD 1450-
1615, men menneskelig påvirkning av området kan gå 
helt tilbake til tusentallet før Kristus. Sedimentsøylen 
fra Fjellsliseter og øvre del av søylen fra Styggdalseter, 
er ikke bearbeidet (Bjune i Risbøl et al. 2000: 130-147, 
Solem i Risbøl et al. 2002a:290-303) . 

I forbindelse med utgravingene på Røysfeltet 
ved Rødseter, var det av interesse å ta ut sediment
søyler ved lokaliteten for pollenanalyse. Tre sediment
søyler ble tatt ut i en myr ca 500 m sørøst fra Røysfeltet, 
som var det nærmeste myrområdet i forhold til loka
li teten . Det ble utført pollen- og torvstratigrafisk 
analyse av sedimentsøylene (Griffin et al. 2004) . 

Jord-mikromorfologisk analyse 
Jord-mikromorfologisk analyse av tynnslip er utført 
av dr. seien t Barbara Sage idet ved Arkeologisk museum 
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i Stavanger (Sageidet 20066) . Analysen brukes for å 
påvise endringer i jordprofiler og beskrive og tolke lag 
og strukturer i jordsmonn. Metoden kan blant annet 
brukes til å undersøke om det har vært dyrket og 
påvise gjødsling (Sageidet 2004) . 

Makrofossilanalyse 
Makrofossil- eller planterestanalyse av jordprøver er 
utført ved Arkeologisk museum i Stavanger av første
amanuensis Kerstin Griffin (Griffin 2006) og ved 
Institutionenforkvarcargeologi,StockholmsUniversitet, 
av arkeobotanist Mats Regnell (Regnell 2006). Griffins 
rapport viser til prøvenes innhold av både forkullede og 
ubrente frø, samt funn av insekter. Regnell viser bare til 
funn av forkullede frø i sin rapport. Ubrente frø og 
frukter i prøvene må betraktes som resente. 

Osteologisk analyse 
Det er utføre osteologisk analyse av et utvalg brente og 
ubrente bein som ble funnet under graving i tufter på 
Rødseter og Deset Østseter. Analysene er utført av 
forsker Anne-Karin Hufthammer ved Arkeologisk 
museum i Stavanger (Hufthammer 2005, 2006). 

Arkeometallurgisk analyse 
Det er utføre arkeometallurgisk analyse på en heste
skosøm fra Tuft II, Røysfelt II på Rødseter, ved 
Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) i Uppsala 
(Grandin et al. 2006). Formålet med analysen var å 
undersøke jernets kvalitet og sammensetting, samt 
relasjonen generelt til jerngjenstander funnet i tufter 
og dyrkingsområder, og den eventuelle sammenhengen 
med jernframstilling i Gråfjellområdet (se også 
Rundberget 2007: kap.7). 

Magnetometer 
Undersøkelser med magnetometer er utføre av Dr. 
Tatyana Smekalova og førsteamanuensis Sergej 
Smekalov, Universitetet i St. Petersburg. Magnetometer 
er et instrument som måler anomalier (avvik) i jordens 
magnetfelt, og er et godt hjelpemiddel for å lokalisere 
ikke synlige kulturminner som gir slike anomalier, som 
for eksempel kokegroper, ildsteder samt kulturminner 
tilknyttet jernframstilling som røsteplasser, brent leire 
og lignende. Magnetometerundersøkelser ble foretatt 
på Røysfeltet ved Rødseter (Smekalovs 2005) . 

Metallsøk 
Metallsøk ble utføre av Thomas Mosveen ved Norges 
Metallsøkerforening. Metallsøk ble foretatt både i 
Rødseterområdet og på Deset Østseter. 

PROBLEMSTILLINGER 

I prosjektplanen (Amundsen et al. 2003) og i løpet av 
utgravingene ble følgende problemstillinger formulert 
i forhold til undersøkelsene i seterområder i 
Gråfjellområdet: 
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• Datering: Etablering og bruksfaser i seterområdene. 
• Tuftenes alder og funksjon . Forholdet mellom de 

ulike tuftene, og forholdet til fossile dyrkningsspor. 
• Forholdet mellom bosetning, beitebruk og dyrki ng. 

H ar bruken av området blitt endret over tid? 
• Når ble jordbruk etablert på Rødseter, og hvordan 

ble det drevet? 
• Hvordan var byggeskikken og hvilken funksjon har 

de ulike bygningene hatt? 
• Forholdet mellom aktivitetssporene i seterområdene 

og fangs t, jernframstilling og tjæreframstilling. 
• Hva er forholdet mellom seterdrift og spor etter 

beitebruk og åkerbruk i steinalder og bronsealder? 
• Hva skjer med seterområdene i seinmiddelalderen? 
• Finnes det spor etter fast bosetting i områdene? Kan 

dette skilles fra spor etter sesongbosetting? 
• Kan det avgjøres om aktivitetssporene kan knyttes 

til gård eller seter? 

B ESKRIVELSE AV LOKALITETENE 

De fø lgende beskrivelsene og resultatene av under
søkelser av kulturminner i seterområdene, bygger på 
utgravingsrapportene for Rødseterområdet (Hildre 
20066, Pettersson 2006a) og Deset Østseter (Skrede 
2003, Pettersson 20066). 

R øDSETEROMRÅDET 

I NNLEDNING 

Registreringer i Rødseterområdet ble utført i tids
ro mmet 2000-01. Den største funnkategorien var 
rydningsrøyser, som det ble funnet ca 90 av. Mange av 
røysene lå i større konsentrasjoner. Røysene ble definert 
som nyere tids kulturminner, men det ble påpekt at 
noen av de mindre røysene kunne være eldre. Også 
fi re tufter ble registrert. Disse ble antatt å være fra 

Cnr. Felt 
Undersøkte 

kulturminnetyper 
53915- Rydningsrøyser, 
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nyere tid. Av automatisk fredete kulturminner, var det 
registrert en gravrøys. I kulturmiljøet ved Rødseter er 
det et fangstanlegg for elg, en jernframstillingsplass og 
kullgroper (Risbøl eta!. 2001:72-73, 2002:64) . 

Det ble innledningsvis i 2004 foretatt en befaring 
av Rødseterområdet med registrerte kulturminner i 
form av rydningsrøyser, for urvelgelse av aktuelle 
undersøkelseområder. D et ble i denne forbindelse 
på vist syv tufter (Tuft I-VI I) og flere rydningsrøyser 
som ikke tidligere var registrert i området. Ytterligere 
en tuft (Tuft VIII) ble påvist i 2005. 

Undersøkelsesområdet, som ligger mellom 
Rødsetergården og Rødsetervolla, omtales som 
Røysfelret. Ut fra fordelingen av kulturminner, topo
grafiske forho ld og feltgrenser, ble Røysfeltet inndelt i 
flere felt : Røysfelt I-V, samt Område VI og 
Rødsetervolla (fig . 13 5 og 136). 

UNDERSØKELSESMETODER 

Rydding av undersøkelsesområdet 
D a kulturminnene lå konsentrert i plantet granskog, 
var det nødvendig med avskoging og rydding før 
undersøkelsene kunne settes i gang. Avskoging ble i 
2004 foretatt med hogstmaskin på Røysfelt I, II , og 
III. Ytterligere områder ble avskoget i 2005. Trær og så 
mye kvist som mulig, ble fjernet maskinelt. 
Ryddearbeidet måtte også utføres manuelt. Til sammen 
ble over 15 000 m 2 avskoget i 2004-05 . Områdene 
innenfor ble definert som feltgrenser. 

Avskogingen i Rødseterområdet ble utført med 
hogstmaskiner både med og uten kjetting. I størst 
mulig grad sto hogstmaskinen i utkanten av under
søkelsesområdet og hentet ut trær. Etter hvert som det 
ble behov for å komme inn på åkerflatene og mellom 
rydningsrøysene for å fjerne trær, kjørte hogstmaskinen 
på bunter av bar og kvist som den la foran seg. Denne 
fremgangsmåten var meget vellykket da man unngikk 

Gård/bruk Feltleder Tidsrom 

02.06.-16.07., 02.08.-
53920, 

Rødseter 
åkerflater, brønn, Rødsberget/ Rødssæteren, 

Nina Hildre 
03.09.2004 og 20.06. 

54460- foru ndersøkelse av 39/ 13 -18.08.2005. 
54461 tufter 172 dagsverk 
53915-
53916, 
53919-

Rødseter Tufter, brønn, røyser 
Rødsberget/ Rødssæteren, Susanne 25.05.-29 .07 .2005. 

53920, 39/ 13 Pettersson 222 dagsverk 
54469-
54478 

53927-
D eset Østseter 

Tufter, røyser, 
D eset Mellem/ 

Susanne 01.06.-10.10.2004. 
(Melgårdseter, Melgaarden, 37 / 1 og Deset 

53939 
Søgårdsvollen) 

kullgroper 
Søndre/ Deset Søndre, 38/ 2 

Pettersson 250 dagsverk 

53348- Deset Østseter 
Tufter, røyser 

D eset Mellem/ 
Marit A. Skrede 

10.06.-29.08.2003. 
53356 (Mel gårdseter) Melgaarden, 37 /1 205 dagsverk 

Til sammen 

Tabell 22: Oversikt over undersøkte kulturminnetyper ved Rødseter og D eset Østseter. 
Table 22: Overview of the investigated si tes at Rødseter and Deset Østseter. 

Rødseter 394 dagsverk 
Deset Østseter 455 dagsverk 
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Figur 134: Flyfoco over Røysfel ter ved Rødseter. På bilder nederst ril venstre ses Rødsetergården ril venstre, Røysfelter i midten 
og Deifjeller i bakgrunnen . 
Figure 134: Aerial phoco of Røysfeltet ar Rødseter. Borcom left: The Rødseter farm is seen co the left and the area wirh cle
arance cairns and house platforms - Røysfel ter - is seen in the middle. Deifjell er in the background. 

ødeleggelse av strukturer og minimal slitasje på under
grunnen. Ryddearbeidet etter avskogingen, som besto 
i fjerning av kvist og bar samt grundig raking, var tid
og ressurskrevende. Hele undersøkelsesområdet med 
unntak av Røysfelt III, ble ryddet på denne måten. 
Røysfelt III ble etter avskoging ryddet utelukkende 
ved hjelp av gravemaskin, hvilket viste seg å være 
effektivt. Dette var imidlertid et avgrenset og lite 
område, med få strukturer som kunne ødelegges. 
Ryddearbeidet må vurderes som vel investert tid og 
gjorde planleggingen av det videre arbeidet lettere: 

1 44 

Det ga oversikt over de allerede kjente fossile dyrkings
spor og tufter i området, i tillegg til at det ble gjort 
fl.ere nyregistreringer underveis. Det gjaldt spesielt 
små, lave rydningsrøyser som dukket opp ved raking. 
Det kan også nevnes at en dyptliggende røys først ble 
synlig etter at hogstmaskinen hadde kjørt over den. 
For å få fram vaiasjonen i røysfelt er rydding i forkant 
av graving nødvendig, noe som ofte har vært under
vurdert ved mindre undersøkelser. En lignende variasjon 
av røyser kan også finnes på andre røysfelt, som ikke er 
blitt så grundig undersøkt (jf. Holm 2005) . 
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Figur 135: Kart over Rødsecerområdet. 

Figure 135: Map showing che Rødserer area . 
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Figur 137: Rydding av Røysfeltet før undersøkelsene. 
Figure 137: Clearing of the area before excavation. 

Utgravingsmetode og dokumentasjon 
Åkerflater, rydningsrøyser og en brønn ble i hovedsak 
undersøkt ved maskingravde sjakter med påfølgende 
dokumentasjon av profiler. De fleste tuftene ble avtorvet 
manuelt, mens co ble avcorvet maskinelt (Tuft VII og 
VIII). Videre undersøkelse av tuftene ble foretatt gjennom 
en kombinasjon av stratigrafisk graving, håndgravde 
og maskingravde sjakter som ble dokumentert i plan 
og profil. Da tuftene i hovedsak var spor etter lafte
bygg oppført på syllsceiner og/eller voller på mark
overflaten, nødvendiggjorde dette graving av sjakter 
for å kunne fange opp for eksempel bygningenes 
avgrensning og lagskiller. 

Det ble også foretatt maskinell avdekking av 
åkerflater og rundt tufter, hvilket omfattet et areal på 
totalt 2240 m2

• Alle sjakter, felegrenser og strukturer 
ble digitale innmålc. Digital innmåling ble også fore
tatt av trekullprøver, gjenstandsfunn, lag i tufter og 
strukturer funnet under dyrkningslag. I alle sjakter 
gravd gjennom rydningsrøyser og åkerflater på Røysfele 
I og II , ble en av lengdeprofilene tegnet i 1 :20. På 
Røysfele III , IV og V og Rødsetervolla ble utsnitt av 
lengdeprofiler tegnet. Profiler gjennom tufter ble 
tegnet i målestokk 1 :20 og enkelte i 1: 10. Undersøkte 
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Figur 138: Dokumentasjon av profil gjennom 
rydningsrøys. 
Figure 138: Documentation of a section through a clearance 
cairn . 

strukturer under dyrkningslag og sjakter gjennom tuf
ter på Røysfele II , ble også dokumentert ved profil
tegning. Alle strukturer innenfor de definerte felt
grensene, ble fotografert. I tillegg ble det tatt 
oversiktsbilder og flyfoto . Snittede strukturer ble foto
grafert i profil , mens der ble tatt nærbildeserier av alle 
sjakter gjennom åkerlag og rydningsrøyser. Kontekster 
for uttak av pollenserier fra profiler, ble også dokumentert 
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ved foto . Det ble videre foretatt undersøkelse med 
magnetometer og brukt metallsøker over store deler 
av Rødseterområdet. Utgravde masser ble ikke såldet, 
da det ikke var tilgang på vann i området. 

Undersøkelser av rydningsrøyser, åkerHater, 
brønn, veifar, mulig gravrøys samt sjakting i 
2004-2005 
Rydningsrøyser og åkerflater ble undersøkt på Røysfelt 
I, Il og Ill i 2004. Undersøkelsene fortsatte i 2005 på 
Røysfelt I og Il og i nye avskogede områder, på hen
holdsvis Røysfelt IV og V Til sammen ble 14 lange 
sjakter gravd med maskin, de fleste gjennom åkerflater 
og rydningsrøyser. Mindre sjakter ble gravd for å snitte 
rydningsrøyser enkeltvis. To rydningsrøyser ble snittet 
manuelt. Det ble videre undersøkt en brønn og en voll 
rundt en etterreformatorisk brønn, og et veifar ved 
hjelp av maskingravde sjakter. I forbindelse med 
utgraving av en fangstgrop, Fg.13/R (Hildre 2006a) , i 
Område 6, ble en mindre del av åkerflaten flateav
dekket. Parallelt med undersøkelsene av røysfeltene, 
ble det gravd i alt fem søkesjakter med gravemaskin på 
jordene nord for Rødsetergården. Dette arbeidet ble 
raskt avsluttet da det ikke ble avdekket strukturer eller 
gjort funn. Ifølge Johan Persson, som var den siste 
gårdbrukeren på Rødsetergården, var jordene bearbeidet 
med bulldoser i moderne tid. Det ble også gravd en 
sjakt på Rødsetervolla. Det ble også undersøkt en røys, 
registrert som mulig gravrøys, sørøst for tunet ved 
Rødsetergården . Denne ble undersøkt manuelt og 
maskinelt. 

Undersøkelser av tufter i 2004-2005 
En forundersøkelse ble i 2004 foretatt av seks tufter 
(Tuft I-VI) på Røysfelt II ved avtorving og/eller manu
elt gravde sjakter. Det ble også tatt ut kullprøver til 
14C-datering. Sjaktene som var 1 m brede og av varier
ende lengde, ble gravd stratigrafisk. Sjaktene ble gravd 
gjennom veggvoller og gulvflater. I Tuft I ble et 
hjørneildsted med en overliggende rydningsrøys også 
undersøkt. I 2005 ble tuftene innledningsvis gravd 
manuelt, med påfølgende maskinell graving i og rundt 
tuftene. I alt 23 av 29 sjakter ble gravd maskinelt gjen
nom tufter og andre strukturer. 

Undersøkelse med magnetometer og metallsøk 
Tayana og Sergei Smekalovs utførte i 2005 søk med 
magnetometer over deler av Røysfeltet, nærmere 
bestemt Røysfelt I, II, IV og V (Smekalovs 2005). 
Metallsøk ble foretatt av Thomas Mosveen, Norges 
Metallsøkerforening. Områder i og mellom tuftene og 
åkerflatene, ble gått over med metallsøker. 

POLLENANALYflSKE UNDERSØKELSER AV TORVSØYLER 

I forkant av undersøkelsene Røysfeltet, var det av 
interesse å ta ut sedimentsøyler på lokaliteten for pollen
analyse. Det nærmeste myrområdet lå imidlertid 500 
m sørøst fra Røysfeltet, og tre torv- og sedimentsøyler 

¼ria 64 

ble tatt ut her. Det ble utført pollen- og torvstratigrafisk 
analyse av søylene. Fra ca Kr.f. er det funnet gran
pollen, samt pollen av beiteindikatorer som burot, 
korgplaneter, smalkjempe, engsyre og brennesle. Fra 
40 cm-nivået foreligger en datering til AD 1200-1260, 
hvor det også ble funnet et pollenkorn av rug. Rug er 
vindbestøvet, og kan ha blåst inn fra et større område. 
Åkerugras ble ikke registrert. Da prøvelokaliteten lig
ger et stykke fra Røysfeltet kan ikke pollendiagrammet 
uten videre relateres til dette området (Griffin et al. 
2004). 

TOPOGRAFI, LOKALHISTORIE OG KULTURMILJØ 

Rødsetergården og setervollen Rødsetervolla ligger i 
sørlig del av skytefeltet, sørøst for Deifjell og nordøst 
for Deisjøen. Gården ligger på 435 moh. Rundt gården 
er det oppdyrkede områder, mens det er granskog i 
nord og nordøst. Rødsetervolla ligger 300 m nordøst 
for gården på 475 moh. Setervollen er åpen og gress
kledd og omgitt av granskog. Fire stående bygninger 
ligger spredt på Rødsetervolla. Mellom gården og 
setervollen ligger ei hytte. Sør for gården og dyrka 
mark er terrenget kupert, med furumoer og småbjørk. 
Sør for bilveien til Rødseter er det myrområder og 
furumoer. 

Den største konsentrasjonen av rydningsrøyser, 
ligger nord for Rødsetergården. Dette området omtales 
som Røysfeltet. Fra Røysfeltet er det vidt utsyn, blant 
annet til Deisjøen. Beliggenheten i en solvendt 
skråning kan karakteriseres som typisk for røysfelt. 
Det lokale klimaet på Røysfeltet er godt, og jordsmonnet 
er selvdrenerende. Boniteten i området er høy, delvis 
med dyrkingsjord klasse A, hvilket også er vanlig på 
røysfelt. Sammenlignet med andre røysfelt er høyden 
over havet gjennomsnittlig. Her kan nevnes at i Vardal , 
på vestsiden av Mjøsa i Oppland, varierer røysfeltenes 
høyde over havet fra 200-600 m (Holm 1995:52-53). 
Røysfeltet på Einang, Valdres i Oppland, ligger på ca 
600-750 moh. (Slomann 1971:88, Pedersen 1990). 

Grunnforholdene i området utgjøres av et lag 
løs morenemasse (avsmeltningsmorene) over hard 
bunnmorene. Området har vært plantefelt for gran 
hvilket har medvirket til forsuring av jordsmonnet. 
Dette kunne observeres ved at det var dannet et 
urvaskingssjikt under det tynne vegetasjonsdekket 
over hele feltet. Åkerjord, slik som på Røysfeltet, eller 
annen jord som jevnlig tilføres gjødsel, får ikke en 
naturlig jordsmonn utvikling, det vil si at den utvikler 
ikke podsolprofiler med urvaskingssjikt og utfellings
sjikt. Granskogen har dermed påvirket jordsmonnut
viklingen på Røysfeltet i den senere tid. Trærne i det 
avskogede plantefeltet hadde en alder på anslagsvis 
30-50år. 

Under utgravingene på Røysfeltet ble det enkelte 
steder i undergrunnen observert gleidannelser, det vil 
si utfellinger av jern og mangan. Dette oppstår på steder 
der fuktighetsforholdene veksler mye gjennom året. 
Gleidannelsene fremstår som gule eller rustfargede 
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flekker/" marmoreringer" i sonen mellom høyeste og 
laveste grunnvannstand, og kan til forveksling ligne 
fragmenterte sjikt med utfelling. Gleidannelser ble 
blant annet observert i Tuft Ill på Røysfeltet (Greve et 
al. 1999:71-72, Østeraas 2004) . 

Lokalhistorie 
Rødseter har fått navnet etter gården Rød på 
Rødsmoen. Rød kan ifølge skriftlige kilder være en 
middelaldergård. Gårder med navnet Rød eller Rud 
henspeiler på rydning (i skogen) er trolig ryddet i 
middelalderen. I Åmot bygdebok opplyses det at 
gårdsnavnet ble skrevet Rud helt til begynnelsen av 
1600-tallet, da formen Rød skal ha blitt brukt for 
første gang. Rødseter som seternavn antas å være 
relativt nytt, i likhet med andre seternavn. Enkelte 
seternavn vi kjenner i Åmot kommune i dag, kan 
være fra høymiddelalderen , selv om det ikke finnes 
skriftlige kilder som bekrefter dette (Lillevold 
1967:367, Narmo 2000:112, Harsson 2000:11, 14, 
Holm 2005). 

Tidlig på 1700-tallet ble gården Rød på 
Rødsmoen delt i tre bruk; Rød Mellom, Søndre og 
Nordre. Alle gårdene på Rød har hatt setrer i 
Rødseterområdet, nærmere bestemt ovenfor og nord 
for gården og på Rødsetervolla. Setrene het 
Svensberget, Midtre Rødåsen, Nordre Rødåsen, 
Søndre Rødåsen, Søndre Rødsbakken, Nordre 
Rødsbakken og Hansbergvollen. I dag står bare et 
par laftede fjøs, ei hytte og noen få hus igjen i seter
grenda. Gården Rød Mellom skal på grunn av frost 
ha blitt flyttet til Rødseter i 1822, samme sted som 
dagens gårdstun. Forut for flyttingen lå setra på dette 
stedet. Etter flyttingen av gården fortsatte seterdriften 
i nærheten. Det skal ifølge Åmot bygdebok ha vært 
husmannsfolk på Rødseter før 1822 (Risbøl et al. 
2001:72, Lillevold 1967:370, 389). Johan og 
Ragnhild Persson overtok gårdsdriften på Rødseter i 
1982, og var de siste brukere på gården. Johan 
Persson har bidratt med nyttig informasjon om 
gårds- og seterdriften i området i nyere tid. Når det 
gjelder opp- og bearbeidingen av dyrka mark i senere 
tid, ble det brukt bulldoser og jordbruksredskap som 
sannsynligvis har fjernet eventuelle spor under dyrka 
mark. På jordet i nord, ovenfor Rødsetergården, skal 
det tidligere ha vært rydningsrøyser. Disse er ryddet 
vekk og dumpet i skråningen i utkanten av jordet i 
sørvest. Ei tuft som var registrert på Røysfelt Ill (ID 
1024078) skal ifølge Persson ha vært ei løe som til
hørte setra Rød Mellom. Løa ble revet på 1980-tallet. 
Det skal ha blitt dyrket i området rundt løa. Fra 
1900-tallet var det en potetåker nordøst for Røysfelt 
V. I områdene Røysfelt I og Il har det vært slåtteeng 
frem til 1930-tallet da området ble plantefelt for 
gran. 

De fleste av rydningsrøysene i området gir inn
trykk av å være gamle (eldre enn ca 1750), men en 
del av røysene er tilført stein i nyere tid. Dette kan 
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ses som potetstore stein på toppen av røysene eller 
som større stein som trolig er spettet opp fra en gress
dekket mark i forbindelse med slått. Imidlertid vet 
man lite om hvordan rydningsrøyser og åkrer så ut i 
perioden 1500-1850. Det er derfor vanskelig si noe 
konkret om alder på røysene ut fra utseende (jf. 
Holm 2005) . 

Kulturmiljø 
Rundt Rødsetergården og Røysfeltet ligger det et 
fangstanlegg. Fangstgropene som lå nærmest 
Røysfeltet, var gjenfylt med stein, hvilket ble tolket 
som rydningsstein og gjenfylling i forbindelse med 
beitende dyr i området (Hildre 2006a, Bøckman og 
Bergstøl 2001). Sør for gården er det en jernfram
stillingsplass, kullgroper og ei tjæregrøft. 
Jernframstillingsplassen O fp.16) hadde flest dateringer 
fra perioden AD 1050-1280, men bunn av kullaget og 
bunn av slagghaugen ble datert til AD 820-890 og 
AD 880-955. Kullet kan eventuelt skyldes brann, men 
uvisst om dette er rydningsbrann i forbindelse med 
dyrkingsaktivitet eller skogbrann (Fredriksen 2005a, 
Bøckman og Bergstøl 2001). Ved Deisjøen, ca 2 km 
sørøst for Rødseter, har pollenanalyse av en sediment
søyle vist at det ble dyrket korn der fra ca AD 700-850 
og fram til AD 1650. Det ble dyrket både rug, bygg og 
hvete. Det ble også påvist pollen fra planter som vitner 
om beiting i området (Solem 2003:27). 

UNDERSØKELSER AV FOSSILE DYRKNINGSSPOR 
PÅ RøYSFELTET 

Inndeling av Røysfeltet 
Røysfeltet, undersøkelsesområdet med rydningsrøyser 
og tufter, ble inndelt i flere felt: Røysfelt I-V, samt 
Område VI og den åpne setervollen Rødsetervolla 
som ligger nord for Røysfeltet. Det var ikke registrert 
rydningsrøyser på Rødsetervolla. De største konsen
trasjonene med rydningsrøyser lå på Røysfelt I, Il, IV 
og V. (fig. 135 og 136, tabell 23). I forkant av 
utgravingen i 2004 ble det påvist syv tufter (Tuft I
VII) og flere rydningsrøyser som ikke tidligere var 
kjent i området. Ytterligere en tuft (Tuft VIII) ble 
påvist i 2005. Røysfeltene lå hovedsakelig i en sørøst
lig helling øst for seterveien mellom gården og 
Rødsetervolla. Mellom Røysfelt I og II var det et søkk 
i terrenget. Fra tuftene på Røysfelt II var det spor etter 
veifar mot sørøst og til Røysfelt III. Det gikk også et 
veifar nord og nordvest for tuftene. Røysfelt IV lå 
ovenfor og nord for Røysfelt I. Her lå Tuft VIII i til
legg til enkelte røyser. På Røysfelt Il lå Tuft I-VII og 
enkelte røyser. Røysfelt V lå i en nordøstlig helling 
nord for Røysfelt Il. Røysfelt Ill lå sørøst for Røysfelt 
I, nedenfor en skråning med blandingsskog. Det 
undersøkte arealet på Røysfelt Ill lå i granskog, omgitt 
av åpnere partier. To veifar møttes her. Nordvest og 
ovenfor Røysfelt IV var det en flate på ca 500 m2 som 
ble tolket som en åkerflate. Denne ble benevnt Område 
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6. Området ble primært undersøkt i forbindelse med 
en fangstgrop som lå her, Fg.13/R. Fangstgropa var 
helt gjenfylt med rydningsstein. 

Nærmere 60 % av røysene, det vil si 52 røyser, 
som ble registrert av NIKU og gjenfunnet ved 
utgravingene, lå innenfor feltgrensene. 29 små stein
samlinger ble ellers funnet i løpet av undersøkelsen. 
Disse ble synlige etter at området var ryddet. 22 røyser 
(inkludert avlange røyser og/eller steingjerder og ryd
ningsrøys ved gården) er blitt undersøkt. I alt 63 ryd
ningsrøyser og 27 små steinsamlinger ble digitalt inn
målt og beskrevet. Beskrivelsene i tabellene 24-30 
bygger på feltbeskrivelser samt opplysninger fra 
NIKUs registreringsdatabase. Røysene fordelte seg slik: 
• 25 rydningsrøyser på Røysfelt I. 
• 19 rydningsrøyser og 12 små steinsamlinger på 

Røysfelt II. 
• 4 rydningsrøyser på Røysfelt III. 
• 6 rydningsrøyser og 15 små steinsamlinger på 

Røysfelt IV. 
• 9 rydningsrøyser på Røysfelt V. 

Røysfeltenes opprinnelige størrelse 
Etter informasjon fra Johan Persson, siste bruker på 
Rødseter, skal deler av Røysfeltet og nærområdet ha 
blitt brukt i nyere tid ved slått og potetdyrking. Selv 
om det har vært aktivitet på Røysfeltet opp i vår tid, 
bærer ikke området særlig preg av å ha blitt forstyrret 
av nyere virksomhet. Det ble ikke funnet dumpet stein 
i skråningen sørøst for Røysfeltet, eller andre store 
steinsamlinger som kunne tyde på at rydningsrøyser 
var fjernet her. I utkanten av jordet nord for 
Rødsetergården ble det observert store steinsamlinger 
som stammer fra røyser som er blitt dumpet. Det ble 
gravd fem søkesjakter på dette jordet for å kunne 
avdekke eventuelle spor etter eldre dyrkingsaktivitet. 
Dette ble ikke påvist. Det er sannsynlig at rydnings
røyser også har blitt fjernet på jordet sør for gården. 
Både i utkanten av jordet og på jordet lå det store sam
linger med stein som var blitt dumpet. Området med 
rydningrøyser kan altså ha vært større enn det er i dag. 
Tabell 23 viser en oversikt over arealet til enkelte røys
feltene. Sammenlagt dekker røysfeltene et areal på 

Felt Cnr. Areal 
Antall 

rydningsrøyser 
Røys felt I 53915 2600 m2 25 
Rørsfelt II 53916 4325 m2 19 
Røysfelt III 53917 800 m2 4 
Roysfelt IV 54460 4000 m2 6 
Roysfelt V 54461 3150 m2 9 
Rødsete rvoUa 53918 - -

O mråde 6 54444 500 m2 (1) 
Jorde nord fo r 

- - -
gården 

Sum 15375 m2 64 
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over 15.000 m2
• Til sammenligning kan det nevnes at 

en liten gård på Østlandet i middelalderen kunne ha 
et åkerareal på ca 16 dekar, det vil si 16 000 m2 (jf. 
Myhre og Øye 2002:313) . 

Rydningsrøyser, små steinsamlinger og 
steinstrenger 
De tydeligste aktivitetssporene på Røysfeltet var ryd
ningsrøyser, steinstrenger og små steinsamlinger. 
Rydningsrøysene lå stort sett synlige på bakken. 
Røysene som lå i granskogen var generelt lite over
grodd, mens røyser i utkanten av skogen kunne være 
overgrodd av gress og torv. I toppen av flere røyser lå 
mye knyttnevestor stein, som ga assos iasjoner til 
potetdyrkning. Den sørøstre delen av Røysfelt I 
hadde størst forekomst av denne typen røyser. 
Steinene i røysene er beskrevet som knyttnevestore, 
mellomstore og store (i tabellene 24-30) . Stein som 
var inntil 10 cm i diameter ble betegnet som knytt
nevestor. Mellomstor stein var mellom 11-30 cm i dia
meter. Score steiner hadde en diameter på over 30 cm. 

På Røysfelt IV og nordvest på Røysfelt II ble 
det til sammen funnet rundt 30 små samlinger med 
stein. Disse ble betegnet "små steinsamlinger", da de 
skilte seg fra rydningsrøysene i størrelse, og ved at de 
først ble synlige etter rydding av feltene. De små 
steinsamlingene kunne bestå av et titalls steiner inn
til en jordfast stein eller noen få steiner på, eller del
vis ned i bakken. Det ble diskutert om disse kunne 
være et resultat av rydding i forbindelse med dyr
king, eller om de kunne knyttes til slått. 
Undersøkelsene på Røysfelt IV viste at det lå dyr
kingslag under steinsamlingene. Enkelte kan likevel 
være plukket sammen i forbindelse med slått etter at 
man har sluttet å dyrke i området. De små stein
samlingene som lå nord på Røysfelt II, ble ikke 
undersøkt, men det er mulig at disse er relatert til 
slått (Holm, pers.medd). Rydningsrøysene og de små 
steinsamlingene sier noe om graden av steinrydding. 
Rydningsrøysene er resultat av mest steinrydding, 
mens de små steinsamlingene vitner om mindre 
intens rydding. Variasjonen i røyser kan også si noe 
om hvordan jordbruket har vært drevet, og eventuelt 

Antall små 
Merknad 

steinsamlinger 

-
12 
-

15 
-

- 1 sjakt 
- Rydningss tein i fangstgrop Fg.1 3/ R 

- 5 sjakte r 

27 

Tabell 23: Oversikt over de undersøkte røysfeltene med antall rydningsrøyser og små steinsamlinger på feltene. 
Table 23: Overview of the investigated clearance cairns and fossil field systems . 
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hvilke redskapstyper som er brukt (jf. Holm 
1995:75) . 

Enkelte røyser som lå tett og på rekke, ble definert 
som steinscrenger (f.eks. 500309 og 502088). 
Rydningsrøys/steinstreng 500309 på Røysfelt I var 
opprinnelig registrert som fire adskilte røyser. 
Steinstrengene kan ha hatt funksjon som et skille 
mellom åkerflater. Steinstrengene var forholdsvis 
lave. Hvis de i tillegg har hatt en gjerdefunksjon, er 
det nærliggende å tenke seg at det har stått gjerde
stolper på strengene. 

Dyrkingslag og redskapsbruk 
I alle sjakter som ble gravd ved undersøkelsen av 
rydningsrøysene og flatene mellom dem, ble det 
påvist et heterogent lag med sand, humus og kullbiter. 
Dette ble tolket som et dyrkingslag. Det er imidlertid 
ikke funnet kornpollen gjennomgående i laget, som 
kunne vitne om at det utelukkende har foregått korn
dyrking i området siden etableringen i området i 
vikingtid. Da laget kan avspeile både beite-, slåtte- og 
korndyrkingsaktivitet, jamfør pollenanalysen, synes 
kulturlag å være en riktigere betegnelse for laget. Siden 
betegnelsen dyrkingslag er anvendt i all dokumenta
sjonen fra Røysfeltet og i rapportene fra de natur
vitenskapelige analysene, er det valgt å foresette å 
bruke denne betegnelsen. 

Jevnt over hadde dyrkingslaget en tykkelse på 
20-40 cm. Dette var kompakt i øvre del og nesten 
porøst i nedre del. Granplanting i området i vår tid 
har gitt et surt jordsmonn hvilket har ført til utvikling 
av podsolprofil med utvaskings- og utfellingssjikt 
(Østeraas 2004). Det jevnt over tykke dyrkingslaget 
med mange små kullbiter, kan tyde på at åkrene er 
brukt over lengre tid. Rydningsrøysene på Røysfelt I 
fremsto som hvelvede i form, og flere hadde jordkappe 
i utkantene. Dette tydet på at jorden var bearbeidet 
med ard. Bruk av plog ville gitt mer konsentrerte røyser. 
I Hedmark har ard vært i bruk til 1900-tallet (Ellen 
Anne Pedersen, pers.medd) . Det ble ikke påvist ard
spor ved undersøkelsene. Antagelsen om at det er 
brukt ard bygger på røysenes utseende. Det er også 
mulig at hakke er brukt. Enkelte funn av jordbruks
redskaper ble gjort ved undersøkelsene. En ardskoning 
(C.53919/9) ble funnet i Tuft I på Røysfele II, under 
fjerning av rydningsstein som var påkastet et ildsted i 
tufta. En sigd ble funnet ved metallsøk i veifaret som 
går sør og øst for Røysfelt I og II. Ved opprensing av 
ildstedet som var påkastet rydningsstein i Tuft V, ble 
det også funnet en sigd. Av andre redskaper ble det 
funnet et harvblad og syv fragmentariske ljåblad. Det 
ble antatt at rydningsrøysene på Røysfeltet var anlagt 
på en markoverflate som ble brent før starten på dyrk
ningen . Flere av røysene lå imidlertid oppå dyrkings
laget. Dette kan delvis forklares med at røysene har 
"vokst" over tid ved påkasting av steiner, og at man 
har bearbeidet jorda inntil dem. At det likevel ligger 
relativt tykke dyrkingslag i hele flaten under røyser, gir 
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inntrykk av at åkrene var etablert før man begynte å 
rydde stein i røyser. Det kan derfor være en mulighet 
for at ikke alt som er tolket som dyrkingslag, virkelig er 
det. Pollenanalyse kan belyse tolkningen av lagene. 

Groper 
I flere sjakter på Røysfelt I ble det avdekket groper, 
hvor flere lå inntil rydningsrøyser. Ingen erkjennbar 
struktur eller form fremkom ved avdekking av gropene 
i plan . Det kunne imidlertid faststilles at det ikke 
dreide seg om dreneringsgrøfter. Da gropene i hoved
sak lå under dyrkingslaget, var det nærliggende å tenke 
seg muligheten for en aktivitetsfase forut for dyrkings
sporene. Det ble derfor valgt å flateavdekke en åker
flate på Røysfelt I. Etter avdekking kom 14 groper/ 
mulige nedgravninger til syne. Flere av disse var fylt 
med kull og dyrkingslag. Det ble ellers observert og 
kullkonsentrasjoner på den avdekkede flata. Samclige 
groper ble renset opp og snittet, og kullprøver ble tatt 
ut. Ingen av gropene kunne settes i sammenheng med 
bygningsspor eller funksjonsbestemmes nærmere. Det 
er usikkert hva gropene representerer. En mulighet er 
at de er spor etter trær og røtter som er fjernet ved ryd
ding og avbrenning. Enkelte kan eventuelt være stein
opptrekk eller naturlige søkk i terrenget. I profiler i 
andre sjakter, for eksempel på Røysfelt IV og V, ble det 
observert søkk og forsenkninger i terrenget som var 
fylt med dyrkningslag, og ikke kull. Disse ble tolket 
som spor etter fjerning av steiner og/eller opptrekk av 
stubber. 

Åkerflater 
Rundt røysene var det flater som inneholde lite stein. 
Disse ble antatt å være åkerflater. Andre seeder var 
grunnen småkupert (f.eks. Røysfele N), men bar like
vel preg av å ha blitt bearbeidet. I tillegg var det åker
reiner, det vil si opphopning av jord fra åkeren i ned
kant av åkerflaten, og åkerhakk, som er opphopning 
av jord i overkanten av åkeren. Åkerreiner og åker
hakk er spor etter massefo rflytning på grunn av jord
bearbeidelse. Inntil flere røyser ble det påvist en opp
hopning av jord, det vil si en jordkappe. I forbindelse 
med enkelte røyser ble det også observert opphopning 
av jord bare i overkant av røysa, nærmere bestemt en 
punktbrink. Det ble forsøke å skille ut åkerflater på 
røysfeltene. Dette ble gjort med utgangspunkt i åker
reiner, åkerhakk, jordprofiler og steinstrenger. Det 
henvises til ucgravingsrapporten for en nærmere 
beskrivelse av disse (Hildre 20066). 

RøYSFELT I 
Røysfelt I lå i den sørvestre delen av undersøkelses
området. Den største konsentrasjonen av rydningsrøy
ser lå på dette feltet, i alt 25 røyser (tabell 24, fig. 139). 
Feltet ble avgrenset ut fra konsentrasjoner av rydnings
røyser, spesielt mot nordvest og sørvest. I nordøst ble 
feltet avgrenset av en forsenkning med et veifar. 
Sammenlignet med røyser på de øvrige røysfeltene, var 
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det A.ere store røyser på Røysfelt I. Av form fantes det 
ovale, avlange og runde røyser. Tre av de avlange 
røysene kan karakteriseres som steinstrenger (500306, 
500309 og 500315). Mellom røysene og steingjerdene 
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Figur 139: Plantegning over Røysfele I. 
Figure 139: Plan drawing of Røysfele I. 
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var det åpne A.ater, med jevn grunn uten synlig stein. 
Grunnen i nordøstre del av feltet, var ujevn. Det ble 
påvist tre åkerreiner på feltet (502588, 502592, 
502591). 
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RØYSFELT I - RYDNINGSRØYSER 
Anleggs NIKU 

Beskrivelse Diameter/ 
nr. ID lengde Nat.vit. analyse 

Avlang (nordøst-sørvest-orientert) røys med store steiner på sørøst-
14C, pollen (4), 

500306 1037087 
hellende åkerrein. 

6,6 m makro. (2): tatt 
ovenfor røvsa 

1037099, 

500309 1037100, Avlang og lav røys/steinstreng. Registrert som fire røyser av N IKU. 
21,0 m L 

HC 

1037101, Spredte, store steiner. 
1037102 

500310 1037103 Liten, rund og lav røys med mellomstor og stor stein. 1,0 111 14c 

500311 1037096 
Oval, stor velvet røys med mye knyttnevestor stei n, men også noe 

5,2m 
mellomstor til stor stein. Punktbrink nordvest for røysa. 14c 

500313 1037089 
Avlang røys med mye knyttnevestor stein, men også stor stein. 

7,7 m 
14C, pollen (5) 

Markert jo rdkaooe rund t røysa. 

500314 1037094 Stor, rund, velvet røys med mye knyttnevestor stein i toppen. 5,1 m 14C, pollen (8) 

500315 1037095 
Avlang lav røys/steinstreng. Mye mellomstor og stor stein. 

9,6 m 
Konsentrasjon av knyttnevestor stein lengst sørøst. 14c 

500320 1037063 Rund og velvet røys. Overflaten var dekket av knyttnevestor stein. 4,5 m 14C, pollen (7) 
500321 Ureg. Liten røys med mellomstor og stor stein. 3,3 m 14c 

500304 1037084 
Rund røys. Mellomstor og stor stein som lå inntil to jordfaste 

2,4m 
steiner. 

500305 1037085 Rund røys med mellomstor og stor stein. 2,4m 
500307 1037086 Rektangulær røys med mellomstor og stor stein. 3,0 m 
500308 1037088 O val røys med mellomstor og stor stein. 3,7 m 
500312 1037090 Oval, stor, velvet røys. Mye småstein i toppen. 5,3 m 
500318 1037093 Liten røys med knyttneves tor til stor stein. 2,8 m 
500319 1037097 Oval, velvet røys med knyttneves tor og stor stein. 4,1 m 
500322 Rund, lav røys. D ekket av maurtue. 4,0m 
500323 1037092 Rektangulær røys med mellomstor til stor stein . 3,2m 
500324 1037091 O val røys dekket med knyttnevestor stein. 4,5 m 
500325 Røys med mellomstor og stor stein. 2,7 m 

500328 1037064 
Liten avlang, røys med mellomstor til stor stein som var kastet utfor 

3,7 m 
kanten på skråningen sørøst for røys feltet. 

500329 U reg. 
Liten røys med stein av varierende størrelse som var kastet utfor 

2,4 111 
kanten på skråningen sørøst fo r feltet. 

500359 Ureg. Rund liten røys med mellomstor til stor stein. 1,3 ITI 

500360 Ureg. Rund liten røys med mellomstor til stor stein. 2,1 m 
500361 Ureg. Rund røys med mellomstor til stor stein. 1,5 m 

Tabell 24: Røysfele I. Undersøkee og regisererre rydningsrøyser. Undersøkee rydningsrøyser er markere med uthevet skrift. 
Antallee prøver som har i inngårr pollen-, makrofossil- , eller jord-mikromorfologisk analyse seår i parenres. 
Table 24: Røysfele 1. lnveseigaeed and surveyed clearance cairns. lnvesrigaeed cairns are shown wieh bold eexr. The roeal samples 
raken are shown in quoeaeion marks. (Pollen, macro fossil and soil samples sent for micro morphological analysis.) 

Rydningsrøys 500306, Sjakt 1 

14C-datering 
Tre kullprøver er 14C-datert fra jordprofilen i Sjakt 1 
og i sammenheng med rydningsrøys 500306. Trekull 
tatt fra dyrkingslaget i jordprofilen, under de to 
makrofossilprøvene, er datert til AD 1445-1615 
(TUa-48 17), mens en annen prøve fra dyrkingslaget 
nedenfor røysa, er datert til AD 1025-1165 (TUa-
5762). Fra dyrkingslag under steiner i overkant av 
røysa, er en prøve datert til AD 1520-1655 (TUa-
5108). Dateringene tolkes å representere bruksfaser. 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av fire jordprøver fra en 
pollenserie (Ps 500586) i rydningsrøysa (Sageidet 
2006a). Prøvene P 11-14 ble tatt ut under røysa, på 

mellom 15 og 1 cm dybde. P 13 og 14 lå i dyrkings
laget, og P 11 og 12 lå i utfellingslaget under disse. 
Prøvene inneholdt få og dårlig bevarte pollen, men 
det var kullstøv i alle prøvene. Flest pollen ble funnet 
i P 12 og 13 . I nivåene ved 5 og 10 cm ble det funnet 
pollen av gran, furu , bjørk, or, osp, hegg, røsslyng og 
gress. Flest pollen ble registrert av gress, furu og gran, 
hvilket kan vise til en åpen gresskledd vegetasjon 
omgitt av skog. Enkelte urtepollen ble også registrert. 
Geiteramspollen kan tyde på brannrydding eller 
bearbeidet jord. Polleninnholdet kunne ikke bekrefte 
eller avkrefte om laget som ble tolket som dyrkings
lag i profilen, var et dyrkingslag. Det sparsomme 
materialet ga ikke grunnlag til å sammenligne lagene 
med lag i andre profiler hvor det også var analysert 
pollenprøver. Det ble ikke påvist kornpollen. 

1 53 
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Makrofossilanalyse 
To jordprøver er undersøkt ved makrofossilanalyse 
(Griffin 2006). Prøvene (Mp 500593 og 500594) er 
tatt fra dyrkingslaget i sjakt 1 i en åkerrein i overkant 
av rydningsrøys 500306. I førstnevnte prøve ble det 
ikke funnet forkullede planterester. I den andre prøven 
ble det funnet tre fragmenter av forkullede barnåler, og 
en frukt av starr. Prøvene inneholdt ellers trekull, noen 
ubrente frukter og frø, samt rester av insekter. 

Rydningsrøys/ steins treng 500309 
Rydningsrøys/steinstreng 500309 var registrert som 
fire røyser. Disse utgjør sammen en 21 m lang stein
streng. To sjakter ble gravd gjennom strengen. 

Vtzria 64 

'
4C-datering 

En kullprøve fra rydningsrøys/steinstreng 500309 er 
14C-datert til yngre enn AD 1650 (TUa-5 763). Prøven 
ble tatt fra dyrkingslaget, under en stein (fig. 142) . 
Dateringen kan vise til en bruksfase. 

To kullprøver er datert fra den andre profilen gjennom 
steinsrrengen (fig. 143). Kullprøve tatt fra dyrkingsla
get, under en stein, er datert til AD 1065-1215 (TUa-
5110). Dateringen kan representere enten en etablerings
eller bruksfase. Den andre prøven er tatt fra 
dyrkingslaget i området mellom gjerdet og veifaret. 
Denne har fått datering til AD 1300-1395 (TUa-
4818) , og er tolket som en bruksfase. 

Figur 140: Røysfelr I. Rydningsrøys 500306, profil serr mor nordøsr. 
Figure 140: Røysfelr I. Clearance cairn 500306, secrion seen from the south wesr. 

O rorv 

■ Dyrkningslag 

0 Utvaskingslag 

0 Utfellingslag 

O stein 

[Q] Kullprøve 

~ Pollenserie 

[i;iJ Makrofossilprøve 

Rydningsrøys 500306 
I \ 

Åkerrein 502588 

Figur 141: Røysfelt I. Rydningsrøys 500306, profil regner mor nordøsr. 
Figure 141: Røysfelt I. Clearance cairn 500306, secrion seen from the south wesr. 
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Rydningsrøys 500310 

14 C-datering 

Rydningsrøys 500311, Sjakt 3 

14 C-datering 

Vciria 64 

To kullprøver er 14C-datert i forbindelse med dyrkings
laget i røysa. Den ene prøven, som ble tatt under 
steiner i midtre del, fikk datering til AD 1225-1285 
(TUa-5118). Den andre prøven, fra utkanten av røysa, 
er datert til AD 1210-1260 (TUa-5905). Begge date
ringene kan avspeile en bruksfase. 

Tre kullprøver er 14C-datert i forbindelse med røysa. 
Det så ut til å være to adskilte dyrkingslag under røysa. 
To kullprøver fra partiet med dyrkingslag midt under 
røysa er datert til AD 1400-1425 (TUa-5111) og AD 
1410-1440 (TUa-5909). En kullprøve fra et annet 
parti med dyrkingslag, under steiner i ukanten av 

□Torv 
I Å. I Kullkonsentrasjon 

Dyrkningslag 

, •.•• · ... <I Utvasking slag 

I ••·• :·. 1 Utfellingslag 

LJ Underg runn 

D stein 

k ~ 1 Fjernet stein 

I D I Kullprøve 

Rydningsrøys/steinstreng 500309 

Y.enn AD 1650 
(TUa-5763) 

lm 

Figur 142: Røysfelt I. Rydningstøys/steinsrreng 500309, profil tegnet mot nordvest. 
Figure 142: Røysfelt I. Clearance cairn/linear feature 500309, section seen from the south east. 

□Torv 
~ Kull 

■ Dyrkningslag 

D Utvaskingslag 

D Utfellingslag 

D s,ein 

[d Fjernet stein 

@] Kullprøve 

Rydningsrøys/steinstreng 500309 

lm 

Figur 143: Røysfele I. Rydningsrøys/steinstreng 500309, profil tegnet mot nordvest. 
Figure 143: Røysfele I. Clearance cairn/linear feature 500309, section seen from the south east. 

□Torv 
~ Rot 

■ Dyrkningslag 

D Utvaskingslag 

1.·· ·,>:I Utfe llingslag 

D Stein 

[gJ Kullprøve 

AD 1225-1 285 
(TUa-5118) 

Figur 144: Røysfelt I. Rydningsrøys 500310, profil tegnet mot vest. 
Figure 144: Røysfele I. Clearance cairn 500310, section seen from the east. 

lm 

AD 1210-1260 
(TUa-5905) 
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Figur 145: Røysfelt I. Rydningsrøys 500311. 
Figure 145: Røysfelt I. C learance cairn 500311. 
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Figur 146: Røysfelt I. Rydningsrøys 500311, profil tegnet mot nordøst. 
Figure 146: Røysfelt I. Clearance cairn 500311, section seen from the south west. 

røysa, har fått datering til vikingtid, AD 985-1020 
(TUa-5 112) . Da dette laget ikke henger sammen med 
laget med dateringene til 1400-tallet, er de tolket å 
representere to ulike faser. Rydningsrøysa må følgelig 
være yngre enn 1400- tallet. Fra den åpne jordprofilen 
i sjakt 3 nedenfor røysa, er en prøve fra dyrkingslaget 
datert til AD 1525-1660 (TUa-5787). 

Rydningsrøys 500313 

'
4C-datering 

Tre kullprøver er 14C-datert fra rydningsrøysa. Prøvene 
tatt fra dyrkingslag under røysa i øvre del , er datert til 
AD 780-890 (TUa-5116) . Prøve fra dyrkingslaget 

under røysa i midtre del , er datert til AD 1290-13 75 
(TUa-5344). I utkanten i nedre del av røysa er en 
prøve datert til AD 785-890 (TUa-5117). Prøven ble 
tatt fra overgangen mellom dyrkingslager og utvaskings
laget. Fra samme område er det analysert pollen
prøver. De eldste dateringene kommer fra utkanten av 
røysa, og er tolket å avspeile etableringsfasen. 
D ateringene kan tolkes som at dette opprinnelig har 
vært flere mindre røyser som har vokst sammen. 
Atskilte partier med store stein i røysa kan støtte tolk
ningen. I utkanten av nedre del av røysa ble det avdekket 
en grop under dyrkingslaget som var fylt med kull
blandet sand. Denne har fått datering til AD 
1435-1645 (T-17423). Gropas eventuelle funksjon er 
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uklar. Muligens kan den settes i sammenheng med en 
ny rydding, for eksempel en fjernet rot. 
Vedartsbestemmelsen viste bark, furu, gran og bjørk. 
Bark ble datert. 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av fem jordprøver fra en 
pollenserie (Ps 502400) i rydningsrøysa (Sageidet 
2006a) . Prøvene P 192-196 ble tatt ut fra under den 
nedre delen av røysa, mellom 48-26 cm dybde. Den 
nederste prøven P 192 ble tatt i utfellingslaget, P 193 
ble tatt fra utvaskingslaget, og P 194-196 ble tatt fra 
det som ble tolket som dyrkingslag. Fra sistnevnte 
kontekst foreligger en 14C-datering til AD 785-890 . 
Da det ble funnet lite pollen i prøvene, kan det ikke 
belyse vegetasjonsutviklingen over tid. D et ble funnet 
pollen av furu i alle prøvene, og gran- og orepollen i 
enkelte prøver. Urtepollen var representert ved gress
spollen, pollen av korgblomstfamilien og av en geit
rams type. Ellers ble pollen av bærlyng registrert, samt 
en del sporer. Sammensetningen gir ikke et godt 
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grunnlag for tolkning eller sammenligning med pollen
analysen fra andre rydningsrøyser. D a det ble påvist 
mye trekullstøv, kan dette indikere brannrydding. 
Geiterams er vanlig forekommende på steder utsatt 
for brann. Pollen av dyrkede planter ble ikke påvist i 
det som ble tolket som dyrkingslag. Imidlertid kan 
gresspollen tyde på beiteaktivitet. 

Rydningsrøys 500314 

14C-datering 
Fire trekullprøver fra rydningsrøysa er 14C-datert, samt 
en prøve fra en grop i utkanten av røysa. Det lå dyrkings
lag under røysa, men dette var ikke sammenhengende. 
Prøve fra dyrkingslaget i utkanten av røysa, er datert 
ril AD 14 10-1440 (TUa-5786). Fra under sentrum av 
røysa er det datert tre kullprøver. Kull fra en lomme 
med dyrkingslag under røysa er datert til AD 1320-
1410 (TUa-5770) . To andre prøver, som har fått date
ring til vikingtid, ble tatt ut under dyrkingslaget, og 
nær den analyserte pollenserien. Trekull fra under 

Figur 147: Røysfele I. Rydningsrøys 500313, profil sett mot nordøst. 
Figure 147: Røysfele I. Clearance cairn 500313, seccion seen from the south west. 

Rydningsrøys 500313 

O rorv 

Stubbe, rot D Utfellingslag (T\Ja-5116) 

■ Dyrkningslag D Stein 

Ill Kullblandet gråsvart sand @ Kullprøve 

D Utvaskingslag ~ Pollenserie 1m 

Figur 148: Røysfele I. Rydningsrøys 500313, profil tegnet mot nordøst. 
Figure 148: Røysfele I. Clearance cairn 500313 , seccion seen from the south west. 

Ps. 502400 (P190-P196) 

AD 1435-1645 
(T-17423) 
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dyrkingslaget er datert til AD 895-1010 (T-18143) . 
En annen prøve er datert nær denne, men noe dypere, 
fra en kullinse under en stein. Denne ga AD 890-980 
(TUa-5906) som resultat. Disse dateringene er tolket 
å avspeile etableringsfasen i området. I utkanten av 
røysa ble det avdekket en grop fylt med humusholdig 
kull. Denne har fått datering til AD 670-885 (T-
18144). Gropa skjærer igjennom dyrkingslaget, men 
har fått en eldre datering enn dyrkingslaget. Gropa 
kan eventuelt ha sammenheng med (brann)rydding 
eller fjerning av en rot. 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av åtte jordprøver fra en 
pollenserie (Ps 502536) i rydningsrøysa (Sageidet 
2006a). De analyserte prøvene, P 212-219, ble tatt ut 
i midtre del av røysa, mellom 40-6 cm dybde. Den 
nederste prøven P 212 ble tatt i utfellingslaget. P 213 
ble tatt ut i et utvaskingslag under en kullinse, og P 
214 og 215 ble tatt ut i et brunrødt sandlag med stein, 
over samme kullinse. Kull fra dette laget er datert til AD 
890-980. P 216 ble tatt fra et lag med rød sand. Trekull 
fra dette laget er datert til AD 895-1010. De øverste 
prøvene P 217-219 er tatt fra det som ble tolket som et 
dyrkingslag. Alle prøvene inneholdt trekullstøv. 
Bevaringsforholdene for pollen varierte i prøvene, med 
færrest registrerte pollenkorn i P 212 og 217. Av treslag 
dominerte furupollen , som kan relateres til en lokalitet 
omkranset av skog. Det ble ellers påvist pollen av gran, 
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bjørk, hassel, lind og or, som kan ha utgjort en kant
vegetasjon mellom skogen og åkeren. Alle prøvene 
inneholdt gresspollen. Grobladpollen, som indikerer 
beiteaktivitet, ble funnet i to prøver, P 218 og 219. 
Ellers ble det påvist pollen av geiterams, nellik- , 
erteblomst-, korgblomst- og skjermplantefamilien. 

Tydelige spor etter dyrking ble også påvist: I fire 
prøver, 214, 216, 218 og 219, ble det funnet noen 
pollenkorn av en uspesifisert korntype (Cerealia type) . 
Et pollenkorn av bokhvete, og et av (trolig) lin , ble 
funnet i P 214. Lin er en dårlig pollenprodusent, men 
kornet indikerer trolig lindyrking i området. Bokhvete 
kan ha blitt dyrket, men kan også representere ugress . 
Prøvene P 214 og 216 ligger mellom lag som er datert 
til vikingtid, AD 890-980 og AD 895-1010. Disse 
prøvene representerer de eneste funn av kornpollen i 
lag som er datert til vikingtid. P 218 innholdt to bygg
pollen som vitner om dyrking av dette kornslaget. 
Dyrkingslaget under røysa har to dateringer til hen
holdsvis AD 1410-1440 og AD 1320-1410. De to 
øverste analyserte prøvene P 218 og 219, med innhold 
av korn og- grobladpollen, ligger i dyrkingslaget. Det 
ses som sannsynlig at laget med disse prøvene kan 
dateres til ca AD 1400. 

I rapporten nevnes det at med tanke på et lengre 
tidsrom med bearbeiding av jorda og dyrkingsaktivitet, 
samt omroting av meitemark, er det vanskelig å si noe 
om hva som har blitt dyrket tidligere eller senere. 
Vekseldyrking ses som en mulighet. 

Figur 149: Røysfelr I. Rydningsrøys 500314, profil sert mor sørøst. 
Figure 149: Røysfelr I. Clearance cairn 5003 I 4, from rhe norrh wesr. 
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Figur 150: Røysfelt I. Rydningsrøys 500314, profil tegnet moe sørøst. 
Figure 150: Røysfele I. Clearance cairn 500314, section seen from che north west. 
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Figure 151: Røysfelr l. C learance cairn 5003 14, pollen diagram. (Sageidet 2006a. Arkeologisk museum i Stavanger) . 
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Rydningsrøys 500315, Sjakt 4 

14C-datering 
En trekullprøve fra rydningsrøys 500315 er 14C-datert 
til AD 1005-1030 (TUa-5113). Prøven ble tatt fra 
bunnen av røysa, i overgangen til utvaskingslaget. 
Dateringen er tolket å avspeile etableringsfasen i 
området. Fra dyrkingslaget i Sjakt 4, ovenfor røysa, er 
det datert en prøve til AD 1480-1635 (TUa-5761). 
Denne er tolket i sammenheng med en bruksfase. 

Rydningsrøys 500320, jordprofil i Sjakt 3 

14 C-datering 
Tre kullprøver fra rydningsrøys 500320 er 14C-datert. 
En prøve tatt fra jordkappa i ytterkant av røysa er 
datert til AD 1465-1630 (TUa-5114). Prøve fra dyrkings
laget under røysa, i midtre del av røysa, er datert til 
AD 1160-1225 (TUa-5910). En kullprøve fra 
utvaskingslaget under dyrkingslaget i midtre del av 
røysa, er datert til AD 880-965 (TUa-5115). De to 
førstnevnte dateringene er tolket å representere bruks
faser. I utkanten av røysa, og under dyrkingslaget, var 
det en grop med kullblandet sand i. I likhet med andre 
groper påvist i sjaktene, kan den eventuelt ha sam
menheng med rydding av området. Kull fra gropa er 
datert til AD 1405-1435 (TUa-5126). 

Fra jordprofilen i Sjakt 3, nedenfor rydnings
røysa, og rett ovenfor en åkerrein, er en kullprøve 
datert til AD 1400-1430 (TUa-4819). Fra samme 
sted er det analysert pollenprøver. 

□Torv 
■ Dyrkningslag 

~ ~ Utfellingslag med humus 

[!] Kullkonsentrasjon 

D Utvaskingslag 

D Utfellingslag 

□stein 
[;J Fjernet stein 

[g] Kullprøve 

lm 

AD 1480-1635 
(TUa-5761) 
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Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av syv jordprøver fra en 
pollenserie (Ps 500587) fra den åpne jordprofilen i 
Sjakt 3 (Sageidet 2006a). De analyserte prøvene P 15-
21 ble tatt ut i det som var tolket som en åkerrein, 
mellom 2-45 cm dybde. Den nederste prøven P 15 ble 
tatt ut fra utfellingslaget i profilen, og P 16-17 ble tatt 
fra utvaskingslaget, P 18 ble tatt fra en kullstripe, P 
19-20 ble tatt fra dyrkingslaget, og P 21 ble samlet inn 
fra torvlaget øverst i profilen. Mye trekullstøv ble funnet 
i prøvene. Av trepollen var furu, bjørk og gran 
dominerende. Ellers var det forekomst av or, hassel, 
eik, lind, osp og hegg. Urtepollen var dominert av 
gresspollen. Et pollen av ubestemt korntype (Cerealia 
type) ble påvise i P 17. Prøven ble tatt ut under et kul
lag datert til AD 1400-1430. I profilen var det spredt 
forekomst av blant annet pollen av groblad (P 21, 20, 
og 18). Prøven P 18 lå i kullaget med datering til AD 
1400-1430, mens P 20 og 21 lå over kullaget. Flere 
åkerindikatorer som linbendel og planter av korg
blomst- , nellik- og meldefamilien, ble påvist. Pollen 
av øyetrøst ble funnet i P 20. Pollenanalysen viste flere 
mulige likhetstrekk med analyseresultatene Ps 500591 
fra den åpne jordprofilen i Sjakt 2 på Røysfelt II. Det 
ble funnet pollen av øyetrøst på omtrent samme nivå 
også i denne profilen . Denne planten kan settes i sam
menheng med slått. Nettopp slåttebruk er en av indi
kasjonene i pollensonen kalt "landbruk" (ses. 168) i 
forbindelse med pollenanalysen fra rydningsrøys 
500371. Om det er en felles lokal pollensone i disse 
tre profilene, er imidlertid vanskelig å fastslå. Det er 
nevnt i rapporten at jordprofilen var påvirket av ut
vasking, og at yngre pollen kan ha blitt vasket nedover. 
Det kunne ikke avgjøres sikkert om uttaksstedet for 
pollenprøver representerte en åkerrein/åkerkant. 

Rydningsrøys 500315 

(TUa-5113) 

Figur 152: Røysfelt I. Rydningsrøys 500315, profil tegnet mot nordvest. 
Figure 152: Røysfele I. Clearance cairn 500315, section seen from the south east. 
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Figur 153: Røysfelt I. Rydningsrøys 500320 med grop 500358 til venstre. Profil sect mot nordvest. 
Figure 153: Røysfele I. Clearance cairn 500320 wich the pir 500358 to the lefc. Seccion seen from the south east. 
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Figur 154: Røysfele I. Rydningsrøys 500320, profil regnet moe nordvest. 
Figure 154: Røysfelt I. Clearance cairn 500320, section seen from the south east. 
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Rydningsrøys 500321 

14C-datering 
To kullprøver fra rydningsrøys 500321 er datert. 
Begge er tatt fra det som ble tolket som dyrkingslag 
under røysa. Prøvene ble datert til henholdsvis AD 
1640-1660 (TUa-5766) og AD 1490-1645 (TUa-
5764) . Dateringene representerer eventuelt to bruks
faser. Utenfor røysa, og under dyrkingslaget, var det 
en grop med kullblandet sand i. Gropas funksjon er 
uviss, muligens kan den ha sammenheng med rydding 
eller fjerning av ei rot. Kull fra gropa er datert til 
yngre enn AD 1690 (TUa-5784) . 

Figur 156: Røysfele I. Rydn ingsrøys 50032 1 med grop 
602224 til høyre. Profil sett mor nordvest. 
Figure 156: Røysfele I. Clearance cairn 500321 with che pit 
602224 to the right. Seccion seen from the south east. 
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To kullprøver er datert i forbindelse med en åpen jord
profil i Sjakt 4, sørvest på Røysfelt I. Et kullag over 
dyrkingslaget nær markoverflaten er datert til AD 
1530-1655 (TUa-5767), og kullbiter fra dyrkingslaget 
er datert ril AD 1295-1 390 (TUa-5765). Begge date
ringene henspeiler på bruksfase. 

RøYSFELT Il 
Røysfelt Il lå i den midtre delen av undersøkelses
området. Feltet skilte seg ut fra de øvrige røysfeltene 
ved at det ble påvist flere tufter her (Tuft I-VII) , samt en 
brønn. Kun en tuft ble påvist utenfor dette feltet, Tuft 
VIII på Røysfelt IV. Røysfelt Il omfattet også 19 
rydningsrøyser og 12 røyser som ble karakterisert som 
små steinsamlinger. Sistnevnte ble digitalt innmålr og 
beskrevet, men ikke gjenstand for nærmere undersøkelse. 
Tre av røysene (500387, 500367, 500380) lå i tuftene 
I, Il og V. Undersøkelse av disse røysene viste at de opp
rinnelig hadde vært ildsteder som det var blitt kastet 
rydningsstein over. Disse er beskrevet under de aktuelle 
tuftene. Bortsett fra en stor, velvet røys (500379) og en 
pent stablet røys (500374) , var det enkelte mindre 
røyser nordvest i Røysfelt Il. Lenger nord i feltet ble det 
påvist små steinkonsentrasjoner. Grunnen i nordvestre 
og sørøstre del av feltet fremsto som forholdsvis jevn og 
uten synlig stein. En markert åkerrein (502593) lå i 
hellingen nordøst for Tuft Il og ovenfor rydningsrøys 
500371. To mindre markerte åkerreiner NV (502649, 
502599) ble påvist i nordvestre del av feltet. Veifaret i 
nordvest kan ha vært en avgrensning for åkeren/åker
hakk, og et åkerhakk i nordøstre del av feltet avgrenset 
en ryddet åkerflate uten røyser. 

- Torv fjernet -

1 m 

Grop 602224 

Y. enn AD 1690 
(TUa-5784) 

Figur 157: Røysfele I. Rydningsrøys 50032 1 og grop 602224, profil tegnet mot nordvest. 
Figure 157: Røysfelt I. Clearance cairn 500321 and pit 602224, section seen from the south east. 
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Profilutsnitt 

AD 1530-1655 
(TUa-5767) 

■ Dyrkningslag 

~ Kullinse □ Utfellingslag □ Stein 

~ Kullkonsentrasjon □ Undergru nn ~ Fjernet stein 

□ Utvaskingslag Stubbe [g] Kullprøve lm 

Figur 158: Røysfelt I. Åpen jordprofil i Sjakt 4 , setr mot nordvest. 
Figure 158: Røysfelt I. Open soil profile in trench 4, seen from the south east. 

RØYSFELT Il- RYDNINGSRØYSER 
Anleggs NIKU 

Beskrivelse 
nr. ID 

500371 1037066 
Rund lav røys nordøst for punktbrink. Blanding av sror, 
mellomstor og knyttnevestor stein . 

Liten, dyptliggende røys med noen få mellomstore og 
500376 Ureg. knyttnevesrore stein synlig. Ble funnet ved at skogsmaskin kj ørte 

over den. 
Stor rund røys lengst nordøst, utenfor definert fe lt. Lå på kanten 

602009 1024144 
av øs t-no rdøs tlig skråning med røyser. En liten røys med piggtråd 
under lå på roppen av røysa. Lå nært dagens eiendomsgrense. I 
røysa var det stein av varierende størrelse. 
Fint stablet røys med jevnt srore stein. "Luft" mellom steinene i 

602049 1024140 røysa. N oe små stein nederst i østre del. En nedgravning ble 
avdekket under røysa. (Se beskrivelse etter tuftene). 
Rydningsstein oppå ildsted i det sørlige hjørnet av Tuft Il. 

500380 Ureg. 
Sto r og noe mellomstor stein var fint lagt opp. oe nevestor stein 
i den delen av røysa som var inne i tufta. (Se beskrivelse av Tuft 
II). 
Firkantet røys. Stående store stein nederst. Knyttneves tore og 

500367 Ureg. mellomstore stein øverst. Rydningsstein oppå ildsted i Tuft V. 
(Se beskrivelse av Tuft V). 
Rydningsstein oppå ildsted i det nordøstre hjørnet av Tuft I. 

500387 Ureg. Røysa var trolig en blanding av rydningsstein og stein fra ildsted. 
(Se beskrivelse av Tuft I) . 

500368 1037074 
Liten røys med mellomstor stein lagt inntil stor jordfast stein. Lå 
ved mulig åkerrein. 
Liten røys på kanten av flaten før bratt skråning i sørøst. Besto av 

500369 Ureg. noen srore stein inntil jordfast stein. En del mellomstor stein 
videre nedover skråningen. 

500370 1037070 
Liten rund røys med en del sto r stein med mellomsror og 
knyttnevestor imellom. 
To lave, vide røyser som hang sammen. Lå på gresskledd slette 

500372 1024142 
lengst nord i feltet. I røysene var det en b landing av stø rre og 
mindre stein. D et var åkerhakk inntil røysene i øst. Røysene ligner 
ikke et steingjerde. 

500375 Ureg. Lav og rund røys med knyttnevesto r og mello msto r stein. 
500377 Ureg. Liten oval røys. 
500378 Ureg. Liten røys med mellomstor stein. I nedkant av veifar. 

500381 1037067 
Liren røys lengst nord. I granskogen utenfor definert feltgrense. 
Inneholdt mellomsror og stor stein. 

500382 Ureg. 
Liten, rund og flat røys i nordøst-vendt slak skråning. I røysa var 
der liren og mellomstor stein. 

500386 Ureg. 
Liten, muligens dyptliggende røys nordøst i feltet. Få steiner 
synlige på bakkenivå. Uklar form. 

500395 Ureg. Liten røys i nedkant av veifar. 

500494 1037069 
Liten rund rydningsrøys som var sterkt overgrodd med gress og 
mose. Stein var ikke synlig. 

Diameter 

2,3m 

1,2 m 

5,6m 

2,6m 

2,8m 

4,5 m 

3,2 m 

1,2 m 

2,2m 

2,1 m 

7,1 m 

2,7 m 
1,3 m 
1,7 m 

1,3 m 

1,5 m 

1,2m 

1,6 m 

2,6m 

AD 1295-1390 
(TUa-5765) 

varia 64 

N at.vit. analyse 

t4C, mikromorf. (3), 
pollen (10) 

t4C 

t4C, Makro. (1) 

14C, Makro. (1) 

Tabell 25: Røysfelt Il. Undersøkte og registrerte rydningsrøyser. Undersøkte rydningsrøyser er markert med uthevet skrift. 
Table 25: Røysfelt II. Investigated and surveyed clearance cairns. Surveyed cairns are marked with bold text. 
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Figur 159: Planregning over Røysfelt Il. 
Figure 159: Plan drawing of Røysfelt Il. 

Rydningsrøys 500371 
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Rydningsrøysa lå i nedkant av en åkerrein i en skrå
ning nordøst for Tuft II. I profil var røysa 1,1 m høy. 
Øvre del besto av en steinpakning, mens nedre del, 
inntil 0,7 m høy, var jordblandet. 
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14C-datering 
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Tre kullprøver er 14C-datert. En kullprøve fra dyrkings
laget under røysa er datert til AD 1645-1790 (TUa-
5119). Denne yngste dateringen angir en bakre tids
grense for anleggelsen av røysa. En kullprøve fra 
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RØYSFELT Il - SMÅ STEINSAMLINGER 
Anle.11:.11:snr. Beskrivelse Diameter 

502095 Ca 8 store stein (30-40 cm i diameter) innimellom stubbe. 2,1 m 
502096 Ca 8 store stein (30-40 cm i diameter ). 0,5 m nordøst for 502095. 1,1 m 
502097 11 store steiner (30-40 cm i diameter). 1 stor stein (80 cm i diameter). 1 m øst for 502196. 1,7 m 
502098 Et titalls stein inntil større stein (50 cm i diameter ). 1,2 m 
502099 Et titalls stein, noe spredt. 1,1 m 
502117 Tre stein inntil stor stein (50 cm i diameter ). 1,1 m 
502118 Noen få stein oppå jordfast stein i skogkanten. 1,2 m 
502119 Noen få stein inntil stor jordfast stein i skogen. 2,4m 
502120 Et titalls stein, varierende størrelse. På flate i skogen. 1,3 m 
502121 Liten samling rydningsstein inntil grantre i skogen. 1,5 m 
502124 Noen få stein samlet. 0,7 m 
502125 Noen få stein samlet. 1,6 m 

Tabell 26: Røysfelt Il. Små steinsamlinger. Ingen av disse ble undersøkt nærmere. 
Table 26: Røysfel t Il. Small cairns/heaps of stanes. None of these were investigated. 

bunnen av dyrkingslaget under røysa, er datert til AD 
780-885 (TUa-5121). I røysas ytterkant, fra bunnen 
av dyrkingslaget under røysa, er det datert en prøve til 
AD 720-865 (TUa-5109). De to siste dateringene er 
omtrent samtidige. Laget som kullprøvene er tatt fra, 
kan trolig ses i sammenheng. 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av ti jordprøver fra en 
pollenserie (Ps 500588) fra rydningsrøysa (Sageidet 
2006a). Prøvene P 22-31 ble tatt ut under røysa, mellom 
5 5-100 cm dybde. Prøven P 22 ble tatt fra under
grunnen, og P 23-31 ble samlet inn fra dyrknings
laget. Noe stein lå nedover i dette dyrkningslaget, men 

mesteparten lå over. Prøvene viste at det var gjennom
gående mye trekullstøv i hele profilen. 

Beskrivelse av prøvene P 22-31 : Lagene i pollen
profilen var utvasket, men det var likevel bevart en 
antydning av en todeling, slik at en med forbehold 
kunne anta to forskjellige pollensoner med et skille 
omtrent ved 75-80 cm dybde i profilen. Overgangen 
mellom de to pollensonene "åpen furu-bjørkeskog 
med beite" (P 22-26) og "landbruk" (P 27-31) er datert 
til AD 1645-1790. Dette angir en bakre datering for 
rydningsrøysa. 

1) Beskrivelse av pollensone 100-77,5 cm/P 22-
26: "åpen furu-bjørkeskog med beite": Av trepollen var 
bjørk dominerende, og deretter furu . Andre påviste 

Figur 160: Røysfelt Il. Rydningsrøys 500371. Profil sett mot nordvest. 
Figure 160: Røysfelt II. Clearance cairn 500371 , section seen from the south east. 
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Åkerrein 502593 
Rydningsrøys 500371 

mikro 502200 

AD 1645-1790 (TUa-5121 ) 
(TUa-5 119) 

AD 720-865 

Figur 161: Røysfele II. Rydningsrøys 50037 1 med åkerrein i overkant, profil regner mor nordvest. 
Figure 161: Røysfele Il. Rydningsrøys 500371 wirh the lyncher above, secrion seen from the south east. 

trepollen var or, hassel, gran, eik og alm. Av buskpollen 
ble det registrert sporadisk forekomst av einer, vier, 
dvergbjørk, pors og røsslyng. Urtepollen var dominert 
av gress. Ellers ble det påvist pollen av engplanter, som 
storkenebb- , erte- og korsblomstfamilien, og beite
indikatorer som smalkjempe (P 22), nesle (P 24 og 
25), soleiefamilien (P 25) og korgblomstfamilien (P 
24) og marimjelle. Vannplanter ble påvist ved dun
kjevle, tjønngras og torvmose. 

Tolkning: Forekomsten av granpollen i profil
bunnen indikerer at den er yngre enn graninnvandringen 
i området som er datert til 2000 BP (Høeg 1996:54). 
Bunnen av laget har gitt en datering til AD 780-885. 
Ut fra polleninnholdet har lokaliteten trolig vært 
åpen, omgitt av furuskog med innslag av bjørk, hassel , 
or, eik og alm. I fuktigere deler av området har det 
trolig vokst gress og pors. Trekullinnholdet tyder på 
menneskelig inngrep, men en kan ikke se bort fra at 
noe også kan skyldes skogbrann. Pollenavengplanter, 
samt smalkjempe og gress, indikerer at området ble 
brukt til beite. Prøvene som viser beiteaktivitet er tatt 
ut under kullprøven som er datert til AD 1645-1790. 
Pollen av smalkjempe (P 22) er påvist på samme nivå 
som dateringen til vikingtid, AD 780-885. Fasen 
"åpen furu-bjørkeskog med beite" kan angis med en 
bakre datering til vikingtid. Pollen fra vannplanter 
kan ha sammenheng med brønnen som ligger ca 35 
m fra røysa. Brønnen har en bunndatering til 
vikingtid/middelalder. 

2) Beskrivelse av pollensone 77,5-55 cm/P 27-
31: "landbruk": Det var mer bevart pollen i denne 
øvre del av profilen, i forhold cil i pollensonen 100-
77,5 cm. Trepollen var dominert av furu og bjørk. 
Det ble også påvist pollen fra nye treslag som lind og 
osp, og buskpollen fra krossved og hegg. Andelen 
pollen av lyng og gress viste en økning. Kornpollen av 
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ubestemt type (Cerealia type) ble funnet i B.ere nivåer 
(P 31 , 30 og 27). Pollen av (trolig) hvete type 
(Triticum type) ble også funnet (P 31, 30, 28 og 27). 
Ellers ble det funnet mange typer urtepollen, som 
smalkjempe (P 30, 28 og 27), groblad (P 31, 28 og 
27), linbendel (P 31, 28 og 27), hønsegras, engsyre, 
engsoleie, nesle, geitrams, marimjelle, samt pollen fra 
korgblomst-, korsblomst, nellik- , rose-, syre og 
skjermplantefamilien. Vannplanter ble påvise ved 
strid kråkefot og torvmose. 

Tolkning: Polleninnholdet viste cil en tallrik og 
artsrik urteB.ora på stedet. Åtte pollen av ubestemt 
korntype ble påvise, same 11 pollen av antagelig hvete. 
Sammen med den høye andelen av gresspollen og 
pollen av hønsegras, korsblomst- og korgblomst
familiene , smalkjempe og linbendel, som alle er 
typiske arter og familier i en åkerB.ora, viser pollen
sammensetningen til dyrkingsakcivicec på lokaliteten . 
Øke pollenandel av blant annet lyng, einer, engsyre 
og smalkjempe indikerer beite. Beiteaktiviteten kan 
eventuelt ha foregått før og/eller etter 
dyrkingsperiode(r). Det er mulig at folk har ryddet 
hassel og bjørk i utkantene av området for dyrking og 
beite. Selv om dette har resultert i en mer åpen lokalitet, 
vises dette lite i pollendiagrammet, da den tidligere 
filcereffekcen fra skogskanten er falt bort, og pollen 
fra skogen rundt, kan nå ha kommet inn til lokaliteten. 
Halvgresspollen ble også påvise. Dette kan være en 
indikator på at folk har utnyttet fuktige deler av 
lokaliteten i nærheten som slåttemark, for eksempel i 
nærheten av brønnen. Ryddingen av bjørkekratt kan 
også ha skjedd i denne sammenhengen. Pollen av 
marinøkkel, maure og av soleie- og korgblomst
familien, kan indikere slått ved lokaliteten. Prøvene 
som inneholdt kornpollen ble tatt ut over kullprøven 
som er datert cil AD 1645-1 790 . 
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]ord-mikromorfologisk analyse 
Jord-mikromorfologisk analyse er utført av to tynnslip 
av sedimentprøver fra profilen gjennom rydningsrøysa 
(Sageidet 20066). Den ene prøven (Mm 502201) ble 
tatt ut i bunn av laget ved 71-81 cm dybde, mens den 
andre prøven (Mm 502200) ble tatt ut ved 64-72 cm 
dybde. 

Tolkning av tynnslip 502201 i bunn av laget: 
Det nedre laget i tynnsliper viste ikke tegn ril mennes
kelig aktivitet. Strukturen i prøvematerialet kunne 
tyde på god jord, muligens skogsjord, på stedet. Øvre 
del av tynnsliper inneholdt trekullfragmenter. Folk 
kan ha fjernet vegetasjon ved bruk av brann . Da tre
kullpartiklene viser stort sett skarpe kanter, tyder 
dette på at de kommer fra ild på lokaliteten. Ved 
identifisering av noen av trekullpartiklene i tynnsliper, 
viste det seg at de største bitene sentralt i det trekull
dominerte lager, er av furu . Furu synes også å være i 
flertall blant de spredte mindre trekullpartiklene, selv 
om det også er forekomst av løvtre og/eller or. 
Trekullaget i tynnsliper, som kan tolkes som spor 
etter brannrydding, er 14C-datert til AD 780-885 . 
Etter brannryddingen kan bakken synes å ha blitt jev
net ut. Et meget heterogent lag videre oppover i tynn
sliper, inneholdt spredte trekullpartikler, rester av 
røtter, plantemateriale og enkelte biter av brent leire. 
Det var ingen klare indikasjoner på at laget kunne 
være et dyrkningslag. Laget kan også muligens avspeile 
spor av variert bruk over tid. En del kanaler i tynnsliper 
kan forklares med meitemark, hvilket også har for
årsaket omrotning i profilen. 

Tolkning av tynnslip 502200 lenger opp i røysa: 
Tynnsliper ble tatt ut på nivå med dateringen til AD 
1645-1790. Materialet i tynnsliper var mer homogent 
enn i tynnslip 502201. Tynnslip 502200 hadde mange 
kanaler som vitnet om meitemark og omrotning, hvilket 
også forklarer den utviskede pollenstratigrafien. 
Strukturen og det meget vel omdannete og fint ned
brutte materialet i tynnsliper er karakteristisk for jord
bruk. Også silt- og leireimpregnering av materialet 
synes å bekrefte at det var dyrkningsaktivitet på 
stedet. 

Tolkning 
Pollenanalysen viste at det sannsynli~is kan skilles ut 

to forskjellige pollensoner i profilen: "Apen furu-bjørke
skog med beite" i nedre del, og "landbruk" i øvre del. 

Granpollen i profilbunnen indikerer at denne 
var yngre enn graninnvandringen. Dette støttes av 
datering av bunnen av laget til AD 780-885. Ut fra 
polleninnholdet har lokaliteten trolig vært åpen, 
omgitt av furuskog. Forekomst av trekull kan tyde på 
menneskelig inngrep, eventuelt også skogbrann. 
Pollen av engplanter og gress, indikerer at området ble 
brukt til beite. Denne første pollensonen har en bakre 
datering til tidlig vikingtid. 

Den andre pollensonen kalt "landbruk" hadde 
mer bevart pollen enn den nedre sonen. Overgangen 
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mellom de to pollensonene "åpen furu-bjørkeskog 
med beite" og "landbruk", er datert ril AD 1645-1790. 
Pollensammensetningen viser en markant endring ved 
overgangen mellom sonene. I "landbrukssonen" ble 
det funnet pollen av ubestemt korntype og pollen av 
antagelig hvete. Det ble også påvist økt andel av pollen 
som indikerte beite, mens halvgresspollen kan være en 
indikator på at folk har utnyttet deler av lokaliteten i 
nærheten til slått. Ved bearbeidelse av åkerjorda over 
lang tid, er det ikke mulig å skille ut tidsfaser innenfor 
selve åkerlaget. 

Den jord-mikromorfologiske analysen av to 
tynnslip viste en relativt brå overgang fra uforstyrret 
mark til menneskelig påvirkning i form av brann
rydding. Trekullaget i det nedre tynnsliper (502201), 
med datering til AD 780-885, kan være spor etter 
brannrydding. Folk synes å ha jevnet ut jorden til et 
eller annet formå l, muligens til beite. Strukturen påvist 
i materialet i det øvre tynnsliper (502200) er karakte
ristisk for jordbruk. Tynnsliper samsvarer med date
ringen til AD 1645-1790. Sannsynligvis har det i en 
yngre fase skjedd en endring i jordbruket eller jord
bearbeidelsen på lokaliteten. Sikre spor etter tilførsel 
av gjødsel kunne ikke påvises. 

Rydningsrøys 500376 
Rydningsrøysa lå i området med tufter, rett øst for 
Tuft VI. Ved snitting av røysa ble det funnet biter med 
brent leire under røysa. 

14C-datering 
En kullprøve fra dyrkingslag i røysa er datert til AD 
1400-1435 (TUa-5120) . Dette er tolket å avspeile en 
bruksfase. 

Jordprofil i Sjakt 2 
Sjakt II, orientert nord-sør, ble gravd i området sørøst 
for tuftene på Røysfelt II. 

14C-datering 
To kullprøver er datert fra dyrkingslaget i sjakt 2. En 
prøve tatt i relasjon til pollenserie 500591, er datert til 
AD 1290-1375 (TUa-5907). En annen prøve fra 
dyrkingslaget er datert til AD 1525-1655 (TUa-
5122). Begge dateringene er tolket å avspeile bruksfaser. 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av seks jordprøver fra en 
pollenserie (Ps 500591) fra rydningsrøysa (Sageidet 
2006a) . Prøvene P 48-53 ble tatt samlet inn mellom 
3-30 cm dybde. De nederste prøvene P 48 og 49 ble 
tatt ut fra utfellingslaget i profilen, mens P 50-53 ble 
tatt ut fra dyrkingslaget. Prøvene inneholde mye 
trekull. 

Av trepollen i prøvene ble det funnet furu, bjørk, 
gran og or. Det ble også notert forekomst av hassel, 
eik, lind, einer, vier, hegg og lyng. Urtepollen var 
dominert av gress. Enkelte påviste pollen av vannplanter 
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Figur 163: Røysfele II. Rydningsrøys 500376, profil regnet moe sørøst. 
Figure 163: Røysfele II. Clearance cairn 500376 seen from the north west. 
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Figur 164: Røysfele II. Åpen jordprofil i Sjakt 2, tegnet moe sø rvest. 
Figure 164: Røysfele II. Open soil profile in trench 2 seen from the north east. 

kan ha sammenheng med at folk har vannet jorda med 
vann fra brønnen i nærheten. D et ble funnet en del 
kornpollen i prøvene: I alt 8 pollen av hvete fordelt på 
nesten alle nivåer (P 53-50 og 48), samt 15 uspesifi
serte kornpollen (Cerealia type) (P 53 , 52, 50 og 48). 
Dyrkingsaktivteten støttes også av pollen fra linbendel, 
korgblomstfamilien og einstape. Da pollenstratigrafien 
fremsto som utvisket, var det ikke mulig å skille ut 
soner i profilen. Variert urteRora og forekomst av gro
blad (P 53-51) kan vise til bruk av området til beite og 
eng. 

Rydningsrøys 602009 
Røysa var opprinnelig registrert som en stor og rund 
rydningsrøys. Den skilte seg ut som den største blant 
røysene, med en diameter på 5 ,6 m. Røysa lå og 
"ruvet" på en liten høyderygg nordøst på Røysfelt II , 
på kanten av hellingen ned mot Røysfelt V Oppå 
røysa lå en bunt piggtråd , med en steinsamling over. 
Da røysa lå nær dagens eiendomsgrense, kan pigg-

tråden eventuelt ha vært en grensemarkering. 
D a man hadde fått flere dateringsresulrater til 

forhistorisk tid i området, ble spørsmålet om det 
kunne finnes forhistoriske graver i området, aktualisert. 
Røysa skilte seg ut i størrelse og plassering og kunne 
være en "potensiell gravrøys", og det ble valgt å legge 
opp undersøkelsen etter dette. Røysa ble renset fram , 
og stein ble lempet bort. Da den fremsto med løst 
oppkastete steiner som øvrige rydningsrøyser, ble etter 
hvert en del stein fj ernet maskinelt. I bakken under 
røysa ble det avdekket en tilnærmet rektangulær grop 
som målte 1,0xl,0 mi plan, og var inntil 0,7 m dyp. 
Ved fjerning av masse, viste det seg å være to, muligens 
tre groper, under røysa. Den rektangulære gropa hadde 
loddrette kanter og ble tolket som en nedgravning. 
Funksjonen til denne er uviss. Mer usikkert er det om 
de øvrige gropene er nedgravninger, disse kan eventuelt 
være spor etter rotvelt. Nedgravningen og gropene var 
fylt med en humus- og kullholdig masse, samt stein. 
Underveis i gravingen ble det funnet et mulig kvartsitt-
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Rødse!er, Jordprofil 500899, pollendiagram 5 
Gråfjell , Amot kommune, Hedmark 
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Figure 165: Røysfelt Il : Open soil profi le in rrench 2. Poll en diagram . (Sageidec 2006a. Arkeo logisk museum i Sravanger) . 
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avslag, et jernbeslag, vindusglass, samt biter med brent 
leire. 

Undersøkelsen ble avsluttet med at røysa ble 
definert som en rydningsrøys. 

14C-datering 
To kullprøver ble datert i forbindelse med undersøkelsen. 
En kullprøve fra et kullag under og i utkanten av røysa, 
fikk datering til AD 1515-1645 (TUa-5760). 
Kullprøve fra den rektangulære nedgravningen under 
røysa, ble datert til AD 1470-1635 (TUa-5633). 
Dateringene er relativt sene. Med tanke på at kullprøvene 
ble tatt under røysa, kan de kanskje tyde på at det kan 
ha foregått brannrydding også i en senere fase i området, 

Figur 166: Røysfele II. Rydningsrøys 602009. 
Figure 166: Røysfele Il. Clearance cairn 602009. 

Varia 64 

sammenlignet med for eksempel dateringer av kull fra 
under røyser på Røysfelt I, som trolig avspeiler en første 
cydningsbrann. 

Makrofossilanalyse 
En jordprøve (Mp 602794) fra kull- og humuslaget i 
den rektangulære nedgravningen under røysa, er 
undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006). 
Ingen forkullede planterester ble påvist i prøven. 

RøYSFELT Ill 
Røysfelt III lå nedenfor hellingen sørøst for Røysfelt I. 
Området ble valgt ut for undersøkelse for å avklare 
om en registrert gravrøys (500727) i utkanten av en 

Nedgråvning 

VNV 

æJ Torv och matjord 
~ grå. hum6s kolblandad sand 

D Aldre odlingslager 
II!I!] Kol 

Nedgråvning: 
- vit.delvis urlakad. kolblandad sand 
D brunt, grovt grus och sten (0, 1 m st) 

□ Omrbrda massor: 
gul sand och grus 

Nedgråvning 

AD 1470-1635 
(TUa-5633) 

D Urlakning 
[;] Botten, gul morån 

IQ] sten 

Figur 167: Røysfele Il. Rydningsrøys 602009, regner moe nord-nordvest. 

ADlSlS-1645 
(Tua-5760) 

I Kolprov 
Makrop rov 
Provets placering 

(Al Mp 602794, taget vid plangråvning 
l...!::!J i motsvarande lager 

Figure 167: Røysfele Il. Clearance cairn 602009, seccion seen from ehe soueh-souch east. 
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åkerflate, var en gravrøys. Røysa fremsto som lav, sir
kulær og var ca 7 m i diameter. Vest for og inntil røysa 
passerte et veifar, som strakk seg fra Rødseterveien i 
sør og opp til Rødsetervolla i nord. Nordvest for røysa 
var det registrert en tuft. Tufta var ifølge opplysninger 

0 5 10 

Figur 168: Plantegning over Røysfelt III. 
Figure 168: Plan drawing of Røysfelt III. 

174 

Røysfelt Ill 

20 

¼ria 64 

fra Johan Persson en løe som tilhørte setra til Rød 
Mellom. Det skal ha blitt dyrket i nærområdet til løa. 
Da Persson overtok Rødsetergården på 1980-tallet, 
var løa så forfallen at den måtte rives. 

Undersøkelsen på Røysfelt III omfattet kun 

30 40 Meters 
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røysa og deler av åkerflaten . Røysa viste seg etter 
undersøkelse å være en rydningsrøys. Det ble påvist 
dyrkingslag både blant og under steinene i røysa. Det 
er datert en kullprøve fra det steinblandete dyrkings
laget i røysa, til yngre enn AD 1685 (TUa-5127). I 
overkant, og inntil veifaret, fremsto røysa som omrotet. 
Dette kan trolig settes i sammenheng med rydding/ 
anleggelsen av veifaret. Avslutningsvis ble en sjakt som 
snittet røysa i nordvest, forlenget mot sørøst for å 
undersøke åkerflaten som røysa lå i utkanten til. 
Åkerflaten hadde en utstrekning på 800 m 2 og fremsto 
som ryddet for stein. Flaten var avgrenset av en avlang 
rydningsrøys/steingjerde (500728) mot nord. Mot 
øst, i nedkant av åkerflaten, ble det under torva avdek
ket en flat stein pakning. I profil kunne man se åkerfla
tens avslutning i øst i form av et tydelig skille mellom 
dyrkingslag og vanlig skogbunn. 14C-datering av kull 
fra dyrkingslag har gitt yngre enn AD 1685 (TUa-
5127) som resultat, noe som kan tyde på at Røysfelt 
III har en nyere og kortere dyrkingshistorie enn de 
øvrige røysfeltene. 

Varia 64 

R øYSFELT IV 
Røysfelt IV lå i hellingen vest for Røysfelt I. Området 
var småkupert og skilte seg ut ved få store rydnings
røyser, og mange små steinsamlinger som fremkom 
ved rydding av området. I alt fire rydningsrøyser og 17 
små steinsamlinger ble påvist på Røysfelt IV. Flere av 
steinsamlingene lå inntil større, jordfaste steiner. Av 
større rydningsrøyser var det bare røys 502083 som 
lignet røysene på Røysfelt I. En avgrenset åkerflate 
kunne skilles ut nord i området. Her lå også et stein
gjerde (502088) med en 1,6 m bred åpning i. Lengst 
nordvest i feltet lå to røyser som ved undersøkelse ble 
tolket som tilhørende en tufr (Tuft VIII). Det var 
ingen klar avgrensning hva angikk rydningsrøyser i 
sørøst mot Røysfelt I. Denne delen av feltet kan derfor 
ses i sammenheng med Røysfelt I. To rydningsrøyser 
og to små steinsamlinger og dyrkingslag ble undersøkt 
ved graving av sjakter. 

RØYSFELT Ill - RYDNINGSRØYSER 
Anleggs N IKU 

Beskrivelse Diameter Nat.vit. analyse nr. ID 
500727 1045020 Rund velvet røys. Mellomstor stein. Jordblandet. 7,0 m 14c 

500728 1024082 Avlang steinrøys/ steingjerde. 22,0m (U 
500729 Ureg. Oval røys inntil og nord for 500728. Overgrodd. 5,0 m 
500763 Ureg. Steinpakning avdekket under torven i nedkant av åker. 6,0m 

Tabell 27: Røysfelt III. Undersøkte og registrerte rydningsrøyser. En røys ble undersøkt, denne er markert med uthevet skrift. 
Table 27: Røysfelt III. Investigated and surveyed clearnce cairns. One cairn was investigated, marked with bold text. 

Figur 169: Røysfelt Il. Ryd ningsrøys 500727 med profiler sett mot vest og nord. 
Figure 169: Røysfel t Il. Clearance cairn 500727, sections seen from the east and south. 

1 75 



Gråfjellprosjektet - Bind 11 

Profi l mot vest: 

Profil mot nord: 

Y. enn AD 1685 
(TUa-5127) 

□Torv 
■ Kullag 
■ Dyrkningslag 

D Utvaskingslag 

□ Utfellingslag 

Rydning srøys 500727 

~Rot 

D Undergrunn 

□ Stein 
IQ] Kullprøve 

0 

Q 

a 
0 

Figur 170: Røysfelt Ill. Rydningsrøys 500727, profiler regner mot vest og nord. 
Figure 170: Røysfele III. Clearance cairn 500727, secrions seen from the east and south. 

RØYSFELT IV - RYDNINGSRØYSER 
Anleggs NIKU 

Beskrivelse 
nr. ID 

502083 1037083 
Oval, ve lvet røys med mye mellomstor stein (20 cm i diam.). N oe 
stor stein (30-40 cm i cliam.). Løse stein med lu ft mellom. 
Rydningsrøys/ steingjerde i ned kant av ryddet åkerfla te uten 
røyser. Jevnt over større stein i nedkant (sør). En del 

502088 1037078 
knyttnevestor stein, men også mye mellomstor, stor stein (30-40 
cm i cliam.) . Apning i steinstrengen: 1,6 m bred . En del løse stein 
lengst nord. Steinene lå i åkerrein og det var ryddet flate også 
nedenfor åkerreinen. 

502084 Ureg. 
Store stein dominerer. De største 40-60 cm i diam. Lå i liten 
dump i terrenget. 

502123 1037082 
Rund samling av stor stein i nedkant (sørøst for) setervei. Nær 
Tuft VIII. 

varia 64 

Rydningsrøys 500727 

Diameter Nat.vit. analyse 

2,8 m 14C, pollen (7) 

24,0 X 2,0 m 14c 

2,5 m 

1,5 m 

Tabell 28: Røysfelt IV. Undersøkte og registrerte rydningsrøyser. Undersøkte rydningsrøyser er markert med uthevet skrift. 
Table 28: Røysfelt IV. lnves tigared and surveyed clearance cairns. lnvestigated cairns are marked wirh bold text. 
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RØYSFELT IV - SMÅ STEINSAMLINGER 
Anlerrrrsnr. Beskrivelse Diameter N at.vit . analyse 

502085 Liten samling stein (10-30 cm i diam.). En stor løs stein (40 cm diam.). 1,2 m 14c 

502114 
En del stein som stikker opp av bakken (15-20 cm i diam.). En stor stein oppå 

1,2 m 14c 
bakken (30 cm i diam.). 

502081 
Mellomstore (20 cm i diam.) stein som lå i vinkel, delvis nede i bakken. 

3,1 m 
Avskrevet som tuft. Kan ha lagt nært veifar 602253. 

502089 Et titalls små stein som delvis lå nede i bakken. En større stein. 1,4 m 
502091 Et titalls stein (20 cm i diam.) inntil stor jordfast stein. 2,1 m 
502092 To titalls stein, delvis små, hovedsakelig oppå bakken. Nært 5032088. 1,4 m 

502093 
To store jordfaste stein med et titalls stein (20-40 cm i diam .) liggende oppå og 

1,5 m 
inntil. 

502094 
To titalls stein inntil stor jordfast stein. Noe knyttnevestor stein, noe større 

1,6 m 
(20-30 cm i diam.). 

502106 
Liten steinsamling i gjenstående planteskog lengst sørves t. Mellomstor til stor 

1,2 m 
stein. 

502107 
Liten steinsamling i gjenstående planteskog lengst sørvest. Et titalls mellomstor 

2m 
til stor stein lagt inntil stor jordfast stein. 

502108 
Liten steinsamling i gjenstående planteskog lengst sørvest. Mellomstor til stor 

2,7 m 
stein. 

502109 
Liten steinsamling i gjenstående planteskog lengst sørvest. Mellomstor stein 
lagt oppå en stor flat jordfast stein. 

502110 Fire steiner (25-30 cm i diam.) inntil jordfast stein . 1,2 m 
502111 Et lag mellomstor stein (20-30 cm i diam.) som lå godt nede i bakken. 

502112 
Et titalls stein (15-30 cm i diam.) inntil stor jordfast stein. Noen løse stein, de 

1,7 m 
fleste stikker opp av bakken. 

5021 13 
Lå 2 m sørøst for 502112. Lignet denne. Funn av etterreformatorisk grytestativ 

1,5 m 
av jern ved opprensing. 

502115 Seks stein (20-30 cm) som stakk ODD av bakken. 1,1 m 

Tabell 29: Røysfelt IV. Undersøkte og registrerte små steinsamlinger. Undersøkte sreinsamlinger er markert med uthevet skrift. 
Table 29: Røysfelt IV. Investigated and surveyed small clearance cairns/srone heaps, the investigated objects are marked wirh bold text. 
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Figur 171: Plantegning over Røysfelt IV. 
Figure 171: Plan drawing of Røysfelt IV. 
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Rydningsrøys 502083, åkerrein 

14C-datering 
Tre kullprøver ble 14C-datert i forbindelse med ryd
ningsrøysa. Den ene prøven tatt fra dyrkingslaget i 
relasjon til pollenserie 502208, er datert til AD 1230-
1285 (TUa-577 1). Den andre prøven, også fra dyrkings
laget, er datert til AD 1255-1285 (TUa-5768). Begge 
dateringene er tolket å avspeile bruksfase. Den tredje 
prøven ble tatt fra en kullkonsentrasjon i under
grunnen under røysa. Denne ble datert til BC 6395-
6250 (TUa-5769). Det ble også datert en kullprøve i 
det som ble tolket å være dyrkingslag i relasjon med en 
mulig åkerrerein ovenfor røysa. Denne ble datert til 
BC 7835-7540 (TUa-5779). Kullet har trolig ligget 
dypere og blitt med opp som følge av bearbeiding av 
jorda eller på grunn av telebevegelse i forhold til steinene 
som lå rundt kullet. De to siste dateringene har ingen 
sammenheng med dyrkingssporene. 

Figur 172: Røysfelt IV Rydningsrøys 502083, profil seer 
mor sørvest. 
Figure 172: Røysfelt IV Clearance cairn 502083, secrion 
seen from the north east. 

. . : . 

Rydningsrøys 502083 

AD 1255-1285 
(TUa-5768) 

Ps.502208 
(P63-76) 

AD 1230-1285 
(TUa-577 1) 

BC 6395-6250 
(TUa-5769) 

1 m 

Vtiria 64 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av syv jordprøver fra en 
pollenserie (Ps 502208) fra rydningsrøysa (Sageidet 
2006a) . Prøvene P 70-76 ble samlet inn mellom 33-3 
cm dybde i og under røysa. Den nederste prøven, P 70 
ble tatt ut fra utfellingslaget under røysa, mens de 
øvrige ble samlet inn fra dyrkningslaget. De to nederste 
prøvene var tomme for pollen . De øvrige inneholdt 
lite pollen, men mye trekull. Den øverste prøven, P 
76, inneholdt mest. Her var det ulike trepollen som 
gran, furu , bjørk, or, hassel, alm og lyng. Det ble ellers 
registert blant annet ulike urtepollen og pollen av gress 
og groblad. I prøve P 74 ble det blant annet påvist 
gresspollen og et pollenkorn av bokhvete. I prøve P 72 
ble det funnet ett kornpollen (Cerealia type) og et av 
rug type. Rug er vindbestøvet og pollen kan spres over 
store avstander. Enkelte av de påviste pollentypene er 
fra arter som bekrefter dyrking på lokaliteten, som 
korgblomster, engsoleie, nellik og bokhvete. 
D yrkingslaget har to dateringer til AD 1230-1285 og 
AD 1255-1285. Pollensammensetningen vitner om 
korndyrking på lokaliteten før Svartedauen. 

Rydningsrøys 502088, åkerrein 

14C-datering 
To kullprøver ble 14C-datert i forbindelse med denne 
rydningsrøysa. Prøve fra dyrkingslag i overkant av 
røysa/åkerrein, er datert til AD 1295-1385 (TUa-
5773). Prøve fra dyrkingslaget i nedkant av røysa er 
datert til AD 1225-1290 (TUa-5776). Begge date
ringene er tolket å avspeile bruksfaser. 

(TUa-5779) 

O Torv D Utfellingslag D Stein 

■ Kullag Q Undergrunn Gi] Fjernet stein 

■ Dyrkningslag ~ Pollenserie 

D Utvaskingslag [gJ Kullprøve 

Figur 173: Røysfelt IV Rydningsrøys 502083, profil seer mot sørvest. 
Figure 173: Røysfelt IV Clearance cairn 502083, section seen from the north east. 
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Figur 174: Røysfelt IV Rydningsrøys 502083. Pollendiagram. (Sageidet: 2006a. Arkeologisk museum i Stavanger) . 
Figure 174: Røysfelt IV Clearance cairn 502083. Pollen diagram. (Sageidet 2006a. Arkeologisk museum i Stavanger). 
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Små steinsamlinger 502085 og 502114 
Disse var de eneste steinsamlingene som ble undersøkt 
ved snitting og datert. Kullprøve fra dyrkingslaget i 
den svakt markerte steinsamlingen 502085, er datert 
til AD 1415-1440 (TUa-5785). Fra steinsamling 
502114 i samme sjakt, foreligger det en datering fra 

(TUa-5773) 

D rorv 

~ Ku llkonsentrasjon 

■ Dyrkningslag 

D Utvaskingslag 

D Utfellingslag med humus 

□ Undergrunn 

O stein 

~ Fjernet stein 

[g] Kullprøve 
"-----i "-----i 

lm 
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dyrkingslaget til yngre enn AD 1645 (TUa-5789), og 
en datering fra under steinsamlingen til AD 885-975 
(TUa-5781) . De yngste dateringene er tolket å avspeile 
bruksfaser, mens den eldste kan ha sammenheng med 
etableringen og ryddingen i området. 

"-----i 

Figur 175: Røysfelt IV. Rydningsrøys 500088, profil sen mot nordøst. 
Figure 175: Røysfelt IV. Clea rance cairn 500088 section seen from the south west. 

Figur 176: Røysfelt IV. Små steinsamlinger 502085 t.v. og 502114 t.h. Profiler sett mot nordøst. 
Figure 176: Røysfelt IV. Small clearance cairns, 502088 to the left and 502114 to the right. Sections seen from the south west. 

■ Dyrkningslag 

i.J Kullkonsentrasjon 

D Utvaskingslag 

D Utfellingslag 

[g] Kullprøve 

□stein 
j r_,j Fjernet stein 

Steinsamling 502085 

lw------,I lw------,I NiEEMiNI 
lm 

Steinsamling 502114 fort s. 
-------. 

Figur 177: Røysfelt IV. Rydningsrøyser 500085 og 50211 4, profiler tegnet mot nordøst. 

Steinsamling 502114 

Figure 177: Røysfelt IV. Small clearance cairns 500085 and 502114, sections seen from the south west. 
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AD 885-975 
(TUa-5781) 
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RøYSFELTV 

Røysfelt V lå i en forholdsvis bratt helling øst for 
Røysfelt Il. Feltet hadde en utstrekning på 3150 m2

, 

hvilket omfattet hellingen med en avgrensning der 
terrenget flatet ut mot et veifar i nordøst. I den øvre 

Røysfelt 5 

0 

:'~v500495 
' I -...._ 

--- -, -:-:-- -- ,_ ____ __ __ 502103 

"- -------------- --~-----Q ..• : 

~ 
0 

v 
0 
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delen av feltet var en avsats i form av en åkerrein. 
Rydningsrøysene på feltet var av varierende størrelse 
og inneholdt mye stor stein. Enkelte røyser var delvis 
overgrodd eller hadde stein som gikk ned i 
dyrkingslaget. 

502260 

--->--~--~---=-=.---=--::...:---c:..::._---:...:..:.__-_-- -_---_--_-- -_-~ 

0 5 10 

Figur 178: Plan tegn ing over Røysfei r V. 
Figure 178: Plan drawing of Røysfelt V. 

20 30 40 Meters 
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RØYSFELT V - RYDNINGSRØYSER 

Anleggs NIKU Beskrivelse Diameter Nat.vit. analyse 
ru. ID 

502103 Ureg. 
Liten røys med en del stein som stikker opp fra bakken. Jevnt 

2,1 m 14C 
over mellomstor stein (20-30 cm i diam.) . 

502116 Ureg. 
Avlang samling stein på avsats i nordøstlig skråning. Steinstørrelse 

4m 14C, pollen (8) 
varierer fra knyttnevestor til stor (40 cm diam.). 

502260 Ureg. Liten samling mellomstor stein lengst nordøst i skråningen. 1,1 m 14c 

Rund og velvet røys i nordøstlig skråning/ åkerrein. Størst stein 
500495 1024143 lengst nordøst (nederst), en del knyttnevestor stein øverst. Ellers 3,8 m 14c 

varierende størrelse stein ODD til 50 cm i diam. 
Stablet stein rundt stor stein (60 cm i diam.) i midten. Øvrige 

502100 1024146 stein 40-50 cm i diam. Noen mindre i øst. Steinene ligger oppå 2m 
bakken. 
Avlang røys bygd opp ovenfor stor jordfast stein lengst nordøst. 

502101 Ureg. En del løse stein. Mye knyttnevestor stein lengst sørvest (øverst i 3,4m 
skråningen). 

502102 1024057 
0,6 m høy røys med stablet stor stein (50-70 cm i diam.). Også en 

1,3 m 
del mellomstor stein. 
Ligger i nedkant av østlig skråning rett vest for gammelt veifar. 

502104 Ureg. En del middels store stein (30-40 cm i diam.) i avlang 2,6m 
konsentrasjon. Mye løs stein oDDå. 

502105 Ureg. 
Liten samling stein stikker opp av bakken, og noen få oppå. 

1,5 m 
Mellomstor til stor stein (15-40 cm i diam.). 

Tabell 30: Røysfele V. Undersøkte og registrene rydningsrøyser. Undersøkte rydningsrøyser er marken med uthevet skrift . 
Table 30: Røysfele V. Invescigated and surveyed clearance cairns. Investigated cairns are marked with bold texc. 

Rydningsrøys 502103 

14C-datering 
To kullprøver fra dyrkingslaget i denne røysa er datert 
til henholdsvis AD 1295-1385 (TUa-5774), og yngre 
enn AD 1655 (TUa-5783). Begge dateringene er 
tolket å avspeile bruksfaser. 

Rydningsrøys 502116 
Røysa var i motsetning til røysene på Røysfelt I, jord
blandet. Den fremsto som lav og overgrodd, og profilen 
kan best sammenlignes med røys 500371 på Røysfelt 
Il, da begge lå i nedkant av en åkerrein og hadde stein 
nedover i dyrkingslaget. 

□Torv 
■ Dyrkningslag 

ljJ Kullkonsentrasjon 

D Utvaskingslag 

D Utfell ingslag 

D Undergrunn 

[g] Kullprøve 

□stein 
[d Fjernet stein 

~ Stubbe, rot 
lm 

14C-datering 
Det foreligger tre dateringer fra røysa. Fra dyrkingslag 
i røysas midtre del, i relasjon ril pollenserie 502537, er 
der datert en kullprøve ril AD 1470-1630 (TUa-
5772). To andre prøver fra dyrkingslager i nedre del av 
røysa, er datert til henholdsvis AD 895-995 (TUa-
5777) og AD 1160-1225 (TUa-5782). 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av åtte jordprøver fra en 
pollenserie (Ps 502537) fra rydningsrøysa (Sageidet 
2006a). Prøvene P 200-207 ble samlet inn mellom 
64-34 cm dybde i røysa. Den nederste prøven, P 200 
ble tatt ut i utfellingslaget, mens prøvene P 201-207 

Rydningsrøys 502103 

Figur 179: Røysfelt V. Rydn ingsrøys 502103, profil tegnet mot nordvesc. 
Figure 179: Røysfelt V. Clearance cairn 502103, section seen from the south easc. 
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Figur 180: Røysfelt V Sjakt og rydningsrøys 502116, sett 
mot vest. 
Figure 180: Røysfelt V. Trench and clearance cairn 502116, 
seen from the east. 

O rorv 

■ Dyrkningslag 

li] Kullkonsentrasjon 

D Utvaskingslag 

D Utfellingslag 

□ Undergrunn 

[g] Kullprøve 

Åkerrein 502590 

Varia 64 

ble samler inn fra dyrkingslaget i og under røysa. På 
nivå med de to øverste anlayserte prøvene er det datert 
en kullprøve til AD 1470-1630. Mye trekullstøv ble 
påvist i prøvene. Det var lite pollen bevart i de tre 
nederste prøvene. Trepollen var dominert av furu og 
gran, og ellers var det enkelte innslag av bjørk, or, hassel, 
eik, lind, vier og hegg. Gresspollen forekom i alle nivå
ene. I P 203 ble det registrert et pollenkorn av gro
blad. I prøven P 204 ble det funnet et pollenkorn av 
bygg og et av ubestemt korntype (Cerealia type). Ulike 
arter som viser til korndyrking er representert ved 
blant annet gress, korgblomst- og nellikfamilien, hønse
gress, blåknapp/rødknapp type, tungras, linbendel og 
vortemelk. 

Rydningsrøys 502260 

14C-datering 
To kullprøver fra røysa/steinsamlingen er datert. 
Prøvene som ble tatt fra dyrkingslaget under steinene, 
er datert til yngre enn AD 1695 (TUa-5775) og AD 
1485-1640 (TUa-5778) . Begge dateringene er tolket 
å avspeile bruksfaser. 

Rydningsrøys 502495 
Røysa lå nedenfor en liren ryddet åkerflate uren røyser 
oppe på Røysfelt II, og kan eventuelt ha sammenheng 
med denne åkerflata. 

Rydningsrøys 5021 16 

~ Pollenserie 

O stein (TUa-5782) AD 895-995 
(TUa-5777) (;] Fjernet stein 

m Stubbe, rot 
lm 

Figur 181: Røysfelt V. Rydningsrøys 5021 16, profil tegnet mot nordvest. 
Figure 181: Røysfelt V. Clearance cairn 502116, section seen from the south east. 
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Figure 182: Røysfelt V Clearance cairn 502 16. Pollen diagram. (Sageidet 2006a. Arkeologisk museum i Stavanger). 
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Rydningsrøys 502260 

□Torv 
■ Dyrkningslag 

~ Kullkonsentrasjon 

□ Utvaskingslag 

[] Utfellingslag 

. ...... 
. : .· ... 

D Undergrunn 

[g] Kullprøve 

□ stein 
[;J Fjernet stein 

I . 

AD 1485-1640 
(TUa-5778) 

Y. enn AD 1695 
(TUa-5775) 

-: · . ·.·. · ... ' 

lm 

Figur 183: Røysfelt V. Rydningsrøys 502260, profil tegnet mot nordvest. 
Figure 183: Røysfelt V. Clearance cairn 502260, section seen from the south east. 

14C-datering 
To kullprøver fra røysa er datert. Prøvene som ble tatt 
fra dyrkingslaget under steinpakningen i røysas midt
parti, er datert til yngre enn AD I 64 5 (TUa-5 788) og 
AD 1315-1405 (TUa-5780). Begge dateringene er 
tolket å avspeile bruksfaser. 

0MRÅDE6 

Nordvest og ovenfor Røysfelt IV var det en flate på ca 
500 m2 som ble tolket som en åkerflate. Denne ble 
benevnt Område 6 . Åkerflata ble undersøkt i forbin
delse med en fangstgrop, Fg.13/R. Åkeren ble definert 
ut fra markerte åkerreiner i sørvest, sørøst og i nord
øst, og et åkerhakk i nordvest. Noe stein var dumpet 
vest i området. Ved avdekking i området nord for 
fangstgropa ble det funnet en steinstreng. Denne ble 
antatt å være en åkeravgrensning. Åkerflata fremsto 
som ryddet. To lave, overgrodde rydningsrøyser ble 
funnet i nordre del av fl ata. Disse ble ikke undersøkt. 

D rorv 

■ Dyrkningslag D Undergrunn 

~ Kullkonsentrasjon ~ Fjernet stein 

D Utvasking slag D Stein 

□ Utfellingslag [gJ Kullprøve 

Fangstgrop Fg.13/R: Gjenfylt med 
rydningsstein 
Fangstgropa lå på den sørlige delen av åkerflata/ 
Område 6. Fangstgropa var helt gjenfylt med steiner. 
Det ble antatt at steinene i gropa kunne ha sammen
heng med åkerrydning og/eller at den var gjenfylt i 
sammenheng med husdyrbeite i området. Se kapittel 
4 for beskrivelse av fangstgropa. 

Pollenanalyse 
En pollenserie (Ps 502191, P 31-50) ble tatt ut fra 
gropaskortprofil (fig. 187) . Prøvene ble tatt med 5 cm 
mel lomrom. Serien ble tatt fra 143 cm dybde under 
markoverflaten (P31) og avsluttet på 48 cm dybde 
under markoverflaten (P50). Det er fo retatt pollen
analyse av 13 av prøvene (Sageidet 2006a) . Formålet 
med pollenanalysen var å se om den kunne bidra ril å 
belyse beite- og dyrkingsaktivitet i området før, under 
og etter bruken av fangstgropa . Prøvene P 33, 35-38, 
40-41, 43-46, 48 og 50 ble analysert. De nederste 
prøvene, P 33, 35 og 37, ble tatt fra utfellingslaget 

Y. enn AD 1645 
(TUa-5788) 

l m 

Figur 184: Røysfelt V. Rydningsrøys 502495, profil tegnet mot nordvest 
Figure 184: Røysfelt V. Clearance cairn 502495, secrion seen from the south east. 
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Område 6 Q 

f,i, o.__ __ 2._s _ __._s ____ ..... 10 _____ ,._s ___ ___,20Meters 

Figur 185: Plantegning av Område 6. 
Figure 185: Plan drawing of Area/Område 6. 

under er kullag som er darerr ril AD 1215-1275 (TUa-
5731). P 38 og 40 ble rarr fra er urvaskingslag. P 41 og 
43 ble rarr fra fra er urfellinglag med kullstripe, og P 
44 ble tatt i ovegangen mellom utfelling og lag med 
nedrast masse, P 45-46 og 48 ble tatt det som ble tolket 
som nedrast eller gjenfylt masse med grus og kull. Den 
øverste prøven, P 50, ble tatt fra fyllmassen med rydnings
stein, humus og kullholdig sand. 

Flere av prøvene i den nedre delen av profilen 
var nesten tomme for pollen. Flest pollen ble funnet i 
den øverste prøven, P 50. Det ble funnet pollen av 
gran og furu i alle prøvene. I øvre del av profilen var 
det spredte pollen av bjørk, alm, hassel, or, einer og 
røsslyng. Urtepollen var dominerr av geitrams og av 
gress. Gresspollen ble registrert i nesten alle spektra. 
To kornpollen ble funnet (Cerealia rype) i P 45, samt 
et pollenkorn av rug (Secale rype) i P 46. For øvrig ble 
det påvist noen pollen av groblad (P 50 og 46), og av 
korgblomst-, nellik- og rosefamilien, samt storkenebb
familien, og pollen av blåknapp rype, tranehals og 
kattost. Noen pollen av tusenblad ble funnet i tre 

186 

spektra. Utover derte var det en rekke pollen som ikke 
kunne bestemmes nærmere. Enkelte sporer av strid 
kråkefot, torvmose, snelle og dvergjamne ble også funnet. 
Det var mye trekullstøv i prøvene. Prøvene ble på 
grunn av ulik pollensammensetning omtalt og tolket i 
to pollensoner. 

Pollensone 133-80 cm/P33, 35-38, 40-41 og 
43: "Ubestemt": Prøvene i denne sonen er tarr fra 
ulike lag: P 33, 35 og 37 (fra utfellingslag) og P 38 og 
40 (fra urvaskingslag) og 41 og 43 (fra utfellingslag). 
Pollensammensetningen i disse prøvene var ganske lik, 
men P 38, 40, 41 og 43 skilte seg ut med enkelre pol
len av geitrams-rype og av gress (Poaceae). Geitrams 
kan finnes på jord som er blirr åpnet ved forsryrrelser 
og for eksempel kan ha rast ned. Geitrams kan indi
kere at prøvene ble samlet inn fra et omrotet lag. 
Polleninnholdet antas å avspeile vegetasjonen i områ
det før fangstgropa ble anlagt. Beiteindikatorer ble 
ikke påvist i prøvene. 

Tolkning av pollensone 80-48 cm/P 44-46, 48 
og 50: "Beitebruk og dyrkning": Det var bare i denne 
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øvre delen av profilen at bjørkepollen ble pav1st. 
Artsrikdommen har også vært større sammenlignet 
med den nedre delen av profilen. I denne yngre fasen 
har lokaliteten blitt åpnere, og det vokst gress og eng
planter blant annet fra korgblomst-, nellik-, rose- og 
storkenebbfamilien i området rundt fangstgropa. Et 
pollenkorn fra rug (P 46) viser til korndyrking. Siden 
rug er en vindbestøvet art, kan dyrkingen ha foregått i 
den videre omgivelsen. Pollen av beiteindikatorer ble 
påvist, som groblad, og pollenkorn av nellik- og korg
blomstfamilien, og av blåknapp type. Høyt innhold av 
trekullpartikler og -støv, sammen med mye pollen av 
geitrams, indikerer forstyrrelser og eller brann på 
lokaliteten. 

Tolkning 
Dateringen til AD 1030-1165 er tatt fra gammel 
markoverflate under gropas voll (fig. 75). En annen 
prøve, datert til AD 895-1000, er fra en kullinse like 
over et utvaskingslag. Dateringene overlapper ikke 
hverandre i tid, men kan tenkes å stamme fra avbren
ning av området i flere omganger, for eksempel ved 
rydding for beite. Dateringene antas å angi en bakre 
tidsgrense for anleggelsen av gropa. Noe som synes 
spesielt, er at fangstgropa ble anlagt i en fase med beite 

Varia 64 

i områder. Kull fra et kullblandet humuslag under det 
meste av steinpakningen i gropa, er datert til yngre 
enn AD 1655 (TUa-5715). Laget kan være et gjen
groingslag, og kan angi en øvre datering for bruken av 
gropa. Kullprøve fra et lavere nivå, fra siden av stein
pakningen, er datert til AD 1215-1275 (TUa-5731). 
Hvis denne representerer gjenfylling, angir den en 
øvre datering for bruken av gropa. En avgrensning for 
bruken av fangstgropa kan da ha vært fra AD 895-
l 000/ 1030-1165 til AD 1215-1275 . Gropa kan ha 
hatt en sekundær bruk etter AD 1655. 

Det er et klart skille i pollensammensetningen 
fra P 44, ved et stratigrafisk skille i profilen. I den øvre 
delen av profilen, fra P 44 og opp, ble det funnet korn
pollen og beiteindikatorer. Prøvene i denne øvre delen 
av profilen er yngre enn 165 5, jf. 14C-dateringen. Fra 
fasen "Ubestemt", før fangstgropa ble anlagt, har det 
vært en treslagsdominert vegetasjon. Lave pollensum
mer sammen med et høyt antall sporer i prøvene kan 
tyde på at mange pollenkorn som opprinnelig ha vært 
avsatt i sedimentet, har blitt nedbrutt. At det ikke ble 
funnet beiteindikatorer i prøvene trenger derfor ikke 
bety at det ikke har vært beiteaktivitet da pollen
kornene ble avsatt. 

Figur 186: Område 6. Fangstgrop Fg.13/R. Kortprofil med uttak av pollenprøver. Profil setr mot sør-sørvest. (Tommestokk 

lengde ca 80 cm.) 
Figure 186: Område 6. Pit fall trap Fg.13/R. Secrion showing samples raken for pollen analysis, seen from rhe north-north 

east. (Scale bar is ca. 80 cm). 
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□ Torv 
~ Kullkonsentrasjon 

Ill Kullblandet grå sand 

B Gammel markoverflate, 
brent treverk 

Q Dyrkningslag 

□ Humus og ku llholdig sand 
(gj engroing av gropa) 

D Utfellingslag 

D Utvaskingslag 

Q Undergrunn 

D Stein 

D Nedraste masser med grus og kull 

@] Kullprøve 

Ikke utgravd 

~ Pollenserie502191 (143-48cm. dypt. 
Analysert: P 33, 35-38, 40-41 , 43-46, 48, 50) 

AD 1215-1275 
(TUa-5731 ) 

(TUa-5732) 

Brent treverk 

lm 
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Figur 187: Område 6. Fangscgrop Fg. 13/R og analysene pollenprøver. Koreprofi l cegnec mor sør-sørvesc. 
Figure 187: Område 6. Pic fall crap Fg.13/R and samples for pollen analys is. Seccion seen from the north-north easc. 

RøDSETERVOLLA 

Ingen rydningsrøyser var registrert på den åpne seter
vollen, Rødsetervolla, som ligger nord for Røysfeltet 
(fig. 135) . Området ble undersøkt ved at det ble gravd 
en sjakt i den østvendte hellingen på vollen for å 
undersøke om det fantes dyrkningslag. Dette kunne 
ikke bekreftes. Kull fra utfellingslaget under et løst 
sandblandet humuslag i profilen i sjakta, er datert til 
AD 885-965 (TUa-5128). Dateringen sammenfaller 
med de eldste dateringene fra Røysfeltet, som kan ha 
sammenheng med rydding av området. Dateringen 
fra Rødsetervolla kan muligens ha sammenheng med 
rydding for beite. 

Figur 189: Flyfoco over Rødsecervolla og sjakc som ble gravd 
på vollen , secc moe nordvest. 
Figure 189: Aerial phoco showing Rødsecervolla and che 
trench, seen from the south easc. 
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NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

V EDARTSBESTEMMELSE OG 14C-DATERINGER 

I alt 80 kullprøver er vedartsbestemt, og 63 kullprøver 
er 14C-datert i forbindelse med undersøkelsen av fossile 
dyrkingsspor. De fleste dateringene representerer 
dyrkingslag under rydningsrøyser. Øvrige dateringer er 
fra små steinsamlinger samt åpne jordprofiler og groper. 
Vedartsbestemmelsen viser at furu dominerer i prøvene, 
i alt 65 av prøvene inneholdt furu. Deretter kommer 36 
prøver som inneholdt bjørk og andre løvtrær og 33 prø
ver som inneholdt gran. Det kan i denne sammenhen
gen nevnes at trekull fra løvtrær kan være "pålitelige" i 
forhold til datering av dyrkingsspor, da skogbrann sjelden 
oppstår i løvtreskog. Er det mye trekull fra løvtrær i prø
vene, kan man sannsynligvis relatere dette til vegeta
sjonsbrann initiert av mennesker (Holm 1995:115). 
Det antas at rydningsrøysene på Røysfeltet er an lagt på 
en markoverflate som ble brent forut for dyrkningen. 
Kullprøvene fra dyrkingssporene ble bestemt til: 

18 furu 
10 gran 
21 furu og bjørk 
16 furu og gran 
5 furu , bjørk, selje og vier/osp 
4 gran, bjørk 
2 furu , gran, bjørk 
1 furu, selje og vier/ osp 
1 furu, bjørk, selje og vier/ osp 
1 furu , gran, bjørk, selje og vier/osp 
1 bjørk, gran, selje og vier/osp, hegg/rogn 
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Figur 188: Område 6, fangstgrop Fg. 13/R. Pollendiagram. (Sageidet 2006a. Arkeologisk museum i Stavanger). 
Figure 188: Område 6, pir fall trap Fg.13/R. Pollen diagram. (Sageider 2006a. Arkeologisk museum i Stavanger). 

Analysis: B.M. Sageidet 2006 
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I tabell 31 er en oversikt over dateringsresultater, prøve
materiale, kontekst og to lkning. Prøvenes kontekst er 
nærmere omtalt i den foregående beskrivelsen av 
rydningsrøysene. Det ble prioritert å ta ut mange kull
prøver ved undersøkelsen, også flere i samme røys, for 
å kunne fange opp eventuelle dyrkingsfaser. 
Trekullprøvene ble i hovedsak tatt ut fra profiler. De 
fleste ble tatt fra forseglede dyrkingslag under røyser, 
og i utkanten av røyser. Kun noen få prøver ble tatt i 
røysene, da få røyser var jordblandet. Det er også 
datert kullprøver fra dyrkingslag i åpne jordprofiler. 
Jordprofiler kan i større grad enn rydningsrøyser være 
omrotet på grunn av bearbeiding og dyrking. 
Dyrkingsjord under røyser kan også være omrotet, 
men ligger forseglet av røysene. Trekull fra dyrkingslag 
kan tenkes å representere rydningsbrann(er). 

I flere sjakter ble det avdekket groper, hvor flere 
lå nær rydningsrøyser. Av fem daterte groper, var det 
en med datering til jernalder, AD 670-885, de øvrige 
ble datert til AD 1400-tallet og yngre enn AD 1600-
tallet. Dateringene viser hele brukstiden i området fra 
start til slutt. 

varia 64 

Siden jorda har vært gjenstand for bearbeiding 
over tid, kan kull i dyrkingslaget representere flere 
avbrenninger, både for beite og dyrking, i området. 
Det fremgår ingen tydelig stratigrafisk sammenheng 
mellom eldre og yngre dateringer fra profilene i 
rydningsrøysene, i forhold til øvre og nedre sj ikt av 
dyrkingslaget. Det er vanskelig å bygge på stratigrafien 
i utskilling av faser, siden de eldste prøvene ikke alltid 
ligger i bunnen av dyrkingslaget. Utskilling av faser er 
derfor gjort på bakgrunn av dateringsresultatene. I dia
grammene under er det skilt ut dateringer fra røyser 
og jordprofiler som er tolket å representere etablerin
gen i området (fig. 190), ved rydding for beite, og 
senere bruksfaser som har sammenheng med korn
dyrking (fig. 191) . 

Dateringer som er tolket å representere etable
ringen i området, ligger i overgangen fra AD 700/800-
tallet til overgangen 900/ l 000-tallet. Dette betyr at 
man har ryddet og brent i området i vikingtid, trolig 
for beite. I forbindelse med rydningsrøys 500314 ble 
det ved pollenanalyse påvist kornpollen mellom to lag 
som er datert til vikingtid, AD 890-980 og AD 895-
1010. Disse prøvene representerer de eneste funn av 

Armosphi!m: dal :t from Rc1111cr t!I al I 200➔ ):fh('a l \ 1 10 Bmnl.. Ramse~ (2005). c11h 1"' 211 sd 12 proh usplchmn] 

~ ET ABLERTNG 

Røys 500311. l. TUa-5112 1040±35~B~P __ 

Røys 500313. I. TUa-511 6 l200±40BP 

Røys 500313.1. TUa-5117 1190±35BP 

Røys 500314. I. T-18143 I 080±45BP 

._, • -~ 

I 

I •• 
Røys 500314. 1. TUa~-5u9'..!.l0.1.1.6_1ulu:2,.!.!0.=,=.±,2,3).LJ-B:!JP[__ ___ _ __.llllllll!!!!!!llo---- --------------1 

Røys 500315. 1. TUa-5113__._,I 0,L,ll_.,,.0=±3.,_,5<..A.B.,_..P ______ ~ A~~~------------J 

Røys 500320. 1. TUa-51 J 5 l 155±35BP ca 
Røys 500371. li. TUa-5109 1245±35BP_....•C••s._......___ _ _ 

-Røys 500371. Il. TUa-5121 1205±35BP 

Rødsetervollan. TUa-5 J 28 1J 45±30BP 

Steinsaml. 5021 14. IV. TUa-5781 I I 35±35BP 

Røys 502 116. V. TU a-577LI ul 0ru0.=,=.±3.L5,UB;uP:__ ___ ~~~".--

Gro_p_j02516. I. T-18144 1260±80BP 

Sum 
l. 

CalBC/CalAD 500CalAD I000CalAD 

Calibrated date 

1500CalAD 

Figur 190: Diagram som viser rydningsrøyser med dateringer relatert til etableringsfasen på Røysfeltet. De aktuelle røysfelrene er 
angitt med romertall etter røysenes nummer. 13 dateringer fra 8 røyser, 1 grop og 1 fra Rødsetervolla. 
Figure 190: Diagram showing clearance cairns with dates related co the establishing of the neid system. The areas thac the cairns 
relate co are shown in roman numerals after the cairn's number. 13 dates from 8 clearance cairns, I pit and I from Rødsetervolla. 
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Lab.ref. Struktur/ sjakt, tolkning Røysfelt 
D atert 

Alder BP 
prøvematr. 

TUa-5108 Rydn.røys 500306. Daterer bruksfase. l Furu 295+/-40 
TUa-4817 Sjakt 1/ovenfor rydn.røys 500306. Daterer bruksfase. l Gran 405+ /-35 
TUa-5762 Sjakt 1 / nedenfor rydn.røys 500306. Darerer eta bl. - eller bruksfase. l Furu 950+ /-40 
T-18335 Sjakt 1 / Grop 500393. Ryddin_g? Bruksfase. l Furu 225+/-75 
TUa-5110 Rvdn.røys/s teingjerde 500309. Darerer bruksfase. l Furu 885+ /-35 
TUa-4818 Sjakt 2/ utenfor rvdn.røys/steingjerde 500309. Daterer bruksfase. I Gran 635+/-35 
TUa-5763 Rvdn.røvs, steingjerde 500309. Daterer bruksfase. I Gran 225+/-45 
TUa-5118 Rydn.røvs 500310. Daterer bruksfase. l Bjørk 785+ /-40 
TUa-5905 Rydn.røvs 500310. Daterer bruksfase. l Bjørk 830+ /35 
TUa-5112 Rydn.røvs 500311. Daterer erableringsfasen. l Bjørk 1040+/35 
TUa-5111 Rydn.røys 500311. Daterer bruksfase. I Selje/vier/osp 550+/-35 
TUa-5909 Rydn.røys 500311. Daterer bruksfase. l Furu 505+/-35 
TUa-5787 Sjakt 3/nedenfor rydn.røys 500311. Daterer bruksfase. l Furu 285+ /-40 
TUa-5116 Rydn.røys 500313. Daterer etableringsfasen. I Furu 1200+/-40 
TUa-5117 Rydn. røys 500313. Daterer etableringsfasen. l Gran 1190+ /-35 
TUa-5344 Rydn.røys 500313. Daterer bruksfase. I Furu 680+ /-30 
T-17423 Grop 500363/nedenfor rydn.røys 500313. Rydding) I Bark 385+/-95 
T -18143 Rvdn.røvs 500314. Daterer erableringsfasen. I Furu 1080+/-45 
T-18144 Grop 502516/utkant av rvdn.røvs 500314. Rvdding? Erabl.fase. I Gran 1260+ /-80 

TUa-5770 Rydn.røys 500314. Daterer bruksfase. I 
Bjørk, selje, 

575+ /-30 
vier/osp 

TUa-5786 Rvdn.røvs 500314. Daterer bruksfase. l Furu 510+/-40 
TUa-5906 Rvdn.røvs 500314. Daterer etableringsfasen. l Furu 1120+ /-35 
TUa-5113 Rvdn.røvs 500315. Daterer etableringsfasen. I Bjørk 1010+/-35 
TUa-5761 Sjakt 4. Daterer bruksfase. l Gran 350+/-30 
TUa-5114 Rvdn.røvs 500320. Daterer bruksfase. I Furu 370+/-40 
TUa-51 15 Rydn.røys 500320. Daterer etableringsfasen. l Gran 1155+/-35 
TUa-5910 Rydn.røys 500320. Daterer bruksfase. l Gran 870+/-40 
TUa-5126 Grop 500358/utkant av rydn.røys 500320. Rydding) I Gran 515+/-40 
TUa-4819 Sjakt 3/500337. Daterer bruksfase. l Gran 545+/-40 
TUa-5766 Rydn.røvs 500321. Daterer bruksfase. l Gran 270+/-30 
TUa-5764 Rvdn.røvs 500321. Daterer bruksfase. l Furu 325+ /-45 

TUa-5784 Grop 602224/utkant av rydn.røys 500321. Rydding? l 
Bjørk, selje, 

105+ /-30 
vier/osp 

TUa-5767 Sjakt 4/ 500338. Daterer bruksfase. l Furu 290+/-30 
TUa-5765 Sjakt 4/500338. Daterer bruksfase. I Gran 650+/-30 
TUa-5109 Rvdn.røvs 500371. Daterer etableringsfasen. 11 Furu 1245+/-35 
TUa-5121 Rvdn.røvs 500371. Daterer etableringsfasen. II Gran 1205+/-35 
TUa-5119 Rvdn.røys 500371. Daterer bruksfase. Il Gran 250+/-35 
TUa-5120 Rvdn.røys 500376.Daterer bruksfase. ]] Gran 535+ /-45 
TUa-5760 Rydn.røys 602009. Daterer bruksfase. Il Gran 320+/-30 
TUa-5633 Rydn.røys 602009. Daterer bruksfase. ]I Gran 365+/-40 
TUa-5122 Sjakt 2/500478. Daterer bruksfase. Il Bjørk 300+/-35 
TUa-5907 Sjakt 2/500478. Darerer bruksfase. Il Furu 680+/-35 

TUa-5127 Rydn.røys 500727. Daterer bruksfase. m Bjørk, selje/ 
125+/-30 

vier/osp 
TUa-5128 Lag i profil. Rydding av området? Daterer etableringsfasen. Røds.voll. Gran 1145+ /-30 
TUa-5771 Rydn.røys 502083. Daterer bruksfase. lV Furu 780+/-35 
TUa-5768 Rvdn.røvs 502083. Daterer bruksfase. lV Furu 765+/-30 
TUa-5769 Rydn.røvs 502083. Ingen sammenheng m/ røysa. lV Bjørk 7520+/-45 
TUa-5779 Akerrein 502580/ overkant av rvdn.røvs 502083, ingen sammenh. IV Furu 8630+ /-75 
TUa-5773 Rvdn.røvs/steingjerde 502088. Daterer bruksfase. lV Furu 660+ /-35 
TUa-5776 Rvdn.røys/sreingjerde 502088. Daterer bruksfase. IV Furu 755+/-40 
TUa-5789 Steinsamling 502114. Daterer bruksfase. JV Furu 255+/-40 
TUa-5781 Steinsamling 502114. Daterer etableringsfasen. JV Furu 1135+ /-35 
TUa-5785 Steinsamling 502085. Daterer bruksfase. IV Gran 500+ /-30 
T-18145 Dyrk.lag. Overdvrket veifar? IV Furu 200+/-50 
TUa-5774 Rvdn.røvs 502103. Daterer bruksfase. V Furu 665+ /-35 
TUa-5783 Rydn.røvs 502103. Daterer bruksfase. V Furu 235+/-30 
TUa-5777 Rydn.røys 502116. Daterer etableringsfasen. V Furu 1100+ /-35 
TUa-5782 Rydn.røys 502116. Daterer bruksfase. V Furu 875+ /-35 
TUa-5772 Rydn.røys 502116. Darerer bruksfase. V Furu 370+ /-35 
TUa-5775 Rydn.røys 502260. Daterer bruksfase. V Furu 90+/-40 
TUa-5778 Rydn.røys 502260. Daterer bruksfase. V Furu 335+/-35 
TUa-5788 Rydn.røvs 500495. Daterer bruksfase. V Bjørk 250+ /-40 
TUa-5780 Rvdn.røvs 500495. Daterer bruksfase. V Furu 585+ /-30 

Tabell 31: Oversikt over al le dateringer fra rydningsrøyser, steinsamlinger, jordprofiler og groper i sjakter. 
Table 31: Overview of dated clearance cairns, scone heaps and soil profiles from pits and trenehes. 

Varia 64 

Kalibrert alder 

AD 1520-1655 
AD 1445-1615 
AD 1025-1165 

Y. enn AD 1640 
AD 1065-1215 
AD 1300-1395 

Y. enn AD 1650 
AD 1225-1285 
AD 1210-1260 
AD 985-1020 

AD 1400-1425 
AD 1410-1440 
AD 1525-1660 

AD 780-890 
AD 785-890 

AD 1290-1375 
AD 1435-1645 

AD 895-1010 
AD 670-885 

AD 1320-1410 

AD 1410-1440 
AD 890-980 

AD 1005-1030 
AD 1480-1635 
AD 1465-1630 

AD 880-965 
AD 1160-1225 
AD 1405-1435 
AD 1400-1430 
AD 1640-1660 
AD 1490-1645 

Y. enn AD 1690 

AD 1530-1655 
AD 1295-1390 

AD 720-865 
AD 780-885 

AD 1645-1790 
AD 1400-1 435 
AD 1515-1645 
AD 1470-1635 
AD 1525-1655 
AD 1290-1375 

Y. enn AD 1685 

AD 885-965 
AD 1230-1285 
AD 1255-1285 
BC 639 5-6250 
BC 7835-7540 
AD 1295-1385 
AD 1255-1290 

Y. enn AD 1645 
AD 885-975 

AD 1415-1440 
Y. enn AD 1655 

AD 1295-1385 
Y. enn AD 1655 

AD 895-995 
AD 1160-1 225 
AD 1470-1630 

Y. enn AD 1695 
AD 1485-1640 

Y. enn AD 1645 
AD 1315-1 405 



Gråfjellprosjektet - Bind I I Varia 64 

kornpollen i lag som er datert til vikingtid. Det fore
ligger 47 dateringer av kullprøver fra rydningsrøyser, 
åpne jordprofiler og groper som er tolket i sammenheng 

med bruksfaser i området (fig. 191). Dateringene 
spenner over perioden AD 1025-1790. De Reste 
ligger innenfor perioden AD 1200-1650. 
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BRUKSFAS ER 
Sjakt !/Røys 500306. l. TUa-5 762 950±40BP 
Røys/gjerde 500309. I. TUa-5 U0----&85±3.5.B..l:'..> __ -,;flll~~- ---------

Røys 500306. I. TUa-5108 295±40.B P ... 
Sjakl !/røys 500306.1. TUa-481.L.4.05.±liB.,~P----------,!!!!+,!!!!!!!,,__,,,,, _ ___ _ 

Sjakt 2. I. TUa-48 18. 635±35BP 
Røys/gjerde 500309. l. TUa-5763 225±..4.SB .. l:'..P-----------== ~A,,~ ... -....._,~=--
Røys 5003 10. I. TUa-5 118 785±4.0.B..t:.------- -------------
Røys 5003 10. I. TUa-5905 830±3.5.B .. i::. --------------------

Røys 50031 l . l. TUa-5111 550±35BP 
Røys 500311. I. TUa-5909 505±35BP 
Sjakt 3. I. TUa-5 787 285±40BP 
Roys 500313. I. TUa-5344 680±30BP 
Røys 500314.1. TUa-5770 575±30BP 
Røys 500314. I. TUa-5786 510±40BP 
Sj akt 4. I. TUa-5761 350±30B P 

... 
...... ...... 

Røys 500320.I. TUa-5114 370±4.0BJ;'.P __________ ......i111111tPt-.,.se,-.. _ __ _ 

Røys 500320. I. TUa-59 I 0 870±..4-Q.B.J:'.___ ___ ___,e,,.,,t@ll!!!l!,- ---------

S_jakt 3/50033 7. I. TUa-48 I 9 545±40BP 
Roys 50032 1. I. TUa-5766 270±3Q.B.J:'.___ ___________ ~=""'il>------

Røys 50032 1. I. TUa-5764 325±4.5..BL---------- '!'!!!!!!!!!!!!-~ ---
Sjakt 4/500338. L TUa-5767 290±10B.J:'.___ __________ ,__..__ ___ _ 

Sjakt 4/500338. I. TUa-5765 650±30BP ------- ----------
Roys 500371. Il. TUa-5119 250±35BP ,Å 

Røys 500376. li. TUa-51 20 535±45B P -· Sjakt 2/5004 78. 11. TUa-5122 300±3.5-8.J:'.___ _________ __... __ ......_ __ _ 
Sjakt 2/500478. LI . TUa-5907 680±35Bi;...P ______ ___.A __ ..... _ ______ _ 
Røys 602009. Il . TUa-5760 320±3UJ:IJ(:'.___ __________ .,,._...._ ___ _ 

Roys 602009. li . TUa-5633 365±40BP 
Røys 500727. Ul. TUa-5127 125±30BP • 
Røys 502083. IV. TUa-577 1 780±35.BP _.-, 
Røys 502083. IV. TUa-5768 765±30BP _____...,___ 
Røys/gjerde 502088. IV. TUa-5 773 660±3.5.B,.1::P _____ "'°"....._~,A,_,_ _______ _ 
Røys/gjerde 502088. IV. TUa-5776-75.5±40BE- ..., 
Steinsamling 502114. l V. TUa-5789-25.5±4.0.8 .. l:'..-----------=-~~=="'-

Steinsamling 502085. IV. TUa-5785 500±30BP 
Røys 502103. V. TUa-5774 665±35BP -------~~~ -------
Roys 502103. V. TUa-5783 235±30.B,.,___ ___________ _ __ ..__ _ _ _ 
Roys 502 11 6. V. TUa-5782 875±3.5.B,.J:'.P ____ ...,. ___ _.-,~ - ----------
Røys 502116. V. TUa-5772 370±35BP 
Røys 502260. V. TUa-5775 90±40BP 
Roys 502260. V. TUa-5778 335±3.SBP 
Roys 500495. V. TUa-5 788 250±40BP 

__ ..., __ _ 
Røys 500495. V. TUa-5780 585±30BP .... 
Grop 500393. I. T-18335 225±75..81--------------""'•~!"1♦~<!1!!-1!!!!1!-.... --111._ __ 
Grop 500363. 1. T-17423---385±9.SBP 
Grop 500358. I TUa-51 26 5 I 5±40BP 
Grop 602224. I. TUa-5784 I 05±30BP 
Sum 

CalBC/Ca lAD 500CalAD I000CalAD 

Cali brated date 

l 500Ca1AD 

A _er, 

2000Ca1AD 

Figur 191: Diagram som viser rydningsrøyser med dateringer relatert til bruksfaser på Røysfeltet. De aktuelle røysfel tene er 
angitt med romertall etter røysenes nummer. 47 dateringer fra 27 røyser og jordprofiler og 4 fra groper. 
Figure 191: Diagram showing clearance cairns with dates related periods of the use of the field system. The areas that the cairns 
relate co are shown in roman numerals after the cairn's num ber. 47 dates from 27 clearance cairns and sections and 4 pi ts. 
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UNDERSØKELSER AV TUFTER 

TUFTER I-VIII 
Røysfelt II, som lå i den midtre delen av undersøkelses
området, skilte seg ut fra de øvrige røysfeltene ved at 
det ble påvist tufter her (Tuft I-VII), samt en brønn. 
Kun en tuft ble påvist utenfor dette feltet; Tuft VIII på 
Røysfelt IV (tabell 32) . To veifar ble registrert på 
Røysfelt II og IV. Tuft I lå lengst vest på Røysfel t II, 
nordøst for denne lå tuftene IV og V, mens Tuft II lå 
øst for disse igjen. I den nordlige delen av feltet lå tuftene 
III og VII. Tuft VI lå nordvest på fel tet. Tuftene lå 
innenfor et areal på ca 1800 m2

. Alle 14C-dateringer 
fra tuftene er samlet i tabell 33. 
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TuFT I 
På Røysfelt II ble det i forbindelse med registreringene 
påvist en lav og vid røys, 3,2 m i diameter, som ble 
definert som en rydningsrøys (jf. NIKUs regisrrerings
database). Ved oppstarten av undersøkelsene i områ
det ble det på samme sted påvist en tuft. Røysas belig
genhet var i det østre hjørnet av tufta, hvilket tydet på 
at den kunne være et sammenrast ildsted. Røysa var 
delvis dekket av torv, og synlig stein var av middels 
eller stor størrelse. Tufta var før avtorvi ng synlig i form 
av markerte voller, tolket som veggvoller, i vest og i 
nord, og steiner i søndre, vestre og nordre vegger. Etter 
avtorving ble en nesten sammenhengende steinrekke 
synlig i vestre vegg. Tufta målte 6,0xS,3 m i ytre mål 

Figur 192: Røysfelt II , Tuft I. Oversikt mot nord. Tufta hadde et ytre mål på 6,0x5 ,3 m i ytre mål, inkludert syllsteinsrekker. 
Inngangspartiet ses som flate steiner i midt i den fremste syllsteinsrekka. 
Figure 192: Røysfelt Il , Tuft I. Viewed from the south. The house platform had an oucer dimension of 6.0 x 5.3 m, including 
foundation stones. The enrrance can be seen as flat stones in the middle of the foremost row of foundation stones. 

Tuft nr. Felt Cnr. N aturvitenskapelige analyser 

Tuft I Røysfelt II 53919 14C, makro. (1), osteologi 
Tuft Il Røysfelt Il 53920 14C, makro. (2), mikromorf. (2) osteologi, arkeometallurgi 
Tuft Ill Røysfelt Il 54469 14C, makro. (3), mikromorf. (2) 
Tuft IV Røysfelt II 54470 14C, makro. (1) 

Tuft V Røysfelt Il 54471 14C, makro. (2), mikromorf. (2), osteologi 
Tuft VI Røysfelt Il 54472 14C, makro. (4), osteologi 
Tuft VII Røysfelt Il 54473 14C, makro. (4) 
Tuft VIII Røvsfelt IV 54474 14C, makro. (3) 

Tabell 32: Undersøkte tufter på Røysfeltet ved Rødseter. 
Table 32: Investigated house platforms in the excavation area at Rødseter. 
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(inkludert syllsteinsrekker) og 5,0x4,0 m i indre mål 
(gulvflate). Terrenget var svakt skrånende, slik at den 
sørvestlige delen av tufta lå lavest. 

I syllsteinsrekka i søndre vegg var det ro flate 

2,5 
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steiner som skilte seg ut fra de øvrige. Dette ble tolket 
som et inngangsparti. Rett nordvest for tufta var det 
en svak forsenkning i terrenget med en bred voll i 
utkanten. Området ble tolket som et mulig tilbygg, 

Voll 

Tuft 1 
D 

D ~ - -

5 Meters ~o 
~ ~--------~------------' 

Figur 193: Røysfele Il , Tuft I. Planregning. 
Figure 193: Røysfele Il, Tuft I. Plan drawing. 
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Inngangsparti 

Y. enn AD 1650 
(TUa-5123) 

■ Ildsted (kulturlag, sand, humus og mye kull) 

• Dyrkingslag 

~ Kulturlag: Mørk brun masse m/ sand, humus og kull 

□ Utvaskingslag 

□ Utfellingslag 

D Stein 

ID I Kullprøve 

Figur 194: Røysfele II, Tufc I. Profil gjennom ildsced og inngangsparci , regner moe sørøsc. 
Figure 194: Røysfele Il, Tufc I. Seccion chrough che hearch and encrance, seen from che norch wesc. 

men ble ikke gjenstand for videre undersøkelse. 
Det ble gravd tre sjakter i tufta. Under torv

dekket var det et kompakt dyrkingslag med en 
tykkelse fra 2-10 cm. Under dyrkingslaget fremkom 
et kullblandet kulturlag med en tykkelse på inntil 30 
cm. En sjakt ble gravd langs søndre vegg for å under
søke ildstedet og inngangspartiet (fig. 194). En annen 
sjakt ble gravd langs vestre vegg. Under arbeidet ble 
det lengst vest i sjakta avdekket en grop fylt med et 
30-40 cm tykt kulturlag. Denne ble tolket som en 
mulig jordkjeller. En tredje sjakt ble gravd med maskin 
fra gropa/den mulige jordkjelleren og videre gjennom 
vollen som lå rett utenfor vestre syllsteinsrekke. Gro pas 
funksjon kunne imidlertid ikke avgjøres ved under
søkelsen, og tolkningen som jordkjeller er derfor 
usikker. 

Ildsted med påkastet rydningsstein 
Røysa i det sørøstre hjørnet av tufta var delvis dekket 
av torv, og synlig stein var av middels eller stor stør
relse. Røysa ble undersøkt ved fjerning av steinene i 
toppen. Steiner i den nedre delen som ble tolket som 
mulig del av ildstedet, ble digitalt innmålt. Det kunne 
imidlertid ikke påvises entydige spor etter en peiskon
struksjon, men plasseringen i tufta sannsynliggjorde at 
det dreide seg om en sammenrast peis. Foruten steinene 
var røysa iblandet humus, grus og kullbiter. Flere funn 
ble gjort i røysa; se nedenfor. Dette tilsier at ildstedet 
på et tidspunkt har gått over til å bli både en avfalls
plass og rydningsrøys. Stein kan for eksempel ha blitt 
ryddet fra veifaret øst for tufta, eller være resultat av 
rydding av åkerflater og/eller slått. En sjakt, som snit
tet ildstedet/røysa, ble gravd langs veggen i sørøst. 
Ildstedet avtegnet seg i profil som en markert kullkon
sentrasjon i en nedgravning under kulturlaget i tufta. 

Funn 
Totalt ble det gjort 144 funn i og rett utenfor tufta. 27 
av funnene fremkom ved bruk av metallsøker. Flest 
funn ble gjort under graving i røysa/ildstedet, i alt 
117. Funnene ble gjort gjennom hele røysa, fra topp 
til bunn, men også en del rett utenfor røysa. Her kan 
nevnes en lauvkniv, en ardskoning (fig. 195), del av 
dobbeltsidig kam av horn (fig. 195), krittpipefrag
menter, glass (vindusglass og medisinflaske) , keramikk
skår (fra 1700-tallet), brent leire, teglstein, en halv 
hestesko (fig. 195) og hesteskosøm. Det ble også funnet 
brente og ubrente bein og jerngjenstander, som heng
sel og beslag. Kamfragmentet som ble funnet i røysa, 
kan være fra middelalder. Dette ble funnet et stykke 
ned i røysa, og det kan ikke utelukkes at den stammer 
fra kulturlag i tufta. 

To av funnene er ringspenner fra middelalder 
(fig. 195). Den ene spenna, med ornering, kan dateres 
til AD 1270-1350, mens den andre spenna, uten 
dekor, muligens kan plasseres til tidsrommet AD 
1350-1400 (Egan & Pritchard 1991: fig. 1307 og 
1311) . Øvrige funn gjort ved metallsøk, omfatter 
blant annet knapper, deriblant en mansjettknapp, og 
en halv hestesko. I ildstedet ble det funnet et grytesta
tiv i flere deler. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
I alt seks trekullprøver fra Tuft I er vedartsbestemt, og 
fem av disse er 14C-datert. To prøver fra kullag i ildste
det er datert til henholdsvis AD 1445-1620 (T-17 424) 
og yngre enn AD 1650 (TUa-5746) . Prøvene er 
avmerket på profiltegning over sørøstre vegg (fig. 194). 
Fra samme profil er det datert en prøve fra kulturlaget 
i inngangspartiet til tufta. Prøven ga yngre enn AD 
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Figur 195: Røysfelt II. Diverse funn fra rufrer same løsfunn . Øverst fra venstre: Ardskoning (C.539 19/9) og ringspenner 
(C.539 19/1, 2) fra Tuft I. I midten fra venstre: To halve hescsko (539 19/3 - Tuft I og 5447 17 /7 - Tuft V). Nederst fra venstre: 
Kniver (C.5447 1 / l - Tuft V, C.54474/ 1 - Tuft VIII og C.54478/4 - løsfun n, Røysfele II. To lysholdere (C.54472/1 , 3 - Tuft 
VI). Hele nederst fra venstre: Perle eller liten hank (C.54478/30 - løsfunn , Røysfele II), spenne (C.54472/2 - Tuft VI) og hek
tespenne (C.54478/2 - løsfunn , Røysfele I). Foto: Ellen Cathrine H olce, KHM. 
Figur 195: Røysfele II. Finds from house platforms and stray finds. Top, form the lefr: Ard mouncing (C.539 19/9) and ring 
broaches (C.539 19/ l , 2 - Tuft I). Middle, from the lefc: Horseshoe halves (539 19/3 - Tuft I and 544717 /7 - Tuft V). Bottom 
from che lefc: Knives (C.54471/1 - Tuft V, C.54474/ 1 - Tuft VIII and C.54478/4 - scray find , Røysfe le II. Two light holders 
(C.54472/ 1, 3 - Tuft VI) . At the bottom, fo rm the left: Pearl or small handle (C.54478/30- scray find, Røysfele Il) and buekles 
(C.54472/2 - Tuft VI and C.54478/2 - scray find , Røysfelt I) . Phoco: Ellen Cathrine Holce, KHM . 
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1650 (TUa-5123) som resultat. Kullprøve fra kultur
lag i grop/mulig jordkjeller ved sørøstre vegg er datert 
til AD 1525-1655 (TUa-5751). En kullprøve tatt fra 
under sørøstre veggvoll er datert til AD 1305-1405 
(T-18169) . Ut fra konteksten anses ikke denne date
ringen å ha sammenheng med bygningen. Den angir 
imidlertid en bakre datering for anleggelsen av 
bygningen. 

Makrofossilprøver 
En jordprøve som ble tatt ut under graving i tufta, er 
undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006). 
Prøven (Mp 602744) kommer fra et gråsvart kulturlag 
i gropa i nordvestre hjørne av tufta. Ved gravingen ble 
denne tolket som en mulig jordkjeller. Det var ønske
lig å undersøke om makrofossilanalyse av prøven 
kunne bidra til bestemme gropas funksjon . Det viste 
seg at prøven inneholdt mye trekull. Ut over dette ga 
ikke analysen noe resultat. 

Osteologisk analyse 
Fra røysa/ildstedet ble det samlet opp ubrente bein, 28 g 
til sammen, for osteologisk analyse. To beinfragmenter 
ble identifisert som storfe, og ett fragment stammet 
fra pattedyr på størrelse med sau/geir/hund 
(Hufthammer 2006) . 

Sammenfatning og tolkning 
Tufta fremsto med tydelige syllsreinsrekker i den sør
lige delen og i nordvest, og hadde markerte veggvoller, 
i vest og i nord. Inngangspartiet har sannsynligvis vært 
i søndre del, hvor det var to flate steiner som skilte seg 
ut i syllsteinsrekka. Et område rett nordvest for tufta 
kan ha vært et tilbygg, men dette ble ikke gjenstand 
for nærmere undersøkelse. I en sjakr gravd langs vestre 
vegg ble det avdekket en grop fylt med et rykt kultur
lag, som ble antatt å være en jordkjeller. Gropas funk
sjon kunne ikke avgjøres ved nærmere undersøkelse, 
og tolkningen som jordkjeller er derfor usikker. I det 
sørvestre hjørnet var det et ildsted som i en senere fase 
har blitt brukt som en avfallsplass og blitt påkastet 
rydningsstein. Av de totalt 144 funnene gjort i tufta, 
ble de fleste gjort under graving i røysa/ildstedet. I 
profilene som ble gravd, kunne det observeres et kom
pakt dyrkingslag, og under dette et kullblandet kultur
lag som utgjorde golvlaget i tufta. Dyrkingslaget hen
speiler trolig på dyrking eller annen aktivitet som for 
eksempel slått etter at bygningen gikk ut av bruk. 
Bygningens funksjon er tolket som bolighus. 

Dateringene fra tufta ligger innefor perioden 
AD 144 5-1650, og eventuelt noe senere. Ringspennene 
har en noe yngre datering enn tufta (AD 1270-1350 
og AD 1350-1400). Dette kan ha sin forklaring i at 
smykker gjerne oppbevares lenge, og går i arv. Annet 
funnmateriale som krittpipefragmenter, keramikkskår 
og teglstein, samsvarer med dateringene fra tufta til 
nyere tid. 
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TUFT li 
Ved registreringen ble det øst på Røysfelt Il påvist en 
røys, 2,8 m i diameter, som ble definert som en rydnings
røys (jf. NIKUs registreringsdatabase) . Før utgravnin
gene i området ble det på samme sted påvist en tuft. 
Røysa lå sør i tufta på en voll, og viste seg å være en 
rydningsrøys anlagt over et ildsted/en sammenrast 
peiskonstruksjon. 

Tufta var synlig på overflaten i form av en syll
steinsrekke i østre og søndre hjørner og to avlange, 
brede veggvoller i sørvest og nordøst. Vollene målte 
henholdsvis 10,3x4,0 m og 8,5x3,0 m. De viste en 
tydelig avgrensning mot sørøst, mens avgrensning 
mot nordvest var uklar. Da vollene var meget 
utflytende, var store deler av golvflata overlagret av 
vollmasse. Tufta hadde ytre mål på 9,2x5,7 m (med 
veggvollene) og indre mål på 6,0xl,8 m (gulvflate). 
Profilgraving gjennom vollmasser og golvflaten, viste 
imidlertid at golvet opprinnelig kan ha hatt en bredde 
på 2,4 m (se fig. 200). Terrenget heire svakt mot sørvest, 
slik at denne delen av tufta lå lavere. Inngangspartiet 
har trolig vært lokalisert i nordvestre del av tufta, hvor 
ingen spor etter vegg kunne påvises. 

Tufta ble i første omgang undersøkt ved graving 
av to sjakter gjennom veggvollene og deler av gulvlaget. 
Under et tynt torvdekke var det et kompakt lag som ble 
tolket som dyrkingslag. Laget hadde en tykkelse på 2-
10 cm. Under dyrkingslaget var det et kulturlag med en 
tykkelse i overkant av 10 cm. Nedenfor veggvollen i 
nordøst, i en helling, lå det en åkerrein (502593) og en 
rydningsrøys (500371). Profil 4 ble gravd gjennom den 
nordøstre veggvollen i tufta (se fig. 201). Under den 
utflytende vollen ble det avdekket en nedgravning med 
et kullblandet sandlag. Videre undersøkelse, med en 
forlengelse av sjakta mot sørvest (fig. 200) , viste at dette 
var bunnen av veggvollen. Ved fjerning av deler av 
nordøstre veggvoll ble det avdekket en syllsteinsrekke 
under denne (avmerket på fig. 199). Trolig har bygnings
rester og senere dyrkingsaktivitet i tufteområdet ført til 
overlagring av steinene. Den nordøstre syllsreinsrekkas 
plassering, samt avgrensningen av syllsteinene i sør
østre vegg, tyder på at veggene har stått i ytterkant av 
vollene. I hjørnet av disse syllsreinsrekkene fremkom 
etter opprensing en opphopning med stein. Dette er 
trolig resultat av utraste syllsreiner og/ eller senere 
dyrkingsaktivitet. Det ble ikke påvist tilsvarende syll
steiner ved undersøkelse av sørvestre veggvoll. En sjakt 
(ikke tegning) ble også gravd gjennom vollen og deler 
av gulvlaget i sørøst. I profilen kunne det observeres et 
tydelig lagskille på inn- og utsiden av tufta. Det ble 
funnet spredte partier med kull under og i kulturlaget 
i golvet. Kullet lå konsentrert nær røysa/ildstedet. 
Parallelt med syllsreinsrekka i sørøst ble det funnet 
rester etter en trestokk, som trolig var rester etter en 
bjelke ril golv- eller veggkonstruksjonen. Det ble ellers 
funnet spredte trebiter under graving i golvlaget. Profil 
1 ble gravd sørøst-nordvest fra utenfor tufta og gjen
nom røysa/ildstedet og deler av golvlaget (fig. 198). 

1 97 



Gråfjellprosjektet - Bind I I 

Ildsted med påkastet rydningsstein 
Røysa som lå sørøst i tufta, viste seg å være en rydnings
røys anlagt over et hjørneildsted. Rydningssteiner lå 
også spredt over veggen og syllsteinene. Røysa var fint 
lagt opp med stor og mellomstor stein i øvre del. 
Nedre del besto av en blanding stein, jord og et fett, 
kullholdig lag, som kan ses i sammenheng med ild
stedet. Løse steiner i røysa ble fjernet for å avdekke det 
opprinnelige ildstedet. Profilen gjennom røysa/ildstedet 
kan ryde på et ildsted med en kvadratisk form (fig. 
198). Under graving av golvlaget i utkanten av ildstedet 
ble det funnet spredte kullbiter, som må ses i sammen
heng med ildstedet. 

Funn 
I alt ble det gjort 77 funn ved graving og metallsøk i 
tufta, hvilket omfatter gjenstandsfunn, brente og 
ubrente bein samt leirklining. Det ble blant annet 
funnet rundt 30 hesteskosøm i et avgrenset område 
lengst vest i tufta . Deler av et grytestativ i jern ble også 
funnet samt tre ulike ryper leirgods. Fragment av en 
skål eller kanne med dobbeltsidig brun glasur, kan være 
fra middelalder. Leirgods, muligens del av en gryte, kan 
dateres til AD 1400/ 1500, men yngre datering kan ikke 
utelukkes. Det tredje funnet av leirgods er fragmenter 
av en skål med rester etter grønn og gul kantglasur, som 
kan dateres til tiden etter AD 1650. Av funn fra nyere 
tid, inngår deler av krittpiper. Flere av funnene kan 
ikke tidsbestemmes nærmere, som for eksempel knap
per i bronselegering (fig. 228), en mulig glattestein i 
rød kvartsitt, samt diverse funn av jern som spiker og 
beslag. 

Naturvitenskapelige analyser 

14 C-datering 
Seks trekullprøver fra Tuft II er vedartsbestemt, og fire 
av disse er 14C-datert. En prøve med brente bein er 
også datert. En kullprøve fra kullag inntil ildstedet er 
datert til AD 1305-1400 (TUa-5125) . En prøve av 
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ubrent treverk funnet ved syllsteinsrekka i sørøst, som 
trolig var rester etter en bjelke, er datert til yngre enn 
AD 1680 (T-18160). En annen prøve med ubrent tre
verk, funnet under graving av gulvlaget sentralt i tufta, 
kan ses i sammenheng med rester etter golvbord. 
Prøven er datert til AD 1455-1640 (T-18165). Brente 
bein samlet opp fra samme funnsted som ubrent tre
verk/mulig bjelke, er datert til yngre enn AD 1685 
(TUa-5635) . En kullprøve fra nedgravningen under 
nordøstre veggvoll, er datert til AD 1000-1025 (TUa-
5745) (fig. 200). 

Dateringen av kullaget ved ildstedet viser til 
bruksfase i seinmiddelalder, mens dateringene av bein 
og ubrent treverk funnet ved sørøstre syllsteinsrekke, 
trolig representerer tuftas yngste bruksfase. Treverk/ 
golvbord fra golvlaget har en datering til seinmiddel
alder og inn i nyere tid. Den eldste dateringen, fra 
nedgravningen under veggvollen, anses ut fra konteksten 
å ikke ha sammenheng med bygningen. 

]ord-mikromorfologisk analyse 
Jord-mikromorfologisk analyse er utført av to rynnslip 
av sedimentprøver fra profil 1, golvlag i ytterkant av 
ildstedet (fig. 198) (Sageidet 20066). Den ene prøven 
(Mm 602268) ble tatt ut 4-12 cm dypt fra overflaten 
av kulturlaget, og den andre prøven (Mm 602269) ble 
tatt 12-20 cm dypt. Tynnslipene representerer så å si 
den kontinuerlige profilen gjennom gulvlaget i tufta, 
og skiller fem ulike lag (A-E, fra nederst til øverst). 
Det nederste laget, A, representerer området før byg
ningen ble anlagt. Denne fasen kan muligens avspeile 
gjengroing av området etter en tidligere dyrknings
ag/ eller beitefase. Det kan videre ha foregått grave
aktivitet i forbindelse med bygningen. Laget over, B, 
viser en utvaskingshorisont. Bygningen fremtrer i lag 
C, som viser omrotede, horisontale lag med stein og 
trekull. Flere av kullfragmentene har en struktur som 
ryder på at kullet stammer fra et sammenhengende 
tregolv. Golvet i bygningen har trolig bestått av et 
steinlag med planker over. Lag D inneholder omrotet 

Figur 196: Røysfelt Il , Tuft I. T.v.: Tufta sett mor nordvest, med hj ørneildsted i forgrunnen og to parallelle veggvoller. T.h .: 
hjørneildstedet under graving. 
Figure 196: Røysfelt Il , Tuft I. Left: The house platform seen from the south east. The hearth is seen in the front and the two 
parallel wall banks. Right: The hearth during excavarion. 
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Figur 197: Røysfelt Il , Tuft II. Plantegning. 
Figure 197: Røysfelt II , Tuft II. Plan drawing. 
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1 Påborjat 7 sch akt från 2004 

NV 

. . . t?· . ... 

Sb 

lm I 
Mikromorfprover 602268, 602269 
taget 0,7 m Som profilen (tjockare lager i schaktkanten) 

□ Ku lturlager / Eld stad 
brun, fet, hum os, los sand, kol och sten 

IIPI Kulturlager / Brandlager 

Fyllning, omrorda massor 

- orange sand 

Botten 

~ 
brunrod humos sand 
m6rkbrun-r6d,omr6rd? brun sand 
(från toppen) -orange,-beg ige, -grå 

ffi Sten 
~ Sten saknas 
IBeJ Kolprov 
~ Makroprov 
rr=i7 Provet 
~ placering 

IJI gråsvart, fet, hu mos sand, mycket kol 
■ Kulturlager / Akt ivitet (omrort, delvis urlakad) 

gråbrun-orange flåckig sand, kol, småsten 

[I] grå-vit-gul, fet fin sand, kol 
Urlakning 

D vi t-grå flåckig hu mos sand, kol rn vitsand fflstubbe 

Figur 198: Røysfelt II , Tuft II. Profil 1 sett mot sørvest. 
Figure 198: Røysfelt II , Tuft IL Section 1, seen from the north east. 

□ Torv (forna) 
sand, barr och rotter 

□ Kul tu rlager (omrort) 
brun hu mos sa nd-grus 

■ Fyllning 
rodgul, grov sand 

r - - - - - Vaggvall 

Stenrad 

□ Urlakning 
ljus fin sand med inslag av grus 

nJ Sten 
Ll Sten saknas 

□ Botten 
rodbrun sand-grus 

■ Kol 
gammal markyta 

Figur 199: Røysfelt Il , Tuft IL Profil 2 gjennom nordøstre veggvoll, sett mot ves t. 
Figure 199: Røysfelt II, Tuft II. Section 2 through the north easten wall bank, seen from the east. 

materiale som vitner om menneskelig aktivitet, og 
som blant annet kan tyde på bruk av redskaper av jern, 
Bygningen har trolig falt ned eller blitt forlatt på et 
tidspunkt, da laget synes å være blandet av konstruk
sjonsrester og påvirkninger i ettertid. Det øverste laget 
og den yngste fasen, E, viser at den overlatte tufta tro
lig ligger i umiddelbar nærhet av en åker. Pollenkorn i 
laget synes å indikere gressvegetasjon og/eller en korn
åker. Tuftas yngste datering er yngre enn AD 1685 
(TUa-5635), og åkeren er fø lgel ig yngre enn dette. 
Når det gjelder bygningens funksjon, er det vanskelig 
å si noe ut over at den mest sannsynlig ble brukt som 
bolig, og ikke som fj øs. 

200 

Makrofossilprøver 
To jordprøver tatt ut ved gravingen i tufta, er under
søkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006). En prøve 
(Mp 602764) ble tatt ut nær bunn av hjørneildstedet 
i tufta (fig . 198) , Prøven inneholdt rikelig med røtter, 
kokonger til meitemark, samt insekter. Fra dette områ
det er for øvrig trekull 14C-datert til AD 1305-1400 
(TUa-5125) , Den andre prøven (Mp 602772) ble tatt 
ut fra nedgravningen under nordveggen i tufta (fig. 
200). Analysen av denne ga ikke noe resultat. 

Osteologisk analyse 
Under graving i golvlaget ble det samlet inn brente og 
ubrente bein, hvorav et utvalg a 136 g ble sendt til 
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NO AD 1 000-1 225 
(TUa-5745) 

□ Nedgravning? 
brun fin sand 

Kulturlager 

ii brun-beige fin sand med kol och småsten 
brun-merkbrun fin sand med kol och småsten 
merkbrun humes fin sand 

Kulturlager (fyllning) 

I gråbrun, flackig sand med kol, grus och småsten 
gråbrun-orange, flackig sand med kol, grus och småsten 
grå, flackig kompakt sand med kol, grus och småsten 

ITiiiilTakdropp? / Urlakning 
Willl vit sand,grus 

Figur 200: Røysfelt II, Tuft II. Profil 3 gjennom golv og veggvoller, sett mot sørøst. 

□ Urlakning 
ljus fin sand 

□ Botten 
grå blandad moran m Sten 

t:.J Sten saknas 
~ Kolprov a Makroprov 

~ Provets placering 

Figure 200: Røysfelt Il , Tuft II. Section 3 through the floor and the wall banks, seen from che norch west. 

□Torv 
■ Dyrkningslag 

~ Grå sand og grus, noe kull 

■ Grå kull- og grusblandet sand 

D Utvaskingslag 

D Utfellingslag 

□ Undergrunn 

D Stein 

[gJ Kullprøve 

1 m 

Figur 201: Røysfelt II, Tuft Il. Profil 4 gjennom nordøstre veggvoll , sen mot nordvest . 

Voll i Tuft li 

Nedgravning 

Figure 201: Røysfelt II , Tuft II. Section 4 through the norch eastern wall bank, seen from the south west. 

Arkeometallurgisk analyse osteologisk analyse. Fire ubrente bein ble idenrifsert til 
storfe, to ubrenre bein ble identifisert som henholds
vis sau/geit og klovdyr, mens fire bein ble bes temt t il 
uspesifiserte pattedyr (Hufthammer 2006) . 

Det er utført arkeometallurgisk analyse på et jernfunn 
fra tufta ved Riksantikvarieambetet, Geoarkeologiskt 
Laboratorium (GAL) i Uppsala (Grandin et al. 2006). 
Det dreier seg om en hesteskosøm som ble funnet 
sammen med ca 30 andre i et avgrenset område vest i 
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tufta. Formålet med analysen var å undersøke jernets 
kvalitet og sammensetting og den eventuelle sammen
hengen med jernframstilling i Gråfjellområdet. Det 
ble anvendt metallografiske og mikrosondeanalyser. 
Resultatet av anlysen viser at gjenstanden består av 
mykt jern med en homogen sammensetning. Nedre 
halvdel av gjenstanden har et yttersjikt med noe kull
stål. Både jernkvaliteten og slaggsammensetningen 
kan tyde på at gjenstanden er tilvirket av lokalt produ
sert jern i Gråfjellområdet. 

Sammenfatning og tolkning 
Tuft Il fremsto med to avlange, paralleltliggende 
veggvoller samt syllsteinsrekker. Syllsteiner avdekket 
under den ene vollen, tyder på en bygningskonstruk
sjon hvor veggene har stått på ytterkanten av vollene. 
Inngangen har trolig vært i nordvestre del hvor det 
manglet vegg. Bygningen har hatt et hjørneildsted 
som i en senere fase har blitt påkastet rydningsstein . 
Dateringen av kullaget ved ildstedet viser til bruks
fase i seinmiddelalder, mens dateringene av bein og ubrent 
treverk representerer bygningens yngste bruksfase. 

Dateringen til AD 1000-1025, fra nedgravningen 
under nordøstre veggvoll, anses ikke å datere bygningen. 
Denne henspeiler sannsynligvis på aktivitet i området 
før anleggelsen av bygningen. De yngre dateringene 
stemmer godt overens med funnmateriale fra nyere 
tid i tufta. Av funn med en nærmere tidsbestemmelse 

Figur 202: Røysfelt Il , Tuft Ill. Tufta under utgravning. 
Figure 202: Røysfelt Il, Tuft III. View from the somh. 
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kan det nevnes deler av leirgods, med datering til AD 
1400/1500, muligens yngre, og fragment av en gla
sert skål eller kanne, trolig fra middelalder. De 77 
funnene som ble samlet inn ved undersøkelsen, 
omfatter blant annet spiker, redskap med tilknyt
ning til håndverk og jordbruk, samt husgeråd (gryte
stativ, leirgods) , knapper og deler av krittpiper. 
Beinmateriale funnet ved graving i golvlaget er iden
tifisert til storfe, sau/ geit, klovdyr og ubestembare 
pattedyr. 

Jord-mikromorfologisk analyse utført av to 
tynnslip, har gitt ytterligere informasjon om bygnin
gen. Tynnslipene skiller ut fem ulike lag. Det har 
blant annet vært et sammenhengende tregolv i bygningen, 
hvilket også funn av ubrent tre ved gravingen tydet 
på. Ellers kunne det påvises aktivitet som kunne tyde 
på bruk av redskaper av jern, hvilket også ble funnet 
under graving. Bygningen har trolig falt ned eller blitt 
forlatt på et tidspunkt, da laget synes å være blandet 
av konstruksjonsrester og påvirkninger i ettertid. Den 
yngste fasen viser til at den nå overlatte eller sammen
raste bygningen, trolig ligger i umiddelbar nærhet av 
en åker. Ved utgravingen ble det skilt ut et dyrkingslag 
over tufta, hvilket tyder på at det ble dyrket over tufta. 
Det samme homogene dyrkings-laget ble påvist i 
sjakter ellers på Røysfeltet. Når det gjelder bygningens 
funksjon , er bolighus den mest nærliggende 
tolkningen. 
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TUFT Ill 
Tufta ble påvist i den nordlige delen av Røysfelt II. 
Den var synlig i form av en markere, nærmest heste
skoformet veggvoll i sør-sørøst, som Ratet ut mot 
nordvest. Tuftas avgrensning i den nordvestlige delen , 

0 

0 2,5 

Figur 203: Røysfelt II, Tuft III. Planregning. 
Figure 203: Røysfelt Il, Tuft Ill. Plan drawing. 
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var derfor uklar. Inngangspartiet kan ha vært lokalisert 
i denne delen , siden ingen spor etter vegg kunne påvi
ses her. To forsenkninger var synlige inne i tufta. Disse 
ble først antatt å være ulike rom, men viste etter senere 
undersøkelse å være nedgravninger (se nedenfor). Det 

Tuft Ill 

_ _ Profil 1 • ___ , 

5 Meters 

- - ' 
' ' 
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kan også nevnes at det ble foretatt søk med magneto
meter over tufta for å eventuelt kunne påvise et ild
sted. Dette ble ikke påvist, verken ved magnetometer
søket eller ved utgravingen . Tufta hadde ytre mål på 
10,7x5,5 m (med veggvollene) og indre mål på 6,0x3,0 
m (gulvflate). Den hesteskoformede vollen var totalt 
13 m lang, 1,4-2,25 m bred og inntil 0,5 m høy. 
Terrenget helte svakt mot sørvest, slik at den sørlige 
delen av tufta lå lavest. Den lavesdiggende delen 
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samsvarte med den hesteskoformede veggvollen. 
Tufta ble undersøkt ved en kombinasjon av strati

grafisk graving og graving av sjakter. De manuelt 
gravde sjaktene ble senere gravd dypere med maskin. 
Tufta anses å være så godt som totalundersøkt. Under 
et tynt torvdekke va r det et kompakt dyrkingslag med 
en tykkelse i overkant av 10 cm, hvilket tydet på at 
tufta har blitt overdyrket. I tuftas søndre del ble det 
gravd en nordøst-sørvestgående sjakt/profi.11 (fi.g.204) 

I Nedgravning ------- Vaggvall 

SV 

Mp602648 

1m 

□ 
Torv 

Odlingslager (omrort kulturlager) 
brun humos siltig sand 

■ Kollinser 

[]] Kulturlager, omrort/odling? 
med lite kol 

■ 
Kulturlager 

grå humos sa nd, grus och småsten 

Mm 602264 

AD 1485-1645 
(T-18168) 

□ 
Urlakning 

!jus siltig sand . 

□ Anrikning 
rod sa nd med småsten 

□ 
Botten 

brun silt med småsten 

~ Sten 
Sten saknas 

~ Stubbe/Rot 

..... 

Vaggvall 

1m 

[ø Sten 

le? I Provets placering 

[gJ Kolprov 

B Makro prov 

E] Uord-) Mikromorfologi 

Figur 204: Røysfelt II , Tuft III. Profil 1 seer mor nordvest. Nordre del av profil over, søndre del under. 

NO 

.... 

NO 

Figure 204: Røysfele II, Tuft III. Secrion 1 seen from the south east. Top: Northern part of the secrion, bottom: southern part 
of the section. 
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□ Torv 
■ Odlinslager (omr6rt kulturlager) 

ljusbrun hum6s siltig sand 
lli1lil Botten av odlingslager 
1111 ljusbrunt grus och småsten 

IRSO)Fyllning 
l::?;S3 brunbeige sand och grus 
!=I Ranna/groft 
~ brun hu mos fin sand 

□ Urlakning 
ljus fin sand och grus 

Figur 205: Røysfelt II, Tuft III. Profil 3 sett mot sørvest. 
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,--------Vaggområde -----~ 

. . ·· . .. . 

Mp 602785 

AD 1455-1635 
(TUa-5748) 

□ Anrikning / Botten 
r6dorange fin sand med grus e:J Sten/Sten saknas 

@] Provets placering 

lm 

§ Kolprov 

8 Makroprov 

Figure 205: Røysfelt II , Tuft III. Section 3 seen from the north east. 

~----Vaggvall seir---------......... - Nedgravning ---------'► 
NV 

lm 

Botten □ Kulturlager, omrort/odling 
gråbrun sand 

Kulturlager (omrort) 
D rod fast sand 

fm Sten 
t::;;.j Sten saknas I @ I Stubbe/Rot 

- rodbrun humos sand ochgrus 
LJ grå, fast siltig moran 

D brun humos sand med kol, urlakade flackar - Kol 

Figur 206: Røysfelt II , Tuft III. Profil 2 sett mot sørvest. 
Figure 206: Røysfelt II , Tuft III. Section 2 seen from the north east. 

gjennom den hesteskoformede vollen og golvlaget, 
for å kunne avdekke eventuelle lag og konstruk
sjonsdetaljer. Ytterligere tre sjakter ble gravd i tuftas 
lengderetning, nordvest-sørøst, hvor formålet med 
den ene sjakta/profil 3 (fig. 205), blanc annet var å 
finne avgrensningen av tufta i den nordlige delen. Selv 
om sjakta ble gravd i et område som ble antatt å være 
et godt stykke utenfor tufta, kunne vegglinjen ikke 
påvises med sikkerhet. Alternativt kan nedgravnin
ger i området muligens indikere hvor veggen har stått. 
Det kan imidlertid ikke ses bort fra at en skogsbilvei 
som passerte den nordlige delen av tufta, maskinelt 
ryddearbeid forut for gravingen, samt stubber, har 
ødelagt spor etter veggen. 

Både gravde flater og profiler viste at det lå mye 
kull under dyrkingslaget. Dette ble først antatt å være 
spor etter rydningsbrann. Imidlertid ble det avdekket 
delvis brente planker og deler av en stokk i en ned
gravning sør i tufta, som er tolket som rester etter et 
golv. Profil 2 (fig. 206) viser veggvollen i sør og ned
gravningen. Nedgravningen var fylt med mye stein 
samt kullholdig og humøs sand. Etter tømming frem
sto den som avlang og målte ca 1,5 m i diameter og 
var opptil 0,7 m dyp. Den gjenfylte nedgravningen er 
trolig resultatet av at man her har tatt ut masse til 
veggvollen. Rett på utsiden av vollen i sørvest ble en 
lignende nedgravning undersøkt. Nedgravningen var 
avlang og målte 4,7xl,0 m nordvest-sørvest, og var 
opptil 0,5 m dyp. Formen samt fyllmassen som besto 
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av mye stein, kunne gi assosiasjoner til ei renne, even
tuelt en dreneringsgrøft. Det er likevel mest nærlig
gende å tolke også denne nedgravningen som resultat 
etter masseuttak til oppbygging av veggvollen. 

Funn 
Det ble gjort i alt ni funn i tufta , under graving og ved 
metallsøk. Funnene omfatter spiker, et stykke 
ildslagningsflint, en jernkrok samt fire keramikkskår. 
Keramikken kan ut fra kvalitet, tykkelse og en brun
hvit kantglasur, dateres ril 1700-tallet. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
Fire trekullprøver fra Tuft III er vedartsbestemt og 
14C-datert. Delvis brent treverk fra nedgravningen sør 
i tufta, tolket som rester etter et golv, er datert ril yngre 
enn AD 1530 (T-18159) . Ytterligere en prøve fra 
denne nedgravningen, fra et kullag i bunn, er datert til 
AD 1485-1645 (T-18168). En prøve fra et kullag i 
bunn av nedgravningen på utsiden av vollen i sørvest, 
er datert til AD 790-960 (T-18162). En siste prøve er 
datert ril AD 1455-1635 (TUa-5748) . Prøven ble tatt 
fra nedgravningen sør i tufta (fig. 205) 

Dateringene avspeiler anleggelsen av bygningen/ 
eventuelt bruksfase. Den eldste dateringen anses å 
ikke ha noen sammenheng med konstruksjonsdetaljer 
i bygningen, da kullprøven er tatt fra en nedgravning 
på utsiden av veggvollen i tufta. Eventuelt kan date
ringen representere rydding i området i tidlig 
vikingtid. 

Jord-mikromoifologisk analyse 
Jord-mikromorfologisk analyse er utført av to tynnslip 
av sedimentprøver fra profilen gjennom nedgravningen 
hvor det også ble funnet trerester (fig. 204) (Sageidet 
20066). Den ene prøven (Mm 602264) ble tatt ut 3-11 
cm dypt fra overflaten av kulturlaget, og den andre 
prøven (Mm 602265) ble tatt 12-19 cm dypt. 

Det var mulig å skille mellom fem ulike mikro
lag i tynnsliper som ble tatt dypest i profilen . Tre av 
lagene synes å ha hatt sammenheng med et tidligere 
golv. I det nederste lag 1 viser undergrunnen i områ
der ingen klare tegn til menneskelig påvirkning før 
bygningen ble reist. Laget over, lag 2, inneholder små 
partikler med stein, brent leire, slagg, trekull og plante
rester, som vitner om menneskelig aktivitet. Lag 3 
inneholder finkornet grus. Påfølgende lag 4 har en 
tykkelse på ca 2,5-3 ,0 cm. Laget er porøst og viser 
indikasjoner på omroring. Nedbrutte planterester i 
laget representerer trolig kjerr, kratt eller muligens 
også torvmose. Da laget ikke fremstår som kompakt, 
kan dette tyde på at det ikke er rester etter et golv, men 
heller rester etter en bruksfase oppå golvet. Det kan ha 
blitt brukt kjerr, kratt eller lignende som et underlag 
for plankegolvet. Lag 5 viser et forkullet trelag, hvilket 
også var tydelig under profilgravingen. Trelaget er to!-
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ker som rester etter et plankegulv. Forkullet tre kan 
tyde på at huset har brent ned. 14C-dateringer av brent 
treverk som kan samsvare med lag 5, har gitt yngre 
enn AD 1530 og AD 1485-1645 som resultat. 

Tynnsliper som ble tatt ut øverst i profilen, viser 
et homogent lag med spredte trekullpartikler og plante
rester. Lager viser et markert skille fra de underlig
gende husrestene i lag 5. Etter at huset har blitt forlatt , 
eventuelt brent ned, synes det ikke som om det har 
skjedd en naturlig gjengroing på plassen. Husrestene 
har trolig blitt jevnet ut ved påføring av jordmateriale. 
Lagsammensetningen kan videre tyde på menneskelig 
påvirket gressvegetasjon på stedet. Teksturen viser også 
tre like store, parallelle hulrom som kan være spor 
etter et redskap. Likevel er det lite som tyder på at 
laget har vært dyrket; dette kan i så fall ha vært en 
enkelthendelse. Det kan imidlertid bekreftes at det 
har vært beite- eller slåttemark der bygningen sto tidlig
ere. I den øverste og yngste delen av tynnslipet, kan et 
klart lagskille observeres. Her har jordbearbeidelsen 
opphørt, og vegetasjonsbildet er endret. Vegetasjonen 
avspeiler trolig skogbunnen i nyere tid. 

Makrofossilprøver 
Tre jordprøver tatt ut under gravingen av tufta, er 
undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006) . En 
prøve (Mp 602062) ble tatt fra den avlange nedgrav
ningen på utsiden av veggvollen i sørvest. En annen 
prøve (Mp 602648) ble tatt fra nedgravningen inne i 
tufta i sør/profil 1, hvor det også ble funnet brente 
plankerester. En tredje prøve (Mp 602785) ble tatt fra 
profil 3, fra nedgravningen sør i tufta. Alle prøvene 
inneholdt trekull. Kun i sistnevnte prøve ble det i til
legg påvist et frø av bringebær og et skadet frø, mulig
ens av fuglevikke. Fuglevikke er en vanlig plante i 
kulturlandskap. 

Sammenfatning og tolkning 
Tuft III fremsto med en markert hesteskoformet vegg
voll sør-sørøst, som flatet ut mot nordvest. Tuftas 
avgrensning i den nordvestlige delen er beheftet med 
usikkerhet. To nedgravninger ble påvist på inn- og 
utsiden av veggvollen i sør. Begge var gjenfylt med 
stein. Nedgravningene er tolket som resultat etter 
masseuttak til oppbygging av veggvollen. Delvis brent 
treverk som ble funnet i nedgravningen inne i tufta, er 
sannsynligvis rester etter et golv. På bakgrunn av 
undersøkelsene kan det konkluderes med at tufta ikke 
har hatt noe ildsted. Kun ni gjenstandsfunn ble gjort, 
deriblant keramikkskår som kan dateres til AD 1700-
tallet. Dette passer godt sammenholdt med 14C-date
ringer. Dateringer fra konstruksjonsdetaljer/rester av 
tregolvhargittyngreennAD 1530ogAD 1485-1645 
som resultat. Dette avspeiler sannsynligvis anleggelsen 
av bygningen/eventuelt bruksfase. Mangel på ildsted, 
samt få gjenstandsfunn, sammenlignet med Tuft I og 
Il, kan tyde på at bygningen har hatt funksjon som et 
uthus. Resultatene fra den jord-mikromorfologiske 
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analysen antyder ingen funksjon for bygningen. Ved 
analysen var det mulig å skille ut lag som representerte 
golvet i bygningen. Huset kan på et tidspunkt ha brent 
ned. Fra husrestene var det et klart skille til et nokså 
homogent overliggende lag, som kan være påført jord
materiale. Laget ble under graving tolket som et 
dyrkingslag, men ut fra analysen er det lite som tyder 
på dette. Imidlertid har det vært menneskelig påvirket 
gressvegetasjon på stedet, som beite- eller slåttemark. 

TUFT IV 
KATHRINE STENE 

Tuft IV ble under undersøkelsene i 2004 registrert 
som en mulig tuft, beliggende rett nord for Tuft V. 
Den framsto som en hesteskoformet vollformasjon 
med kraftige voller i øst, vest og nord, med ytre mål på 
ca 7,5x7,5 m. Et yngre veifar har trolig gått gjennom 
tufta (nord-sør). 

For om mulig å bekrefte eller avkrefte om vollene 
var rester av en bygning, ble det gravd en T-formet 
sjakt gjennom vollene og midtpartiet av den mulige 
tufta (øst-vest-sjakt 6,4 m og nord-sør-sjakt 3,4 m). I 
sjakta ble det gravd ned til utfellingslaget. Det kunne 
ikke ut fra observasjoner underveis i gravearbeidet 
eller ut fra profilene, bekreftes at det har stått en bygning 
på stedet, kun et dyrkingslag ble påvist. Det var en 
svak forsenkning der veifaret var registrert og dyrk
ingslaget var noe tynnere her. Etter sjaktegravingen 
ble Tuft IV delvis avskrevet i 2004, men med visse for
behold. Forbehold fordi det vest i sjakta lå tre mindre 
steiner, 10-25 cm i diameter, på rekke, orientert nord
sør, tolket som en mulig syllsteinrekke. I sammenheng 
med steinene ble det i kortprofilen påvist en kullstripe 
noen centimeter under dagens markoverflate, tolket 
som en gammel markoverflate eller rester av et kultur
lag. Mellom dagens markoverflate og kullstripen var 
det et omrotet lag bestående av sandholdig humus. 
Det var ikke mulig å fastslå om det var rester av dyrk
ningslaget eller om det kan ha sammenheng med en 
bygning. En trekullprøve (gran) fra dette laget er 14C
datert til AD 1305-1400 (TUa-5124). 

Tuft IV ble ikke prioritert for videre undersøkelse 
i 2005, men den langsgående sjakta/profil 2 gjennom 
Tuft V ble lagt et stykke inn i Tuft IV. Dette var nød
vendig for å finne avgrensingen av Tuft V mot nord. I 
den langsgående profilen, profil 2, gjennom tuftene 
ble det 0,5 m nord for en nedgravning tolket som Tuft 
Vs nordre avgrensing (se Tuft V), påvist en nedgrav
ning. Denne var fylt med brun-orange sand og spredte 
kullbiter og en linse med utfellingslag (se fig. 210) . 
Nedgravningen lå under dyrkingslaget og kan være 
rester av den sørlige veggen tilhørende en bygning. En 
trekullprøve fra sandlaget er 14C-datert til AD 1305-
1405 (TUa-5749), som er overlappende med den 
radiologiske dateringen fra det mulige kulturlaget fra 
vollen i vest. Ut fra de få kulturelle sporene som kan 
knyttes til Tuft IV, er ytre mål på bygningen anslått til 
5,0 m (øst-vest) x 6,9 m (nord-sør). 
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Funn og naturvitenskapelige analyser 
Få funn er naturligvis gjort da undersøkelsen av Tuft 
IV var begrenset. Med metalldetektor ble det funnet 
fem metallgjenstander, fire i jern; to spiker, en søm, et 
hæljern og en knapp i bronse. 

To trekullprøver ble vedartsbestemt og 14C
datert. De to dateringene kommer fra tuftas vestre og 
sørlige avgrensing, henholdsvis AD 1305-1400 (TUa-
5124)/furu og AD 1305-1405 (TUa-5749)/gran. 

En makrofossilprøve (Mp 602754) ble tatt fra 
samme kontekst som den ene trekullprøven, fra tuftas 
sørlige avgrensing. Makrofossilanalysen ga imidlertid 
ikke noe resultat bortsett fra at det ble påpekt at prøven 
inneholdt enkelte trekullbiter (Regnell 2006). 

Sammenfatning og tolkning 
Ut fra den begrensa undersøkelsen er det usikkert om 
det har stått en bygning på stedet. Men de observasjoner 
som er gjort under utgravn ingen , tolkning av 
profilene og to sammenfallende 14C-dateringer fra 
kontekster tolket som mulige bygningsrester, tilsier at 
det kan ha stått en bygning her i overgangen mellom 
høy- og seinmiddelalder. 

TuFTV 
KATHRINE STENE 

Under registreringene ble det pav1st en kvadratisk 
røys, med diameter 4,5 m, som ble rolket som en 
rydningsrøys (500367) (jf. NIKUs registreringsdata
base). Etter avskoging og rydding av området i 2004 
viste det seg at røysa lå på et oppbygd platå i skrånende 
terreng, omgitt av et svart, fett, kull- og sandholdig 
humuslag, tolket som et kulturlag. Platået og røysa ble 
tolket som rester av en bygning eller del av bygning med 
et stort ildsted, med funksjon som eldhus, badstue, 
røykeri eller liknende (Hildre 20066, Pettersson 2006a). 

Etter opprensing og etter at rydningsstein i 
toppen av røysa var fjernet, besto avgrensingen av Tuft 
V av en 2,9 m lang platåkant i sør og en 1,6 m lang 
platåkant i vest med et ildsted midt på platået. Det 
sørvestre platåhjørnet var tydelig, mens hjørnet i sør
øst var svakere markert. Flere steiner syntes tydelige 
langs kanten av platået, og noen store steiner i ned
kant av platået hvor terrenget flatet ut. Kulturlaget, 
som lå under et mørkbrunt dyrkingslag, ble innmålt 
som to lag. Utbredelsen på laget ble antatt å tilsvare mer 
eller mindre den totale utbredelsen av bygningen. 

På grunn av det godt bevarte kulturlaget med 
mye funn, blant annet store mengder brent og ubrent 
bein, ble det antatt at tufta var relativ ny. Det ble der
for bestemt at kun den østre delen av tufta skulle 
undersøkes i første omgang. Den sørøstre delen ble 
gravd stratigrafisk, mens den nordøstre delen ble mas
kingravd i mekaniske lag. Profilen mot nord, profil 1 
(fig. 209), fra midten av ildstedet mot øst og profilen 
på langs av tufta og Tuft IV, profil 2 (fig. 210), ble 
dokumentert. Da det under utgraving ble gjort funn 
datert til middelalder, miniatyrkrus og trekullprøve fra 
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Figur 207: Røysfelt Il , Tuft IV og V. Plantegning. 
Figure 207: Røysfelt II. Tuft IV and V. Plan drawing. 
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Figur 208: Røysfelt II, Tuft V. T.v.: Oversikt over tufta og ildstedet etter avrorving, sert mot sørøst. T.h. : Ildstedet, etter fjer
ning av rydningsstein . 
Figure 208: Røysfelt II , Tuft V. Left: Overview of rhe house plarform after removal of turf, seen from rhe north west. Right: 
The hearrh after rhe removal of clearance cairn srones. 

ildstedet, ble det bestemt at også den vestre delen av 
tufta skulle undersøkes . Den ble stratigrafisk gravd. 

Lag, konstruksjoner og nedgravninger knyttet til 
bygningskonstruksjon og funksjon 
Flere mindre lag, nedgravninger og konstruksjons
detaljer er blitt innmålt under utgraving av tufta uten 
at det har vært mulig å funksjonsbestemme alle 
elementene. I beskrivelsen nedenfor er kun lag, ned
gravninger og konstruksjonsdetaljer som kan gi et 
bilde av tuftas konstruksjon og funksjon, tatt med. 

Ildsted 
Ildstedet var kvadratisk, målte 2,2x2, 1 m og var inntil 
30 cm høyt (selve steinpakningen). Bunnen var bygd 
opp av store flate steiner omgitt av større stein på høy
kant lik en kantsetting. Over bunnsteinene var ildste
det "løst" oppbygd, og steinene er mest sannsynlig 
påført etter at bygningen/-ene er gått ut av bruk, slik 
at ildstedet har gått over til å bli en rydningsrøys. 
Grunnen under ildstedet var varmepåvirket, og massen 
virket påført i tillegg til utvasket. Da en del av denne 
massen ble fjernet, kom det fram trebiter, mulig rest 
av en brent planke og større kullbiter, som dannet en 
kant rett sør for steinene i ildstedet. Dette kan være 
rester av en trekarm. Både i ildstedet og under graving 
av kulturlaget ble det funnet brent leire, der en del er 
tolket som leirklining. Leira er trolig brukt for å 
stabilisere ildstedet. 

Kulturlag 
Kulturlaget hadde en utbredelse på 5,8 (nord-sør) m x 
6,9 m (øst-vest), noe som gir et areal på 40 m2, og en 
tykkelse opptil 25 cm. Ved graving viste det seg at 
laget var stratifisert. Det besto av mange horisontale 
sjikt, men som grovt sett kan deles i to: Et øvre mørk
brunt, sandholdig humuslag iblandet trekull, tolket 
som rest av dyrkingslaget. Det nederste sjiktet var 
mørkere fordi det inneholdt mer trekull, og det var 
mer grusholdig. Det inneholdt i tillegg mye stein i 

forskjellig størrelse, både skjørbrent og ubrent. Særlig 
mot bunnen av kulturlaget var det mange store steiner. 
Laget var funnrikt. Nedre del av kulturlaget er tolket å 
representere rester av en eller flere bygninger. Flere 
store steiner ble avdekket, noen lå i kulturlaget, mens 
andre lå rett på undergrunnen. De er påført for å jevne 
ut det hellende terrenger. Flere av steinene med topp
punkt ble digitalt innmålt, og da toppunktet på flere 
av disse var det samme, og er derfor trolig fundament
stein for et golv. Større stein liggende i terrassekantene 
har vært syllstein. 

I nedre del av kulturlaget ble det i vestre del i et 
område på 2,9 m (nord-sør) x 1,6 m (øst-vest) avdekket 
treverk, rester etter planker som var både brent og 
ubrent. Treverket er tolket som et tregolv. På golvet ble 
det funnet en foldekniv. En trekullprøve ble tatt fra 
treverket. Den er vedartsbestemt til gran og 14C-datert 
til yngre enn 1770. I samme nivå som golvet ble det 
funnet rester av en trestokk, som lå i flukt med terrasse
kanten i sør. Stokken ble tolket som en syllstokk. I den 
østre delen av tufta, øst for ildstedet, ble det også funnet 
rester av treverk, orientert nord-sør, tolket som rester av 
en syllstokk eller en bunnstokk for golv. En trekullprøve 
fra stokken ble vedartsbestemt til gran og 14C-datert til 
yngre enn 1685. Det er sannsynlig at restene av tregolvet 
og de to syllstokkene utgjør samme fase av en bygning. 

· En nedgravning (1) med diameter på 0,7-0,8 m, 
beliggende ca 1 m nord for det nordre hjørnet på ild
stedet kan ha vært fundament for en vegg i vest, og en 
mulig nedgravning 1 m nord for ildstedet, som kan 
ses i profil 2, kan ha vært rester av en vegg i nord. Ut 

- fra konstruksjonsdetaljene beskrevet ovenfor, har golv
flata i bygningen vært på 4,0 m (nord-sør) x 3,9 m 
(øst-vest), som gir ei flate på 15,6 m2

• Restene etter 
treplanker snekker seg ca 0,5 m utenfor den antatte 
golvflata, noe som antyder at bygningen kan ha vært 
større. Utbredelsen av kulturlaget var også større enn 
antatt golvflate (0,7 m mot vest, 1,1 m sør og 2,5 m 
mot øst). Det er mulig at utbredelsen av kulturlaget 
representerer bygningen med takutspring og takskjegg. 
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Figur 209: Røysfelt II , Tuft V Profil l tegnet mot nord. 
Figure 209: Røysfelt II , Tuft V Section l seen from the south. 

En mulig nedgravning med utvaskingslag og rest av 
kulturlag i toppen, se profil 2, 1,5 m nord for ildste
det, er tolket som "takdrypp". 

Rett sør for bygningen var det anlagt en grøft, 
og en større nedgravning (2) kan ses i profil 1 (fig. 
209) . Hvilken funksjon grøfta og nedgravningen har 
hatt er uviss, men kan ha vært anlagt for drenering 
rundt bygningen. Grøfta og nedgravningen var gjen
fylt med kulrurlaget. 

Ingen spor etter inngangsparti ble observert, 
men det er trolig at det har vært mot sør (se Tuft I) . 
Det er mulig at to større stein som lå nedenfor hjør
nene på terrassekanten, kan ha vært støtte for tak, sval 
eller mulig platting utenfor inngangspartiet. 

Funn 
Det ble samlet inn 131 funnposter, under graving og 
ved bruk av metalldetektor. Funnene lå spredt i kultur
laget og i ildstedet. Funnmaterialet er rikt og variert 
med hensyn til både datering og aktiviteter. Blant 
annet kan jernspiker i forskjellig størrelse, vindusglass, 
leirklining, kramper med mer knyttes til bygningen/
ene og handtak og beslag til innredningen. Deler av en 
jerngryte, keramikk, kniver, ildslagningsflinr og brent 
og ubrent dyrebein kan knyttes til matlaging, nåler og 
redskap til forskjellige håndverk og funn av ljå og heste
sko representerer jordbruksaktivitet. Funn knapper, 
beltespenne, krittpiper, kniver og mynter gir innblikk 
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r::;,j Sten saknas 

i personlig utstyr. Funnmaterialet domineres av bein, 
hovedsakelig ubrent, og jerngjenstander. 

Gjenstandsmaterialet gir dateringer til middel
alder og etterreformatorisk tid. Den eldste daterbare 
gjenstanden er et miniatyrkrus, 3,2 cm i diameter, i 
stengods med brun glasur fremstilt i Koln, datert til 
AD 1350-1450 (fig. 211) (pers.medd. Vibeke 
Manens). Tre sølvmynter er preget for Frederik II 
under perioden AD 1648-1670, to i Danmark og en i 
Norge. Noen av de yngste gjenstandene er fragmenter/ 
deler av tallerkener i flintgods og krittpipefragmenter fra 
flere piper. Krittpiper ble produsert fra slutten av 1500-
tallet, og flintgods ble introdusert under 1700-tallec. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
I alt fem trekullprøver fra tufta er vedartsbestemt og 
14C-datert. I tillegg er en prøve av brente bein 14C
datert. To dateringer, henholdsvis AD 1070-1225 
(TUa-5750) og AD 1460-1630 (Beta-221236), kom
mer fra fyllmassen/kulturlaget i grøfta sør, den yngste 
dateringen tatt ved laggraving, og den eldste tatt fra 
profil 2. En datering til AD 1400-1425 (TUa-5634) 
kommer fra fyllmasse i ildstedet. Prøven med den 
eldste dateringen fra grøfta og prøven fra ildstedet er 
avmerket på figur 210. Rett nordøst for ildstedet ble 
det fra kulturlaget samlet inn brente bein som ble 
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Figur 210: Røysfele Il , Tufr IV og V Profil 2. regner mor sørvest. 
Figure 210: Røysfele II, Tufr IV and V Secrion 2 seen from rhe norrh east. 

datert til yngre enn AD 1660 (TUa-5636). Datering 
fra to trekonstruksjoner, begge av gran, tolker som 
syllstokk for østre vegg eventuelt bjelke til golv og tre
golv, ga henholdsvis resultatene yngre enn AD 1685 
(T-18163) og yngre enn AD 1700 (Beca-221235). 
Brente bein funnet i kulturlaget nordøst for ildstedet 
er datert ril yngre enn AD 1660 (TUa-5636). 

14C-dateringene strekker seg fra tidlig middel
alder ril etter AD 1700. Dersom vi ser bort fra den 
eldste dateringen, samsvarer 14C-resultatet med bildet 
funnmaterialet ga. Det er usikkert om den eldste date
ringen kan knyttes ril anleggelse eller bruk av 
bygningen(e). Grøfta hvor prøven er tatt fra må ses i 
sammenheng med Tuft V, men den akkumulerte massen 
kan komme fra eldre kontekster/aktiviteter som har 
skjedd på seedet. 

]ord-mikromorfologisk analyse 
Utgangspunktet for den jord-mikromorfologiske 
analysen var å bidra til en nærmere tolkning av hvilke 
aktiviteter som har foregått i bygningen/-ene, og om 
det var mulig å spore opp aktiviteter forut for 
anleggelse av en bygning. 

D er er utført analyse av to tynnslip av sediment
prøver fra tufta (Sageidet 20066). Den ene prøven 
(Mm 602271) ble tatt ut fra 2-10 cm dypt fra over
flaten av kulcurlaget, og den andre prøven (Mm 
602270) ble tatt ut rett under forrige prøve, 12-20 cm 
dypt (fig. 210). Tynnslipene representerer hele kultur
laget, både eldste og yngste avsetninger. Materialet i 
begge tynnslipene er meget heterogent, der det øverste 
tynnsliper viser antydninger ril flere horisontale lag. 
Tre forskjellige lag blir skilc ut, A, B og C, der lag A 
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Figur 211: Røysfelt II. Funn fra Tuft V og løsfunn. Øverst fra venstre: Synåler og fingerbøl fra Tuft V. og mynter (C.54471 /4-6 
- Tuft V og C.54478/3 - løsfu nn , Røysfelt IV). Under: Miniatyrkrus funnet i Tuft V (C.54471/28). Foto: Ellen Cathrine 
Holte, KHM. 
Figure 211: Røysfele II. Finds from Tuft V and stray finds. Top, from the lefc: Needles and chimbles from Tuft V and coins 
(C.54471/4-6 - Tuft V og C.54478/3 - scray find , Røysfelt IV). Bortom: Miniacure mug from Tuft V (C.5447 1/28). Photo: 
Ellen Cathrine Holte, KHM. 

representerer den eldste fasen/aktiviteten. Det består 
av mange uidentifiserte planterester, sammen med 
rester av påfallende mange større vedfragmenter av 
bartre, antagelig furu. Mange spredte trekullpartikler 
og enkelte partikler av brent jord vimer om menneske
lig påvirkning, og laget blir tolket som rester etter en 
ryddet skogsjord. Lag B omfatter de nederste centi-meter 
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av det øverste tynnsliper, og er meget heterogent med 
mange antropogene elementer som trekull, biter av 
brent leire og brent jord. Det var mange pollenkorn av 
ubestemt rype, men muligens gress (Poaceae) eller 
kom-rype (Cerealia). Spesielt interessant var funn av 
to mulige pollenkorn av Cerealia-rype som var omsluttet 
av 'torv moder-materiale'. Torv moder-materiale kan 
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representere rester av gjødsel i åkeren. Laget viser også 
tegn på menneskelig påvirkning i form av jordbear
beidelse eller seinere graving i forbindelse med anleg
gelse av bygningen. De tallrike pollenkorn av gress 
og/eller korn synes å bekrefte at det har blitt dyrket 
her. Lager tolkes som en gammel åker som er blitt 
gjødslet med torv. Det er et meget tydelig lagskille 
mellom lag B og det yngste utskilte laget, lag C. Det 
ser ut som om åkerlaget er blitt presset eller tråkket 
ned før det er blitt lagt på stein i forbindelse med 
anleggelsen av en bygning. Ut fra tynnsliper ser det ut 
som om det er den nedtråkkete undergrunnen som er 
blitt brukt til golv da det ikke kan ses rester av noe 
pålagt golvmateriale. 

Disse tolkningene av kulturlaget avviker fra de 
arkeologiske tolkningene. Under utgraving ble det 
antatt at det øverste sjiktet av laget representerte et 
dyrkingslag, mens de eldste avsetningene kunne knyt
tes til bygningerrester og aktiviteter som har foregått i 
en eller flere bygninger på stedet. 

Makrofossilanalyse 
To jordprøver ble tatt ut under graving i tufta og er 
undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006). 
Prøvene kommer fra ildstedet (Mp 602756) og fra grøfta 
sør for tufta (Mp 602758). Det var et ønske om at makro
fossilanalysen skulle bidra til å gi en nærmere tolkning av 
hvilke aktiviteter som har foregått i bygningen(e). Det 
ble påpekt at begge prøvene inneholdt mye trekull, og 
at prøven fra ildstedet hadde små mengder av brente 
bein. Ut over dette ga ikke analysen noe resulcat. 

Osteologisk analyse 
11 av 131 funnposter fra Tuft V inneholde brente og 
ubrente bein. Brente bein funnet i kulcurlaget er 14C
datert, se ovenfor. Et utvalg bein fra tre funnposter er 
osteologisk analysert. Materialet er fordelt på tre funn
kon tekster: 28,0 g ubrent bein innsamlet ved lag
graving av kulcurlaget nordøst for ildstedet. 105,2 g 
brent og ubrent bein innsamlet i nordkanten av ildstedet, 
og 76,8 g brent og ubrent bein innsamlet under lag
graving ved nordøst-kanten av ildstedet. 

Beinmaterialet er etter analyse fordelt på 19 pos
ter etter art og beinslag, hvorav sju poster utgjorde 
ubrente bein (199,3 g) og 12 poster utgjorde brente 
bein (10,7 g), til sammen 210 g. Fire aner ble identifi
sert, derav sau/geit (åtte poster), storfe (fire poster) , 
hest (en post) og fugl (en post). Fuglebeinet kommer 
trolig fra en hønsefugl (Hufthammer 2006) . 
Hønsefulger kan være både domestiserte og ville. Det 
er sannsynlig at det har vært hest på Rødseter, men at 
det gjenspeiles i avfallsmaterialet er ikke selvfølgelig. 

Det er analysen beinmateriale fra tre andre tuf
ter (Tuft I, Il og VI) fra Rødseter. Det analyserte mate
rialet fra Tuft V er størst, både når det gjelder vekt og 
flest poster, slik at en sammenligning av analyseresultatene 
fra de fire tuftene, må ras med forbehold . Men der er 
verdt å merke seg at materialet fra Tuft V domineres av 
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bein av sau/geit, mens for Tuft I og Il er det flest bein
poster av storfe. Materialet fra Tuft IV er kun et 
fragment identifisert til klovdyr, og da størrelse lik 
storfe, og et fragment identifisert til sau/geit, men rådyr 
er også en mulig tolkning. 

Sammenfatning og tolkning 
Der som blir omtale som Tuft V representerer trolig 
rester av flere bygninger. Den mest identifiserbare byg
ningen ut fra konstruksjonselementer, har en golvflate 
på 15,6 m2 (4,0x3,9 m). Denne bygningen er mest 
sannsynlig anlagt på 1700-callet. Utbredelsen på kultur
laget var 5,8x6,9 m (40 m2

) og utgjør trolig bygningen 
med takutspring og takskjegg. Midt på golvflaten var 
det et stort firkantet ildsted oppbygd med kantstein og 
mulig treramme, og stabilisert ved bruk av leire. Massen 
under ildstedet var trolig påført. For bedre å tjene som 
arbeidsplass ble ofte åren hevet over golvnivået (Christie 
1974:22) . Det er derfor sannsynlig at massen under 
ildstedet i Tuft V er påført, og i så fall har ildstedet være 
oppbygd. Funnmaterialet er rikt og viser til mange 
typer aktiviteter; bosted, matlaging, jordbruk med mer. 
Dateringene viser at bygningen(e) er brukt over en len
gre periode fra middelalder og antagelig inn på 1800-
tallet. Ut fra den jord-mikromorfologiske analysen av 
co tynnslip fra kulcurlaget, er bygningen(e) anlagt på 
en eldre åker. 

Der ble innledningsvis i undersøkelsen av tufta 
spekulert på hvilken funksjon den har hatt; eldhus/ 
røykeri, badstue eller liknende. Badstuene som fram til 
vår tid har vært bruke på norske gårder var først og 
fremst tørkehus for korn. Det var som regel et lite 
kvadratisk hus med dør i gavlveggen og et rak som stik
ker ut og danner en sval hvor veden er stablet opp. 
Langs to eller tre vegger er det brede paller hvor kornet 
blir lagt ril tørking. Badstuovnen ligger midt i rommet 
og er murt opp av løse steiner og er tradisjonelt murt 
opp som en scor røys av stein og blir ofte kalt røykovn. 
Steinene i en badstuovn skal til sammen ha en scor 
overflate, derfor er ovnen tørrmurt; mellomrommet 
mellom steinene er verken fylt med kalk eller leire 
(Christensen 1995:100-102, 158). Denne beskrivelsen 
passer gode til de bygningselementene som ble 
avdekket for Tuft V, med unntak av at det ble funnet 
brent leire trolig brukt til stabilisering av ildstedet, og 
dessuten er kornet sett i den jord-mikromorfologiske 
analysen knyttet til en eldre åker og ikke til bygningen. 
Dersom bygningen var brukt til tørking av korn , er det 
også forventet å finne mer korn i den jord-mikromorfo
logiske analysen. 

I eldhuset ble det bakt, slaktet, vasket klær og 
brygger øl, her kunne folk også varme vann til dyra, 
røyke kjøtt og tørke korn. Til score fester ble maten 
laget her. Eldhuset var som oftest i ett rom, med inn
gang i gavlen og taket trukket fram slik at det dannet 
en skut. Men eldhusets form varierte, og grunnen til 
dette er at eldhuset ofte var en tidligere stue som var 
nedgradert til eldhus. Middelalderens eldhus hadde 
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åre, og mange steder fortsatte eldhuset å være en åre
stue lenge etter at folk var gått over til peis eller ovn i 
stua (Christensen 1995:91). Denne beskrivelsen passer 
også til Tuft V Det rike og varierte funnmaterialet støt
ter opp om tolkningen med at bygningen kan ha vært 
et eldhus, spesielt de store mengder med ubrente dyre
bein som ble gjort i kulturlaget. 

Det er også mulig at bygningen kan ha vært et 
enkelt skogshusvær, ljørbua. Dette er en liten årestue 
med inngang i gavlen, åre midt på golvet, ljore i taket 
og sovebrisker rundt veggene. Slike små årestuer ble 
brukt i Østlandets skogsområder både som ordinære 
bolighus, som tømmerkoier og som slåtte- og seterbuer 
( Christensen 199 5: 114). 

Konstruksjonselementer, gjenstandsmaterialet 
og 14C-dateringene viser at det har stått flere bygninger 
her over en lengre periode. Det er derfor også mulig at 
det har stått en eldre stuebygning som seinere er blitt 
nedgradert til eldhus. Restene etter et tregolv og syll
stokker i kulturlaget, (nedre del), datert til yngre enn 
AD 1685 og yngre enn AD 1700, underbygger at det 
mest sannsynlig har stått en eldre bygning her. Funnet 
av miniatyrkruset som dateres til AD 1350-1450 og to 
dateringer av ildstedet og fyllmasse/kulturlaget i grøfta 
til middelalder, underbygger også denne antagelsen . 

TuFIVI 
Tufta ble i først omgang påvist som en mulig tuft på 
bakgrunn av en mulig syllsteinsrekke i nordvest, en 
stor markfast stein i vest, og noe stein i nord. Inntil 
tufta i nordvest gikk et veifar. Påfølgende undersøkelse 
kunne bekrefte at det dreide seg om en tuft. 
Innledningsvis ble området avtorvet, og to sjakter ble 
gravd for å kunne avgrense tufta. En sjakt/profil 1 ble 
gravd i den nordvestlige delen for å undersøke stein
rekka og avgrensningen i forhold til veifaret. Det ble 
videre gravd en nord-sør-gående sjakt/profil 2 gjen
nom tufta, hvor det ble påvist rester etter et ildsted 
(fig. 213) . I alt kunne to vegger identifiseres. En syll
steinsrekke markerte veggen i nordvest, mens nord
østre vegg ble påvist ved beliggenheten av steiner, tolket 
som rester etter en syllsteinsrekke, samt fem nedgrav
ninger, tolket som stolpeh ull , ble avdekket i og delvis 
liggende under denne. En markfast stein i vestre hjørne 
indikerte en avgrensn ing for den sørvestre veggen. 
Avgrensningen av veggen sørøst var mer diffus. 
Hjørnene kan eventuelt tolkes ut fra stolpehull 5 i øst, 
og et avtrykk av en større stein kunne tyde på en fjernet 
hjørnestein i sør. Med utgangspunkt i veggene, den 
markfaste steinen, stolpehullene og utbredelsen av 
kulturlaget, ble tuftas utstrekning målt til 7,9x4,3 m i 
ytre mål, og på 7,0x3,0 m i indre mål. Kulturlaget i 
tufta, det vi l si rester etter golvlaget, hadde en 
utbredelse på 3,0x2,5 m. Laget var gråsvart og hadde 
en tykkelse på opptil 10 cm. Videre antydet profilen at 
det kan ha blitt påført masse og planert et område 
nord i tufta. To steder ble det under graving av golvlaget 
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funnet treverk. Treverket som trolig er rester etter to 
stokker, målte 60x20 cm og lå orientert nordvest-sør
øst i tufta. En av disse, som også er 14C-datert, lå under 
golvflaten i en mulig nedgravning i den sørvestre delen 
av tufta. Nedgravningen og treverket kan muligens 
relateres til restene etter et ildsted. Alternativt kan tre
verket være rester etter bygningskonstruksjonen, even
tuelt golvbjelker. 

Spor etter ildsted 
Profil 2 ble gravd gjennom tufta, i det som ble antatt 
å være midtre del (fig. 213). Det ble her funnet spredt 
en del kull, enkel te skjørbrente steiner og brent leire 
som kunne tyde på at det hadde ligget et ildsted i 
området. Noen sikker ildstedskonstruksjon kunne 
imidlertid ikke påvises. I en nedgravning som målte 
0,5x0,2 m i sørvestre del av golvflaten, ble det funnet 
brent treverk. Nedgravningen og treverket kan mulig
ens relateres til et ildsted. Det kan heller ikke utelukkes 
at treverket kan være rester etter et golv. 

Stolpehull 
I alt fem nedgravninger ble tolket som stolpehull (fig. 
214) . Alle ble avdekket i forbindelse med den nord
østre vegglinjen, under steiner tolket som rester etter 
en syllsteinsrekker. Fyllmassen i stolpehullene besto av 
mørk gråbrun, humøs sand med innslag av kull. 
Stolpehull 1 hadde rette sider og fl.at bunn og målte 30 
cm i diameter og var opptil 20 cm dypt. Stolpehull 2 
som ble avdekket under noen steiner, hadde flar bunn 
og målte 50-60 cm i diameter (bunnplanets diameter 
ble målt til 20 cm), og var 25 cm dypt. Stolpehull 3 
målte 30 cm i diameter og var 20 cm dypt. En kantstilt 
stein i hullet tydet på steinskoning rundt stolpen. 
Stolpehull 4 målte 40 cm i diameter og var 20 cm 
dypt. En kantstilt stein i hullet tydet på at stolpen har 
vært steinskodd. Stolpehull 5 hadde rette sider, fl.ar 
bunn, rester etter steinskoning, målte 40 cm i diameter 
og var opptil 20 cm dypt. Der er 14C-datert kullprøver 
og utført makrofossilanalyse av jordprøver fra stolpe
hull 1, 2, 3 og 5 (se nedenfor). 

Funn 
I alt ble det gjort 46 funn ved graving og metallsøk 
ved undersøkelsen av tufta. Funnmaterialet omfatter 
gjenstander, brente og ubrente bein samt leirklining. 
Av gjenstandsfunn fra nyere tid kan det skilles ut et 
titalls spiker og hesteskosøm, krittpipefragmenter, en 
knapp, ei nål, et bryne, eggpartiet til en øks, samt stål
tråd og glasskår fra fl.aske og drikkeglass. Funnmaterialet 
som kan vitne om en eldre datering, består av et stykke 
meget ren bergkrystall med mange små avspaltninger 
som tyder på at den har vært brukt til ildslagning. 
Avspaltningspor på et stykke fl.int vitner om samme 
bruk. En hjulformet draktspenne, et mulig ildstål, en 
lysholder og en lysestake kan muligens høre hjemme i 
middelalderen (fig. 195 og 228). 
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Naturvitenskapelige analyser 

14 C-datering 
Fem trekullprøver fra Tuft VI er vedartsbestemt, og fire 
av disse er 14C-datert. En prøve brente bein er også 
datert. En prøve av forkullet treverk funnet i en 
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0,5x0,2 m stor forsenkning/eventuelt nedgravning, 
under golvflaten i sørvestre delen av tufta, er datert til 
yngre enn AD 168 5 (T-18164) . De øvrige fire daterin
gene fra stolpehullene viser omtrent samtidighet. 
Brente bein funnet i stolpehull 1 er datert til AD 1475-
1635 (TUa-5631). Trekull funnet i bunnen av stolpehull 
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Figur 212: Røysfele II, Tufr VI. Planregning. 
Figure 212: Røysfele II, Tufr VI. Plan drawing. 
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Figur 213: Røysfelt II , Tuft VI. Profil 2, tegnet mot øst. 
Figure 213: Røysfelt II , Tuft VI. Section 2, seen from the west. 
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Figur 214: Røysfelt II , Tuft VI. Stolpehull 1, 3 4 og 5. 
Figure 214: Røysfelt Il , Tuft VI. Postholes I , 3, 4 and 5. 

Figur 215: Røysfelt II , Tuft VI. Profil gjennom stolpehull 5. 
Figure 215: Røysfelt II, Tuft VI. Section through posthole 5. 
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Mp 602634 

~ Stolphål 
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Omrorda masser 
liIIJ rod -brun, flackig sand 
- grå sand och grus 
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gråsvart humos sand-grus 

□ Kompakt fin sand 
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C] Botten 
D redbrun-orange, fin sand 
r;:::;i gråbrun sand, grus 
~ Sten 

Kolkoncentration 
Kolprov 
Makroprov 
Provets placering 

2, er datert til AD 1430-1450 (TUa5747). Fra stolpe
hull 3 er trekullbiter tatt ut fra kulturlaget som fylte 
hele nedgravningen datert til AD 1455-1620 (TUa-
5752). Fra stolpehull 5 er trekull funnet i øvre del av 
nedgravningen datert til AD 1420-1445 
(TUa-5753). 

Under en liten rydningsrøys (500376) som lå 
rett øst for tufta, ble det ved snitting funnet trekullbiter 
og -biter av brent leire. Trekullet er 14C-datert til AD 
1400-1435 (TUa-5120) og kan ha sammenheng med 
rydding. Ingen stratigrafisk relasjon kunne påvises 
mellom tufta og røysa, men samlet sett vitner date
ringene om bruk av området på 1400-tallet. 

Makrofossilprøver 
Fire jordprøver tatt ut under gravingen av tufta, er 
undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006). Alle 
prøvene er tatt fra stolpehull. Prøve (Mp 602553) 
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stolpe 5, prøve (Mp 602534) stolpe 2, prøve (Mp 
602557) stolpe 1 og prøve (Mp 602611) stolpe 3. 
Trekull ble påvist i alle prøvene. Ut over dette ble det 
kun påvist et frø av bringebær i prøven fra stolpehull 2. 

Osteologisk analyse 
Under graving i tufta ble det samlet inn brente og 
ubrente bein fra to kontekster, hvor til sammen 26 g 
ble sendt til osteologisk analyse (Hufthammer 2006) . 
Brent og ubrente bein ble funnet i kulturlaget i sør
østre del av tufta, mens et fiskebein ble funnet i en 
mulig nedgravning utenfor østre hjørne av tufta (fig. 
214). Av de brente og ubrente beina ble ett identifisert 
som klovdyr/størrelse storfe, ett var sau/geit (eventuelt 
rådyr), mens tre bein stammet fra ubestembare patte
dyr. Fiskebeinet, som var brent, ble identifisert som en 
ryggvirvel av mort. Mort er en ferskvanns- og 
brakkvannsfisk som tilhører karpefiskfamilien. Vanlig 
størrelse på fisken er 15-25 cm og 200 gram, men den 
kan bli over en halv kilo. 

Sammenfatning og tolkning 
Av de undersøkte tuftene i Rødseterområdet, var det 
bare i Tuft VI det ble påvist stolpehull. Bygningen har 
trolig hatt en kombinert veggkonstruksjon med stol
per og syllsteiner i nordøstre vegg. I forhold til de 
øvrige undersøkte tuftene i området, var det få synlige 
spor etter denne tufta på overflaten, hvilket trolig kan 
tilskrives senere aktivitet i området som slått, beite 
eller dyrkingsaktivitet. Før graving var tufta synlig i 
form av en syllsteinsrekke i nordvest, i nedkant av et 
veifar, samt en stor markfast stein inntil steinrekka, 
som utgjorde et mulig hjørne og avgrensning for en 
vestre vegg. Ved påfølgende avdekking og graving av 
sjakter i området, ble en nordøstre vegg påvist ved en 
rekke steiner, trolig rester etter en syllsteinsrekke, samt 
fem nedgravninger tolket som stolpehull ble avdekket 
i og delvis liggende under denne. Stolpehull 5 i øst og 
et avtrykk etter en fjernet hjørnestein i sør, kan indi
kere en avgrensning for veggen i sørøst. Noe inngangs
parti for tufta kunne ikke skilles ut. Under graving av 
golvlaget i sørvestre del av tufta, ble det funnet spredt 
kull, enkelte skjørbrente steiner og brent leire som 
kunne tyde på at det hadde ligget et ildsted her. I dette 
området ble det også funnet brent treverk i en mulig 
nedgravning under golvlaget. Nedgravningen og tre
verket kan muligens relateres til et ildsted. Alternativt 
kan dette være rester etter bygningskonstruksjonen, 
som for eksempel golvbjelker. Bygningen antas å ha 
hatt funksjon som bolig på bakgrunn av ildsted og 
funnmateriale. 

14C-dateringer og funn tyder på at tufta kan ha 
vært i bruk fra seinmiddelalderen og fram til 1700-
tallet eller senere. Dateringer av brente bein og trekull 
funnet i de fire stolpehullene, ligger innenfor tidsrom
met AD 1420-1635, og taler for at stolpene kan ha 
vært samtidige. 

Blant det innsamlede beinmaterialet ble det 
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identifisert et bein av ferskvannsfisken mort. Ifølge 
rapporten fra den osteologiske analysen, er det trolig 
første gangen mort er identifisert i et arkeologisk 
materiale fra Norge. Denne kan eventuelt ha blitt fisket 
i Deisjøen som ligger et par kilometer sørøst for 
Rødseterområdet. I dag finnes det ørret og abbor i 
Deisjøen, men tidligere har man også fisket mort her 
(Taugbøl & Andersen 2004). 

TuFIVII 
Tufta var synlig på overflaten i form av en markert 
gresskledd voll, 8,4 m lang og 3,1 m bred. I det nord
lige hjørnet av vollen lå det enkelte steiner. Tufta lå 
rett nord for Tuft III. Undersøkelsen ble innledet med 
maskinell avdekking av vollen og området rundt. Tre 
vegger kunne påvises etter avdekking. En kortvegg i 
nordvest viste seg som en syllsteinsrekke, mens lang
veggene i nordøst og sørvest fremsto som voller opp
bygd av sand, grus og stein. Kortveggen i sørøst var 
ikke synlig. Ved nærmere undersøkelse av dette områ
det, ble det påvist to mulige hjørner i form av mindre 
steinsamlinger samt et nesten steinfritt parti mellom 
disse. En tolkning var at dette kunne være et mindre 
rom med et inngangsparti. En alternativ tolkning var 
at det kunne dreie seg om restene etter en ødelagt 
veggvoll. Tuftas utstrekning ble målt til 10,0x5,7 m i 
ytre mål (inkludert syllsteiner og voller) og 7,5x2,4 m 
i indre mål, det vil si kulturlagets/golvlagets utbredelse 
på innsiden av vollene. To sjakter gravd gjennom tufta; 
en sjakt/profil 1 orientert nordøst-sørvest, på tvers 
gjennom tufta, og en sjakt/profil 2 orientert nordvest
sørøst i tuftas lengderetning. I tillegg ble det gravd 
mindre snitt for å undersøke strukturer og lag. Ved 
undersøkelsen av tufta og området rundt, ble det 
avdekket tre nedgravninger som ble tolket som renner; 
ei golvrenne i tufta, samt to renner utenfor tufta i sør 
og sørøst. Disse er nærmere beskrevet nedenfor. 
Utenfor tufta, inntil veggen i sørvest, ble det avdekket 
en ansamling med stein og et par mindre rydningsrøyser. 
Steinansamlingen og røysa lengst vest har trolig vært 
lagt opp inntil den stående bygningen. Røysa (500395) 
lengst mot sør målte 1,6 m i diameter og lå delvis over 
den sørvestre veggen, hvilket viser at den ble lagt opp 
etter at bygningen var borte. 

Golvrenne i tufta 
Under opp rensingen av golvlaget i midtre del av tufta, 
ble det avdekket et smalt, gråsvart fyllskift med rester 
etter treverk i nordvest. Ved videre graving og snitting 
ble dette tolket som ei nedgravd golvrenne (fig. 218). 
Renna var 4,5 m lang nordvest-sørøstlig retning, 1,0 
m bred og inntil 0,2 m dyp. Et par spiker ble funnet i 
tilknytning til renna. Selv om treverk ble funnet kun i 
nordvest, er det nærliggende å anta at renna trolig har 
vært kledd med tre. 

Renne I utenfor tufta 
Ved avdekking av området sør og sørøst ble det 
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Figur 216: Røysfele II, Tufr VII: Oversikr over rufra mor øse (over). Forkuller rrerenne 2 (under). 
Figure 216: Røysfele Il, Tuft VII: View of rhe house plarform from rhe wesr (rop). Wooden gurrering 2 (below). 
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Figur 217: Røysfele II, Tuft VII. Plantegning. 
Figure 217: Røysfele Il, Tuft VII. Plan drawing. 

Gulvrenne 

påtruffet spor etter ytterligere en nedgravning med 
form som ei renne. Tidligere hadde det i dette områ
det, under graving inntil det sørvestre hjørnet av tufta 
og en rydningsrøys (500395), blitt observert et parti 
med tykkere kulturlag enn ellers i området. Laget 

Varia 64 

<J 
------~-------- -------- pi<ifiCf:::::::::~:~~--- -

0 

oa 

5 Meters 

kunne nå relateres til nordre del av den påviste renna. 
Renna lå nordvest-sørøst, var 5,0 m lang, 0,8-1,4 m 
bred og inntil 0,3 m dyp. Renna avsluttet i sør i form 
av en sirkulær, delvis steinfylt nedgravning på ca 1,4 m 
i diameter. I likhet med trerenna beskrevet ovenfor, 
skulle denne nedgravningen også kunne tilsi en funksjon 

219 



Gråfjellprosjektet - Bind I I 

-- Stenpackning ---~----- Golv ----------------, Vaggvall 
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I I 

AD 1305-1400 
(Tua-5742) 
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Mp602576 

NO 

', 1 0verlappntng 
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varia 64 

Langre in i profilen: -Botten golvranna: 

1 m 
----- Vaggvall 

1 bverlappni,lg 

Ku lturlager 
Omrbrt kulturlager (od ling?) CIIJI gråsvart, fet, humbs sandig silt med kol 

- g_rå-gråbrun h_umbs sand och grus ~ merkbrun humbs sandig silt med inslagav kol 

- Kol 

R·ml Urlakning 

AD 1460-1625 
(T-18171) 
-Traverk golvranna: 
Y.ennAD1710 
(TUa-5743) 
-MP 602789 

li'57l Sten 
c:.iJ Sten saknas 

D rod brun hu mos sand och grus ~ Kulturlager, delvis urlakat 
~ Nedgravning, golvranna &:::.:I ljusbeige, flackig sand med kolfragment 
g merkbrun humos sand med kol och tra I Kolprov P Bottenlager Makroprov 

D Provets placering 

Figur 218: Røysfelt Il, Tuft VII. Profil 1, sett mot nordvest 
Figure 218: Røysfelt Il , Tuft VII. Section 1, seen from the south east. 

,------ Fbrstuga -------~----- Kollager 

NV 

Ku lturlager 

Vagg 
i -, 

D gråbrun, los sand och grus (odli ng) 
E:l:ZI merkbrun, fin sand med inslag av kol 

Omrorda massor 
D rodorange grov sand med små kolbitar 
[Il] lj usbeige latt hu mos sand, lite grus och kol, delvis urlakat 

l'm Nedgravning 
~ merkbrun-svart, fet, siltig sand och rikligt med kol 

■~ K;;~air~rn-svart humbs kolblandad sandsand 
Kol / Kolkoncentrationer 

Nedgravning 

1 7 

Mp602569 

■ Urlakning 
vit-beige sand 

□ Botten ITT morkt redbrun kompakt sand 
~ Sten 

Sten saknas 

~ Kolprov 

8 Makroprov 

~ Provets placering 

Figur 219: Røysfelt Il , Tuft VII. Profil 2 gjennom trerenne 2, sett mot nordøst. 
Figure 219: Røysfelt Il , Tuft VII. Section 2 through wooden guttering 2, seen from the south west. 
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som avrenningsgrop. Noen nærmere funksjon for 
selve renna kunne ikke faststilles. 

Renne 2 utenfor tufta 
I profil 2 mot nordøst kom en nedgravning til syne, 
ca 0,5 m i diameter og 0,4 m dyp, med fyllmasse 
bestående av en del stein og kull (fig. 219). Nordøst 
for nedgravningen ble det avdekket rester av en ned
gravd, delvis forkullet renne som lå orientert øst-vest 
og var 1,6 m lang og 0,3 m bred. Treverket, trolig 
restene etter en uthult og forkullet stokk, målte 
0,4x0,3 m og hadde en tykkelse på inntil 5 cm. 
Nedgravningens lokalisering i avslutningen av renna i 
sør, kunne tilsi en funksjon som avrenningsgrop. I til
knytning til renna og nedgravningen ble det avdekket 
et kullag med en utstrekning på 3,0xl,8 m og en tyk
kelse på 2-7 cm. Kullaget kan eventuelt være rester 
etter et brent tregolv i en mindre bygning, hvor tre
renna har hatt en sentral plassering. Rennas funksjon 
kunne imidlertid ikke funksjonsbestemmes nærmere. 

Funn 
Det ble samlet inn 36 funn under graving og ved 
metallsøk i tilknytning til tufta. Blant funnmaterialet 
dominer spiker og stifter. Det ble ellers funnet to 
knapper i bronselegering, en liten spiss av jern (mulig 
del av nål) samt nål til en beltespenne. I golvrenna i 
tufta ble det under opprensing funnet et krittpipe
fragment. Fragmenter av glasert flintgods (17-1800-
tallet eller nyere) hører også hjemme blant funnene. 
Under graving ble det også observert flere gjenstander 
av nyere dato, som industrielt produserte spiker samt 
ståltråd, hvilket ikke ble samlet inn. Av det inn
samlede funnmaterialet er det ingen funn som med 
sikkerhet kan plasseres i førreformatorisk tid. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
Seks kullprøver er vedartsbestemt, og fem av disse er 
14C-datert i forbindelse med tufta og de to rennene 
utenfor tufta. Trekull fra under treverket i golvrenna 
er datert til AD 1460-1625 (TUa-5743), mens prøve 
av treverket i denne golvrenna er datert til yngre enn 
AD 1710 (T-18171). Fra en forsenkning/nedgravning 
i utkanten av den sørvestre veggvollen, er det datert 
trekull fra et kullblandet kulturlag til AD 1305-1400 
(TUa-5742). Trekull fra renne 2 er datert til yngre 
enn AD 1680 (T-18166), mens kull fra renne 1 er 
datert til AD 1640-1660 (TUa-5744). 

Makrofossilprøver 
Fire jordprøver tatt ut under graving av rennene i og 
utenfor tufta, er undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 
2006). Dette er to jordprøver fra golvrenna i tufta (Mp 
602576 og 602789), prøve fra renne 2 (Mp 602569) og 
prøve fra renne 1 (602607). Analysen ga ikke noe 
resultat ut over at det ble påvist trekull i alle prøvene. 

Varia 64 

Sammenfatning og tolkning 
Tuft VI var synlig på overflaten i form av en markert 
voll og enkelte steiner i det ene hjørnet av denne. Tre 
vegger kunne påvises etter avdekking; en kortvegg 
markert ved en syllsteinsrekke, og langvegger i form av 
voller. Kortveggen i sørøst var ikke synlig. Dette områ
det kan eventuelt ha bestått av et mindre rom med et 
inngangsparti. Tre nedgravninger ble tolket som ren
ner, ei golvrenne i tufta, samt to renner i sør og sørøst, 
utenfor tufta. I forbindelse med rennene utenfor tufta 
ble det i avslutningen av disse funnet nedgravninger 
som kan ha hatt en funksjon som avrenningsgroper. 
De tre rennene har hatt avrenning i forskjellig retning. 
Funksjonen til rennene utenfor tufta er uklar. Renna 
langs golvet i tufta, samt fravær av ildsted, kan under
bygge en tolkning som avfallsrenne i et fjøs . Avstanden 
fra sørvestre vegg til golvrenna var drøyt to meter, 
hvilket kan indikere plass til båser. Dateringsmessing 
er det mulighet for at rennene kan ha vært samtidige. 
Golvrenna og renne 1 og 2 utenfor tufta har dateringer 
til tidsrommet fra AD 1640 til yngre enn AD 1710. 
Trekullet som er datert til AD 1460-1625 fra under 
treverket i golvrenna, angir en bakre tidsgrense for 
anleggelse av renna. Et kullblandet kulturlag i utkan
ten av den sørvestre veggvollen, har gitt AD 1305-
1400 som resultat. Ut fra konteksten, er det usikkert 
om denne dateringen har noen sammenheng med 
bygningskonstruksjonen. 14C-dateringene og funnene 
fra tufta tilsier at bygningen har vært i bruk fra 
1600/ 1700-tallet og senere. 

TuFI VIII, RøYSFELT IV 
Tuft VIII ble som eneste tuft påvist på Røysfelt IV, 
med beliggenhet i nordvest i nedkant av seterveien 
mot Rødsetervolla. Ved oppstarten av undersøkelsene 
ble det under rydding på dette stedet påvist to mulige 
jordblandede røyser, som ikke tidligere var registrert. 
Et påbegynt snitt gjennom den nordøstligste røysa 
viste at den hadde en kvadratisk form og var kull- og 
jordblandet, hvilket kunne indikere et ildsted. Et 
15,4xl0, l m (nordøst-sørvest) stort område rundt ble 
deretter avtorvet og renset opp. En 13,5 m lang sør
vest-nordøstgående sjakt ble så gravd gjennom røysene 
og en steinansamling sørvest for disse (fig. 221). Røysa 
i sørvest ble tolket som et ildsted/mødding (1) og 
røysa i nordøst ble tolket som et ildsted (2). Lengst 
nordøst i sjakta ble avdekket et område med nedgrav
ning som ble tolket som restene etter et ildsted/ mød
ding (3). Det ble dermed påvist i alt tre strukturer som 
lå omtrent på rekke (sørvest-nordøst). Disse er nær
mere beskrevet under. 

Det kunne ikke påvises noen tydelige spor etter 
vegger. En tolkning av tuftas utstrekning er basert på 
ildstedene samt steiner, treverk og lag som eventuelt 
kan antyde vegger og golvflate. På bakgrunn av dette 
er tuftas ytre avgrensning anslått til l 3,2x4, 1 m. Det 
er imidlertid ingen faste holdepunkter for golvlagets 
utbredelse. En mulig kortvegg i sørvest og et hjørne i 
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sørøst er tolket ut fra beliggenheten til en større, flat 
stein og funn av treverk i tilknytning til en steinan
samling. Treverket ble funnet i tre stykker som var 15-
60 cm lange og inntil 40 cm brede. Dette kan være 
rester etter en eller to syllstokker, alternativt 
golvbjelke(r). Den nordøstre kortveggen kan ha gått i 
området mellom ildsted 2 og restene etter et ildsted; et 
ca 40 cm bredt felt med et tydelig avgrenset og omro
tet sandlag. Selv om det ble anlagt en sjakt og gravd i 
plan var det vanskelig å fange opp hvor tuftas langveg
ger hadde stått. Sjakter på tvers av denne kunne even
tuelt ha avklart dette. Muligens kan en langvegg ha 
gått langs ytterkanten av ildstedene 1 og 2 i sørøst, 
men noen langvegg mot nordvest kunne ikke påvises. 

De øverste lagene i den nordøstre og sørvestre 
delen av profilen skilte seg fra hverandre. Etter avtorving 
fremkom partier med et ca 5-10 cm tykt brunt, 
humusholdig sandlag i den nordøstre del av profilen. 
Lagsammensetningen både i og utenfor ildsted 1 i sør
vestre delen besto av brun, humusholdig sand med 
kull, brente bein og leire. Delvis morkne trerester ble 
funnet ved stratigrafisk graving i området ved ildsted 
1. Treverket kan eventuelt stamme fra en syllstokk 
eller golvbjelke. 

Ildsted I !mødding 
Strukturen i den sørvestlige delen av sjakta fremsto 

0----
!J 

0 2,5 

Figur 220: Røysfelt IV, Tuft VIII. Plantegning. 
Figure 220: Røysfelt IV, Tuft VIII. Plan drawing. 
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som en jord- og steinblandet røys på overflaten. I plan 
ble den målt til 2,5x2,1 m, mens utstrekningen målt 
ut fra profilen var 1,9 m, og høyden var inntil 0,6 m. 
Steinene ga inntrykk av å være valgt ut og lagt opp 
med omhu. Dette var tydeligst i midtre del, hvor det 
lå rektangulært formede steiner i minst to lag. Toppen 
av strukturen besto derimot av mer "tilfeldig" påkastet 
stein. Foruten stein, besto massen over og utenfor struk
turen, av et brunt, humusholdig kulturlag, med innslag 
av kull, treverk, brente bein og brent leire. Under graving 
i massen ble det funnet fragmenter av krittpiper, 
keramikkskår, samt en tangekniv. De opplagte steinene 
kan tyde på at det opprinnelig har ligget et ildsted her. 
Massen og funnene kan tolkes dit hen at ildstedet i en 
senere fase har blitt brukt som avfallsplass. 

Ildsted 2 
Strukturen i den nordøstlige delen av sjakta inneholdt 
steiner, også skjørbrente, og rikelig med kull , og ble på 
denne bakgrunn tolket som et ildsted. I plan ble den 
målt til 3,4xl ,8 m, mens utstrekningen målt ut fra 
profilen var 1,6 m, og høyden var inntil 0,3 m. Nedre 
del besto av et parti humusholdige lag, som trolig er 
rester etter sammenpressede torvlag, omgitt av sand 
iblandet kull, brent leire og brente bein. I likhet med 
ildsted 1 ble det også her funnet steiner, nærmest rek
tangulære i form, som syntes å være pent lagt opp. 

Tuft VIII 

10 Meters 



Gråfjellprosjektet - Bind I I 

Ildsted 3/mødding 
Under graving av sjakta fremkom et fett , humus- og 
kullholdig kulturlag med innslag av skjørbrente steiner 
i nord. Laget ble tolket som mulige rester etter et ild
sted, alternativt en avfallsplass, i en nedgravning. 
Nedgravningen målte i omkrets 1,6x0,5 m , var inntil 
20 cm dyp og inneholdt mye kull og skjørbrent stein. 

Funn 
Det ble samlet inn 24 gjenstander under graving og 
ved metallsøk i tilknytning til tufta. Blant funnene er 
det ingen som kan tyde på en datering til middelalder. 
Et mulig unntak er en tangekniv (13,5 cm lang, derav 
5,9 cm tange) funnet under graving i ildsted 1 (fig. 
195). Funnmaterialet består ellers av spiker, vindus
glass, fragmenter av krittpiper og et stykke av et glass 
med stett. Et stykke av en relativ stor og vid keramikk
skål kan dateres til 1600-1700-tallet. Også et par 

lm 

Golv 

Kulturlager, omrdrda masser 

Mp 602777 

Y. enn AD 1640 
(T-1 8170) 

i 
brun, sand/silt med gula fiackar, kol,brand lera, branda ben 
gulgrå flackig sand med kol & lite småsten 
brun-beige-orange-vit flackig fin sand, grus, enstaka 0, 1 m stenar 
brun, humds sand, kol, branda ben, brand lera 
brun-rddbrun, fin sand 
rddbrun sand, grus, lite sten 
orange-brun flackig sand, kol & sten (odling?) 

Eldstad 1 /mddding 
@ brun, fiackig silt, rikligt med kol 
IEffl grågult sand, grus och småsten (omrdrt) 

• , Golvlager , fundament till tragolv? 
":'cc Urlakning, ljusgrå humds sand, lite kol & grus 

Botten, !j ust rodbrun,delvis urlakad sand, grus 
A rddbrun fin sand 
B rddbrun, sand, grus, sten 
C grå-beige, fin sand, grus, sten, lite lera 
Kol och kolhaltig humus 
Sten I Sten saknas 
Rot/ Stubbe 

K Kolprov 
Mp Makroprov 

Provets placering 
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mansjettknapper med grønt glass innfattet, har trolig 
datering til 1700-tallet. 

Figur 222: Røysfelt IV, Tuft VIII. Profil gjennom ildsted 2. 
Figure 222: Section rhrough hearrh 2. 

r--- Eldstad 1/ mi:idding 1 

Mp 60274 AD 1285-1300 
(TUa-5759) 

Mp602779 

Eldstad 2 

AD 1530-1655 
(TUa-5757) 

svart humds sand, kol, mestdels skarviga stenar 
gulbeige sand, lite småsten 
grå, flackig humds sand, kol (/torv') delvis anhopat mot bolten 
brunrdd sand, lite grus och lera 
brunrdd sand 
gul fiackig sand med kol & lite småsten 
gråsvart, humds, sand, kol, delvis skarviga stena 
vit sand, urlakad pga eldning? 

Eldstad 3/mddding 

~ 
mdrkbrun, humds sand, lite kol & skarviga stenar 
orang_e-brun flackig sand, kol & enstaka stenar (odling?) 
vit-gra, flack1g sa nd, urlakad pga eldning? 

NO 

I i:iverlappn ing 1 

NO 

lm 

Figur 221: Røysfelt IV, Tuft VIII. Profil gjennom tufta og ildstedene, tegner mor nordvest. 
Figure 221: Røysfelt IV, Tuft VIII. Section through the house platform and the hearrhs, seen from the south east. 
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Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
Det er datert fem trekullprøver fra ulike kontekster i 
tufta. Prøve av treverk funnet i kulturlaget/golvflaten, 
tatt ut ved graving i plan, er datert til yngre enn AD 
1680 (T-18167). Prøve fra et kullholdig lag mot bunn 
av ildsted 1, er datert til AD 1285-1300 (TUa-5759). 
Prøve fra et kull- og steinholdig lag i ildsted 2, er datert 
til yngre enn AD 1640 (T-18170), mens en kullinse 
under dette ildstedet har fått datering til AD 1285-
1370 (TUa-5758). Fra restene etter mulig ildsted 3, er 
det datert prøve fra fyllmassen som besto av kull og 
skjørbrent stein, med resultatet AD 1530-1655 
(TUa-5757). 

Tre dateringer som kan knyttes til bygningen, 
det vil si fra treverk i gulvlaget, ildsted 2, og eventuelt 
fra restene etter et ildsted, vitner om en bruksfase etter 
1600-tallet. Dette stemmer godt overens med funn
materialet. To eldre dateringer, fra ildsted 1 og 2, lig
ger konsentrert innenfor tidsrommet AD 1285-1370. 
Det er usikkert om det daterte kullet som ble tatt fra 
kullholdige lag mot bunn av/under ildstedene, har 
sammenheng med ildstedene. Ildstedene kan ha blitt 
anlagt etter dette tidsrommet. Kullaget representerer 
trolig en eldre aktivitetsfase på stedet, for eksempel 
rester etter golv eller ildsted i en tidligere bygning, 
eller spor etter brannrydding i området. 

Makrofossilprøver 
Tre jordprøver tatt ut under graving av ildstedene 1-3, 
er undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006) . 
En prøve er tatt ut i profilen gjennom ildsted 1, mel
lom steiner mot bunnen av ildstedet (Mp 602749). 
En annen prøve ble tatt ut fra profilen gjennom ild
sted 2 , fra sammenpressede lag under steinene i ild
stedet (Mp 602777). Den siste prøven ble tatt ut i 
profil fra et humus- og kullholdig lag med skjørbrent 
stein i strukturen som ble tolket som restene etter et 
ildsted. Analysen ga ikke noe resultat ut over at det ble 
påvist trekull samt enkelte fragmenter av brent leire og 
bein i prøvene. 

Sammenfatning og tolkning 
Tuft VlII var synlig på overflaten i form av to jord
blandede røyser, som ikke tidligere var registrert. Tufta 
skilte seg ut som eneste tuft på Røysfelt IV, mens de 
øvrige lå samlet på Røysfelt Il. Flere stubber i 
utgravingsområdet, samt beliggenheten inntil seter
veien hvor det var påførte og omrotede masser, 
vanskeliggjorde tolkningen av strukturene og tufta. 
Etter snitting av røysene ble det påvist kull, skjørbrent 
stein, brent leire, og brente bein i disse. Den ene røysa 
ble tolket som et ildsted/mødding (1) , og den andre 
ble tolket som et ildsted (2) . Nordøst i sjakta ble det 
avdekket et område med nedgravning som ble tolket 
som et ildsted/mødding (3) . Tydelige spor etter vegger 
kunne ikke påvises. Tuftas utstrekning ble tolket på 
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bakgrunn av ildstedene samt steiner, treverk og lag 
som ha relasjon til vegger og golvflate. Det er ikke umulig 
at de tre ildstedene har tilhørt ulike faser i en bygning, 
eller at det har stått flere bygninger på stedet. 

Funnmaterialet fra tufta/ildstedene antyder 
datering til 1600-1700-tallet. Datering av treverk i 
antatt golvflate, er datert til AD 1680, og ildsted 2 har 
en datering til AD 1640. Fra ildsted 1 og 2 er det også 
to eldre dateringer i tidsrommet AD 1285-1370. Da 
kullprøvene ble tatt mot bunn av/under ildstedene, er 
det usikkert om de har sammenheng med ildstedene. 
Kullinsene som ble påvist under ildstedene, kan tyde 
på eldre aktivitetsspor på stedet, for eksempel rester 
etter en tidligere bygning, eller spor etter brannryd
ding i forbindelse med dyrking i området. 

UNDERSØKELSER AV ØVRIGE OBJEKTER PÅ 
RøYSFELTET 

I tillegg til tuftene på Røysfelt Il , ble det undersøkt to 
veifar, en brønn og to røyser. En røys som ble antatt å 
være en mulig grav, viste seg etter undersøkelse å være 
en rydningsrøys. En annen røys med kvadratisk form 
ble også undersøkt. Denne viste seg å ligge over en 
eldre røys, som igjen var anlagt over en nedgravning. 
Disse er nærmere beskrevet under. 

Det ble også foretatt mindre undersøkelser i 
avdekkede områder på Røysfeltet og snittet mulige 
strukturer. Enkelte kunne ikke funksjonsbestemmes 
nærmere, mens andre ble definert som naturformasjoner. 
Disse undersøkelsene kan oppsummeres i korte 
trekk: 

På Røysfelt I ble en åkerflate flateavdekket. Det 
ble avdekket 14 mulige strukturer i form av groper/ 
mulige nedgravninger og kullkonsentrasjoner i området. 
Samtlige strukturer ble snittet, og kullprøver ble tatt 
ut. Ingen av strukturene kunne settes i sammenheng 
med bygningsspor eller funksjonsbestemmes nær
mere. Tre kullprøver fra de ubestemte strukturene, ble 
14C-datert. En grop, ca 3,lxl,0 mi utstrekning og 0,4 
m dyp, fylt med kull, stein og humusholdig sand, ble 
datert til AD 1495-1640 (TUa-5756) . En flat stein
pakning med innslag av kull, 2,2-2,8 mi diameter og 
ca 10 m høy, ble datert til AD 1440-1470 (TUa-
5741). Av synlige strukturer sør på feltet ble det snit
tet en jordblandet røys (602628/500360). En datering 
av kullag under røysa ga BC 3305-2945 (TUa-5754) 
som resultat. Dateringen kan kanskje vitne om en 
gammel skogbrann. I samme område ble et mulig ild
sted snittet. Kull fra dette ble datert til AD 1480-1635 
(TUa-5740). Undersøkelsen kunne ikke bekrefte om 
dette var et ildsted. Det avdekkede åkerområdet med 
aktivitetsspor og kullkonsentrasjoner, kan sannsynligvis 
ses i sammenheng med en ryddefase ved bruk av brann 
og/eller skogbrann. Flere av strukturene kan eventuelt 
være naturlige forsenkninger i bakken eller spor etter 
fjernede trær og røtter. Dateringene til 14-1600-tallet 
føyer seg inn i bildet med øvrige dateringer fra Røysfeltet, 
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både når det gjelder dyrkings- og bosetningsspor. 
Ved metallsøk på Røysfelt I ble det gjort i over

kant av 60 funn , de fleste uten nærmere kontekst. 
Funnmaterialet besto av blant annet spiker/søm, stifter, 
knapper. To løsfunn gjort sør på feltet må imidlertid 
framheves: En pilspiss, mulig armbrøstpil, med assyme
trisk blad med antydning til rygg, og tverrstilt tange 
som var 6 cm lang, (C.54478/1). Pilspissen kan dateres 
til middelalder (jf Petersen 1919: fig. R457). Det andre 
funnet var en hektespenne, trolig med tinnlegering. 
Spenna var dekorert med rader og prikker i opphøyd 
relieff, og hadde hempe på undersiden, og to triangu
lære hull som kan ha hatt som funksjon å feste spennen 
(C.54478/2) . Spenna kan trolig dateres til nyere tid. 

I et område nord for Tuft III og VII på Røysfelt 
II ble det snittet tre voller for å undersøke om disse 
kunne være spor etter bygninger. Metallsøk i dette 
området resulterte i funn av et hæljern, en avlang gjen
stand i hvitt glass som kunne være en hank eller perle, 
samt industrielt produserte spiker og biter av ståltråd. 
Undersøkelsen av vollene kunne ikke bekrefte om det 
hadde stått noen bygning/bygninger på stedet. 

Nord på Røysfelt IV ble det på en forhøyning 
snittet en vollformasjon som ga assosiasjoner til fangst
grop. Undersøkelsen viste at denne mest sannsynlig 
var resultat av et rotvelt. I forbindelse med avdekking 
av området rundt vollformasjonen, ble det påvist fire 
kullkonsentrasjoner. Disse lå i hellinga sør for høyde
ryggen med vollformasjonen. To av disse ble etter 
nærmere undersøkelse tolket som mulige spor etter 
(rydnings)brann. De to andre kullkonsentrasjonene 
fremsto etter avdekking som avlange strukturer med 
markerte nedgravningskanter. Den ene strukturen 
hadde "bananform" og var 3,6 m lang, 0,9 m bred og 
inntil 13 cm dyp. Den andre strukturen hadde en 
utstrekning på 2,lxl,2 m og var inntil 50 cm dyp. 
Kullprøve fra sistnevnte er 14C-datert til AD 1315-
1405 (TUa-5755). Plasseringen i hellinga kunne tyde 
på at strukturene var spor etter tjæregrøfter. 
Undersøkelsen kunne imidlertid ikke bekrefte dette, 
og ut over at strukturene viser til aktivitet i området, 
forblir tolkningen av disse uviss . Metallsøk rundt på 
Røysfelt IV resulterte i 22 funn uten nærmere kon
tekst. Det ble blant annet funnet en mynt fra 1700-
tallet og en jerngjenstand som kan være et ildstål. 

På Område VI med fangstgrop Fg.13/R, som lå 
nord for seterveien og Røysfelt IV, ble det målt inn en 
åkerlapp, og området ble videre gått over med metall
søker. 11 funn ble gjort, som alle vitnet om relativt ny 
tid, deriblant spiker/søm, ammunisjon, et beslag, en 
knapp, et fingerbøl , en tiøring fra 1924/25 og en brosje 
i sølv med initialen "E" sirlig risset inn. 

VEIFAR PÅ RØYSFELT Il OG IV 

Veifar I 
I 2004 ble det påvist et veifar gjennom forsenkningen 
mellom Røysfelt I og II (fig. 159). Veien var mest 
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markert i sørøst mot den bratte skråningen i retning 
Røysfelt III. Metallsøk i veifaret resulterte i mange 
funn som var etterreformatoriske. Veifaret ble under
søkt ved graving av en sjakt som samtidig snittet brøn
nen på Røysfelt Il, men veifaret fremsto ikke som synlig 
i profilen . 

Veifar 2 
Det ble også påvist et annet veifar, en sti , som strakk 
seg fra Røysfelt IV i sørvest til Røysfelt II i nordvest 
(fig. 159). Et parti av veifaret gikk i rett linje nordvest 
for Tuft I og VI, og var tydelig oppbygd i nedkant. 
Veifaret gikk inntil tre rydningsrøyser (500395 , 
500378 og 500377), og videre nordover passerte den 
Tuft III i nedkant. Veifaret syntes å stoppe ved Tuft 
VII. Det ble gravd et snitt i veifaret, og i profil fremsto 
det som en tydelig nedskjæring i terrenget. Ved magneto
meterundersøkelse på Røysfelt IV ble det påvist et vei
far nær veifar 2 (Smekalovs 2005) . Muligens er dette 
et annet veifar, eller fortsettelsen av veifar 2. 

BRØNN PÅ RøYSFELT Il 
Sørvest på Røysfelt II , ovenfor veifaret i forsenkningen 
mellom Røysfelt I og II , ble det i 2004 påvist en brønn, 
som ikke var registrert tidligere. Denne fremsto som 
en svakt markert, sirkulær forsenkning på overflaten 
med en lav voll i nord og sør. Det ble gravd en sjakt 
som snittet både brønnen og veifaret nordøst for 
denne. Brønnen viste seg i profilen som en tydelig 
nedgravning med skrånende sider ned mot en avrun
det bunn, og inneholdt en fyllmasse, enten påfylt og/ 
eller nedrast, bestående av adskilte lag med siltblandet 
sand i ulike gråtoner. Målt ut fra profilsnittet, var ned
gravningen inntil 1,4 m bred og nærmere 0,7 m dyp, 
målt ned fra vollen. Til forskjell fra øvrige sjakter gravd 
gjennom rydningsrøyser og dyrkningsflater på 
Røysfeltet, ble det ikke påvist dyrkingslag i det lavere
liggende området der brønnen lå. Brønnen ble gjen
stand for videre undersøkelse i 2005 . Et nytt profilsnitt 
ble gjort ca 20 cm lenger inn i forhold til den gamle 
profilen. Det ble tatt ut flere prøver til naturvitenskape
lige analyser: En pollenserie, prøver til makrofossil
analyse, samt prøver til jord-mikromorfologisk ana
lyse fra profilen. I lag IV, ca 0,6 m dypt fra 
markoverflaten, stakk det treverk ut av profilen. Dette 
viste seg å være en pinne som lå horisontalt ca 10 cm 
over bunnen av nedgravningen. Pinnen, som var 
bevart i tre deler, var ca 4 5 cm lang, inn til 2 cm bred. 
To kullprøver og prøve av pinnen er 14C-datert. 
Analyseresultater er nærmere beskrevet nedenfor. 

Grunnvannet sto høyt der brønnen lå, og vann 
begynte å sive inn i sjakta kort tid etter den var gravd. 
Profilen i det lavereliggende området der brønnen lå, 
kan beskrives som en sumpvannsprofil, med en jords
monnsutvikling forskjellig fra Røysfeltet for øvrig. På 
grunn av høy grunnvannstand viste morenemassen 
seg i profilen som gråblå opp til humussjiktet. 
Sumpvannsprofil innebærer at det ikke dannes 
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utfellingslag, og at grunnvannstanden er høy hele året 
(Jf. Sveistrup 1984:35-36, Greve et al. 1999:24-25). 
At området fra brønnen og videre nedover forsenkningen 
mellom Røysfelt I og II var fuktig, viste seg også i 
dagens flora, som var dominert av smørblomster 
(soleiefamilien). Det er ikke utenkelig at folk har valgt 
å grave en brønn nettopp på dette stedet ut i fra en 
kunnskap om vannkrevende planter. 

Øst for brønnen, på den andre siden av veifaret, 
lå en annen brønn, full av vann, og med plasttønne og 
lokk i. Rundt brønnen lå en oppkastet voll av stein og 
sand. Brønnen kan opprinnelig ha vært anlagt i for
bindelse den gamle bosettingen og dyrkingsaktiviteten 
i området. Da brønnen sannsynligvis var blitt gravd 
dypere og brukt i nyere tid, for eksempel i forbindelse 
med hytta rett vest for Røysfeltet, ble den bare begrenset 
undersøkt . Det ble gravd et snitt gjennom den 
sørvestlige delen av vollen rundt brønnen. Vollen 
besto for det meste av morenemasse og dyrkingslag, 
og noen eldre faser kunne ikke påvises. 

Naturvitenskapelige analyser 
Da det ofte er gode bevaringsforhold grunnet fuktig
heten i brønner, ble det prioritert å utføre flere analyser 
av jordprøver fra brønnen. Analysene omfatter jord
mikromorfologisk analyse av tynnslip samt pollen- og 
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makrofossilanalyse av sedimentprøver fra brønnen. 
Formålet med analysene var å se om de kunne sup
plere tolkningen av bosetnings-, dyrkings- og aktivitets
spor ellers i området (fig. 224). 

14C-datering 
Tre kull- og treprøver tatt fra fyllmassen i brønnen er 
vedartsbestemt og 14C-datert. Trekull (gran) fra bunn
laget, lag IV, er datert ril AD 1185-1250 (TUa-5107). 
En pinne av furu som ble funnet i lag IV er datert til 
yngre enn AD 1515 (T-18173). Trekull (bjørk, selje/ 
vier/osp) fra overgangen mellom lag I og II er datert ril 
AD 1470-1635 (TUa-5637). 

jord-mikromorfologisk analyse 
Jord-mikromorfologisk analyse er utført av fire tynn
slip av sedimentprøver fra profilen gjennom brønnen 
(Sageidet 20066). Den ene prøven (Mm 602759) ble 
tatt ut i lag I, 12-20 cm dypt under markoverflaten. 
Den andre prøven (Mm 602760) fra lag II ble tatt ut 
21-29 cm dypt. Den tredje prøven (Mm 60276 1) fra 
overgangen mellom lag III og IV, ble tatt ut 40-50 cm 
dypt, og den fjerde (Mm 602765) ble tatt ut i lag IV 
og delvis i undergrunnen, 61-69 cm dypt. 

Tynnslip (Mm 602765) inneholdt sedimenter 
fra lag IV og sedimenter som lå under brønnen. 

Figur 223: Røysfelt II. Profil gjennom brønnen, med stipler linje som markerer nedgravn ingen. Boksene viser uttakssteder 
for prøver ril jord-mikromorfologisk analyse. Profil sett mot nord. 
Figure 223: Røysfelt II. Section rhrough the well, marked by a dashed line. The boxes show where the samples for micro
morphological analysis were raken. Secrion seen from the south. 
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Tynnsliper viste et innhold av mye silt og lite organisk 
materiale, og vitnet om liten menneskelig påvirkning. 
Det ble registrert noen trekullpartikler, noen plante
rester og et pollenkorn av gress. En økning i menneske
lig påvirkning kan observeres i den øvre delen av tynn
sliper. Brønnen ble trolig anlagt i en periode med 
tiltagende menneskelig aktivitet i området, som kan 
relateres til 14C-dateringen av trekull av gran til AD 
118 5-1250 (TUa-5107) fra lag IV En pinne av furu 
som også ble funnet i dette laget, datert til yngre enn 
AD 1515, kan ha havnet her i forbindelse med gjen
fylling eller omroting. Påvirkningen fra menneskelig 
aktivitet øker oppover i sedimentene. Dette vises tyde
lig i tynnsliper (Mm 602761) fra lag III. Det ble regis
trert trekullpartikler og nedbrutt plantemateriale i 
laget. Flere av trekullpartiklene hadde en oransjegul 
impregnering av antagelig fosfat. Sammen med plante
materialet, kan muligens de fosfatimpregnerte trekull
partiklene indikere rester av gjødsel brukt til jordfor
bedring i området. Tynnsliper (Mm 602760) fra lag II 
viser at menneskelig aktivitet har nådd et maksimum 
i dette laget. Det er stor forekomst av trekullpartikler. 

SV 
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Sammenlignet med lag lenger nede i brønnen, har 
laget en større andel av trekullfragmenter med fosfat
impregneringer, hvilket sammen med spor etter 
kjemisk aktivitet er en god indikasjon på at den men
neskelige påvirkningen på brønnsedimentene, har økt. 
Der ble regisrrert pollenkorn av nellikfamilien, bjørk, 
en spore av snelle og trekull, antagelig av eik, som også 
ble påvist under pollenanalysen av brønnsedimentene. 
Analysen av tynnsliper (Mm 502759) fra lag I viser at 
brønnen har blitt overlatt og har begynt å tørke ut. I 
et parti av tynnsliper ble det funnet biter av ubrent 
bein, samt små spor som muligens kan tilskrives para
sitter. Også delvis fosfatimpregnerte trekullfragmenter 
og flere ubestemte pollenkorn, ble funnet. Dette kan 
tyde på at folk har brukt den overlatte brønnen som et 
avfallsdeponi. I øverste del av tynnsliper var materialet 
finere, og uten stein eller trekullpartikler. Brønnområdet 
har likevel holdt på en viss fuktighet, hvilket kan til
skrives høy grunnvannstand. Trekull, vedartsbestemt 
til bjørk, selje/vier/osp, fra bunnen av lag I, er 14C
datert til AD 1470-1635 (TUa-5637) . 

AD 1470-1635 
(TUa-5637) 

Mm 602759 

Pp 602799 _ __ ....,... __ -t--'1,----'"<-t:~r-
Pp 602800 _ __.,. ___ __, ____ _ 

Pp 602801 ~---~~~ 
Pp602802 _ _ __,,,--_ _____ _ 

Pp 602803-----....,,._ ____ ___;::,.___/ 

Pp 602804 ----,------ Mp 602769 
Pp 602805 -------------

Pp 602806 ----- ~:===:::::..-=-~ t=====-"".-,,:::;;.:...__--;:--;--7----Mm 602761 

Pp602807--------~--
Pp 602808 

Pp60280'l----------__.,~ 
Pp 602810 

Pp 602811------ - -----

Lag I: Odlingsslag, urlakad 
Lag li : Mork grå sand 
Lag Ill: Mork grå siltblandad sand 

AD 1185-1250 
(TUa-5107) 

Lag IV: Grå siltblandad sand, m parti av fet masse 

0 Kolkoncentration 

I □ 1 Kolprov 

I Mpl Makroprov 

~ Pollen prov 

æ Uord-) Mikromorfologi 

~ Provets placering 

IBSten 

Mm 602765 

Figur 224: Røysfele II. Profilregning av brønnen , sen mor nord. 

Trapinna: 
Y.ennAD1515 
(T-18173) 

Figure 224: Røysfelt II. Secrion drawing of the well , seen from the south. 
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Figure 225: Røysfele Il , ehe wel l. Pollen diagram. (Sageidee 2006a. Arkeologisk museum i Seavanger). 
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Pollenanalyse 
En vertikal serie a 13 pollenprøver ble tatt ut i brønn
profilen, mellom 25-80 cm dypt (se fig. 224). Åtte av 
disse prøvene er analysert (Sageidet 2006a). 
Bevaringsforholdet for pollen var dårligere enn for
ventet i brønnsedimentene. Pollen i lag I ved 25 cm (P 
602800) var best bevart, med en sum på 612 pollen. 
Pollen fra lag III ved 55 cm (P 602806), var dårligst 
bevart, og prøven besto for det meste av sand. 
Pollensummen for de øvrige prøvene lå mellom 34 og 
17 4. Polleninnholdet i brønnsedimentene kan ha 
kommet både med vinden fra vegetasjon i nærheten, 
eller for eksempel blitt transportert dit med bøtter. 

Pollensammensetningen i brønnen vitner om 
en artsrik vegetasjon i områder. Den fø lgende 
beskrivelsen av pollensammensetningen følger lag fra 
nederst til øverst i profilen. Profilen viste i alle nivåer 
en dominans av gran- og furuskog i området. Ellers 
forekom bjørk, hassel og eik i flere nivåer. I tillegg ble 
det påvist noen pollen av alm, einer, vier og hegg. 
Pollen av lind ble kun funnet ved 70 cm dybde (P 
602809), hvor det også foreligger en datering til AD 
1185-1250 (TUa-5107). Når det gjelder spor etter 
dyrkingsaktivitet i området, er dette antydet av flere 
typer pollen: Kornpollen (av Cerealia type) (P 
602800), pollen av linbendel (P 602800 og 602804) , 
hønsegress (P 602804) , engsyre (P 602800 og 
602804), og av korgblomst- (P 602800, 602802-804, 
602806 og 602811) og nellikfamilien (P 602800, 
602802, 602804 og 602806). Samme pollentyper ble 
også funnet under den nevnte rydningsrøys 500371 i 
pollensonen kalt "landbruk". Pollen av lyng var for
holdsvis godt representert i hele brønnprofilen. Lite 
lyngpollen er ellers påvist i pollenprøver fra røyser og 
jordprofiler i områder, med unntak av røysene 500371 
og 500591. Sageidet trekker i denne sammenheng en 
parallell til en pollenprøve fra en brønn på Bjørnstad i 
Sarpsborg kommune. Lyngpollen var også her sterkere 
representert i brønnen enn ved lokalitetene i nærheten. 
Muligens kan insekter og fugler være en forklaring, eller 
folk kan ha hentet lyngtorv og lagret den i nærheten av 
brønnen. Mange sporer av strid kråkefot ble funnet 
gjennom profilen. Denne planten indikerer også at det 
er blitt fraktet lyngtorv til lokaliteten. Det er også mulig 
å se andelen av lyngpollen i sammenheng med gjen
fylling av brønnen. Sporer av snelle og torvmose, som 
ble funnet spredt gjennom profilen, avspeiler de fuktige 
forholdene ved brønnen. Pollen av mjølke-, korg
blomst-, nellik-, soleie- og rosefamilien og av blåknapp 
type, ble registert i nesten alle spektra. Urtepollen var 
sterkt dominert av gress. Ellers var det en del pollen og 
sporer i profilen som ikke kunne bestemmes nærmere. 
Prøvene viste at andelen av trekullstøv var meget høy i 
alle spektra, men mer sparsomt i det øverste nivåer/lag I. 

Makrofossilanalyse 
To jordprøver tatt ut fra fyllmassen i profilen gjennom 
brønnen er undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 
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2006). Den ene prøven (Mp 602770) ble tatt ut mel
lom lag I og Il, mens den andre prøven (Mp 602769) 
ble tatt ut sentralt i lag III. Ingen planterester ble påvist 
i prøvematerialer. Det ble ellers notert at prøvene inne
holdt trekull. 

Tolkning 
14C-dateringen fra det nederste lag IV, viser at brønnen 
kan ha blitt etablert i tiden AD 1190-1255. Det daterte 
materialer er imidlertid tatt fra gjenfylte masser, og 
angir mest sannsynlig en øvre tidsgrense for anleggelsen 
av brønnen. Det er derfor mulig at brønnen ble anlagt 
noe tidligere, kanskje i forbindelse med rydding/ 
etableringa i området, som er datert til vikingtid. 
Alternativt kan dateringen representere eldre materiale 
som har rast ned i brønnen, eller som har havnet der 
ved gjenfylling. Brønnen har trolig blitt gjenfylt på 
1500-raller, som dateringen fra lag I viser. Til sammen
ligning ble fangstgrop Fg.13/R i Område 6 nordvest for 
Røysfeltet, gjenfylt på et noe senere tidspunkt. Kull 
funnet under rydningsstein har her fått datering til 
yngre enn AD 1655 (TUa-5715). Pinnen som ble fun
net i det nederste nivået har sannsynligvis havnet der 
ved gjenfylling av brønnen. At brønnen ble overlatt og 
gjenfylt på 1500-tallet, kan eventuelt skyldes at den 
begynte å tørke ut. Som nevnt ovenfor, lå det en annen 
brønn i nærområdet med vann i. Ei plasttønne i brøn
nen vitnet om bruk i vår tid. Denne brønnen kan ha 
blitt anlagt på et senere tidspunkt, og ha avløst den 
gamle brønnen. 

Jord-mikromorfologisk analyse er foretatt av fire 
tynnslip fra ulike lag i brønnen . Mens det nederste laget 
vitnet om liten menneskelig påvirkning, kunne økt 
påvirkning som for eksempel indikasjoner på jordbruk, 
ses oppover i sedimentene. Det øverste laget vitnet om 
at brønnen hadde gått ut av bruk, og at den kan ha blitt 
brukt som et avfallsdeponi i en periode. Pollenanalysen 
av prøver fra brønnen vitnet om artsrik vegetasjon i 
området. Flere typer pollenkorn som ble registrert ved 
analysen, ble også funnet i tynnslipene. Ingen plante
rester ble påvist ved makrofossilanalyse av to sediment
prøver fra brønnen. 

To RØYSER MED NEDGRAVNING PÅ RØYSFELT Il 
Denne røysa ble registrert som en fint stablet, kvadratisk 
og "luftig" rydningsrøys med jevnstore steiner, som 
hadde en diameter på 2,6 m (jf. NIKUs 
registreringsdarabase). 

Da røysa (602049) skilte seg ut fra øvrige ryd
ningsrøyser som pent stablet og med kvadratisk form, 
ga dette assosiasjoner til en grenserøys. Under arbeidet 
med rensing og fjerning av steiner i toppen av røysa, 
viste det seg at den kvadratiske røysa lå over en mulig 
eldre røys eller steinpakning som var 3,0-3,4 m i dia
meter. Hele den kvadratiske røysa ble fjernet, og 
undersøkelsen fortsatte med graving av en kvadrant i 
den underliggende røysa. Det viste seg at denne røysa 
lå på et kullag, som igjen kunne følges videre i en sirkulær 
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Nedgravning 

lm 
Kollager Kollager 
Y. enn AD 1650 
(T-18161) 

Stock 
AD690-885 
(T-18172) 

. . . 
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□ 
Torv och humus li Tra (stock) □ 

Urlakn ing 

Kol och ko llager 
. 

Kulturlager, omrort Botten 

~ brun humos sand (odling) ~ 
Nedgravning, botten av 

§ anrikning (?) rodorange, fin sand 
morkgrå, brand sa nd och ko l rn Sten grå, los, sand, grus 

Kollager Symbol for sten grå, hård sa nd, grus 
Massivt kol 

. 

Figur 226: Røysfelt Il. Profilregning av røysa med nedgravning under, sett mot nord. 
Figure 226: Røysfelt Il. Secrion drawing rhrough the cairn showing rhe shallow pir beneath, seen from the south. 

nedgravning under røysa. Halve røysa ble deretter lem
pet bort, og nedgravningen under ble delvis gravd og 
tømt for masse. Fyllmassen besto av rydningssrein og 
kull. Nedgravningen var tilnærmet oval i form, og 
hadde en utstrekning på 3,4x2,6 m i plan, og en dybde 
på 0,8 m. I profil fremsto nedgravningen som skål
formet. Et kullag med en utstrekning på 3,5x0,4- l ,0 m 
og en tykkelse på inntil 5 cm, lå i nedgravningen. 
Kullaget kunne delvis fø lges ut av nedgravningen og på 
bakken mot nord, hvilket kan tyde på at man har tatt 
noe ut av gropa i denne retningen. Profilen avdekket 
også en forkullet stokk, som var 40 cm lang og 20 cm 
tykk, i utkanten av nedgravningen. Stokken og kullaget 
i bunn av nedgravningen, er 14C-datert. Ingen funn ble 
gjort under gravingen. 

Naturvitenskapelige analyser 

14 C-datering 
Det foreligger to dateringer fra undersøkelsen. Den for
kullede stokken funnet i utkanten av nedgravningen er 
datert til AD 690-885 (T- 18172). Kull fra bunnen av 
nedgravningen er datert til yngre enn AD 1650 (T-
18161), og viser til bruk av gropa i nyere tid. Stokken, 
med en mye eldre datering, kan eventuelt være rester av 
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en rot som har brent i forbindelse med brannaktivitet i 
gropa. 

Makrofossilanalyse 
En jordprøve (Mp 602103) fra kullaget i bunnen av 
nedgravningen, er undersøkt ved makrofossilanalyse 
(Regnell 2006). Ingen forkullede planterester ble påvist 
i prøven. 

Tolkning 
Utgravingen og makrofossilanalyse bidro ikke til noen 
nærmere forståelse av nedgravningens funksjon . Ulike 
fors lag til gropas funksjon ble diskutert, som for 
eksempel kullgrop. Det ble imidlertid ikke påvist 
brent sand i gropas sider, slik man gjerne finner i kull
groper. Kullgropene tilknyttet jernframstillingen i 
Gråfjellområdet er datert ril perioden AD 1000-1 300 
(jf Rundberget 2007: kap. 4 og 6). Gropa kan tenkes 
å ha blitt brukt på kullproduksjon på 1600-tallet, 
kanskje til produksjon av smiekull. D et er ikke påvist 
spor etter smie på Røysfeltet, men det har sannsynlig
vis vært behov for skjerping av redskaper og lignende. 
En annen mulig tolkning av gropa, er at den kan ha 
blitt brukt til tørking av lin etter at det hadde ligget 
ute for røytn ing (råtneprosess for at fibrene skal løsne 
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fra veddelene i strået). Man har da gjort opp ild i gropa 
og lagt linet på en rist over. Pollenanalyse fra området 
har i ett tilfelle identifisert et pollenkorn som trolig er 
av lin , i forbindelse med pollenserien fra rydningsrøys 
500314 på Røysfelt I. Lin er kjent som en dårlig pol
lenprodusent, men kornet kan indikere lindyrking i 
området (Sageidet 2006a) . 

Nedgravningen har på et tidspunkt blitt gjenfylt 
med rydningsstein (5-20 cm i diameter), som også var 

Lab.ref. Struktur/Sjakt, kontekst 

T-17424 Tuft I. Kullag, ildsted. 
TUa-5123 Tuft I. Kulturlag, inngangsparti. 
TUa-5751 Tuft I. Kulturlag i nedgravning (jordkjeller?) 
T-18169 Tuft I. U/ Veggvoll. 
TUa-5746 Tuft I. Kullag, ildsted. 
TUa-5125 Tuft II . Kullag v/ ildsted. 
T-18160 Tuft II. Ubrent treverk (bjelke?). 
T-18165 Tuft Il. Ubrent treverk, golv. 
TUa-5745 Tuft Il. Nedgravning u/ nordre vegg. 
TUa-5635 Tuft II. Brente bein. 

T-18159 
Tuft Ill. Delvis brent treverk i nedgravning sør i 
tufta. Trolig golv. 

T-18162 
Tuft Ill. Kullag i bunn av nedgravning på utsiden av 
tufta. 

T-18168 Tuft Ill. Kullag i bunn av nedgravning sør i tufta. 
TUa-5748 Tuft III. Kullag i nedgravning sør i tufta. 
TUa-5124 Tuft IV. Avgrensning av tufta i vest. Mulig veggvoll . 

TUa-5749 
Tuft IV. Avgrensning av tufta i sør, nedgravning 
m/ kulturlag. 

T-18163 Tuft V. Treverk, syllstokk eller golvbielke i øst. 
TUa-5634 Tuft V. Kulturlag u/ ildsted. 
TUa-5750 Tuft V. Kulturlag/ fyllmasse, grøft i sør. 
Beta-221236 Tuft V. Kulturlag/ fyllmasse, grøft i sør. 
Beta-221235 Tuft V. Tregolv u/ stor stein. 
TUa-5636 Tuft V. Brente bein i kulturlag, nordøst for ildsted. 
T-18164 Tuft VI. Forkullet treverk i fo rsenkning u/ golv. 
TUa-5747 Tuft VI. Stolpehull 2, kull i bunn. 
TUa-5753 Tuft VI. Stolpehull 5, kull i øvre del. 
TUa-5752 Tuft VI. Stolpehull 3, fyllmasse. 
TUa-5631 Tuft VI. Stolpehull 1, brente bein i fyllmasse. 
T-18166 Tuft VII. Renne 1, utenfor tufta. 

TUa-5742 
Tuft VII. Kull fra kulturlag i forsenkning/ 
nedgravning i utkant av sørvestre veggvoll. 

T-18171 Tuft VII. Treverk i golvrenne. 
TUa-5743 Tuft VII. Kull fra under golvrenne. 
T-5744 Tuft VII. Renne 2, utenfor tufta. 
T-1 8167 Tuft VIII. Treverk i kulturlag, mulig golv. 
TUa-5759 Tuft VIII. Kullholdig lag mot bunn av ildsted 1. 
T-18170 Tuft VIII. Kullholdig lag i ildsted 2. 
TUa-5758 Tuft VIII. Kullinse u/ ildsted 2. 
TUa-5757 Tuft VIII. Fyllmasse i mulig ildsted 3 

TUa-5107 
Brønn 500384. Kull fra bunnlag IV i brønn. Fet, 
siltblandet sand. 

T-18173 Brønn 500384. Trestokk i bunnlag IV. 

TUa-5637 Brønn 500384. Kull fra overgang lag I og II. 

T-18172 Forkullet stokk i utkant av nedgravn. u/ røvs 602049 
T-18161 Nedgravning u/røvs 602049 
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synlig som en relativt flat rydningsrøys på bakkenivå. 
Senere har det over denne blitt stablet opp en kvadratisk 
røys med store steiner (20-30 cm i diameter). Denne 
røysa skilte seg såpass ut fra den underliggende røysa 
med hensyn til form og steinstørrelse, at de tolkes som 
to forskjellige strukturer. Den kvadratiske røysa kan 
ha hatt funksjon som en grensemarkering. Lokalisering 
nær dagens eiendomsgrense kan støtte en slik 
tolkning. 

Røysfelt 
D atert 

Alder BP Kalibrert alder 
prøvematr. 

Il Gran 400+-45 AD 1445-1620 
Il Gran 240+/-35 Y. enn AD 1650 
Il Furu 290+ / -40 AD 1525-1655 
II Gran 600+ / -40 AD 1305-1405 
II Gran 240+/-30 Y. enn AD 1650 
Il Gran 615+/-30 AD 1305-1400 
Il Gran 130+/ 50 Y. enn AD 1680 
II Gran 365+/ -55 AD1455-1640 
II Gran 1020+ /-35 AD 1000-1025 
II Brente bein 105+ / -35 Y. enn AD 1685 

II Gran 265+ / -55 Y. enn AD 1530 

Il Furu 1200+ /-80 AD 720-960 

II Gran 330+/ -45 AD 1485-1645 
Il Gran 365+/ -50 AD 1455-1635 
II Furu 610+ /-35 AD 1305-1400 

II Gran 605+ /-35 AD 1305-1 405 

II Gran 110+ /-50 Y. enn AD 1685 
II Furu 550+ /-35 AD 1400-1425 
II Gran 875+ / -40 AD 1070-1225 
Il Furu 370+ /-40 AD i 460-1630 
II Gran 30+/-40 Y. enn AD 1700 
Il Brente bein 200+/-30 Y. enn AD 1660 
II Gran 110+ / -45 Y. enn AD 1685 
II Furu 465+ / -35 AD 1430-1450 
II Gran 485+ / -35 AD 1420-1445 
Il Gran 390+/ -30 AD 1455-1620 
II Brente bein 355+/-40 AD 1475-1635 
II Bjørk 80+/-90 Y. enn AD 1680 

Il Furu 610+ / -30 AD 1305-1400 

II Gran 65+ / -40 Y. enn AD 1710 
Il Gran 380+/-30 AD 1460-1625 
II Bjørk 270+/-35 AD 1640-1660 
IV Gran 115+/ -60 Y. enn AD 1680 
IV Furu 705+ / -35 AD 1285-1300 
IV Gran 235+ /-70 Y. enn AD 1640 
IV Gran 690+ / -40 AD 1285-1370 
IV Gran 290+ / -35 AD 1530-1655 

Il Gran 840+ / -35 AD 1185-1250 

II Furu 265+ / -85 Y. enn AD 1515 

II 
Bjørk, selje/ 

360+/-45 AD 1470-1635 
vier/ osp 

II Gran 1240+/-65 AD 690-885 
II Gran 225+ /-50 Y. enn AD 1650 

Tabell 33: Oversikt over dateringer fra tufter I-VIII og brønn på Røysfeltet. 
Table 33: Overview of the dates from house platforms I - VIII and the well at Røysfeltet. 
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N ATURVITENSKAPELIGE ANALYSER OG 
FUNNMATERIALE 

VEDARTSBESTEMMELSER OG 14C-DATERINGER 

20 gran 
6 furu 
7 furu og gran 
5 furu , gran, bjørk 
2 furu og bjørk 
2 gran, bjørk 
1 furu , selje og vier/ osp 
1 bjørk, selje og vier/osp 
1 furu, gran, bjørk, selje og vier/osp 

varia 64 

I alt 45 kullprøver er vedarcsbestemt og 40 prøver er 
14C-daterc i forbindelse med undersøkelsen av tuftene 
og brønnen på Røysfeltet, fordelt med tre dateringer 
på brønnen og 37 på tuftene. Tre av dateringene er 
gjort på brente bein funnet i forbindelse med tuftene. 
Vedarrsbestemmelsen viser at gran dominerer i prø
vene, i alt 35 prøver inneholdt gran . 22 prøver inne
holdt furu, og 12 prøver inneholdt bjørk, selje og vier/ 
osp. Kullprøvene ble bestemt til: 

I tabell 33 er en oversikt over dateringsresultater, 
prøvemateriale og kontekst. Prøvenes kontekst er 

..\tmosph,..ri ..: da t;1 from R,.. i1u.:r et :il (200-O:OxCal \"3. 10 Dronk R,m1sc:~-0005): ..:: uh r:20 i.:<l : 12 proh u:-pfdtronl 

TUFTER I-VIII, BRØNN 
Tuft I. Ildsted. T-17424 400±.4SBP ft: -
Tuft L Kulturlag. TU a-5123 2401J-+L..3.,__5l.J..Bl,l;P-------- - --~-----,4--~---- 
Tuft I. Kulturlag. TUa-5751 290.±40L1;:B11:·P~----------""""""'~!!!!&~!!!!!♦~---
Tuft I. Ildsted . ·Tua-5746 240±30BP =
Tuft 11. Kullag. TUa-5125 615±30BP 
Tuft Il . Treverk T----=T816b 130+50BP . 
Tuft 11. Trevgolv. T-18165 ..365±55.BE- __ -
Tuft li . Brente bein. TUa-5635 105+35BP 
Tuft m. Treverk/golv T-1 8 159 265± 55BP __ 
Tuft III. Nedgravn. T-181 68 33.0±45B.E. 
Tuft Ill . Nedgravn . TUa-574-8 .3.65+5bBP _ 
Tuft TV Vegg? TUa-5124 6 10+35BP 
Tuft IV. Vegg? TUa-5749 605+35BP -
Tuft V. Treverk. T- 18163 I 10±50BP--

• 
sft_ .: -+ 

n: . • -~~~- -- --

.,,,,_ 
Tuft V. Tregolv. Beta-22 1235 30+40BP --= -------~---~-~-... 
Tuft V. Brente bein . TUa-5636 20vi0.J.C±:c..3.u0J..IB~Pi;::...._ ___ _ _ _ _ __ --'----~--"'!'!.~ •"'!'!•~ --=-
Tuft V. U/ildsted . TUa-5634 550±35BP ________ -..... ·., ........ -. ______ _ + --

Tuft VI. Treverk T- 18-164 110+45BP_:___ :ft: C 

Tuft VT. Stolpehul I . TUa-...,_57./.-"4t--J7'--""-46u...5..i.:i±c...;1'-'5..i;;iBci::P----------,,,.""!"':-c,-C--- - - - - 
Tuft VT. S

0

to lpehull 5. TUaca-=--SL..f..7__,_5..,__3-=4u8>-..J5=+__,_1..,__SB~P-i=--------- - - -------
Tuft VI. Stolpehull 3.TUa-5752 390+30BP +- -

Tuft VI. s·tolpehull I . TUa-56.1L.33L55±+4l40)1B3.IP~ --=-~-- - 4 !!llllll!i.__ _ _::__ 
Tuft VII. Renne 1. T-18166 80±9DR - -
Tuft Vll. Golvrenne. T-18171 65+40BP 

+ 

Tuft VIT. U/ golvrenne. TU a-5 74t..:3l...-.:l3c.08.u0:r:±...:,_30v.Boi::P- ---------4!!• - - !!!!!!!o,...- --- -
Tuft VII. Renne 2. T-5744 i70+35BE- f +. •♦, 
Tuft VIil. , Gol v9 T-18167 l l 5+600JB3JPL ____ _:..__~ _ _:-+ _ _ __ -=---4aiii~iiis1 
Tuft V 111. 11asted 2. T-18170 L-2..)_;15=±~7:::0u:B1,1;P=------:-----:----=::::+--~•~~• ~~•~-;~ 
Tuft VIII. ,.lldsted 3. TUa-5757 290±35-BP _ ..,:_,.l~+!!J!!!!,,,,!!!!!!-s+~ ____ +-----

Brønn. Bunn. TUa-5107 840o:±J1_,_5J..JBLJ;:P _____ ~~!!!!•-~----- - ---- -
Brønn . Trestokk. T- 1 8173 265± 85 BP 
Brøru1. Topp. TUa-5637 360+45BP-----
Sum 

--+ 

a lBC/CalAD 500CalAD lOOOCalAD 

Calibrated date 

1500CalAD 2000CalA 

Figur 227: Diagram over 32 dateringer fra tufter I-VIII og brønn på Røysfeltet. 
Figure 227: Diagram showing the 32 dates from house platforms I-VIII and the well at Røysfeltet. 
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nærmere omtalt i den foregående beskrivelsen av tuftene 
og brønnen. Det ble valgt å ta ut mange kullprøver til 
datering fra ulike kontekster i en og samme tuft, og 
fra ulike lag i brønnen, som kunne avspeile anleg
gelse og bruk. Trekullprøvene ble i hovedsak tatt ut 
fra profiler. Yttergrenser for dateringene er representert 
vedTuftIII,AD 720-960 (TUa-18162), ogTuftVII, 
yngre enn 1710 (T-18171). Når det gjelder først
nevnte datering, skiller denne seg ut fra det overord
nete bildet av dateringene. Da kullprøven er tatt i et 
kullag i bunn av en nedgravning på utsiden av vegg
vollen i tufta, er den tolket å representere en eldre 
aktivitet i området før bygningen ble anlagt på stedet. 
I diagrammet til venstre (fig. 227) er en samlet frem
stilling av dateringene fra tuftene I-VIII og brønnen . 
Diagrammet viser at de fleste dateringene ligger kon
sentrert innenfor tidsrommet AD 1300-16/ 1700-
tallet. Ut fra dette kan man regne med en etablering 
av bebyggelse i området rundt 1300-tallet, som 
intensiveres fra 1400-tallet. Fra dyrkingslag på 
Røysfeltet foreligger flere dateringer til vikingtid, 
som er tolket å representere etableringen i området 
(fig. 190). Selv om ingen av tuftene har fått så tidlig 
datering, trenger det ikke utelukke at det har blitt 
reist bygninger i området i samme tidsrom. 
Undersøkelsene har imidlertid ikke kunnet lokalisere 
eller avdekke eventuelle tidligere bygningsspor. 

FUNNMATERIALET 

Funn og representativitet 
Det er registrert 470 funnposter som omfatter funn fra 
tuftene og funn uten nærmere kontekst, det vil si funn 
som er samlet inn fra Røysfeltet for øvrig. Flere funn 
kan være inkludert i en funnpost, og postene inneholder 
også funn av bein og brent leire. Alle funnpostene er 
registrert i Gråfjellprosjektets kontekstdatabase, men 
kun et utvalg av disse gjenstandene er katalogisert 
(fotoavfunn-sefig.195,211 og228). Det ble valgt 
å ikke katalogisere alle funn, da flere er åpenbart nyere 
tids gjenstander, som vindusglass, industriprodusert 
spiker, ståltråd og blykuler. De katalogiserte funnene 
omfatter gjenstander med middel-alderdatering og 
mulig datering til middelalder, samt et utvalg funn 
med datering til nyere eid. Vibeke Manens (v/NIKU) 
har bistått ved datering og bestemmelse av deler av 
gjenstandsmaterialet. 

377 av funnpostene utgjøres av metallgjenstander, 
hvorav 328 er jerngjenstander, mens de øvrige er funn 
av kopperlegering, tinn, bly og sølv. De fleste funnene 
ble gjort i og inntil tuftene, hvor de ble samlet inn 
under stratigrafisk graving eller påvist ved metallsøk. 
Det ble også foretatt metallsøk mellom tuftene, 
rydningsrøysene og på åkerflatene. En kildkritisk inn
vending er at den systematiske gjennomgangen av 
området med metallsøker har bidratt til at metallgjen
stander er overrepresentert blant funnmaterialet. 
Metallfunnene er dessuten samlet inn fra et større 
område enn øvrige funnkategorier som leire, bein og 
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glass, som bare fremkom ved manuell graving i tuf
tene. En fordel ved bruken av metallsøker, var mulig
heten til å kunne gå over flater på Røysfel tet som ikke 
var gjenstand for nærmere undersøkelse, samt å gjøre 
søk i flateavdekkede områder og deler av tufter som 
ikke ble gravd ut. 

Det ble også utført undersøkelse med magneto
meter i forbindelse med tuftene og på Røysfeltet for 
øvrig (Smekalovs 2005). Seeder som oppviste anoma
lier, ble undersøkt nærmere. Flere av anomaliene viste 
seg å være metallfunn. Ingen ildsteder ble imidlertid 
påvist ved undersøkelsen. Ellers ble det påvist rester 
etter ståltråd nær dagens eiendomsgrense på Røysfele 
IL Også del av et veifar på Røysfelt IV ble påvist, hvil
ket kan være fortsettelsen av veifar 2, som er beskrevet 
ovenfor. 

Det samlede funnmaterialet: Datering og 
aktiviteter 
Mange nyere tids funn ble gjort i tilknytning til tuf
tene, hvilket viser at "tuftene" også hørte hjemme i 
etterreformatisk tid. 14C-dateringer som representerer 
anleggelse og bruk har vist at tuftene kan plasseres 
innenfor tidsrommet AD 1250/1300-1600/l 700-
callet. Eksempelvis kan Tuft I nevnes, som ut fra de 
tydelige bygningssporene og nyere tids funnmateriale, 
ble tolket som etterrerformatorisk. Til tross for denne 
antagelsen, ble det valgt å datere kullprøver fra ulike 
kontekster i tufta . Fire av dateringene lå innenfor 
tidsrommet AD 1445-yngre enn AD 1650. Kullprøve 
fra sørøstre veggvoll er datert til AD 1305-1405 (T-
18169), og kan angi en bakre tidsgrense for anleg
gelsen av bygningen. Av de 144 innsamlede funnene 
fra tufta, kunne to ringspenner dateres til middel
alder. Muligens hører også et fragment av en dobbelt
sidig kam hjemme i middelalder. Det samme var også 
tilfelle ved andre tufter, hvor 14C-dateringer ga resultat 
til både middelalder og nyere tid, samtidig som funn
materialet kunne plasseres både i middelalder og 
nyere tid. Dateringer fra Tuft Il , som er tolket å ha 
sikker sammenheng med bygningen, spenner fra AD 
1305 til yngre enn AD 1685. Et par keramikkbiter 
funnet i tufta kan dateres til 14-1500-tallet, mens ett 
annet keramikkfunn trolig er yngre enn AD 1650. 
Middelalderdateringene fra bygningen kan henspeile 
på bygningens eldre fase, mens datert treverk og 
brente bein antyder bygningens yngre fase. 

Tuft Ill har en datering til vikingtid fra et kul
lag i en nedgravning på utsiden av veggvollen. 
Sammenhengen med bygningen er usikker, men 
dateringen kan samsvare dateringer av den første 
ryddingen av området, og følgelig angi en øvre tids
grense for an leggelsen av bygningen. Tre andre date
ringer ligger i tidsrommet AD 1455-1645. Sistnevnte 
passer med keramikkfunn fra tufta som kan dateres 
til AD 1700-tallet. To dateringer som trolig kan 
knyttes til Tuft IV ligger innenfor tidsrommet AD 
1305-1405, mens funnene fra tufta er fra nyere tid. 
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Funn Cnr. Kontekst D atering 
Ringspenne 53919/ 1 Tuft I AD 1270-1350 
Ringspenne 53919/ 2 Tuft I AD 1350-1400 
Ardskoning 53919/ 9 Tuft I 
Kamfragment, horn 53919/20 Tuft I Middelalder? 
Hestesko, halv 53919 3 Tuft I 
Keramikk 53920/ 8 Tuft II AD 1400/ 1500 
Keramikk 53920/7, 10 Tuft II Middelalder eller yngre 
Keramikk 53920/ 9 Tuft II Yngre enn AD 1650 
Keramikk 54469/ 1,2 Tuft III AD 1700 
Miniatyrkrus, steingods 54471 / 28 Tuft V AD 1350-1450 
Nåler 54471 / 2,3 Tuft V 
Lommekniv 54471 / 1 Tuft V 
Hestesko, halv 54471 / 7 Tuft V 
Mynter 54471 / 4, 5,6 Tuft V AD 1648-1670 
Krittpipefragmenter - Tuft V AD 1700 
Lvsholder 54472/ 1 Tuft VI Middelalder? 
Del av lysestake 54472/ 3 Tuft VI 
Påsyingsbeslag, hjulformet 54472/ 2 Tuft VI Middelalder? 
Ildstål 54472/ 5 Tuft VI 
Kniv 54474/ 1 Tuft VIII 
Pilspiss (armbrøstpil?) 54478/ 1 Løsfunn, Røysfelt I Middelalder 
Hektes penne 54478/ 2 Løsfunn, Røysfelt I 
Kniv 54478/ 4 Løsfunn, Røysfelt II 
Glassperle eller hank 54478/30 Løsfunn, Røysfelt II 
Ildstål 54478/ 5 Løsfunn, Røysfelt IV 
Mynt 54478/ 3 Løsfunn, Røysfelt IV AD 1700 

Tabell 34: Oversikt over et utvalg katalogiserre funn fra tufter, samt løsfunn fra Røysfeltet for øvrig. 

Table 34: Overview of some of the fi.nds recovered from the house platforms, and stray fi.nds from the fossil fi.eld system. 
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Figur 228: Et utvalg funn fra Røysfeltet. Øverst fra venstre: Ildstål (C.54472/5 - Tuft VI og C. 54478/5 - løsfunn, Røysfelt IV) , 
og knapper funnet i Tuft Il. Nederst: Pilspiss/armbrøstpil (C.54478/1 - løsfunn, Røysfelt I). Foto: Ellen Cathrine Holte, KHM. 
Figure 228: Some fi.nds from Røysfeltet. Top from the left: Pieces of steel for ligh ting fires (C.54472/5 - Tuft VI and C. 
54478/5 - Stray fi.nd, Røysfelt IV) , and buttons from Tuft Il. Bottom: Anow head or possible cross bow poinr (C.54478/ l -scray 
fi.nd, Røysfelt I). Phoco: Ellen Cath rine Holte, KHM. 
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Tuft V har tre dateringer til middelalder og tre til 
nyere tid. Blant funnmaterialet er et miniatyrkrus, 
trolig fra middelalder, samt mynter, krittpipefragmenter 
og Rintgods, som trolig er yngre enn AD 1600-tallet. 
Fire stolpehull i Tuft VI har dateringer innenfor perioden 
AD 1420-1635, mens treverk funnet i sammenheng 
med golvflata, er datert til nyere tid. Funn av spiker 
kan passe inn i bygningens yngre fase, mens et påsyings
beslag og en lysholder kan representere bygningens 
eldre fase. I forbindelse med Tuft VII og VIII, er det 
bare gjort funn som sannsynligvis hører hjemme i 
nyere tid. 

I tillegg til datering har funnmaterialet gitt 
informasjon om ulike aktiviteter som har foregått i 
området, slik som matlaging, husdyrhold, dyrking 
og slåttearbeid, håndverk/håndarbeid, jakt, samt 
funn som kan knyttes til bygningskonstruksjon og 
klesdrakt. Funn knyttet til bygninger er representert 
ved treverk, spiker, kramper, gangjern, kroker og 
vindusglass. I tilknytning til ildsteder i hus med 
antatt boligfunksjon , er det funnet brent leire, hvil
ket trolig indikerer at leire har inngått i ildsteds
konstruksjonen. Brente bein i og ved ildsteder vitner 
om matlaging. Det samme gjør for eksempel funnet 
av et grytestativ i Rere deler i ildstedet i Tuft I. Ellers 
er det funnet deler av jerngryter (Tuft V), kniver 
(Tuft V og VIII) og fragmenter av keramikk (Tuft II 
og III) . Ved ildstedene og ellers i tuftene kan også 
nevnes funn av ildslagningsRint og fragmenter av 
krittpiper. To jerngjenstander med form som et åpent 
8-tall er rolket som ildstål. I Tuft VI ble det funnet et 
stykke bergkrystall som har vært benyttet til ildslag
ning. Fra samme tuft kommer også en lysestake og 
en lysholder, hvor sistnevnte har en form som går til
bake til vikingtid. 

Funn som vitner om husdyrhold er representert 
ved hesteskosøm og to halve hestesko, som trolig er 
en hestesko. Ved siden av dette er Tuft VII tolket 
som et fjøs. Deler av ljåer, en ardskoning, et harvblad 
og en sigd vitner om dyrking- og slåttearbeid, hvilket 
ellers er synlig i de fossile dyrkingssporene i området 
og belagt ved pollen- og jord-mikromorfologisk 
analyse. 

Enkelte fragmentariske jerngjenstander kan 
knyttes til håndverk: Syl, meisel og øks. Hvilke typer 
håndverk som har blitt praktisert, kan imidlertid ikke 
avgjøres på bakgrunn av det sparsomme materialet. 
Håndverk/håndarbeid avspeiles ellers i funn av to fin
gerbøl uten topp, utført i kopperlegering, fem nåler av 
jern og en glatt stein som eventuelt kan ha vært brukt 
til glatting eller stopping. Tre av nålene er trolig 
synåler. To nåler skilte seg ut som store og grove, med 
nåløye nær midten og en fure i midten for tråd eller 
lignende. Disse kan ha vært brukt til nålebinding, 
alternativt til (fiske)nett, rep- eller kurvarbeid (Øye 
1988:97-98). 
Funn som vitner om jakt er representert ved en pil
spiss, muligens en armbrøstpil, som kan dateres til 

middelalder (jf. Petersen 
ellers funnet blykuler, 
haglpatroner. 

¼ria 64 

1919: fig. R457). Det ble 
patroner og deler av 

Funn som kan knyttes til bekledning, omfatter 
knapper, hekter, beltespenner, to mansjettknapper, en 
hektespenne, en brosje, hæljern samt en perle, alterna
tivt en hank, i hvitt glass. Funnene hører sannsynligvis 
hjemme i nyere tid. To ringspenner kan imidlertid tid
festes til middelalder, det samme gjelder trolig et hjul
formet påsyingsbeslag. De Reste av de i alt 29 knap
pene ble funnet ved metallsøk. Flere av knappene 
hadde avbrutt hempe på baksiden. En del ble funnet i 
tuftene, mens andre som ble funnet på åkerRater, er 
trolig mistet under arbeid på åkeren. 

D ESET ØSTSETER 

I NNLEDNING 

Deset Østseter omfatter en seter på hver sin side av 
elva Deia, Melgårdseter ligger i sør, vest for elva, og 
Søgårdsvollen i nord, øst for elva. Registreringer i 
området ble utført i 2000 og 200 l (Risbøl et al. 2001, 
2002a). Ved siden av registrering av synlige kultur
minner på Deset Østseter, ble det snittet tre rydnings
røyser og gravd to sjakter på Melgårdseter. Det ble 
videre Rateavdekket et område sør på setervollen. Det 
ble ikke påvist dyrkings- eller bygningsspor. En 
rydningsrøys (ID l 023942) ble datert til AD 1450-
1640. Sistnevnte datering viste at det hadde vært 
aktivitet i området i seinmiddelalder (Risbøl et al. 
2001:72, 2002a:61). Rydningsrøysa (ID 1023942) 
ble ved utgraving omdefinert til et ildsted med over
liggende mødding i en tuft (Tufr 5). Ved registrering
ene ble det observert at enkelte tufter i området bar 
preg av å være fra nyere tid. Disse fremsto for eksempel 
med tydelige syllsceinsrekker eller en peisrøys. Det ble 
14C-datert tre tufter (ID 1023799, 1023822 og 
1023934), som alle var yngre enn AD 1645 (Risbøl et 
al. 2001: 83). 

Utgravinger på Deset Østseter ble utført over to 
sesonger. Totalt ble det Raceavdekkec et areal på ca 
7700 m2 på de to setervollene. I 2003 ble undersøkel
sene konsentrert om Melgårdseter. Er høydedrag vest 
på Melgårdseter hvor det var registrert Rere strukturer, 
ble undersøkt. Det ble i alt avdekket et areal på 1592 
m 2

• Det ble undersøkt tre tufter. I tillegg ble det 
undersøke en mødding, en rydningsrøys og to røyser 
som er tolket som rydningsrøys/mødding. I 2004 ble 
der avdekket et areal på 5167 m2 på Melgårdseter. I alt 
åtte tufter og 12 bygningsspor ble undersøkt. Dette 
omfatter også to rydningsrøyser/møddinger som ble 
undersøkt i 2003, og som ble omdefiner til tufter 
(Tuft 4 og 5). Det ble i tillegg to kullgroper og 11 
øvrige strukturer. Ved undersøkelsene på Søgårdsvollen 
ble det avdekket et areal på 907 m2

• Store deler av 
setervollen og registrerte kulrurminner lå innenfor 
vernesonen langs elva Deia, hvilket begrenset under
søkelsesområdet. I tillegg var der fuktige områder. To 
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Figur 229: Flyfoto over Melgårdsecer (over) og Søgårdsvollen og ucgravingsfelcene (under). 
Figure 229: Aerial photo from Melgårdsecer (rop) and Søgårdsvollen, and che excavacion areas (below). 
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Figur 230: Kart over Deset Østseter - Melgårdseter og Søgårdsvollen og utgravingsfeltene. 
Figure 230: Map showing Deset Østserer - Melgårdseter and Søgårdsvollen and the excavation areas. 
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tufter som ikke var tidligere registrert, ble undersøkt. 
I tillegg ble tre rydningsrøyser snittet. De følgende 
beskrivelsene bygger på utgravingsrapportene (Skrede 
2003, Pettersson 20066). 

U NDERSØKELSESMETODER 

Utgravingsmetode og dokumentasjon 
Undersøkelsene på Deset Østseter, som består av de to 

setervollene Melgårdseter og Søgårdsvollen, omfattet i 
2003 kun Melgårdseter. Det ble avtorvet manuelt og 
maskinelt et sammenhengende område på vestre del 
av vollen, uten stående bygninger, hvor det var registrert 
rydningsrøyser, ildsteder og en tuft. Den videre grav
ingen i området foregikk manuelt ved stratigrafisk 
graving og graving av sjakter. Der ble avdekket og 
undersøkt et areal på til sammen 1592 m2

. 

Undersøkelsene i 2004 omfattet områder på 
Melgårdseter og Søgårdsvollen. Der ble avtorvet Rater 
på til sammen 607 4 m2, fordelt med 5167 m2 på 
Melgårdseter og 907 m2 på Søgårdsvollen. Alle struk
turer, hovedsakelig tufter, ble undersøkt ved en 
kombinasjon av stratigrafisk graving og/eller graving 
av sjakter. Sjakrer ble gravd manuelt og maskinelt. 
Arbeider ble fortløpende dokumentert ved plan- og 
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profilregninger. De Reste strukturene og funn ble målt 
inn digitalt. For øvrig foregikk dokumentasjonen som 
beskrevet for Rødseterområdet. 

På Deset Østseter var det få synlige strukturer før 
graving. Det ble gjort utstrakt bruk av gravemaskin ved 
avtorvingsarbeidec. Avtorvingen, etterfulgt av manuell 
krafsing og rensing, viste seg i det store og hele å være 
uproblematisk, og en fordel med metoden var at man 
fikk mulighet til å undersøke store deler av seter
vollene på en effektiv måte. Undergrunnen på seter
vollene var meget steinete, og kulturlag i forbindelse 
med bosetringsspor var enten fraværende eller meget 
tynne (se f.eks . fig. 231 og 232). Dette, i tillegg ril at 
bygningene i hovedsak har vært oppført på mark
overRaten, nødvendiggjorde graving av sjakter for å 
kunne fange opp bygningenes avgrensning. 

Undersøkelser på Melgårdseter 2003: 
På vestre del av setervollen ble det avdekket og under
søke tre tufter. I tillegg ble det gravd tre sjakrer sør og 
øst for feltet med tuftene. 

Figur 231: Flyfoto over utgravingsfeltet på vestre høyde på Melgårdseter. 
Figure 231: Aeria] photo showing the excavacion area, western bank, Melgårdseter. 
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Undersøkelser p å Melgårdseter og Søgårdsvollen i 
2004: 
Det ble gjort fortsatte undersøkelser i feltet med de tre 
tuftene fra 2003 . Her kunne også to nye tufter (Tuft 4 
og 5) bekreftes. I tillegg ble der avdekket arealer no rd 
og sør for dette feltet, og rundt stående bygninger i øst 
på Melgårdseter. 13 tufter (Tuft 6-18) ble påvist og 
undersøkt i disse avdekkede områdene. Også fire rydnings
røyser, to kullgroper og 11 øvrige strukturer ble under
søkt. Undersøkelsene på Søgårdsvollen ble noe begrenset 
av at de fleste registrerte kulturminnene lå innenfor 
vernesonen langs elva Deia. Under flateavdekkings
arbeidet på vollen, ble det påvist og undersøkt to tufter 
(Tuft I og II) . Utover dette ble tre rydningsrøyser 
snittet m askinelt. 

POLLENANALYIISKE UNDERSØKELSER I FORBINDELSE 

MED REGISTRERINGENE 

I forbindelse med registreringene ved Deset Østseter, 
utførte Arkeologisk museum i Stavanger en analyse 
av en sedimentsøyle tatt fra et fuktig drag i øst, inne 
på setervollen på Melgårdseter (Solem i Risbøl et ai. 
2002a:290-299) . Sedimentdybden var 74 cm. Dette 
nivået er datert til BC 1440-1285 (TUa-14989). Noe 
kullstøv ble påvist i de nedre nivåene (rundt 70 cm og 
45 cm) . Nedre del av prøven var antagelig omrotet. 
To andre dateringer fo religger fra sedimentprøven: 45 
cm-nivået er datert ril BC 1425-1290 (TUa-3318), 
og 15 cm-nivået er datert til AD 1450-1615 (TUa-
33 17) . Fra 40-45 cm-nivå var det en økning i kull
støvkurven, hvilket kan ha sammenheng med brann
rydding. Fra 40 cm-nivå ble der også funnet pollen 
etter lyselskende planter samt beiteindikatorer. Trolig 
er landskapet blitt åpnere som fø lge av menneskelig 
påvirkning, samtidig foregår det beiting i områder. På 

Tuft nr. Felt Cnr. 

Tuft 1 Melgårdseter 53351 
Tuft 2 Melgårdseter 53348 
Tuft 3 Melgårdseter 53350 

Tuft 4 Melgårdseter 
53349, 
53935 

Tuft 5 Melgårdseter 53936 
Bygn.spor 6 Melgårdseter 53927 
Bygn.spor 7 Melgårdseter 53927 
Bygn.spor 8 Melgårdseter 53937 
Bygn.spor 9 Melgårdseter 53927 
Bygn.spor JO Melgårdseter 53927 
Bygn.spor 11 Melgårdseter 53927 
Bvgn.spor 12 Melgårdseter 53927 
Bygn.spor 13 Melgårdseter 53927 
T uft 14 Melgårdseter 53938 
Bygn.spor 15 Melgårdseter 53929 
Bygn.spor 16 Melgårdseter 53927 
Tuft 17 Melgårdseter -
Bygn.spor 18 Melgårdseter 53927 
Tuft I Søgårdsvollen 53939 
Bygn.spor II Søgårdsvollen 53939 
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30 cm-nivået ble det påvist en kullhorisont, som ble 
tilskrevet bosettingsspor. Fra 25 cm-nivå ble det funnet 
pollen av brennesle, og på 10 cm-nivå ble det funnet 
byggpollen. Sistnevnte er noe yngre enn 15 cm
nivået, som er datert til AD 1450-1615. Forkullede 
fragmenter ble påvist i fl ere nivåer, hvilket indikerer 
bål- eller brannvirksomhet i nærheten. De første 
aktivitetssporene i området kan gå tilbake til tiden 
rundt Kristi fødsel, og kanskje noe før. 
Analyserapporten tolker ar seterdriften var etablert i 
om rådet AD 1450-1615, men at starten på denne 
aktivi teten gikk lenger tilbake i rid. Hvorvidt aktiviteten 
kan betegnes so m seterdrift, blir imidlertid ikke 
problematisert i analyserapporten. Uansett viser pollen
analysen ril bosettingsspor, beiteaktivitet og eventuelt 
utprøving av korndyrking i området. 

TOPOGRAFI OG KULTURMILJØ 

Deset Østseter ligger i den vestlige delen av skytefeltet, 
ca 650 moh. Setringen opphørte på 1950-tallet, men 
begge setervollene er åpne etter beiteaktivitet inntil 
nylig. Til sammen var det 11 stående bygninger på 
setervo llene under utgravingene. Disse ble tatt ned og 
flyttet i 2006. Setervollen på Melgårdseter er noe 
kupert, med fire "høydedrag" som skiller seg ut som 
potensielle for tidligere bosetting. På to av disse 
vollene står der bygninger i dag, ei hytte, ei ljørkoie, 
to fjøs og ei seterstue. Det er for det meste gress som 
preger vegetasjonen på den åpne setervollen , som er 
omkranset av granskog med innslag av furu og bjørk. 
Den åpne vollen på Søgårdsvollen er til sammenlig
ning mindre. I tillegg til de to setervollene er det også 
spor etter en husmannsseter i form av en tuft og rydnings
røyser i området, Smårisvollen som lå i vernesonen 
rett sør for Søgårdsvollen og i forlengelsen av denne. 

NIKUID Naturvitenskapelige analyser 
1023549 14C, makro (2), osteologi 

1023938 (ildsted) 14C, makro (2) 
1023940 14C, makro (3) 

1023939 14C, pollen, osteologi 

1023942 14C, pollen, makro (1), mikromorf (1), osteologi 
Uregistrert 14c 

Uregistrert 
Uregistrert 14C, makro (1 ) 

Uregistrert 14c 

Uregistrert 
Uregistrert 
Uregistrert 14c 

Uregistrert 
1023935 14c 

Uregistrert 14c 

Uregistrert 
1023932 

Uregistrert 14c 

Uregistrert 14C, makro (1 ), osteologi 
Uregistrert 14C, makro (1) 

Tabell 35: Deset Østseter. Tufter og bygn ingsspor på Melgårdseter og Søgårdsvollen. 
Table 35: Deset Østseter. House platforms and building remains at Melgårdseter and Søgårdsvollen. 
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Figur 232: Utgravingsfeltene på vestre høyde t.v. og vestre flare t.h. på Melgårdseter. Steinere undergrunn og vanskelige 
graveforhold! 
Figure 232: The excavarion areas ar western bank ro rhe lefr and rhe wesrern plain ro the righr, Melgårdserer. Srony ground 
causing some difficulties for rhe excavarions! 

Tufta er datert til yngre enn AD 1650 i forbindelse 
med NIKUs forundersøkelser. Øst for Melgårdseter 
og elva Deia har NIKU videre datert en mulig tuft til 
yngre enn AD 1660. Ifølge informasjon fra Alf Bergset 
på Deset har det ligget en setervoll, med navnet 
Løkhaug, øst for Deia. Deset Østseter er første gang 
omtalt i skriftlige kilder i 1685, og dokumentert skrift
lig i et skjøte fra 1773 (Risbøl et al. 2001 :72, 83, 231, 
Scabbetorp et al. 2001 :33-34). 

Løsmassene i området utgjøres av morene med 
innhold av grus, sand og blokker, samt partier med 
finere sand. Jordsmonnet er podsolprofiler av varier
ende tykkelse, med ucvaskings- og utfellingslag og et 
stort innslag av aurhelle under dette. Podsol manglet 
imidlertid i enkelte områder som har vært beitemark 
og/eller gjødslet, for eksempel enkelte områder på 
Søgårdsvollen. 

I kulturmiljøet ved Deset Østseter er det 
registrert l 08 kulturminner, derav syv tufter, 26 
rydningsrøyser, en brønn, to ildsteder, et veifar, fem 
jernframstillingsplasser, 58 kullgroper og ei smie 
(Risbøl et al. 2001:72, 231). Den registrerte smia, 
som lå øst på Melgårdseter, ble ved utgraving 
omdefinert til en jernframstillingsplass - Jfp.7. 
Jernframstillingsplassen samt en kullgrop har dateringer 
til 1000-1200-tallet (Rygh 2003d, Rundberget 
2007). 

TUFTER OG BYGNINGSSPOR 

Bosetningsspor i form av hus som ble påvist og under
søkt på Deset Østseter, har i den følgende presenta
sjonen blitt betegnet som "tuft" eller "bygningsspor". 
Dette skillet viser til at førstnevnte var synlige på over
flaten , for eksempel i form av ildsteder eller veggvoller. 
Tuft 1-5, 14, 17 og I hører under denne kategorien. 
Sistnevnte var bosetningsspor som først ble synlige 
etter avdekking. Dette omfatter Bygningsspor 6-13, 
15, 16, 18 og II (tabell 35). Alle 14C-dateringer fra 
tufter og bygningsspor er samlet i tabell 37. 
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MELGÅRDSETER 

TUFTER 1-5, 14 OG 17 
TUFT 1, VESTRE HØYDE 

På vollen vest på Melgårdseter ble det i forbindelse 
med registreringene påvist en tuft i form av to avlange, 
parallelle, lave voller som lå orientert vest-øst i tuftas 
lengderetning (Risbøl et al. 2002a:82). Etter avtorving 
kom ytterligere to voller til syne. Disse lå utenfor tufta. 
Også en nedgravning ble avdekket utenfor tufta. I 
tufta ble i tillegg til de parallelle vollene avdekket og 
undersøkt tre veggriller (avtrykk etter syllstokker), en 
mulig syllstein og et avtrykk etter syllstein eller stolpe. 
Disse strukturene er nærmere beskrevet under. 

Tufta hadde ytre mål på 6,0x7,0 m (inkludert 
voller) og indre mål på 4,0x4,8 m (gulvflate). Tufta ble 
undersøkt ved stratigrafisk graving av et område, samt 
fem sjakter som alle ble gravd stratigrafisk (se fig. 237). 
Sjakt 1 ble gravd gjennom tufta i bredden for å under
søke sammenhengen mellom vollene, veggriller og 
golvet. Sjakt 2 ble gravd gjennom den nordlige vollen 
for å undersøke om en samling steiner i det nordøst
lige hjørnet kunne tilhøre et ildsted. Sjakt 3 ble gravd 
orientert fra vest i tufta og østover og inn i Tuft 3. 
Formålet var å eventuelt kunne påvise et inngangs
parti i Tuft 1, som ble antatt å ligge i den østlige kort
veggen. I tillegg var det ønskelig å undersøke den 
mulige sammenhengen med Tuft 3. Sjakt 4 snittet 
deler av golvet, veggrillen og vollen utenfor tufta i 
vest. Sjakt 5 snittet den vollen utenfor tufta i sør. De 
to sistnevnte sjaktene ble gravd for å undersøke blant 
annet om vollene var naturformasjoner eller intensjonelt 
lagt opp. 

Voller, veggriller, mulig syl/stein avtrykk etter syll
steinlstolpe og golv 
De to parallelle vollene, som var synlige før avtorving, 
lå orientert vest-øst i tuftas lengderetning. Etter 
avtorving var vollen i nord 5,0 m lang og 0,6-1 ,0 m 
bred, mens den sørlige vollen var like lang og 0,5 m 
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Figur 233: Melgårdseter. Undersøkte områder med tufter, bygningsspor, kullgroper (Kg.) og jernframstillingsplass (Jfp.7). 
Figure 233: Melgårdseter. Excavation areas with house platforms, buliding remains, charcoal pits (Kg.) and iron production 
si re (Jfp.7). 
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Figur 234: Melgårdsecer. Undersøkte tufter og bygningsspor. 
Figure 234: Melgårdseter. Excavated house platforms and building remains. 
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bred. Begge vollene var 10-20 cm høye og lå med en 
innbyrdes avstand på 2,4 m. Golvflata mellom vollene 
fremsto som plan og grus- og sandholdig. Vollene var 
lagt opp av grus, sand og små steiner. 

På utsiden av, og parallelt liggende med hver av 
vollene i nord og sør, ble det avdekket to ca 20 cm 
brede, inntil 20 cm dype fyllskift. Et tredje fyllskift ble 
påvist langs kortveggen i vest. Dette gikk vinkelrett på 
de andre to fyllskiftene, og kunne følges ca 3,0 m ut 
fra det nordvestre hjørnet. Alle fyllskiftene ble tolket 
som veggriller, det vil si spor etter tre vegger i form av 
syllstokker. Nedskjæringen var avrundet i formen, og 
fyllmassen besto av brun og grå humusholdig sand/ 
silt, med innslag av trekull. 

I det nordvestre hjørnet kom det til syne en flat, 
firkantet stein som målte ca 30x40 cm i diameter. 
Denne ble antatt å ha hatt en funksjon som syllstein. 
Den vestre veggrillen gikk rett på steinen. I det sørvestre 
hjørnet ble det avdekket et fyllskift som målte 30x30 
cm i plan og var 4 cm dypt. Fyllskiftet lå i skjærings
punktet mellom den nordre og vestre veggrille, og 
parallelt med den nevnte syllsteinen. Det var 
avgrenset av steiner i kantene og besto av to lag. 
Øverst var et 1-3 cm tykt lag med gråbrun fet humus, 
iblandet leire og fin sand. Under dette lå et lys brunt 
humuslag iblandet sand. Fyllskiftet var trolig et 
avtrykk etter en fjernet syllstein. 

Det var ikke spor etter syllstokk som markerte 
den østre kortveggen i tufta. På bakgrunn av stratigra
fien i dette området var det likevel mulig å ane hvor 
veggen har stått. I forhold til golvflaten ellers var det i 
dette området akkumulert kulturlag med en tykkelse 
på inntil 14 cm. Et ca 20 cm bredt lag med påfylt 
humusholdig sand, og et mørk brunt humuslag med 
kullstøv under dette, ble avdekket mot kortveggen. 
Det er uvisst hva lagene representerer, men beliggen
heten kan indikere en avgrensning for den østlige 
kortveggen, og eventuelt et inngangsparti eller et ild
sted. Den begrensede utstrekningen og kullet kan tale 
for at lagene representerer noe annet enn golv. Det er 
mulig at kullstøvet i humuslaget kan være spor etter et 
fjernet ildsted. Ved graving avgrenset humuslaget seg 
som en halvsirkel, varierende fra 1-6 cm i tykkelse. 
Under dette lå et lag humusholdig sand på 1-4 cm i 
tykkelse, og under dette igjen et kullholdig humuslag 
som varierte fra 1-6 cm i tykkelse. De to sistnevnte 
lagene var avgrenset av to større steiner. 

Ved stratigrafisk graving av deler av golvflaten 
og de parallelt liggende vollene, viste det seg at massen 
i vollene og golvet besto av mange grus- og sandlag 
iblandet humus. Vollene flatet innover golvlaget i 
tufta. En klar avgrensning, som en rett kant, kunne 
følges mot veggrillene som lå på utsiden av vollene. 
Lagene som ble gravd var gjennomgående tynne, fra 
1-3 cm tykke. Lagene var ellers små i utstrekning, 
inneholdt sand, grus og noe humus, og hadde varier
ende fargenyanser. Over 100 lag kunne skilles ut på 
det øverste nivået som ble gravd i plan . Lagene i den 
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nordlige vollen lå både over og var overlappet av lagene 
i golvflaten. Den sørlige vollen besto for en stor grad 
av kompakt hvit sand som var delvis rast ut over 
golvflaten. 

Voller og forsenkning utenfor tufta 
Ytterligere to voller kom til syne etter avtorvingen. 
Begge lå utenfor tufta, henholdsvis i sør og vest, paral
lelt med veggrillene. Vollen utenfor søndre langvegg 
var 5 ,5 m lang og 1,2 m bred. Det ble gravd en sjakt 
for å undersøke om vollen var en naturformasjon eller 
intensjonelt lagt opp. Profilen viste at den sørøstre 
delen av vollen besto av vekselvis tynne lag av oransje
brun sand og mørk brun humus. Det ble også funnet 
trekull i lagene. Lagene kan trolig relateres til påkastet, 
sammenpresset torv. Vollen ble tolket som restene 
etter en levegg av torv som enten var rast ned eller 
sunket sammen. Den vestlige delen av vollen viste seg 
å være naturlig dannet. Man har altså benyttet seg av 
den naturlige vollen for å forlenge den ytre leveggen. 
Vollen som lå utenfor vestre kortvegg, viste seg etter 
snitting å være naturlig dannet. Trolig har også denne 
blitt benyttet som levegg. Vollen og veggrillen i vest 
strakk seg bare langs deler av kortveggen, slik at det 
var en åpning i sørvestre del. Ovenfor ble det nevnt at 
et inngangsparti kan ha vært i kortveggen mot øst. 
Alternativt kan inngangen ha vært i åpningen i 
vestveggen. 

Funn 
I alt 39 funnposter er registrert i tilknytning til under
søkelsen av tufta. Under avtorving og opprensing av 
tufteområdet ble det gjort funn av jernfragmenter, 
nagler, spiker, brent leire og brente og ubrente bein. 
Flere av disse funnene er etterreformatoriske, men det 
er ikke mulig å gi en nøyaktig datering. Da spikrene 
stort sett ble funnet rett under torva, er det usikkert å 
tolke dette som om det er brukt spiker i bygnings
konstruksjonen. En kan imidlertid ikke se bort fra at 
enkelre spiker, nagler og jernfragmenter kan stamme 
fra feste av dører og lignende. Spiker og nagler, og 
biter av tynt, grønt vindusglass ble generelt funnet 
spredt rundt tuftene og ellers på setervollen, og mye av 
dette skal ses i sammenheng med bruk av vollen i 
nyere tid. Av funn som har større interesse, kan to 
slaggbiter nevnes. Disse fremkom under opprensing 
av nordøstre veggvoll og vest i tufta, og kan eventuelt 
ses i sammenheng med jernframstillingsplassen Jfp.7 
på setervollen, nordøst for tufta (Rygh 2003, 
Rundberger 2007: kap. 3). I tillegg ble det funnet en 
flintbit, trolig ril ildslagning, samt fire biter av brent 
leire i lagene som var lokalisert i og i nærheten av 
veggrillene. I 2004 ble den utgravde tufta gått over 
med metallsøker. Det ble da gjort 19 funn . Dette 
omfatter stort sett samme type funn som ble gjort 
under utgravingen: Spiker og fragmenter av spiker, 
samt en mulig krok og et mulig beslag. 
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Figur 235: Melgårdseter. Tuft 1 under avcorving, oversikt mot vest. 
Figure 235: Melgårdseter. Tuft 1 during removal of curf, overview from the east. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
To trekullprøver er vedartsbestemt og 14C-datert fra 
konstruksjonsdetaljer/syllstokker i Tuft 1. Trekull tatt 
ut fra sørvestre veggrille er datert til AD 1030-1165 
(TUa-5085) (fig. 236) , og trekull fra nordøstre 
veggrille er datert til AD 1240-1285 (TUa-4455). 
Dateringene viser til at bygningen kan ha blitt anlagt 
innenfor en periode på drøyt 200 år. Evevtuelt dette 
tidsrommet tolkes som at en av syllstokkene har blitt 
skiftet ut. Begge trekullprøvene er vedartsbestemt til 
furu , et treslag som kan oppnå høy egenalder. Hvis det 

for eksempel ble brukt eldre, kraftige furutrær som 
syllstokker, kan den øvre tidsgrensen for anleggelsen 
av bygget justeres noe oppover i tid. Det er også datert 
en trekullprøve til yngre enn AD 1655 (TUa-4458) 
fra et kullholdig lag som ble avdekket utenfor tufta i 
nord. Dette området ble ikke tolket å ha noen sam
menheng med tufta. 

Makrofossilanalyse 
To jordprøver som ble tatt ut under graving i tufta, er 
undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006). 
Prøven (Mp 600668) er tatt fra fyllmassen i stolpe
hullet i tuftas sørvestre hjørne. En annen prøve (Mp 

A~:~s3i~~,165 
~ ~ 1/, • I,--------====:::;;.::::::=::==== ',:_ . ~ 0 , :o---=== 

I~ - - ·.7 ~ -~--);:>·>:•> ~ ~ :~ · =z:""7'" ..... _ --r::j..1 
~ . :-·~ ...... . 

D Sand, grus og småstein 

1'.§1 Vekselvise sand- og humussjikt 
med sted is konsentrasjoner av kull 

li Kullholdig humus 

~ Sørvestre veggrille (sandho ldig humus, trekull) 

D Sand 

D Sand og humus 

D Humus 

D Undergrunn og aurhelle 

[Qj Kullprøve 

Figur 236: Melgårdseter. Profil gjennom Tuft l , sørlige del. Tegnet mot øst. 

lm 

Figure 236: Melgårdseter. Section through the southern part ofTuft 1, seen from the west. 
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600759) ble tatt fra et gråbrunt sandholdig humus
lag i golvflaten. Analysen ga ikke resultat ut over at 
det ble notert at prøvene inneholdt noe trekull, røt
ter, meitemark og insekter. 

Osteologisk analyse 
Fra vollen utenfor tufta i sør ble det funnet brente 
bein, 1,8 g til sammen, som ble sendt til osteologisk 
analyse. Et beinfragment ble identifisert som til
hørende pattedyr, mulig svin (Hufthammer 2005) . 

Sammenfatning og tolkning 
Tufta var før avtorving synlig i form av to parallelt 
liggende voller, bygd opp av grus og mindre steiner. 
Ved påfølgende undersøkelse med graving i plan og 
graving av sjakter, ble det avdekket to lange, smale 
fyllskift i nord og sør, i kant med vollene. Et tredje 
fyllskift ble avdekket i vest. Fyllskiftene ble tolket 
som veggriller, det vil si spor etter syllstokker som 
markerte tre vegger. Avgrensning av kortveggen mot 
øst var uklar, men kan eventuelt antydes ved hjelp av 
akkumulerte kulturlag i dette området. Det ble ikke 
funnet ildsted i tufta. Det er imidlertid mulig at kull
holdige kulturlag mot den østre veggen kan være 
spor etter et fjernet ildsted. Inngangsparti kan ha 
vært lokalisert i vestre eller østre kortvegg. Både ild
sted og inngang i det samme området i østveggen, er 
en motsigelse, med mindre bygningen har hatt flere 
faser. En åpning i sørvestre del av vestre kortvegg, er 
kanskje et mer sannsynlig inngangsparti . 

En stein i det nordvestre hjørnet ble tolket som 
en mulig syllstein. I det sørvestre hjørnet ble det 
avdekket et avtrykk etter en mulig syllstein, som i 
skjæringspunktet mellom den nordre og vestre 
veggrillen. Konstruksjonsmessig er bygningen tolket 
å ha hatt tre stokker liggende på bakken, som funda
ment for trevegger. Muligens har det vært syllstokk 
også i den østre veggen, men dette kunne ikke påvises. 
Veggrillene samt syllsteinen og det mulige avtrykket 
etter en fjernet syllstein, kan tyde på at bygningen 
har vært en laftekonstruksjon. 

Når det gjelder lagene i de indre, parallelle vollene, 
viste det seg at disse lå over og under lagene i gulv
flaten , noe som tyder på at det ikke er restene etter 
en moldbenk. En moldbenk vil trolig ikke sige ut 
mens bygningen fortsatt er i bruk. Og hvis mold
benken hadde seget utover gulvet, ville det heller 
ikke ligget gulvlag inn over moldbenken. At lag i vol
len lå både over og under gulvlag, kan forklares ved å 
trekke en parallell til ei ljørkoie som sto på setervol
len, ca 100 m fra utgravingsfeltet. Her var det tre
benker festet til de to langveggene. Benkene har ikke 
form som kasser, men var åpne ut i rommet. Under 
begge benkene lå det en sandvoll inn mot veggen. 
Dette var gulvlag som var blitt sparket inn mot veg
gen når man satt på benkene. Det er trolig det samme 
fenomenet som ble avdekket i tufta. Vollene er sann
synligvis opphoping av masse, fra et sand/grusgolv, 
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under trebenker. Det har med andre ord ikke vært 
tregolv i tufta . De mange små golvlagene i tufta over
lappet hverandre i større eller mindre grad, og inne
holdt stort sett sandholdig humus ulike 
fargenyanser. 

Utenfor tufta, i sør og i vest, lå det to voller 
parallelt med veggrillene. Begge var naturlig dannet. 
I forlengelsen av vollen i sør ble det imidlertid påvist 
at den var "påbygd" med torvstykker. Bygningen 
synes å ha blitt reist i tilknytning til de naturlige vol
lene, for at de skulle gi ly mot vinden . Under 
utgravingene i området syntes vinden oftest å komme 
fra vest, hvilket passer bra med tolkningen av vollene 
som levegger. 

Funn gjort ved metallsøk og i forbindelse med 
undersøkelsen av tufta, omfatter jernfragmenter, 
nagler, spiker, brent leire og brente og ubrente bein . 
Funnene ble stort sett gjort ved opprensingsarbeid 
etter avtorving. Flere av disse funnene er fra nyere 
tid, noen mer nøyaktig datering er vanskelig å gi. 
Biter av brent leire ble funnet både i og i nærheten av 
veggrillene. Dette kan eventuelt settes i sammenheng 
med konstruksjonen av veggene. Espen Finstad 
(1998, 2002:63) nevner for eksempel at leire ble 
brukt til tetningsmiddel i vegger enkelte steder i 
Gudbrandsdalen både i jernalder og middelalder. 
Biter med brent leire er også funnet i flere andre tufter 
på Deset Østseter og Rødseter, og er da gjerne tolket 
i sammenheng med ildsteder. I nabotufta, Tuft 2, ble 
det for eksempel avdekket et leirelag i ildstedet, som 
viser at det i tillegg til steiner har vært en del av opp
byggingen . Funnet av to slaggbiter i Tuft 1 kan trolig 
ses i sammenheng med jernframstillingsplassen J fp . 7 
inne på setervollen. Jernframstillingsplassen og en 
tilhørende kullgrop er datert til AD 1200-tallet. Til 
sammenligning har dateringer av konstruksjons
detaljer i tufta, to av veggrillene, gitt AD 1030-1165 
og AD 1240-128 5 som resultat. Med utgangspunkt 
i en tolkning av en bygningskonstruksjon med ytre 
le-vegger, benker og eventuelt et ildsted, indikerer 
dette en bygning med boligformål. Samtidigheten i 
dateringene gjør det fristende å tolke bygningen som 
et oppholdssted for de som drev med jernutvinning 
på plassen. Dette innebærer da at bygningen sannsyn
ligvis har vært et midlertidig husvære. 

TuFr 2, VESTRE HØYDE 

På vollen vest på Melgårdseter, like nordøst for Tuft 1, 
ble det i forbindelse med registreringene påvist et 
enkeltstående ildsted/mulig rydningsrøys. Et prøve
stikk i strukturen viste kull i toppen (jf NIKUs regi
streringsdatabase). Den påfølgende undersøkelsen 
viste at dette var en midtåre i en tuft. Det ble avdekket 
spor etter vegger i form av steinrekker tolket som spor 
etter en kistemur, tre veggriller/syllstokker og tre 
avtrykk etter syllsteiner. Et inngangsparti kan ha vært 
lokalisert i nordveggen. 

Tufta hadde ytre mål på 4,5x4,5 m (inkludert 
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Figur 237: Melgårdseter. Plantegning av tufter 1-4 på vestre høyde. 
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Figure 237: Melgårdseter. Plan drawing of house platforms 1-4 at the western bank. 
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syllsteinsrekker) og indre mål på 4,0x4,0 m (gulvflate). 
Terrenget helte svakt mot nord, slik at denne delen av 
bygningen lå lavest. Tufta ble undersøkt ved stratigra
fisk graving, samt to sjakter som ble gravd stratigrafisk 
(se fig . 237) . Den ene sjakta, orientert nordvest-sør
øst, ble gravd gjennom ildstedet og ut over veggene. 
Massene fra ildstedet ble såldet underveis . Den andre 
sjakta, orientert nordøst-sørvest, ble gravd for å kunne 
fange opp relasjonene mellom ildstedet, gulvet og en 
mulig inngang i nord (fig. 238) . 

Ildsted 
Ildstedet fremsto som en kvadratisk, gressbevokst for
høyning med en utstrekning på l,5xl,4 m og var ca 
15 cm høyt. Ildstedet og golvflata rundt var dekket av 
et kullag med innslag av humus. I kullaget i ildstedet 
ble det gjort funn av brente bein, grønt glass, jern
fragmenter og et krittpipefragment. Ildstedet var bygd 
opp av steiner, og de fleste var over 20 cm i diameter. 
Flere steiner viste tydelige tegn til varmepåvirkning. 
Foruten steiner, besto ildstedet av flere lag, hvor 
enkelte var humusholdige, og andre inneholdt grus og 
leire. De fleste lagene inneholdt trekull. Mot bunnen 
av ildstedet var det et kompakt rødbrunt lag, som viste 
seg å være brent leire. Leirelaget har trolig hatt funk
sjon som såle for ildstedet. I leirelaget ble det funnet et 
krittpipefragment, hvilket tydet på at ildstedet var 
etterreformatorisk. Under ildstedet var det et tynt kul
lag. Et lignende kullag ble også avdekket i golvflaten 
nord i tufta. 

Vegger, golv og mulig inngangsparti 
Sporene etter den vestlige veggen ble avdekket i form 
av to parallelt liggende steinrekker, ca 1,4 m vest for 
ildstedet. Steinrekkene var til sammen ca 2,0 m lange 
og 1,0 m brede. Steinene var 20-30 cm i diameter. 
Massen mellom steinrekkene skilte seg fra tufta ellers, 
ved at den besto av grus og småstein. De to steinrekkene 
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med grusmasse mellom ble tolket som en form for 
kistemur. Kistemuren kunne ikke følges videre opp til 
det sørvestre hjørnet. Da området sør for muren skilte 
seg ut med flere større steiner enn i tufta for øvrig, kan 
dette være rester etter muren. I nordvest munnet 
kistemuren ut i et avtrykk, trolig etter en fjernet syll
stein. Nordveggen ble tolket ut fra et 20-70 cm bredt 
og 10 cm dypt fyllskift avgrenset av to avtrykk etter 
syllsteiner i nordvest og nordøst. Fyllskiftet inneholdt 
en mørk brun, nesten leirholdig masse. Nedskjæringen 
fremsto som avrundet i formen. Fyllskiftet, eller 
veggrillen, ble tolket som spor etter en syllstokk. 
Veggene mot sør og øst ble tolket ut fra to fyllskift 
som ble antatt å være spor etter syllstokker. Avtrykk 
etter en mulig syllstein avgrenset den østre veggen i 
sørøst. 

Rundt ildstedet lå et lag av kullholdig mørk 
brun humus som var svært fett og leirholdig. Laget 
strakk seg mellom 0,5-1,0 m fra ildstedet og utover 
golvflata. Under dette lå et lag som ble karakterisert 
som et brannlag. Dette laget var avgrenset av veggene 
på alle sider. Laget bestod for det meste av trekull, og 
indikerte at bygningen hadde brent ned. Under kul
laget i nord ble det avdekket ytterligere tre lag: Først et 
mørk brunt, kullholdig humuslag, hvilket kunne være 
rester etter et golvlag. Under dette ble det avdekket 
rødbrun grus, som kan være påført masse for å planere. 
Og til sist, ble det under grusen funnet et brunsvart 
lag i form av en halvsirkel. Laget inneholdt hovedsake
lig trekull, men også noe ubrent tre. Dette laget så ut 
til å være det samme kullaget som ble avdekket under 
ildstedet. Det er vanskelig å si hva dette representerer, 
men det ble antatt å være være søl fra ildstedet. 

Omtrent 1, 1 m utenfor nordveggen lå det rundt 
ti steiner samlet i en kvadratisk form . Steinene syntes 
å være intensjonelt lagt på stedet, som en steinlegging. 
Strukturen ble tolket som mulige rester etter et inn
gangsparti , eventuelt en trapp. Innenfor nordveggen i 

Oppbygd ildsted 
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Figur 238: Melgårdseter. Profil gjennom Tuft 2, ildsted , golv og veggrille, sett mot øst. 
Figure 238: Melgårdseter. Section through Tuft 2, hearth, floor and wall area, seen from the west. 
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tufta var det et avgrenset område med lys brun sand 
og grus, og avtrykk etter fjernet stein. Området kan 
muligens settes i sammenheng med en inngang. 

Funn 
I alt 72 funnposter er registrert i tilknytning til tufta. 
Størstedelen av disse er brente bein og biter av brent 
leire. Dette omfatter også fire funn gjort ved metall
søk over stedet, da utgravingen var avsluttet. 
Metallsøker resulterte i funnet av en synål i ildstedet, 
dessuten bly- og jernfragment. Under opprensing og 
graving av tufta ble det ellers gjort funn av jernfrag
menter, grønne glassbiter, krittpipefragmenter og spiker. 
Det ble dessuten funnet et fingerbøl, uten topp og 
dekorert med et jevnt prikkmønster, som trolig er 
maskinelt preget. D ateringsmessig er funnene 
etterreformatoriske. 

Naturvitenskapelige analyser 

14 C-datering 
Tre trekullprøver er vedartsbestemt og 14C-datert fra 
Tuft 2. Trekull tatt fra veggrillen i nord er vedarts
bestemt til furu og datert til AD 1410-1440 (TUa-
4505). Trekull fra toppen av ildstedet, det vil si kul
laget under det humusholdige øverste laget, er datert 
ril yngre enn AD 1675 (T- 167 18). Trekull fra bunn 
av/eller under ildstedskonstruksjonen, er datert til 
AD 1680-1935 (TUa-4456). Dateringene av ildstedet 
viser ril en siste bruksfase i nyere tid, mens datering 
av veggrillen viser at bygget kan ha blitt reist i sein
middelalderen . Som diskutert i forhold til dateringene 
fra Tuft 1, kan eventuelt en eldre furustokk ha blitt 
brukt som syllstokk, hvilket kan forskyve den øvre 
tidsgrensen for anleggelsen av bygget noe oppover i 
tid. 

Makrofossilanalyse 
To jordprøver som ble tatt ut under graving i ild
stedet, er undersøkt ved makrofossilanalyse (Regnell 
2006) . En prøve (Mp 600519) er tatt fra kullaget 
under ildstedet. En annen prøve (Mp 600859) er tatt 
fra et gruslag i ildstedet. Analysen ga ikke resultat ut 
over at det ble notert at prøvene inneholdt noe tre
kull, røtter, meitemark og insekter. 

Sammenfatning og tolkning 
Et enkeltstående, registrert ildsted var utgangspunk
tet for undersøkelsen som resulterte i avdekking av en 
tuft på stedet. Det ble påvist spor etter vegger i form 
av steinrekker tolket som kistemur i vest, samt tre 
veggriller etter syllstokker og tre avtrykk tolket som 
spor etter fjernede syllsteiner i hjørnene. Et kullag, 
klart avgrenset av veggene, dekket hele golvflata. 
Laget kan vitne om at bygningen har brent ned. 
Hvorfor en vegg er konstruert som kistemur ril for
skjell fra de øvrige, er vanskelig å forklare . Muligens 
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kan dette ha blitt gjort på grunn av nivåforskjeller i 
bakken der tufta står. Det kan ha ligget en syllstokk 
på muren, og syllstokker på bakken i de andre veg
gene. Med utgangspunkt i konstruksjonssporene er 
det nærliggende å tolke bygget som laftet. Det kva
dratiske ildstedet, bygd opp av stein og leire, har stått 
midt i bygget. Lignende ildsteder ble undersøkt ellers 
på Deset Østseter og Rødseter. Også ljørkoia som sto 
nordøs t for feltet, hadde samme type ildsted. 
Funnmaterialet og to av dateringene viser til nyere 
tid. En konstruksjonsdetalj , veggri llen i nord, har 
imidlertid blitt datert til seinmiddelalder. Bygget kan 
ha blitt reist på denne tiden og vært i bruk lenge, til 
det eventuelt har brent ned. Alternativt kan det ha 
stått en bygning på samme sted tidligere. Ildstedet 
peker i retning av et bygg til boligformål, og da kan
skje et midlertidig oppholdssted i form av ei ljørkoie? 

TuFr 3, VESTRE HØYDE 

På samme måte som Tuft 2, ble det etter registrering 
av et enkeltstående ildsted/mulig rydningsrøys avdek
ket en tuft på vollen, Tuft 3. Denne lå rett øst og sør
øst for Tuft 1 og 2. Strukturen som viste seg å være et 
ildsted, fremsto som en gressbevokst forhøyning (jf. 
NIKUs registreringsdatabase). Kull ble funnet ved 
prøvestikking. Ved undersøkelsen av tufta ble det i 
det avdekkede området rundt ildstedet påvist flere 
fyllski ft og fire avtrykk etter stolper eller fjernede syll
steiner (se fig . 237). Fyllskiftene ble på bakgrunn av 
orientering, utstrekning og fyllmasse tolket som spor 
etter golvbjelker og vegger. Fire steiner i utkanten av 
tufta er trolig syllsteiner. 

Tufta hadde ytre mål på ca 7,0x6,0 m (inklu
dert kulturlag, syllsteiner og fyllskift). Tufta ble 
undersøkt ved stratigrafisk graving, samt to sjakter 
som ble gravd stratigrafisk. Sjakt 1, orientert nord
vest-sørøst, ble gravd gjennom ildstedet og i tuftas 
lengderetning. Sjakt 3, også orientert nordvest-sørøs t, 
var gravd tidligere i forbindelse med undersøkelsen av 
Tuft 1. Denne dekket et område mellom tuftene og et 
stykke inn i begge tuftene, for å belyse en mulig sam
menheng mellom disse. 

Ildsted/mødding 
Ildstedet fremsto som en kvadratisk forhøyning over
grodd av gress med en utstrekning på 2,3 m i diame
ter, og ca 40 cm høyt. Plasseringen i tufta var mot det 
nordøs tre hjørnet. Foruten steiner var ildstedet iblan
det fet humus, grus og kullbiter. Flere funn ble gjort 
under graving, deriblant mye brente og ubrente bein, 
biter av grønt glass, krittpipefragmenter, og to slagg
biter. Ved snitting av ildstedet kunne man se i profil 
at det opprinnelig hadde vært mindre, og at det hadde 
"vokst" og seget ut over golvet. På grunn av den fete 
fyllmassen og funnene, ble strukturen tolket som et 
ildsted som på et tidspunkt har gått over til å bli en 
mødding. 
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Figur 239: Melgårdseter. Profil gjennom ildsted i Tuft 3, 
sett mot nord. 
Figure 239: Melgårdseter, Section through the hearch in 
Tuft 3, seen from the south. 

Golvbjelker og avtrykk etter syl/stein eller stolper 
Øst for ildstedet/møddingen tegnet det seg fire sirku
lære fyllskift i bakken, som lå på rekke. Fyllmassen 
besto av humusblandet sand med innslag av trekull. 
Alle hadde en diameter på rundt 30 cm og en dybde 
på 5-10 cm. Fyllskiftene ble tolket som spor etter syll
steiner eller stolper som hadde stått på bakken. 12 
klart avgrensede fyllskift tegnet seg i bakken rundt 
ildstedet (nummerert på plantegningen fig. 237) . 
Åtte av disse var smale, mens fire var brede. Syv fyll
skift lå orientert øst-vest, og fem lå nord-sør. 
Fyllskiftene lå orientert vinkelrett på hverandre. De 
inneholdt sand og mørk brun humus. De smale fyll
skiftene varierte fra 70 cm-4, 0 m i lengde og var ca 
10-20 cm i brede. De brede varierte fra 60 cm -3,0 m 
i lengde og opptil 80 cm i bredde. De smale fyll
skiftene ble tolket som spor etter golvbjelker. 
Fyllskiftene 9 og 11 kan være sporene etter en og 
samme golvbjelke, likt fyllskift 10. Tolkningen av de 
brede fyllskiftene er mer uklar. Disse lå i den ytre 
avgrensningen av tufta, hvor to utgjorde en vinkel og 
markerte det sørøstre hjørnet av tufta, mens de to 
andre lå i sørvestre del av tufta. Det største fyllskiftet , 
1, var 3,0 m langt og 70-80 cm bredt. Dette hadde en 
avgrensning i form av en rett kant på den ene siden , 
og buet på den andre siden. Det er nærliggende å se 
dette fyllskiftet som en gavl. Fyllskift 2 i sør, 50-90 
cm bredt og 1,9 m langt, inneholdt brun humus spet
tet med lysere humus. Dette kan være restene etter en 
torvvegg. Eventuelt kan også de øvrige brede fyll
skiftene 1, 3 og 4, ses i en slik sammenheng. I tillegg 
lå det flere flate steiner som ut fra plasseringen i 
utkantene av tufta, er tolket som syllsteiner. En stein 
på 40 cm i diameter lå i det sørøstre hjørnet, i skjærings
punktet mellom fyllskift 1 og 2. Også i det sørvestre 
hjørnet, ved vestre kortvegg og i nordre langvegg ble 
tilsvarende steiner påvist. 

Bygningens indre mål kan ut fra fyllskiftene 
etter golvbjelker anslås å ha vært ca 7,0 m langt øst
vest og 3,0-5,0 m bredt nord-sør, målt ut fra de 
lengste fyllskiftene og kulturlagets utstrekning. 
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Funn 
I alt 40 funnposter er registrert i tilknytning til tufta. 
I dette inngår 20 funn som ble funnet ved metallsøk 
etter at utgravingen var avsluttet. De fleste av disse 
funnene var spiker og fragmenter av spiker, samt en 
halv hestesko med en søm i. Under opprensingsarbeidet 
etter avtorving og ved graving i ildstedet/møddingen, 
ble det funnet krittpipefragmenter, jernnagler og -spiker, 
tre biter ildslagningsflint, en knapp (kobberlegering), 
biter av tynt, grønt glass samt mye brent og ubrent 
bein. I og ved ildstedet/møddingen ble det ved opp
rensing etter avtorving funnet to biter slagg. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
Fire trekullprøver er vedartsbestemt og 14C-datert fra 
tufta. En prøve fra kullaget i bunnen av ildstedet/ 
møddingen , som representerer ildstedet, er datert til 
AD 1320-1410 (TUa-4454) . Trekull fra det brede 
fyllskiftet 1, i den sørlige kortveggen, er datert til AD 
650-775 (T-16720). Trekullprøve fra det smale fyll
skiftet/golvbjelken 5, sørvest i tufta, er datert til AD 
1400-1435 (TUa-4457) . Trekull fra avtrykk etter en 
av de fire syllsteinene/stolpene øst for ildstedet, er 
datert til AD 1430-1485 (T-17427). 

Makrofossilanalyse 
Tre jordprøver som ble tatt ut under graving av de 
smale fyllskiftene/golvbjelkene i tufta, er undersøkt 
ved makrofossilanalyse (Regn ell 2006). En prøve 
(Mp 600877) er tatt fra fyllskift 10, en annen prøve 
(Mp 600918) kommer fra fyllskift 8, og den tredje 
(Mp 600920) er fra fyllskift 7 . Prøvene inneholdt røt
ter, meitemark og insekter. Med unntak av prøven fra 
fyllskift 10, ble det også funnet trekull. Ut over dette 
ga ikke analysen noe resultat. Ytterligere ni jordprøver 
fra tufta er analysert (Griffin 2006). Dette er prøvene 
Mp 600875-876, 600881-883, 600904, 600906, 
600909 og 600916. I prøven Mp 600906 ble det fun
net forkullede rester av et kreklingfrø, et frø av starr og 
et ubestemt frø. Mp 600909 inneholdt forkullede bar
nålfragmenter av gran og hagleskudd. I prøven Mp 
600916 ble det funnet et forkullet fragment av barnål 
fra gran. Alle prøvene inneholdt ubrent frømateriale, i 
tillegg til meitemarkkokonger, insektrester, røtter og 
trekull. 

Sammenfatning og tolkning 
Før avtorving var kun ildstedet i tufta synlig. Ved 
undersøkelsen ble det påvist 12 fyllskift som tegnet 
seg i bakken rundt ildstedet. De smalere fyllskiftene er 
mest sannsynlig spor etter golvbjelker, mens de bre
dere i utkanten av tufta kan være spor etter vegger. 
Fire steiner i hjørnene er trolig syllsteiner. I tillegg ble 
det avdekket fire fyllskift på rekke øst for ildstedet, 
som trolig er avtrykk etter stolper eller fjernede syll
steiner. Funksjonen til disse er uklar. Det kunne ikke 
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påvises noen konstruksjonsspor som kunne ha sam
menheng med avtrykkene. Golvbjelker som lå inntil 
ildstedet/møddingen, var delvis overlappet av denne. 
Hvorvidt alle disse sporene tilhører den samme 
bygningen, eller om flere bygninger har stått på samme 
stedet, kan diskuteres. Tre av dateringene ligger innfor 
tidsrommet AD 1320-1485, hvor ildstedet er eldst. 
Det brede fyllskiftet i øst er imidlertid datert til 
merovingertid. 

De syv smale fyllskiftene kan ut fra orientering 
og størrelse antas å ha vært golvbjelker i samme 
bygning. Det har dermed vært tregulv i denne byg
ningen . Dateringene fra konstruksjonssporene i form 
av golvbjelke 1 og et stolpeavtrykk, vitner om en byg
ning som eventuelt ble reist på AD 1400-tallet. At ild
stedet har en noe eldre datering, kan vitne om en tid
ligere fase. Bruken av ildstedet som avfallsplass, har 
skjedd i nyere tid, med utgangspunkt i funnene. Det 
knytter seg usikkerhet til hva de brede fyllskiftene 
representerer. Ut fra plasseringen er trolig tre av disse, 
1-3, spor etter vegger, eventuelt torvvegger, eller rester 
etter materiale som veggen eller taket har vært dekket 
med. Steinene tolket som syllsteiner i hjørnene i sør
veggen, har en plassering som bygger opp under at 
fyllskiftene kan være rester etter vegger. Det største 
fyllskiftet, 1, representerer da gavlen i øst. Påført mate
riale i forbindelse med denne veggen, for eksempel 
torv, kan da forklare den eldre dateringen til mero
vingertid. Alternativt kan fyllskift 1 være spor etter en 
eldre aktivitet i området. Dateringen til merovingertid 
peker seg ut som den eldste i sammenheng med under
søkelsen av bosettingsspor både på Deset Østseter og 
Rødseter. Om det har stått flere bygninger her på ulike 
tidspunkt, får bli et åpent spørsmål. Konstruksjons
sporene og dateringene åpner for ulike tolkninger. 
Bygningen som har hatt både ildsted og tregolv, peker i 
retning bolighus. Om oppholdet har vært av lengre eller 
midlertidig karakter, er uvisst. Flere av funnene som ble 
gjort i tufta, er etterreformatoriske, men det er ikke 
mulig å gi en nøyaktig datering. Muligens kan en halv 
hestesko ha en eldre datering. To slaggbiter ble funnet 
under opprensing i tilknytning til ildstedet/møddingen. 
Ut fra slaggets funnkontekst og tuftas dateringer, er 
det vanskelig å se noen relasjon til jernframstillings
plassen J fp. 7 inne på setervollen. 

TUFf 4, VESTRE HØYDE 

Rett nord og vest for Tuft 1 og 2 var det registrert en 
rydningsrøys, bevokst med gress. Røysa var 1,7 m i 
diameter og 25 cm høy (jf NIKUs registreringsdata
base). Strukturen ble undersøkt ved snitting den første 
gravesesongen, 2003. Etter avtorving viste det seg at 
den var dekket av et mørkt, kull- og sandholdig 
humuslag, opptil 20 cm ryke. Profilen viste enkelte 
steder humus med innslag av brent leire. I bunnen var 
det et kullag, ca 2-3 cm rykt. Strukturen inneholdt en 
del mindre stein, gjennomgående knyttnevestor. 
Enkelte av steinene var skjørbrente. Etter undersøkelsen 
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ble strukturen tolket som et mulig ildsted og mød
ding, siden innholdet av humus og brent leire kunne 
ryde på at bygningsrester også var dumpet her. 

En videre undersøkelse ble foretatt i tilknytning 
ril røysa/møddingen i 2004. Det ble da renset opp et 
område rundt strukturen. Dette resulterte i at en golv
flate kom til syne. Undersøkelsen kunne konkludere med 
at det hadde stått en bygning på stedet. Avgrensningen 
på tufta ut fra golvlaget, er anslått til 4,7x4,5 m. Det 
ble ikke funnet spor etter vegger (se fig. 237). 

Funn 
Det er registrert 16 funnposter i tilknytning til golv
laget og ildstedet/møddingen. Tre funn fremkom ved 
metallsøk. Metallfunnene består av to hekter, en synål 
og et jernfragment. Øvrige er krittpipefragmenter og 
biter av brent leire og bein. 

Naturvitenskapelige analyser 

14 C-datering 
To kullprøver fra tufta er vedartsbescemt og 14C-datert. 
Trekull fra bunnen av ildstedet/møddingen har fått 
datering til AD 1305-1440 (T-16717), og en trekull
prøve tatt under en stein i golvet, er datert til AD 
1435-1455 (TUa-5084). 

Pollenanalyse 
En pollenprøve (Pp 600373) tatt ut fra bunnen i pro
filen gjennom ildstedet/møddingen, ble sendt til ana
lyse. Prøven inneholde svært lite pollen og ble ansett 
ubrukbar til tolkning (Solem 2006) . 

Osteologisk analyse 
Fra ildsteder/møddingen ble det samlet opp brente 
bein, 13,0 g til sammen, for osteologisk analyse. Etc 
bein ble identifisert som sau/geit, og fire andre bein 
stammet fra ubestembare pattedyr. To av de sistnevnte 
kunne eventuelt være pattedyr på størrelse med svin 
og sau/geit (Hufthammer 2005) . 

Sammenfatning og tolkning 
Den opprinnelig registrerte rydningsrøysa, ble ved den 
første undersøkelsen omdefinert til rydningsrøys/ mød
ding, og ved videre undersøkelse definert som et ild
sted med en overliggende mødding. Det kunne ikke 
påvises noen tydelig form for oppbygning av ildstedet, 
men bitene av brent leire har trolig inngått i ildsceds
konscruksjonen, for eksempel som i Tuft 2, hvor et 
leirelag i bunnen av ildstedet trolig har hatt funksjon 
som såle. Bygningens antatte størrelse og en golvflate 
uten opphopede kulturlag, same ildsted, kunne tyde på 
en laftebygning med tregolv, og en funksjon som 
bolig, kanskje ril midlertidige opphold. 

TUFf 5, VESTRE HØYDE 

I hellingen sør for tuftene 1-4 var det registrert en 
rydningsrøys, 2,3 m i diameter og 35 cm høy. Røysa 
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ble snittet maskinelt, dokumentert og 14C-datert i for
bindelse med NIKUs registreringer og forundersøk
elser i området. Trekull fra bunn av røysa ble datert til 
AD 1450-1640, seinmiddelalder (Ris bøl et al. 
2001:75, 2002a:61). Da det ble reist tvil om struk
turen var en rydningsrøys, ble den undersøkt på nytt 
ved snitting første gravesesong. Undersøkelsen resul
terte i at den ble tolket som en mødding/mulig ryd
ningsrøys. Møddingen ble gjenstand for ytterligere 
undersøkelser i 2004. Området rundt møddingen ble 
renset opp, hvilket resulterte i påvisning av en tuft på 
stedet. Møddingen/rydningsrøysa ble definert som et 
ildsted med overliggende mødding. Tuftas ytre mål 
ble anslått til 7,4x6,8 m på bakgrunn av tolkningen av 
en vegg i vest, mulig vegg i sør og et mulig hjørne i 
nordøst. Tuftas indre mål, basert på utbredelsen av et 
fett kulturlag, tilsvarende golvflata, var 5,0x5,0 m . Vest 
for veggvollen var det en nedgravning, muligens en 
naturlig grop, med kulturlag. Tufta ble undersøkt ved 
stratigrafisk graving og graving av til sammen fem 
sjakter, for å identifisere lag og konstruksjonsdetaljer. 

Ildsted/mødding 
Ildstedet/møddingen inneholdt steiner i underkant av 
20 cm i diameter og var humusblandet. Et øvre lag 
kunne skilles ut med humus og stein. Under lå flere 
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lag, de fleste mørk brune humuslag med innslag av 
kull. I et av lagene ble det funnet brent leire. Flere steiner 
i strukturen var skjørbrente. Det kunne ikke observeres 
noen tydelig form for oppbygning i det som var igjen 
av ildstedet. I profilen i sjakt 1 kunne det observeres et 
markert brudd i et 20 cm tykt utvaskingslag, sør for 
ildstedet/møddingen. Det er uklart om dette er resultat 
av menneskelig aktivitet eller for eksempel et rotvelt. 
Gropa eller nedgravningen var fylt med steiner, derav 
noen skjørbrente, samt kull. 

Figur 241: Melgårdseter. Ildstedet i Tuft 5 (profi l 1 jf. fig. 
242). Profil sett mot nord. 
Figure 241: Melgårdseter. The hearth in Tuft 5 (section 1, 
fig. 242). Section seen from the south. 

Figur 240: Melgårdseter. Tuft 5 under utgravning. Ildstedet ses til høyre og golvlaget/kulrurlaget, hvor dec er gravd sjakrer, til 
venstre. Oversikt moe vest. 
Figure 240: Melgårdsecer. Tuft 5 during excavacion. The hearth is seen co the right and che floor area co che lefr. View from che east. 
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Vegg-er 
Bare den vestre veggen kunne påvises med sikkerhet. I 
det høyereliggende området i nord har veggen trolig 
stått på bakken. Spor etter denne var trolig fjernet ved 
avdekking. På grunn av den maskingravde sjakta i for
bindelse med NIKUs undersøkelse av en mulig 
rydningsrøys, var den østre delen av tufta fjernet. Det 
kan kanskje dreie seg om halve bygningen. I sør var 
det et område som ble tolket som en mulig vegglinje. 
Høydeforskjellen gjør det nærliggende å anta at det 
har vært syllsteiner her. Vestveggen ble tolker ut fra en 
voll (se profil 2, fig 243) . Veggen ble tolket ut fra et 
klart avgrenset lag (L2) med omrotet, rødbrun, 
humusblander sand og grus, som lå i kanten av vollen 
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i vest. Dette laget var lengst vest avgrenset av et kuturlag 
(Ll) , som eventuelt kunne være rester etter en delvis 
nedgravd trekonstruksjon. Tilsvarende lag med rød
brun fyllmasse og markerte nedgravingskanter, ble også 
påvist i forbindelse med Bygningsspor 8, 9, 11 og 12. 

Kulturlag og golv 
Under arbeidet på Deset Østseter viste forekomsten av 
kulturlag seg å være en sjeldenhet. Det ble naturlig 
nok viet oppmerksomhet da det ble avdekket kultur
lag i Tuft 5. Kulturlaget, som ble tolket som golvflate, 
besto av flere lag sand og silt med varierende farge
nyanser over et fett, humusholdig bunnlag. Da 
bygningen var lokalisert i en svak helling, er det 
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Figur 242: Melgårdserer. Plantegning av Tuft 5. 
Figure 242: Melgårdseter. Plan drawing from Tufr 5. 
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nærliggende å tro at den har hatt et tregolv. Det fete 
laget i bunnen kan ha blitt dannet ved organisk avfall. I 
profilen i sjakt 3 kunne det under kulturlager observeres 
et urvaskingslag. Dette fremsto som tredelt i forhold ril 
farge og struktur. Forskjellene kan trolig forklares ut fra 
forskjeller i de overliggende lagene. På profilregningen 

(profil 2, fig. 243) Kulturlaget (L7 på regningen) kan 
tilsvare øvre del av et golvlag, og et lag med grå sand, 
bunnen av dette. Avgrensningen av et tregolv tilsvarer 
da steiner i vestre del av L8 og den nesten loddrette 
kanten mot L7. Rødbrun humusholdig sand kan være 
rester etter et fundament til en veggfast benk. 
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Figur 243: Melgårdseter. Profil 2 og 3 i Tuft 5 (jf. fig. 242) , tegner mot nord. 
Figure 243: Melgårdseter. Section 2 and 3 through Tuft 5 (see fig. 242), seen from rhe south. 
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Figur 244: Melgårdserer. Profil 4 i Tuft 5, regner mot øst. 
Figure 244: Melgårdserer Section 4 in Tufr 5, seen from the west. 
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Funn 
Det er registrert 27 funnposter i forbindelse med 
undersøkelsen av tufta, derav ble tre funn gjort ved 
metallsøk. Første gravesesong ble 11 av funnene gjort 
i ildstedet/møddingen i forbindelse med snitting av 
denne. Funnmaterialet besto av biter med brent leire, 
brente bein, del av kjetting og et jernfragment. De 
øvrige 19 funnene som fremkom ved påfølgende 
utgraving, omfattet krampe av jern, spiker, krittpipe
fragmenter, samt flere biter med brent leire og brente 
bein. Materialet viser til nyere eid, mens en hestesko
søm, funnet rett sør for tufta, kan være fra 
middelalder. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
Tre kullprøver er vedartsbestemt og 14C-dacert fra Tuft 
5. To kullprøver er tatt fra golvlaget. Disse er datert ril 
AD 1435-1630 (T-17430) og AD 1515-1655 (T-
17432). Kullprøve fra bunnen av ildsteder/møddin
gen er datert til AD 1450-1640 (TUa-2814). Denne 
ble datert i forbindelse med NIKUs forundersøkelser i 
området (Risbøl et al. 2002a:61). 

]ord-mikromorfologisk analyse 
Jord-mikromorfologisk analyse er utført av ett tynn
slip (Mm 601999) av sedimentprøve fra profil 3 
(Sageidet 20066). Prøven ble tatt ut vest for ildste
der/møddingen i Tuft 5, ca 1 cm under overflaten, og 
1-10 cm dypt (fig. 243, profil 3). Tynnsliper viste en 
todeling med en porøs nedre del og en mer kompakt 
øvre del. Mellom disse var det et diffust avgrenset og 
omrotet lag med mye trekullpartikler. Prøven viste 
påvirkning av utvasket leire og jern. Forekomsten av 
silt- og leirebelegg rundt mineralkornene, tydet på at 
materialet ikke var formet in situ, men deponert og/ 
eller sterkt omrotet. Det ble gjennom tynnsliper 
påvist flere trekullpartikler, enkelte små biter av 
slagg, fragmenter av brent jord og mye rester av ned
brutt plantemateriale. Materialet i den øvre delen 
inneholdt mange røtter, som kan være årsak til omroting 
av materiale i senere tid. Den løse nedre delen av 
prøven viste at det sannsynligvis har vært et sammen
hengende hulrom her, i form av en fordypning eller 
en liten grop. Laget mellom nedre og øvre del, med 
omrotet og nedbrutt materiale, kan opprinnelig ha 
vært tremateriale som har dekket fordypningen, og 
en nærliggende tolkning er at dette representerer et 
tregolv. Trematerialet synes over tid å ha dekket over 
fordypningen i forhold til det øvre kompakte mate
rialet, men etter nedbrymings- og omrotingsprosesser 
har dette trolig føn til at dette skillet har rast sammen. 
Vertikale hulrom med sprekker kan styrke en slik 
tolkning. I fordypningen har det da samlet seg mate
riale fra ulike aktiviteter ovenfra, kanskje også mate
riale fra ildsteder/ møddingen. 
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Pollenanalyse 
En pollenprøve (Pp 600375) tatt ut fra bunnen i pro
filen gjennom ildstedet/møddingen er analysert 
(Solem 2006). Prøveinnholdet vimet om et beitet 
område nær skog, men ikke dyrking. Granpollen ble 
ikke funnet, hvilket kan skyldes en tilfeldighet. 
Kullstøv av brent furu ble påvist ellers i prøven. 
Kullprøve fra samme kontekst er datert til AD 1450-
1640 (TUa-2814) . 

Makrofossilanalyse 
Tre jordprøver tatt ut under graving i tufta, er under
søkt ved makrofossilanalyse (Regnell 2006, Griffin 
2006). Den ene prøven (Mp 601606) er tatt fra golv
flaten . I prøven ble det funnet et korn av ubestemt 
type, et korn av rug og et korn av bygg (agnekledd) . I 
tillegg ble det funnet 17 frø av gress, 2 frø av mure og 
5 frø av starr. Trekull og noe brent leire ble ellers påvise 
i prøven (Regnell 2006) . Regnell noterer at denne 
prøven skilte seg ut blant prøvene han har analysere fra 
Deset Østseter, ved et vesendig innhold av frø. Det er 
kun i denne prøven at korn er påvist. Gressfrøene kan 
representere flere arter. Frøene av mure og starr lot seg 
ikke typebestemmes nærmere. Mure er imidlertid en 
vanlig plante på næringsrik og erodert kulturmark, 
mens starr vokser i fuktige områder. Samlet sett fore
slår Regnell at frøene fra Tuft 5 kan representere et 
beite- eller engområde (Regnell 2006). Den andre 
prøven (Mp 601657) ble tatt fra et gråbrunt sandlag 
under golvlaget i tufta. Den tredje prøven (Mp 
601656) ble tatt fra kulturlaget, det vil si golvlaget, 
over prøven Mp 601657. Ingen forkullede planteres
ter ble påvist i prøvene (Griffin 2006). 

Osteologisk analyse 
Fra ildstedet/møddingen ble det under graving samlet 
opp brente bein, 52,0 g til sammen, for osteologisk 
analyse. To bein ble identifisert som storfe. Syv bein
fragmenter stammet fra ubestembare pattedyr, hvorav 
to var på størrelse med sau/geit eller mindre 
(Hufthammer 2005) . 

Sammenfatning og tolkning 
Videre undersøkelser førte til at den opprinnelig 
registrerte rydningsrøysa ble omdefinert til et ildsted 
med en overliggende mødding, og at det hadde stått 
en bygning på stedet. Vestveggen ble tolket ut fra et 
klan avgrenset lag med omrotet, rødbrun, humus
blandet sand og grus i kanten av vollen. Tilsvarende 
lag med rødbrun fyllmasse og markene nedgravings
kanter ble også påvist i forbindelse med vegglinjer flere 
andre undersøkte bygninger. Med utgangspunkt i ild
stedet og akkumulerte kulturlag, er det nærliggende å 
tro at dette har være en bygning ril boligformål. 
Dateringene fra tufta, som delvis overlapper hveran
dre, ligger innenfor perioden AD 1430-1665. 
Funnmaterialet henspeiler på nyere tid, mens en 
hesteskosøm eventuelt kan være av middelaldersk type. 
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TuFI 14, ØSTRE HØYDE 

På den østre vollen, rett sør for et sauefjøs, ble det i 
forbindelse med registreringene påvist et oppbygd ild
sted og mulige syllsteiner (Risbøl et al 2001:72, 83). 
Den påfølgende undersøkelsen resulterte i at det ble 
påvist en tuft på stedet. I tillegg til det oppbygde 
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ildstedet ble det avdekket en nedgravning, fire mulige 
stolpehull og kulturlag. Søndre del av tufta var bone 
på grunn av en vegskjæring som gikk her. Tufta ble 
undersøkt ved å rense opp og dokumentere profilen i 
vegskjæringen (se fig . 246), samt å grave tre sjakter. 
Ingen sikre vegglinjer kunne påvises. Rundt ildstedet 
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Figur 245: Melgårdseter. Plantegning av Tuft 14 og Bygningsspor 15. (Stående bygninger/fjøs i grått) . 
Figure 245: Melgårdseter. Plan drawing from Tuft 14. (Buildings/farm houses are marked in grey). 
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lå det et humusholdig kulturlag med en utstrekning 
på 4 ,3x l, l m, og en tykkelse på 5-10 cm. På bakgrunn 
av tolkning av området i plan og profil , ble det anslått 
at bygningen kan ha hatt en ytre utstrekning på 
6,2x5,2 m. De fire mulige stolpehullene varierte i stør
relse fra 30-50 cm i diameter, og 5-10 cm i dybde. 
Fyllmassen besto av noe fet, humusholdig, kull
blandet sand. I en nedgravning med ukjent funksjon 
nær ildstedet, ble det funnet never. Området kan 
eventuelt tilsvare en vegglinje. Stolpehullenes plas
sering ga ikke nærmere informasjon om planløsning 
for bygningen. Hvorvidt de har hatt noen funksjon i 
selve bygningskonstruksjonen, er uvisst. 

Ildsted 
Ildstedet lå i kant med vegskjæringen i sør. Det var til
nærmet rektangulært med en utstrekning på l,4xl,3 
m, og en høyde på ca 20 cm. Ildstedet var bygd opp av 
steiner med en diameter på 15-17 cm. Det ble imid
lertid ikke funnet kull eller skjørbrente steiner i ildste
det, og tolkningen av strukturen som et ildsted, ble 
gjort på bakgrunn av form. Konstruksjonsmessig 
kunne det sammenlignes med ildstedet i Tuft 2 på den 
vestre vollen. I og under ildstedet i Tuft 14 var det et 
brunt humusholdig lag som lå over et fett, humusholdig 
flersjiktet lag med silt. En liten kullkonsentrasjon 
under dette ble satt i sammenheng med aktivitet forut 
for ildstedet. 

Funn 
I alt 21 funnposter er registrert i forbindelse med tufta. 
Dette omfatter gjenstander som sannsynligvis hører 
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hjemme i nyere tid: Industrielt produert spiker, stål
tråd, hestesko og -sømmer, keramikk samt to hæljern. 
Hva som syntes spesielt, var at det ikke ble funnet 
krittpiper. Dette hadde blitt funnet i alle andre ild
steder i tufter på Melgårdseter. Muligens kan ildstedet 
være eldre eller yngre enn bruken av krittpiper. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
To trekullprøver og en neverprøve er 14C-datert i for
bindelse med tufta. Neverprøve fra mulig stolpehull 
ved ildstedet er datert til yngre enn AD 1685 (T-
17429), mens trekull fra mulig stolpehull i eller uten
for tufta i nordvest, er datert til AD 1310-1405 (TUa-
5090) . Trekull fra kulturlaget i utkanten av ildstedet, 
er datert til yngre enn AD 1665 (TUa-5086). 

Makrofossilanalyse 
En jordprøve tatt ut under graving i tufta, er under
søkt ved makrofossilanalyse (Griffin 2006). Prøven 
(Mp 601228) ble tatt ut fra nedgravningen som inn
holdt never, nordøst for ildstedet. Det ble ikke funnet 
forkullede planterester, men noen ubrente frø og fruk
ter ble påvist. 

Sammenfatning og tolkning 
Deler av tufta var avskåret på grunn av vegskjæringen i 
sør, og ingen sikre vegglinjer ble påvist ved undersøkel
sen. De fire mulige stolpehullenes eventuelle sammen
heng eller funksjon med bygningen, er også uklar. 
Ildstedet viste ikke tegn på at det var brukt som ildsted, 

Eld stad r-- ~ 
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Siltig sand, grå-gråbeig 

Humbs silt, brun (ev. tr Fbrkolnad torv 
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Figur 246: Melgårdseter. Profil gjennom ildstedet i Tuft 14, tegnet mot nordvest. 
Figure 246: Melgårdseter. Section through the hearth from Tuft 14, seen from the south east. 
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men ble tolket som dette på bakgrunn av fo rm og opp
bygging. Funnmaterialet og to av dateringene indike
rer at bygningen er etterreformatorisk. Det er uklart 
om eldste dateringen kommer fra en kontekst som kan 
tilskrives tufta eller annen aktivitet i området. På bak
grunn av det fragmentariske materialet, kan ikke 
bygningens konstruksjon eller funksjon faststi lles. 

TUFT 17, ØSTRE HØYDE 

Tufta var tidligere påvist ved NIKUs registreringer. 
Den fremsto som en markert terrasse rett nedenfor og 
øst for seterstua på den østre vollen (Risbøl et al. 
2001:72, 83). Etter avdekking av området ble det 
blant annet funnet en del treverk, samt hermetikk
bokser. Etter informasjon fra lokal kjentmann AlfBergset, 
hadde det stått et grisefjøs på stedet. Undersøkelsen 
ble avsluttet etter denne informasjonen . 
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Sporene etter denne bygningen ble definert med 
utgangspunkt i tre steinsamlinger, som kunne være 
spor etter tre syllsteinsrekker. Et område som syntes 
ryddet i den ellers så steinete bakken, ble skilt ut som 
mulig golvflate. To fordypninger ble tolket som 
avtrykk etter stolper eller steiner. Utstrekningen på en 
mulig bygning på seedet ble anslått til 7,9x6,0 m i ytre 
mål på bakgrunn av de mulige syllsteinsrekkene, og er 
indre mål på 6,3x5 ,1 m, ur fra den ryddede, sandhol
dige flata. I forb indelse med NIKUs forundersøkelser 
var det tidligere gravd en sjakt med maskin i området, 
hvilket hadde ført til at deler av bygningsspor i øst var 
blitt fjernet. Området ble undersøkt ved graving av 
golvflata og en sjakr gjennom denne. Ingen kulturlag 
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Figur 247: Melgårdseter. Plantegning av Bygningsspor 6, 7 og 9. 
Figure 247: Melgårdseter. Plan drawing ofbuilding remains 6, 7 and 9. 
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ble avdekket. Graving av sjakter i forbindelse med de 
tre mulig vegglinjene med sreinsyll, ga ikke ytterligere 
informasjon. De to avtrykkene etter mulige stolper 
inneholdt en fet humusblandet masse i flere sjikt, og 
hadde en diameter på 30-40 cm og en dybde på inntil 
25 cm. Alternativt kan dette være organisk masse som 
har samler seg i avtrykk etter steiner som har blitt fjernet. 
Avtrykkene var lokalisert inntil vegglinjene i hen
holdsvis nord og sør. Funksjonen til de eventuelle stol
pene eller steinene, er uviss. Det ble gjort ett funn av 
ny dato under gravingen. Dette var en bit av fajanse 
med hvit glasur. Bygningen ble tolket som en lafte
konstruksjon på syllsreiner, og har trolig hatt et tre
golv på den ryddede flata. Bygningen kan ha hatt en 
funksjon som uthus. 

14C-datering og vedartsbestemmelse 
En kullprøve er vedartsbestemt og 14C-datert fra 
Bygningsspor 6. Denne ble tatt ut fra fyllmassen i 
avtrykket etter en stolpe eller stein inntil veggen i nord
øst. Vedartsbestemmelsen viste furu, bjørk og ask, og 
dateringsresultatet var AD 1165-1230 (TUa-5078). 

BYGNINGSSPOR 7, VESTRE FLATE 

Bygningsspor 7 ble avdekket i forbindelse med under
søkelsen av Bygningsspor 6. Sporene var forstyrret av 
Bygningspor 6 og den ovenfor nevnte sjakta fra for
undersøkelsene (fig. 247). I tilknytning ril det sørøstre 
hjørnet av Bygningsspor 6, ble det påvist en vinkelrett 
rekke med steiner som kan ha være et hjørne i form av 
syllsreiner til en eldre bygning. Et steinskodd stolpe
hull som var 60 cm i diameter og inntil 12 cm dypt, lå 
sør for og i forlengelsen av syllsteinene. Dette inne
holde en fet, humusholdig masse. En spiker ble funnet 
i massen. Det er uklart om stolpehullet har hatt noen 
relasjon til bygningen. Bygningens utstrekning er 
usikker, men ut fra de bevarte sporene er den anslått 
ril 3,3x3,0 m. Der ble ikke funnet trekull ril 14C-date
ring ved undersøkelsen. Det er ikke mulig å si noe om 
bygningens funksjon på bakgrunn av de fragmenta
riske restene. En forsøksvis tolkning av konstruksjonen 
antyder et laftebygg som har stått på syllsteiner. 

BYGNINGSSPOR 8, VESTRE FLATE 

Bygningssporene ble avdekket i form av en rektangulær 
vollformasjon. Vollen var 08,-3,0 m bred og inntil 40 
cm høy, og ble tolket som en veggvoll. Etter snitting 
av vollen viste det seg at den var lagt opp med flere 
ulike lag fyllmasse, som humusholdig sand og grus i 
flere fargenyanser, også kullblandet sand. En delvis 
gjenfylt grop ble påvist innenfor veggvollen. Gropa 
hadde en utstrekning på ca 1,9x2,6 m og var fylt med 
innrast masse, for det meste stein og et humusholdig 
kulturlag. Over dette lå et kullag med skjørbrent stein. 
Gropa ble tolket å ha hatt en funksjon som et ned
gravd oppbevaringssted, nærmere bestemt en kjeller
grop. Den ble undersøkt ved stratigrafisk graving, der
etter ble en sjakr gravd gjennom gropa. Kullaget over 
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gropa var sannsynligvis rester etter at avfall har blitt 
brent på stedet etter at kjellergropa ble overlatt. 
Steinene som utgjorde det meste av fyllmassen i gropa, 
kan eventuelt ha tilhørt en kantsetting i gropa. 
Veggvollen var mest markere i nord. På samme måte 
som i Tuft 5, ble det observere et parti med rødbrun 
fyllmasse i vollen. En lomme med urvaskingslag ble 
påvist i vollen. Om dette er en "rakdryppsformasjon" 
er imidlertid tvilsomt, i og med at den lå i veggvollen. 
En mulig forklaring kunne være at det har stått en byg
ning ril på stedet. Utvaskingslaget kan da ha ligget på 
utsiden av nordveggen, mens den rødbrune fyllmassen 
kan ha hatt sammenheng med en annen bygning. Den 
vestre veggens avgrensning ble tolket ut fra et brudd i 
det opprinnelige utvaskingslaget i forhold til rødbrune 
fyllmasser i utkanten av vollen. En lomme med 
urvaskingslag som kan ha blitt dannet ved takdrypp, lå 
i utkanten av den rødbrune fyllmassen. Utstrekningen 
på bygningen ble med utgangspunkt i veggvollen 
anslått ril et ytre mål på 7,5x7,0 m. 

Funn 
Der ble registrert 8 funnposter i forbindelse med 
undersøkelsen. Materialet omfatter spiker og kera
mikk fra nyere tid. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
To kullprøver er vedartsbestemt og 14C-datert fra 
bygningssporene. Trekull tatt fra en linse med torv 
mellom veggen og utvaskingslaget i den nordre vegg
vollen, er datert ril AD 1400-1420 (TUa-5079). 
Torvlinsa representerer trolig gammel markoverflate. 
Trekull tatt fra kulcurlag/kullblandet sand i kjeller
gropa er datert ril AD 1320-1410 (TUa-5076). 

Makrofossilanalyse 
En jordprøve (Mp 601237) tatt ut fra fyllmasser i 
veggvollen er undersøke ved makrofossilanalyse 
(Regnell 2006). Det ble ikke påvist noen planterester 
i prøven. 

Sammenfatning og tolkning 
Bygningssporene besto i en rektangulær vollformasjon 
hvor veggene kan ha stått på vollene. Det ble også 
diskutert muligheten av at det kunne ha stått ro 
bygninger på stedet. I det undersøkte området ble det 
påvist en sentral nedgravning som kan ha fungert som 
kjellergrop. Trolig har det ligget et tregolv over gropa. 
Da det ikke ble påvist noe ildsted, kan bygningen 
eventuelt ha hatt funksjon som et uthus. 

BYGNINGSSPOR 9, VESTRE FLATE 

Sporene etter denne mulige bygningen fremkom etter 
avtorving av en voll, som kan ha utgjort en veggvoll, 
et forsenket golvareal, en nedgravning, enkelte steiner 
samt en "rakdryppsformasjon" (fig. 247). Bygningens 
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Figur 248: Melgårdserer. Plancegning av Bygningsspor 8 og 13. 

Figure 248: Melgårdserer. Plan drawing from bui lding remai ns 8. 

Profil 2 (mot VNV) 

Profil 3 (mot 050) 

0,Sm 

r- Vaggvall 

Vagg? 
17 

C 

□ Torv och humos sand 
gråsvart, kolbitar på ett kollager. 

Ka llargrop 

Fyllning / Omrort, linser med 

•' 

■ Aldre markyta? 
svart humtist organiskt lager 

Fylln ing 
I A morkt rodbrun sand med grus 

B brunsvart humos sand med inslag av kol 
C svartbrun sand, grus och kol 

~ 
brunflack ig sand, grus 
rtidbrun, latt humtis sand med grus 
morkbrun humos sand, kol, grus, småsten 

Omrorda massor 
D gråsvart finkorningsand med in slag av kol 
D ljus sand med enstaka rod bruna linser 

Figur 249: Melgårdseter. Profil 2 og 3 gjennom Bygningsspor 8. 
Figure 249: Melgårdseter. Section 2 and 3 through building remains 8. 

• 
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10 M 

0,5 m 

□ Urlakning 
ljut gulvit sand 

"' 
' .., .41 

□ Botten 
brunsva rt minera lhaltig moran 

m Sten 
t;.:_.j Sten saknas 
IR'Pl Kolprov 
L..IJJ Provets placering 
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Bygn.spor 8 

Profil 1 (mot N) 

Profil 4 (mot S) 

1 m -,-------------_-:_-:_-_-_-_-_---- Bygn.sporll-8-----
0 r-- Vaggvall 

□ Torvoch 
merkgrå humes sand 

Fyllning fvl Sten 
c:;J Sten saknas 

Urlakning 
c:;J vi t-beige sand, grus 
~ vitsandoch grus D Botten 

i 
redbrun, humes sand, grus, småsten 
redbrun, humes kolblandad sand 
ljusred-gul humes sandig silt, svartbruna linser 
beige, gulbrun och gråbrun humes sand i Makroprov 

Provets placering 
Humesa svarta linser 

Figur 250: Melgårdseter. Profil l og 4 gjennom Bygningsspor 8. 
Figure 250: Melgårdseter. Section I and 4 rhrough building remains 8. 

utstrekning er på bakgrunn av dette anslått ti l 7,6x3,5 
mi ytre mål, og 7,4x2,7 mi indre mål. Undersøkelsen 
ble innledet med graving av en sjakt parallelt med 
vollen, deretter ble nedgravningen snittet i to retninger. 
Sistnevnte var 1,4-1,5 mi diameter og inntil 10 cm 
dyp, og lå sentrale i tufta. Nedgravningen inneholdt 
et fett, humusholdig kulturlag og en kull inse i bun
nen. En tydelig nedgravningskant og rødbrune fyll
masser ble påvist i vollen, det vi l si den søndre veggen. 
I den nordre veggen ble et parti med ucvaskingslag 
påvist. Dette var 35 cm i diameter og 23 cm dypt, og 
kan ha blitt dannet i forbindelse med takdrypp. 
Enkelte større steiner nær bygningssporene kan eventuelt 

ha inngått i konstruksjonen . 12 funn ble gjort i og 
ved bygningssporene, blant annet to nøkler, en knapp 
og spiker. Funnmaterialet gir ingen holdepunkter for 
en eldre datering. Nøklene er trolig yngre enn AD 
1600. På bakgrunn av de sparsomme sporene, er det 
vanskelig å si noe nærmere om bygningens konstruk
sjon eller funksjon. 

14C-datering 
En trekullprøve er vedartsbestemt og 14C-datert fra 
kullinsen i bunn av nedgravningen. Dateringsresultatet 
var AD 1210-1270 (TUa-5087). Nedgravningens 
funksjon er uviss . 

i 
Vaggvall -~-- Nedgravning ---, Takdropp 

□ 
■ 
~ 

lm 

Torv och 
merkgrå, hum es, sand, silt och grus 

Kulturlager? 
merkt gråbrun humes sand, silt, grus 

Fyllning/Omrerda massor 
ljust redbrun, humes sand, si lt, grus och småsten 

□ Urlakning 
vit sand, silt, grus 

□ Botten 
vanerande farger, m1naralhalt1g moran 

m Sten 
~ Sten saknas 

Figur 251: Melgårdseter. Profil gjennom Bygningsspor 9, tegnet mot sørvest. 
Figure 251: Melgårdseter. Seccion drawing from building remains 9, seen from the north east. 
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BYGNINGSSPOR 10, VESTRE FLATE 

Bygningssporene besto av to voller tolket som vegg
voller, en mulig golvflate, ett torvlag og to mulige 
"takdryppsformasjoner". Enkelte steiner i området 
kan ut fra plasseringen ha hatt funksjon som syll
steiner. Ut i fra dette ble bygningen anslått til et ytre 
mål på 6,3x4,5 m, og et indre mål på 3,6x0,8m. 
Vollene lå vinkelrett på hverandre, og var henholdsvis 
4,3xl ,2 m og 2,9x2,3 m lange, og ca 15 cm høye. 
Massen i vollene besto av omrotet, rødbrun sand og 
grus. Golvflata lå som en forsenkning mellom vollene, 

Bygningsspor 10 
' 

Figur 252: Melgårdseter. Plantegning av Bygningsspor 10. 

5 
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og var delvis dekket av nedraste fyllmasser fra den ene 
vollen. Det ble gravd en sjakt gjennom vollene og 
golvflata. Profilen ga imidlertid ikke ytterligere 
informasjon om eventuell bygningskonstruksjon. To 
konsentrasjoner med utvaskingslag, ca 45 cm i dia
meter og 20 cm dype, kan være resultat av takdrypp. 
En av disse konsentrasjonene lå i tilknytning til den 
nordre veggen. Det ble ikke funnet organisk materiale 
til 14C-datering. Ni funn ble gjort ved undersøkelsen. 
Dette inkluderer spiker, et dørhåndtak og biter av 
grønt glass, som alle kan plasseres i nyere tid. Det er 

\ .-

10 M 

Figure 252: Melgårdserer. Plan drawing from building remains 10. 
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Våggvall r- Våggvall 

I Vågg? I r Nedgråvning 7 I Takdropp I 

□ Torvoch 
merkbrun, humes sand 

Fyllning / Omrerda masser 

Urlakning 

E3 ljusgrå-vit sand 
grå-merkgrå sand 

Botten D ljust redbrun sand, grus, småsten 
~ redbrun sand, grus, småsten 
r,;;=] Sten 
t;,J Sten saknas 

D merkt redbrun sand, grus, småsten 
D grågren, mot botten redbrun sand, grus 

Figur 253: Melgårdserer. Profil gjennom bygningsspor 10, regner mor vesr. 
Figure 253: Melgårdserer. Secrion rhrough building remains 10, seen from rhe easr. 

vanskelig å gi noen tolkning angående bygnings
konstruksjon eller funksjon. Kanskje dette har vært en 
laftebygning som har hvilt påsyllsteiner? Sammenlignet 
med de øvrige sporene etter bygninger i området, 
fremsto imidlertid Bygningsspor 10 med de markerte 
vollene, som en av de mer "tydelige". 

B YGNINGSSPOR 11 OG 12, VESTRE FIATE 

Disse tilhører de mest fragmentariske bygningssporene 
i området. Bygningssporene 11 og 12 ble etter avdekking 
definert ut fra to mulige sirkulære nedgravninger i til
knytning til hver sin voll, tolket som veggvoller. På 
grunn av beliggenheten inntil hverandre, ble de under
søkt ved graving av en sjakt gjennom begge. Det var 
vanskelig å avgrense bygningssporene, men ut fra vol
lene og profilen, ble Bygningsspor 11 anslått til 6,6x4, 1 
mi ytre mål, og Bygningsspor 12 ble anslått til 5,4x3,9 
i ytre mål. Veggvollen i 11 var tilnærmet oval, og hadde 
en utstrekning på 6,6x4, 1 m. Tilsvarende i 12 var 

Bygningsspor 11 

,--- - Vall---~---- Golv 

nesten rund og hadde en diameter på ca 3,7 m. Begge 
vollene var inntil 20 cm høye. Som observert tidligere 
i forbindelse med Tuft 5, 8-10, var det et tydelig ned
gravd felt i vollene som inneholdt omrotet rødbrun 
sand og grus. Dette kan tilsvare vegglinjer. Området 
som ble tolket som mulig golvflate i Bygningsspor 11, 
hadde en utstrekning på 6,6x2,7 m, og 4,7x2,5 m i 
Bygningsspor 12. Nedgravningen som lå sentralt i 
golvflata i 11, hadde en diameter på inntil 1,3 m, og 
inneholdt flere sjikt med et fett , humusholdig kultur
lag og to linser med utvasking. Tilsvarende nedgravning 
i golvflata i 12, var 1,2 m i diameter og inneholdt 
steiner og gråbrun, humusholdig silt. Begge var ca 20 
cm dype. Den mest nærliggende tolkningen av ned
gravningenes funksjon , synes å være en form for 
oppbevaringsplass. 

Nord for Bygningsspor 12 ble det avdekket et 
3,8x2,7 m stort område med delvis nedbrutt kumøkk. 
Ingen bygningsspor lå i direkte tilknytning til dette. 

Bygningsspor 12 

--------Vall--~-- Golv 

Vagg Ned gravning Vagg Nedgravning 
I I 

■ Anhopat kulturlager fz;::;t Omrerda masser r7 Anrikning 
merkt gråbrun humes siltig sand ~ merkt redbrunt grus, sten och lite sand Ll ljus-merkt redbrun sand och grus D Anhopat kulturlager D Urlakning D Botten 

□ merkt gråbrun humes siltig sand och lera OJ] vitgrå siltig sand ~ grått grus 
Fyllning/omrerda masser Urlakning t:;;.J Sten 

ljust redbrun sand, grus, småsten ljusbeige siltig sand Sten saknas 

Figur 255: Melgårdserer. Profil gjennom Bygningsspor 11 og 12, regner mor sør. 
Figure 255: Melgårdserer. Secrion rhrough building remains 11 and 12, seen from rhe norrh. 

AD 1675-1940 
(TUa-5080) 

~Kolprov 

~Makroprov 

V 

@] Provets placering 
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Møkka kan ha blitt dumpet på stedet, eller det kan 
stamme fra et fj øs i nærheten. Det nærmeste var 
Bygningsspor 12, som da kan tilsvare restene etter et 
fjøs. Det er vanskelig å antyde noe om bygningenes 
konstruksjon ut fra de fragmentariske sporene. Til 
sammen åtte funn ble gjort ved undersøkelsen av byg
ningssporene. Dette var blant annet spiker og stifter 
som ikke ga noen indikasjon om datering. Ved metall
søk ble det funnet en spiker og ståltråd i området med 
kumøkk. 

< • 
Bygningsspor 12 
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14C-datering 
En kullprøve er vedartstbestemt og 14C-datert fra ned
gravningen i Bygningsspor 12. Denne ble datert til 
AD 1675-1940 (TUa-5080). Den unge dateringen 
kan underbygge en tolkning av bygningen som fjøs i 
relasjon til feltet med kumøkk, som er blitt dumpet på 
stedet i relative ny tid. 

Bygningsspor 11 
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Figur 254: Melgårdsecer. Plantegning av Bygningsspor 11 , 12 og 18. 
Figure 254: Melgårdseter. Plan drawing of building remains 11 , 12 and 18. 
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BYGNINGSSPOR 13, VESTRE FLATE 

Bygningssporene ble tolket ut fra en voll som ble 
avtorvet (fig. 248). Da det tidligere var påvist voller i 
tilknytning til flere andre undersøkte bygningsspor i 
området, ble det valgt å undersøke denne. En sjakt ble 
gravd gjennom vollen, som var tilnærmet rund og 
hadde en utstrekning på 3,4x2,4 m. Fyllmassen i vollen 
besto av rødbrun sand og grus. I profilen kunne vollens 
avgrensning observeres i form av to forsenkninger med 
utvaskingslag. Selv om vollen hadde visse likhetstrekk 
sammenlignet med voller som var påvist i tilknytning 
til andre bygningsspor, som rødbrun fyllmasse, var det 
likevel få holdepunkter ellers som kunne støtte en tolk
ning som bygningsspor. Bygningspor 13 må derfor 
betegnes som "mulig" spor etter bygning. Det ble ikke 
funnet organisk materiale til 14C-datering. Tre gjenstan
der ble funnet i undersøkelseområdet: En stift, et finger
bøl og et stykke kvarts, som muligens er et avslag. 

BYGNINGSSPOR 16, VESTRE FLATE 

Bygningssporene ble påvist etter metallsøk i den svake 
hellingen sørvest for vollen der Tuft 1-4 lå. Det ble 
funnet et jernbeslag i et kullag. Ved videre undersøkelse 

Bygningsspor 16 

5 

' ' ', ', 

Figur 256: Melgårdserer. Planregning av Bygningsspor 16. 
Figure 256: Melgårdserer. Plan drawing ofbuilding remains 16. 
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ble det på stedet avdekket og snittet et kullag som 
hadde en utbredelse på 1,0-1,5 m i diameter, og var 
inntil 10 cm tykt. I laget ble det også funnet enkelte 
skjørbrente steiner, brent leire, en bit brent bein og et 
fragment av en krittpipe. Kullaget ble tolket som 
restene etter et ildsted. Beliggenheten var på en svakt 
markert flate i hellingen som syntes ryddet i forhold til 
de steinete omgivelsene, og indikerte avgrensningen for 
en mulig bygning på stedet. Ytre avgrensning ble 
anslått til 4,9x3,8 m. Noen klare vegglinjer kunne 
imidlertid ikke observeres. På bakgrunn av de frag
mentariske sporene er det vanskelig å si noe nærmere 
om konstruksjon og funksjon. 

BYGNINGSSPOR 18, VESTRE FLATE 

Sporene etter denne mulige bygningen ble definert 
etter avdekking av en voll, som kunne være en mulig 
veggvoll, samt to vegglinjer i forbindelse med denne 
(fig. 254). Vollen var L-formet og ble undersøkt ved 
graving av to sjakter. To mulige vegglinjer som kan ha 
utgjort et hjørne, viste seg i vollen i form av to avgrensede 
partier med rødbrun sand og grus. Bygningens 
utstrekning kunne ikke bestemmes nærmere. 

10 M 
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14C-datering 
En trekullprøve ble tatt ut fra en kullkonsentrasjon 
rett øst for den mulige veggvollen. Denne ble datert ril 
AD 1960 (TUa-5091) , og representerer dermed aktivi
tet av ny dato i området. 

BYGNINGSSPOR 15, ØSTRE HØYDE 

Bygningsspor 15 ble avdekket mellom det store fjøset 
og sauefjøset på den østre vollen (fig. 245). To vegglinjer 
i nordøst og sørøst, en golvflate og restene etter en 
stokk inngikk i tolkningen av bygningssporene. På 
bakgrunn av dette, kan bygningen ha hatt en 
utstrekning på 6, lx4,4 m. Golvflatas størrelse ble 
anslått til 4,2x3,4 m. Stokken, som var 70 cm lang og 
25 cm i diameter, lå i et leirelag. På samme sted ble det 
også funnet glasskår etter en flaske. Det er mulig at 
stokken, som ble funnet inntil veggen av sauefjøset, 
skal ses i sammenheng med dette. De to vegglinjene 
avregnet seg som svake fordypninger i relasjon ril 
enkelte syllsteiner. Mange funn av ny dato ble funnet 
i og inntil undersøkelsesområdet, for eksempel spiker. 
Et representativt utvalg på 12 funn er registrert i til
knytning ril bygningsområdet. Dette er blant annet en 
knapp, et hæljern og fragmenter av kar av jern. Med 
tanke på beliggenheten mellom stående bygninger, et 
aktivitetsområde inntil nylig, er det uklart om fun
nene skal ses i sammenheng med de avdekkede 
bygningssporene eller de stående bygningene, eller 
eventuelt begge. Bygningssporene kan tyde på en lafte
bygning. Det kan ikke utelukkes at de er rester etter 
tidligere bygningsfaser i tilknytning ril en av de stående 
bygningene. 

14C-datering 
Det er vedartsbestemt og 14C-datert en trekullprøve 
fra undersøkelsen. Denne ble tatt fra et kullag som ble 
avdekket under golvflata og ga AD 1325-1415 (TUa-
5088) som resultat. Bygningssporene er yngre enn 
dateringen . Dateringen er tolket å representere en 
eldre aktivitet på stedet. 

Objekt Felt 
Mulige bygn.spor 601194, 601253 Melgårdseter 
Rydn.røys 600008 Melgårdseter 
Steinstruktur 601137 Melgårdseter 
Steinstruktur 601138 Melgårdseter 

Kullgrop på jernframstillingsplass (Jfp.7) Melgårdseter 

Kullgrop Kg.1 7 Melgårdseter 
Kullgrop Kg.18 Melgårdseter 
Enkeltliggende ildsted 600003 Melgårdseter 
Område med slagg 601136 Melgårdseter 
Golvflate i sauefjøs (stående bygning) Melgårdseter 
Veifar 500205 Melgårdseter 
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UNDERSØKELSER AV ØVRIGE OBJEKTER PÅ 
MELGÅRDSETER 

MULIGE BYGNINGSSPOR PÅ SØNDRE HØYDE 

Store deler av høyderyggen sør på Melgårdseter ble 
avskoget, ryddet og flateavdekket. Foruten en kull
grop som ble snittet i den nordligste delen av høyde
ryggen, ble det undersøkt to områder med mulige 
bygningsspor (se fig. 233). Sporene besto av voller 
som kunne ha inngått i veggkonstruksjonen i to byg
ninger, noe som tidligere var påvist i tilknytning ril 
flere andre mulige bygninger. Vollene ble undersøkt 
ved snitting. Profilene ga imidlertid ingen informa
sjon som kunne relateres til vegg- eller bygnings
konstruksjon. Ved metallsøk i området ble det funnet 
blant annet industrielt produsert spiker. Undersøkelsen 
ble avsluttet etter kort tid. Det ble konkludert med at 
der var påvist aktivitetsspor i området, men om dette 
kunne relateres ril bygninger, var usikkert. 

RYDNINGSRØYS PÅ VESTRE HØYDE 

Kun en struktur på Melgårdseter som kan karakteriseres 
som rydningsrøys ble undersøkt (rydningsrøys 
600008, fig. 237) . Denne var også registrert som dette. 
Den var tilnærmet rund, ca 2,3 m i diameter og opptil 
0,5 m høy. Røysa var godt synlig, og noe dekket av 
torv, men ikke jordblandet. En del av røysa var dekket 
av torv. Den inneholdt både store og enkelte små stei
ner, men steinene var stort sett ganske store, oftest 
mer enn 0,2 m i diameter. Noe kull ble funnet under 
røysa ved snitting. Kullet er datert til AD 1480-1640 
(TUa-4452). Flere steiner hadde avrettede kanter, og 
kunne gi et inntrykk av å ha blitt "murt" opp. At stei
nene var forholdsvis store og hadde avrettede kanter, 
kal). tyde på at de kan ha vært brukt som bygningsstein 
på et tidligere tidspunkt. Kanskje er dette steiner fra 
den nærmeste tufta, Tuft 2, som er blitt ryddet bort. 
Ifølge lokal informasjon fra Alf Bergset hadde det i 
nyere tid blitt kastet stein på røysa. 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av en jordprøve (P 
600370) som ble tatt ut i utvaskingslaget under røysa 

Cru. NIKU ID Nat.vit. analyser 

53930 Uregistrert 
53352 1023937 J4C, pollen (1) 
53928 Uregistrert 14c 

53928 Uregistrert 14c 

53346, 
1023960 14C, pollen (1) 

53347 
53933 1023964 t4C 

53934 1023983 
53354 Uregistrert t4C 

53929 Uregistrert 
53932 Uregistrert 
53931 Uregistrert 

Tabell 36: Oversikt over øvrige undersøkte objekter på Melgårdseter. 
Table 36: Overview of investigated remains from Melgårdseter. 
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(Solem 2006). Polleninnholdet i prøven antydet på 
samme måte som pollenanalysen av prøve (P 500190) 
fra gammel markoverflate under vollen på kullgropa 
ved jernframstillingsplassen J fp. 7, som er beskrevet 
under, er område med skog og åpen gressmark/eng. 
Andelen av gresspollen var imidlertid større enn i 
prøven fra kullgropa. Det ble også funnet pollen av 
engsoleietypen og soleiefamilien, samt syrepollen, som 
indikerer eng/åpen mark. Ellers var det pollen av 
Astragalus-type, gulmjelr, som er vanlig i enger i fjellet. 
Urtepollen inkluderte lyng, blåbær/tyttebær og starr
familien. Prøven inneholdt også granpollen, men i 
mindre mengde sammenlignet med kullgropa. Dette 
trenger ikke bety at prøven fra under rydningsrøysa 
avpeiler er eldre seterlandskap. Rydningsrøysa er datert 
ril AD 1480-1640, mens pollenprøven er tatt fra et lag 
under kullprøven, og representerer sannsynligvis et lag 
som er eldre enn rydningsrøysa. 

STEINSTRUKTURER PÅ ØSTRE HØYDE 

I forbindelse med avdekking av området rundt det 
store fjøset på østre voll, til sammen 1250 m2, ble det 
funnet rosreinstrukturer øst for fjøset (fig. 233). Den 
ene steinsrrukturen (601137) hadde en utstrekning på 
3,6xl ,9 m og lå nær inngangen til fjøset . Strukturen 
var muligens noe ødelagt, men opprinnelig form har 
rolig vært rektangulær. Strukturen kan være del av en 
eldre bygning som kanskje lå under fjøset, og utilgjen
gelig for videre undersøkelse. Alternativt kan den være 
et eldre, steinsatt inngangsparti til fjøsbygningen. Ved 
snitting ble der funnet never som ble datert til yngre 
enn AD 1660 (TUa-5157) . 

En annen steinstruktur ( 601138) som hadde en 
utstrekning på 1,2-1,5 m og var inntil 20 cm høy, ble 
avdekket øst for det store fjøset. Denne besto av et 
titalls steiner med en diameter på 10-40 cm som lå i 
kullblandet sand. Strukturen var trolig noe ødelagt, og 
dens funksjon kunne ikke bestemmes. Kullprøve fra 
strukturen er datert til merovingertid, AD 670-770 
(TUa-5077) . 

Figur 257: Melgårdsecer. Profil gjennom rydningsrøys 
600008, sen moe sør. 
Figure 257: Melgårdsecer. Seccion chrough clearance cairn 
600008, from the north . 
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KULLGROPER 

Kullgrop ved jernframstillingsplass Jfp.7 
I 2003 ble en jernframstillingsplass, Jfp.7, og en kull
grop, Jfp.7/-1, undersøkt i den nordøstre enden av 
vollen på Melgårdseter (fig. 233) . Anlegget og kull
gropa er datert til AD 1000-1200-tallet; kullgropa 
AD 1035-1225 (T-16912) (Rygh 2003d, Rundberget 
2007: kap.3). 

Pollenanalyse 
Det er foretatt pollenanalyse av en jordprøve (Pp 
500190) som ble tatt ut fra gammel markoverflate 
under kullgropas voll (Solem 2006). Det var ønske
lig ved hjelp av pollenanalysen å finne ut om land
skapet var kulturpåvirket da kullgropa ble anlagt. 
Prøven var dominert av kullstøv, som kan settes i 
sammenheng med brenning. Kullstøvet kan eventuelt 
stamme fra et jernframstillingsplassen eller andre 
kullgroper i nærheten . Pollensammensetningen ga 
en god indikasjon på vegetasjonen i den gamle mark
overflaten under gropas voll. Treslagspollen domi
nerte og viste til en blandingsskog med gran, furu, 
samt innslag av bjørk og or. Sammensetningen av 
urtepollen indikerte åpne områder med gressmark/ 
eng. Pollen av beiteindikatorarcen engsoleie ble funnet, 
samt andre arter i soleiefamilien. Sporer av torvmose 
som indikerer skog og/ eller myr ble også funnet. Da 
ingen andre myrplanter ble påvist i pollensammen
setningen, viser torvmosen trolig ril grasbakke/ eng 
omgitt av skog. Ut fra sammensetningen av tre
slagspollen foreslås det i rapporten en datering til ca 
940 BP. Kullgropas t4C-datering til AD 1035-1255 , 
sammenfaller godt med dateringsforslaget basert på 
pollensammensetningen. Videre kan det konkluderes 
med at det var beitemark på stedet da kullgropa ble 
gravd og jernproduksjonen igangsatt. 

Kullgroper Kg.17 og 18 
I 2004 ble to kullgroper undersøkt på Melgårdseter i 
forbindelse med undersøkelsene av bosetningssporene 
(fig. 233) (Pettersson 2006). Den ene kullgropa 
(anleggsnr Kg.17, ID 1023964), som lå på den søndre 
delen av setervollen, er datert til AD 1040-1245 (T
l7431). Den andre undersøkte gropa lå rett øst for 
bilveien opp til setra (anleggsnr Kg.18 , ID 1023983). 
Denne er ikke datert. 

ENKELTLIGGENDE ILDSTED 600003, SØNDRE HØYDE 

Rett øst for kullgrop 601711 ble det påvist en struk
tur i form av en svakt markert grop med en utfly
tende voll rundt. Ytre diameter var på inntil 4,5 m, 
målt fra vollens ytterkanter, mens indre diameter var 
1,0 m . Etter snitting ble det funnet kull og skjør
brent stein i gropa. Gropa ble tolket som et ildsted. 
Kullaget i gropa er 14C -datert til yngre enn AD 1685 
(T-16719). 
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OMRÅDE MED SLAGG, ØSTRE HØYDE 

Sørøst for det store fjøset på østre voll ble det etter 
avtorving avdekket et område med mye slaggbiter 
(601136) (fig. 233). Slagget lå spredt innenfor et 
område med en utstrekning 21,5x7,6 m (nordøst-sør
vest), og slagglaget var inntil 15 cm tykt. Slagget til
hører trolig en ikke tidligere registrert jernframstillings
plass i nærområdet, og det er sannsynlig at denne kan 
ligge under fjøset. Dette kunne imidlertid ikke bekreftes 
ved undersøkelsen, da bygningene på vollen ikke ble 
fjernet før utgravingene var avsluttet. 

UNDERSØKELSE INNE I SAUEFJØSET, ØSTRE HØYDE 

Det ble gjort undersøkelser i det lille sauefjøset som 
sto sørvest for det store fjøset på østre voll (fig. 233). 
Formålet var å avdekke eventuelle eldre bygningsspor 
på stedet. Da det var jordgolv i bygningen, ble det 
krafset vekk løs masse og foretatt metallsøk av golv
flata. Golvflata fremsto etter opprensing med Rere for
senkninger som trolig var spor etter golvbjelker og 
syllsteiner. Dette ble tolket som spor etter et tidligere 
tregolv i den stående bygningen. Ved metallsøk ble det 
funnet mye spiker fra nyere tid, men også en hestesko
søm som kan være fra middelalder, samt et fingerbøl. 

VEIFAR 

I den nordre delen av Melgårdseter gikk det et veifar, 
orientert nord-nordøst/ sør-sørvest, forbi jernfram
stillingsplassen Jfp.7 (fig. 233). Denne inngikk delvis 
i undersøkelsen av jernframstillingsplassen (Rygh 
2003d). Veifaret ble innmålt og gått over med metall
søker. Et titalls funn ble gjort: en hestesko muligens 
fra middelalder, fire hesteskosømmer, tre spiker, en 
haglepatron og en uidentifisert gjenstand. Eventuelt 
kan veifaret være en del av et eldre veinett i området. 
Fra jernframstillingsplassen kunne veifaret følges i ret
ning Søgårdsvollen. 

SøGÅRDSVOLLEN 

De Reste registrerte og synlige strukturene på 
Søgårdsvollen lå innenfor vernesonen langs elva Deia, 
og var følgelig ikke gjenstand for undersøkelse. 
Vernesonen strakk seg 30 m ut på hver side av elva. 
Undersøkelsen på Søgårdsvollen ble innledet med Rate
avdekking for å kunne påvise aktivitetsspor (fig. 229 
og 230) . Det ble avdekket seks separate områder, som 
med utgangspunkt i topografien kunne ha potensiale 
for bosetting. To tufter ble påvist og undersøkt i ett av 
de avdekkede områdene, rett øst for bilveien og sør for 
de stående bygningene på vollen (fig. 258). I tillegg 
ble tre tidligere registrerte rydningsrøyser snittet i søn
dre og sørvestre del av vollen. Disse viste seg å være 
naturlige forhøyninger, hvor man også har dumpet 
stein. Utover dette ble det ikke påvist strukturer i de 
avdekkede områdene. Avdekkede Rater og tuftene ble 
gått over med metallsøker. Til sammen ble det gjort 
rundt 40 funn på vollen. 
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TuFTI 
Et oppbygd ildsted som var synlig på overflaten, var 
utgangspunktet for påvisning av Tuft I. Etter avdek
king kom deler av en syllsteinsrekke til syne. Øvrige 
konstruksjonsdetaljer kom til syne først etter opp
rensing. Undersøkelsen fortsatte med graving av fire 
sjakter. Et par vegglinjer kunne tolkes ut fra profilene. 
Vestre vegg, markert ved en syllsteinsrekke, var 3,3 m 
lang. Ø stre vegg var 4,8 m lang. Veggen ble definert 
med utgangspunkt i en lang forsenkning, ca 0,5 m 
bred og inntil 10 cm dyp, fylt med en mørk brun 
sand- og humusholdig masse. En regnværsperiode 
gjorde bygningssporene mer framtredende. Golvflata 
kunne skilles ut som et avgrenset brunt, humusholdig 
lag med en utstrekning på 5,2x3,8 m, og en tykkelse 
på 2-5 cm. På grunn av tuftas beliggenhet tett inntil 
bilveien på setervollen, var nordvestre del av tufta for
styrret. Dette gjaldt også søndre del, hvor det ble 
påvist yngre bygningsspor (Bygningsspor Il) som del
vis overlappet tufta (profil 2, fig. 260). Basert på vegg
linjer og golvflate ble bygningen anslått å ha hatt et 
ytre mål på 6,0x5,5 m, og et indre mål på 5,2x3,8 m. 

Ildsted 
Ildstedet hadde en kvadratisk form, ytre mål på 
1,2x 1, 1 m og en høyde på ca 25 cm (profil 1, fig. 260). 
Det var oppbygd av et titalls steiner som var 30-60 cm 
i diameter. Rundt og i ildstedet var det et kullblandet 
sandlag med en utstrekning på 3,0x2,3 m. Laget ble 
sett i sammenheng med ildstedet, mens spredte kull
biter som ellers ble funnet, ble tolket i sammenheng 
med rydningsbrann i området. 

Funn 
13 funnposter ble registrert ved undersøkelsen av 
tufta. Det ble blant annet funnet tre biter slagg, og 
gjenstander av jern som hesteskosømmer, en krok, en 
stift og et mulig beslag. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
Fire kullprøver fra tufta er vedartsbestemt, og co av 
disse er 14C-datert. Den ene kullprøven, som ble tatt 
ut fra profilen gjennom ildstedet, er datert til AD 
1430-1450 (TUa-5082). Den andre kullprøven ble 
tatt ut under en av syllsteinene i vestveggen . Denne 
ble datert til AD 1400-1430 (TUa-5089). 

Makrofossilanalyse 
To jordprøver som ble tatt ut under graving i tufta, er 
undersøkt ved makrofossilanalyse (Griffin 2006, 
Regnell 2006). Prøven (Mp 601547) ble tatt fra det 
kullblandete sandlaget i ildstedet. Foruten kull, inne
holdt prøven små skjørbrente stein og fragmenter av 
brente bein, og insektrester, deriblant maur. Av for
kullet plantemateriale ble det funnet barnålfragmenter 
og et frø av nellikfamilien (Griffin 2006). Den andre 
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analyserte prøven (Mp 601569) ble tatt fra samme 
kontekst som den første. Kun innslag av trekull ble 
notert i prøven (Regnell 2006). 

Osteologisk analyse 
I forbindelse med ildstedet ble det funnet 0,8 g brente 
bein, som ble sendt til osteologisk analyse. To bein
fragmenter ble identifisert som ubestembart pattedyr 
(Hufchammer 2005). 

BYGNINGSSPOR Il 
Sporene etter denne bygningen ble pav1st etter 
avtorving av Tuft I. Etter opprensing og graving av fire 
sjakter, ble bygningens vegger og utstrekning tolket ut 
fra svake vollformasjoner som var nesten sammenheng
ende rundt det hele. I profil fremsto vollene som opp
bygd av et flerfarget lag med sand over et tynt, humus
og kullholdig lag. Vollene var ca 80 cm brede og 4-10 
cm høye. En mulig "takdryppsformasjon" ble påvist. 
Denne fremsto som en markert fordypning med 
urvaskingslag, og var 40 cm i diameter og 20 cm dyp. 
Denne lå i tilknytning ril den østre veggen. I det sør
vestre hjørnet lå en samling skjørbrente steiner og kull
biter, som var ca 1,6 mi diameter. Dette ble tolket som 
mulige rester etter et ildsted. Golvflata kunne skilles ut 
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på bakgrunn av et mørkt brungrått humusholdig sand
lag innenfor vollene. Utenfor sørvestre del av vollen ble 
det avdekket et kullholdig lag a 2,0x2,0 m, som even
tuelt kunne representere et sidebygg eller et oppbygd 
inngangsparti. Bygningen ble med utgangspunkt i 
vollene, anslått til å ha hatt et ytre mål på 6,7x5,2 m, 
og et indre mål på 5, lx2,9 mut fra golvflatas utstrek
ning. Bygningssporene var stratigrafisk yngre enn Tuft 
I, da de delvis overlappet Tuft I i nord. 

Funn 
29 funnposter ble registrert ved undersøkelsen av 
tufta. Det ble blant annet funnet spiker, beslag, heste
skosøm, ildflint, en slaggbit, et krittpipefragment og 
en liten lenke, muligens til et klesplagg. 

Naturvitenskapelige analyser 

14C-datering 
Fem trekullprøver er vedartsbestemt, og to av disse er 
14C-daren i forbindelse med bygningssporene. Trekull 
fra det mulige ildstedet er datere til AD 1405-1435 
(TUa-5081), mens trekull tatt ut i profil fra et kullag 
i bunn av den nordre veggen, er datert til AD 1410-
1440 (TUa-5083). 

Figur 259: Søgårdsvollen, Tuft I. Vegg (syllsteinsrekke) ses i i forgrunnen og ildsteder i bakgrunnen til høyre. Sen mot 
nordøst. 
Figure 259: Søgårdsvollen, Tuft I. The wall (scone foundation ) is seen in from and the hearch in the back, to the right. View 
from the south west. 
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Figur 260: Søgårdsvollen. Øverst: Profil l gjennom ildstedet i Tuft I, tegnet mot nord . Nederst: Profil 2 gjennom Tuft I og 
Bygningsspor II, tegnet mot øst. 
Figure 260: Søgårdsvollen. Top Section 1 through the hearth in Tuft I, seen from the south. Bortom: Section 2 thro ugh Tuft 
I and building remains II, seen from the west. 

Makrofossilanalyse 
To jordprøver som ble tatt ut under graving i tufta, er 
undersøkt ved makrofossilanalyse (Griffin 2006, 
Regnell 2006). Prøven (Mp 601670) ble tatt fra kul
laget i det mulige ildstedet. Av forkullede planterester 
ble det kun funnet barnålfragmenter i prøven (Griffin 
2006). Den andre prøven (Mp 601550) ble tatt ut i 
forbindelse med den nordre veggen. Kun innslag av 
trekull ble notert i denne prøven (Regnell 2006). 
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Sammenfatning av Tuft I og Bygningsspor Il 
Da Tuft I var delvis overlappet av Bygningsspor Il , 
burde sistnevnte være yngst. Imidlertid er de til 
sammen fire kullprøvene fra bygningene 14C-datert til 
AD 1400-tallet. Hvis dette representerer etableringen 
av byggene, kan samtidigheten i dateringene muligens 
forklares ved at prøvene inneholdt trekull fra brann
rydding av området. Den stratigrafisk eldre Tuft I kan 
eventuelt være samtidig med ryddingen. Hvis bygningen 
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Figur 261: Søgårdsvollen. Profil 3 gjennom ildsteder i Bygningsspor Il , tegnet mot øst. 
Figure 261: Søgårdsvollen. Section 3 through the hearth in building remains Il , seen from che west. 

brant ned eller av en eller annen grunn ble overlatt, 
kan den andre bygningen ha blitt oppført kort tid 
etter. Konstruksjonsdetaljer påvist i Tuft I, peker i ret
ning av en laftebygning, mens det er usikkert hvilken 
konscruksjonscype Bygningsspor II representerer. 

NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER OG 
FUNNMATERIALE 

VEDARTSBESTEMMELSE OG 14C-DATERINGER 

I alt 40 kullprøver er vedartsbestemt, og 35 kullprøver 
er 14C-datert i forbindelse med undersøkelsene på 
Deset Østseter, inkludert NIKUs datering av ryd
ningsrøys (ID 1023942). 23 av disse dateringene er 
fra tufter og bygningsspor på Melgårdseter, og fire er 
fra tuft og bygningsspor på Søgårdsvollen. De øvrige 
dateringene er fra to steinstrukturer, et enkeltliggende 
ildsted, en rydningsrøys, to kullgroper og et aktivitets
område utenfor Tuft l. Vedartsbestemmelsen viser at 
furu dominerer i prøvene, i alt 36 prøver inneholdt 
furu. 12 prøver inneholdt bjørk, og 5 prøver inne
holdt gran. Kullprøvene ble bestemt til: 

25 furu 
2 gran 
1 bjørk 
8 furu og bjørk 
1 furu og gran 
1 furu, gran, bjørk 
1 gran, bjørk 
1 furu, bjørk, ask 
2 never 
1 bartre (ubestemt) 

I tabell 37 er en oversikt over dateringsresulcater, prøve
materiale og kontekst. Prøvenes kontekst er nærmere 
omtalt i den foregående beskrivelsen av strukturene. 
Der det var mulig ble det tatt ut kullprøver til datering 
fra ulike kontekster i en og samme tuft, som kunne 
avspeile anleggelse og bruk. Trekullprøvene ble i 
hovedsak tatt ut fra profiler. 

I diagrammet (fig. 262) er en samlet fremstilling 
av dateringene fra tuftene. Dateringer innenfor tids
rommet AD 1285-1405 i diagrammet som to topper 
med en knekk imellom (se "sum" nederst på fig. 262 
og fig. 265). Dette skyldes atmosfæriske forstyrrelser, 
og stigningen i kalibreringskurven fra 1300-tallet er 
derfor ikke dateringsmessig reell. Dette vises på enkelt
dateringer og har gitt utslag i samlekurven over 
dateringene. 

En datering til merovingertid fra Tuft 3 på 
Melgårdseter, AD 650-775 (T-16720), representerer 
den eldste dateringen når det gjelder undersøkte 
bosettingsspor både på Deset Østseter og Rødseter. 
Fyllskiftet som kullprøven ble tatt fra, kan være spor 
etter en eldre bygning eller aktivitet på stedet. 
Dateringen kan derfor ikke regnes å representere tufta 
som ellers har dateringer til AD 1300-1400-tallet. 
Ytterligere en datering til merovingertid, AD 670-770 
(TUa-5077), kommer fra en steinstruktur (601138) 
som ble avdekket nær det store fjøset på Melgårdseter. 
Tolkningen av strukturen, som besto av et titalls steiner 
i kullblandet sand, er usikker. I alle fall kan fyllskiftet 
og steinstrukturen tolkes som aktivitetsspor i området 
i merovingertid. 

Diagrammet viser at de fleste dateringene fra 
tuftene og bygningssporene ligger konsentrert innenfor 
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tidsrommet AD 1300-14/1500-tallet. Flere av tuftene 
med datering til seinmiddelalder har også dateringer 
til yngre enn midten av AD 1600-tallet. Dateringene 
viser til aktivitet i området tilbake til merovingertid, 
og tydelige bosetningsspor i seinmiddelalder. Om 
bosetningen har hatt karakter av fas t eller midlertidig 
opphold, er uvisst. Jernframstillingsplassen J fp . 7 og en 
kullgrop som ble undersøkt øst på vollen på 
Melgårdseter, har dateringer til AD 1000-1200-tallet 
(Rygh 2003d). Kullgrop Kg.17 som ble undersøkt på 
den søndre vollen, er datert til AD 1040-124 5. 
Dateringene viser samtidighetmedT uft I, Bygningsspor 
6 og 9. 

I forbindelse med sedimentsøylen som er analy
sert fra vollen på Melgårdseter, går de første aktivitets
sporene i området muligens tilbake til tiden rundt 
Kristi fødsel, og kanskje noe før. Kullstøv ble påvist i 
flere nivåer i sedimentsøylen, hvilket trolig indikerer 
flere brannryddinger i området. Mennesker og beite
dyr hadde etablert seg i området AD 1450-1615, 
men starten på aktiviteten i området går ifølge 

Lab.ref. Struktur, tolkning 

TUa-5085 Tuft 1. Sørvestre veggrille. 
TUa-4455 Tuft 1. Nordøstre veggriUe. 
TUa-4505 Tuft 2. Ve2'QTille i nord. 
TUa-4456 Tuft 2. Ildsted, bunn. 
T-16718 Tuft 2. Ildsted, topp. 
T-16720 Tuft 3. FvUskift 1, vegg. 
TUa-4454 Tuft 3. KuUag u/ildsted/ mødding. 
TUa-4457 Tuft 3. FvUskift/ golvbjelke 5. 
T-17427 Tuft 3. Avtrykk e/stein el. stolpe. 
TUa-5084 Tuft 4. Golv. 
T-16717 Tuft 4. Ildsted/mødding, bunn. 
T-17430 Tuft 5. Golv 
T-17432 Tuft 5. Golv. 
TUa-2814 Tuft 5. Ildsted/ mødding. 
TUa-5090 Tuft 14. Mulig stolpehull. 
TUa-5086 Tuft 14. Lag i utkant av ildsted. 
T-17429 Tuft 14. Nedgravning/stolpehull v/ildsted. 
TUa-5078 Bygn.spor 6. Avrykk e. stein el. stolpe. 
TUa-5076 Bygn.spor 8. Grop. 
TUa-5079 Bygn.spor 8. Nordre veggvoll. 
TUa-5087 Bygn.spor 9. Nedgravning. 
TUa-5080 Bygn.spor 12. Nedgravning. 
TUa-5088 Bygn.spor 15. U/golv. 
TUa-5091 Bygn.spor 18. VoU/ golv. 
TUa-5089 Tuft I. Vegg. 
TUa-5082 Tuft I. Ildsted. 
TUa-5081 Bygn.spor II. Mulig ildsted. 
TUa-5083 Bv2'0.spor II. Vegg. 
TUa-5077 Steinstrukrur 601138. 
TUa-5157 Steinstrukrur 601137. 
T-16719 Ildsted 600003. 
TUa-4452 Rydn.røys 600008. Bunn. 
TUa-4458 Utenfor/nord for Tuft 1. Aktivitetsområde. 
T-16912 Kull.grop Jfp.7 /-1 
T-17431 Kullgrop 601711. 
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pollendiagrammene lengre tilbake i tid. Det ble også 
funnet et byggpollen ved pollenanalysen (etter AD 
1450-1615). Dette trenger ikke nødvendigvis indikere 
dyrking i området, men at det kan ha vært prøvd 
(Solem i Risbøl et al. 2002a:290-299) . 

FUNNMATERIALET 

Funn og representativitet 
Det er registrert totalt 754 funnposter fra Melgårdseter 
og Søgårdsvollen, hvilke omfatter funn fra tuftene og 
funn uten nærmere kontekst, det vil si funn som er 
samlet inn fra undersøkelsesområdene for øvrig. Alle 
funnpostene er registrert i Gråfjellprosjektets kontekst
database, men kun et utvalg av disse er katalogisert. 
Flere funn kan være inkludert i en funnpost, og 
postene inneholder også funn av bein og brent leire. I 
likhet med funn fra Røysfeltet ved Rødseter, ble det 
valgt å ikke katalogisere alle funn, da flere er åpenbart 
nyere tids gjenstander, som vindusglass, industri
produsert spiker, ståltråd og blykuler. De katalogiserte 

Setervoll 
Datert 

Alder BP Kalibrert alder 
prøvematr. 

Mel gårdseter Furu 945+ /-35 AD 1030-1165 
Melgårdseter Furu 770+/-40 AD 1240-1285 
Melgårdseter Furu 505+/-40 AD 1410-1440 
Melgårdseter bjørk 135+/-35 AD 1680-1935 
Melgårdseter Furu 145+/-50 Y. enn AD 1675 
Melgårdseter Furu 1340+/-75 AD 650-775 
Melgårdseter Furu 580+ / -35 AD 1320-1410 
Melgårdseter Furu 535+/-40 AD 1400-1435 
Melgårdseter Gran 440+ /-60 AD 1430-1 485 
Melgårdseter Furu 450+ /-35 AD 1435-1455 
Melgårdseter Furu, gran, 560+ /-90 AD 1305-1440 
Melgårdseter Furu 410+ /-75 AD 1435-1630 
Melgårdseter Furu 310+/-45 AD 1515-1655 
Melgårdseter Furu 365+-65 AD 1450-1640 
Melgårdseter Furu 590+/-35 AD 1310-1405 
Melgårdseter Bjørk 195+/-30 Y. enn AD 1665 
Melgårdseter Never 125+ /-35 Y. enn AD 1685 
Melgårdseter Furu 855+/-35 AD 1165-1230 
Melgårdseter Furu 575+/-35 AD 1320-1410 
Melgårdseter Furu 550+/-35 AD 1400-1420 
Melgårdseter Bartre 825+ /-40 AD 1210-1270 
Melgårdseter Bjørk 145+/-35 AD 1675-1940 
Melgårdseter Furu 570+/-35 AD 1325-1415 
Melgårdseter Bjørk - Etter 1960 
Søgårdsvollen Furu 540+/-40 AD 1400-1430 
SøgårdsvoUen Furu 465+/-30 AD 1430-1450 
Søgårdsvollen Furu 520+/-35 AD 1405-1435 
Søgårdsvollen Furu 505+/-35 AD 1410-1440 
Melgårdseter Furu 1310+ /-35 AD 670-770 
Melgårdseter Never 205+ /-30 Y. enn AD 1660 
Melgårdseter Gran 95+ /-50 Y. enn AD 1685 
Melgårdseter Furu 340+/-40 AD 1480-1640 
Melgårdseter Furu 220+ /-35 Y. enn AD 1655 
Melgårdseter Furu 900+/ -65 AD 1035-1225 
Melgårdseter Gran 880+-75 AD 1040-1245 

Tabell 37: Oversikt over dateringer fra tufter og andre strukturer på Deset Østseter. 
Table 37: Overview of <lates from house platforms and other structures from Deset Østseter. 
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Atmosph..:r11.: dnta from R1:tn1L'r ..:t ni (2f>0➔ J:OxCal ,·.' 10 Bn,nk RrunsL'~ 12U05 ,. cub r·2cl sJ. 12 prob usp[clu·on J 

TUFTER OG BYGNINGSSPOR 

Tuft I. Veggrille. TUa-5085 945±35B=P~ ---- --- ------~ 

Tuft I. Veggrille. TUa-4455 770±40BP 

Tuft 2. Veggrille. TUa-4505 505±40BP 

Tuft 2. Ildsted, bunn. TUa-4456 135±35BP 

Tuft 2. Ildsted, topp. T-16718 I 45±50BP 

Tuft 3. Ildsted/ mødding. TUa-4454 580±35BP 

Tuft 3. Golvbjelke 5. TUa-4457 535±40BP 

Tuft 3. Avtrykk/stein. T-17427 440±60BP 

Tuft 4. Golv. TUa-5084 450±35BP 

• 
-·· 12121 

•• ... -

•-
ee Tuft 4. Ildsted/ mødding. T- l.l.l.61-7 !...il 7'_.d_5l,!_160'1,J±~9'..l./0'.!JB>j,_P _____ ~!!- !!•~=:------

Tuft 5. Golv. T-17430 410±75BP •• 
Tuft 5. Golv. T-17432 310±45BP 

Tuft 5. Ildsted/ mødding. TU a-2814 36,_i5±~66.:5ilBllP~ -----~ 4P!!1!10~~-

T uft 14. Stolpehull? TUa-5090 590±35BP 

Tuft 14. V/ ildsted. TUa-5086 I 95±30BP 

Tuft 14. Nedgravning. T-17429 l25±35BP .... 
Bygn.spor 6. A vtykk/stein. TUa-5078 85'.../5'.==±c.L3..L5uBÅ._P __ ___...,...__.A,!IIIIIIIII..__ ____ _ 

Bygn.spor 8. Grop. TUa-5076 575±35BP 

Bygn.spor 8. Veggvoll. TUa-5079 550±35BP 
•• 

Bygn.spor 9. Nedgravning. TUa-5087 82=5'-"'±c::!4_,,,0,,,,B,_,__P ____ ~"'!'!+_. _______ _ 
Bygn.spor 12. Nedgravning. TUa-5080 145±35U:BilP~--------.ttllf■tll0NA 

Bygn.spor 15. Golv. TUa-5088 570±35BP 

Tuft I. Vegg. TUa-5089 540±40BP 

Tuft I. Ildsted. TUa-5082 465±30BP 

... 
Bygn.spor IL Mulig ildsted. TUa-5081 52O±35BP ____ ~ .._~ j,, _ ____ _ 

Bygn.spor Il. Vegg. TUa-5083 505±35BP _. 

Sum •• 
500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD l000CalAD 1500CalAD 2000CalAD 

Calibrated date 
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Figur 262: Diagram over dateringer fra tufter på Deset Østseter. De fire nederste dateringene er fra Tuft I og Bygningsspor 
Il på Søgårdsvollen . 
Figure 262: Diagram showing <lates from house platforms from Deset Østseter. The four <lates at the bottom er from Tuft I and 
building remains II from Søgårdsvollen. 
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Alnlt)sphem: J at .:1 from Rei mer el al (200-t).OxCa l ,-~ Ill Brl11lk Ramscy 12005): ..:uh r 20 sJ 12 prot., usp[d1ronj 

Steinstruktur 60 1138. TUa-5077 J--=-3----=-l ..:.__0±-'3:....:5_B_P __ ~+-f..__ ________ _ 
Steinstruktur 601137. TUa-5157 205±30BP 

Ildsted 600003. T- 16719 95±50BP 

Rydn.røys 600008. TUa-4452 340±40BP 

Kullgrop Jfp.7-1 900±65BP 

I Kullgrop Kg. 17. T- 17431 _8_8_0_±_75_B_P _________ '""! 

500CalBC CalBC/CalAD 500CalAD I000CalAD 1500CalAD 2000CalAD 

Calibrated date 

Figur 263: Diagram over dateringer fra ulike objekter på Melgårdseter (se tabell 36). 

Figure 263: Diagram showing <lates from the various struccures from Melgårdseter (see rable 36). 

funnene omfatter gjenstander med middelalderdatering, 
og mulig datering til middelalder, samt et utvalg funn 
med datering til nyere tid. 

Mesteparten av funnpostene utgjøres av metall
gjenstander, hvorav de fleste er av jern, mens enkelte 
er gjenstander av kopperlegering, tinn og bly. De fleste 
funnene ble gjort i og inntil tuftene, hvor de ble 
samlet inn under stratigrafisk graving eller påvist ved 
metallsøk. Kildekritisk gjelder det samme som ved 
Rødseter, at bruken av metallsøker har bidratt til at 
metallgjenstander er overrepresentert blant 
funnmaterialet . 

Funnmaterialet fra Melgårdseter 
Dateringene av tuftene og bygningssporene viser en 
konsentrasjon til tidsrommet AD 1300-14/1500-
tallet. Fire tufter og bygningsspor har dateringer til 
yngre enn 1650. På Røysfeltet ved Rødseter kunne 
samme tuft ha 14C-dateringer til både middelalder og 
nyere tid, samtidig som funnmateriale fra tufta kunne 
plasseres i middelader og nyere tid . Med unntak av et 

Funn Cnr. 
2 slaggbiter 53351 / 1,2 
Fingebøl uten topp, kobber 53348/ 1 
Svnål 53927/ 1 
Knapp, kobber 53350/ 1 
3 ildslagningsflint 53350/ 2-4 
2 slaggbiter 53350/ 5,6 
Svnål 53935/1 
Hesteskosøm 53927/ 5 
Fragmenter av krittpiper, hoder, skaft -

par hestesko og -sømmer, kan mesteparten av funn
materialet fra Melgårdseter plasseres i nyere tid. En 
mulig forklaring på dette forholdet kan være at områ
det ikke har hatt permanent bosetning. Uansett har 
undersøkelsene vist at en ikke kan stole på at funnene 
alene kan datere bosetningsspor. 
Det samlede funnmaterialet fra Melgårdseter er domi
nert av jerngjenstander som spiker, hestesko, hestesko
sømmer, ståltråd, kramper, kniver og beslag. Det ble 
ellers funnet en del biter av glass og fajanse, frag
menter av krittpiper, biter av brent leire, brente og 
ubrente bein samt knapper. 

Alle funn ble samlet inn, men i forbindelse med 
undersøkelse i området ved det store fjøset, var inn
samlingen selektiv på grunn av det store antallet åpen
bart nyere tids gjenstander. Selv om de fleste funnene 
ble gjort i nærheten av de stående bygningene øst på 
vollen, var det en viss konsentrasjon i forbindelse med 
bosetningssporene, hvilket også ble bekreftet ved bruk 
av metallsøker. 

Kontekst D atering 
Tuft 1 Middelalder 
Tuft 2 
Tuft 2 
Tuft 3 
Tuft3 
Tuft3 Middelalder 
Tuft 4 
Utenfor Tuft 5 fra AD 1300 og framover 
Tuft 5 AD 1700 

Tabell 38: Er utvalg kacalogiserce funn fra tufter, samt løsfunn Deset Østseter. 
Table 38: Some of the catalogued finds from house platforms, and some stray finds from Deset Østseter. 
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Funnmaterialet fra Søgårdsvollen 
Dateringer og strukturer fra Søgårdsvollen er repre
sentert ved Tuft I og Bygningsspor II. Til sammen fire 
dateringer fra disse ligger i tidsrommet AD 1400-
1450. Funnmaterialets sammensetning var noe for
skjellig fra Melgårdseter, i og med at det ikke ble gjort 
funn av glass, leirgods og ståltråd. Videre ble det fun
net bare ett krittpipefragment. Jerngjenstander domi
nerte blant de totalt 48 funnene, hvorav 42 ble gjort i 
sammenheng med bygningsrestene. Omtrent halvpar
ten av funnene fremkom ved metallsøk. Jernfunnene 
omfatter bygningsdetaljer og redskap som spiker, 
stifter, hesteskosøm, kramper, gangjern, beslag og 
kniver. To små, korroderte kjedelenker kan ha tilhørt 
et klesplagg. Det ble ellers funnet brente bein, flint og 
slaggbiter i tilknytning til ildstedene. 

SAMMENDRAG 

I den foregående gjennomgangen av undersøkelsene 
ved Rødseter og Deset Østseter, er det empiriske mate
rialet presentert (fossile dyrkingsspor, bosettings- og 
andre aktivitetsspor), samt naturvitenskapelige analyser 
(1 4C-datering, vedartsbestemmelse, pollen-, makro
fossil-, jord-mikromorfologisk- og osteologisk analyse) 
tilknyttet undersøkelsene. Ut fra dette er det utledet 
tolkninger om aktivteten i områdene. 

Rødseter og Deset Østseter utgjør to av de 13 
seterområdene som ligger innenfor regionfeltets grenser. 
I forbindelse med registreringene i seterområdene, var 
det kartlagt synlige kulturminner og foretatt maskinell 
sjakting på flere setervoller for å avdekke eventuelle 
aktivitets- og bosettingsspor. I tilknytning til seter
områdene ble det blant annet funnet tufter, ildsteder, 
rydningsrøyser, steingjerder, melkekjøler, kilder og 
vannrenner, og det ble videre kartlagt et nettverk av 
veier som forbinder setrene i området. Også seks 14C
dateringer til middelalder og til nyere tid fra seter
områdene, forelå før undersøkelsene ble satt i gang. 
Bunnen av en rydningsrøys på Deset Østseter var 
datert til AD 1450-1640. På setra Knubblia var en 
rydningsrøys datert til AD 1410-1615. To tufter på 
Kjølseter var datert til henholdsvis AD 1475-1655 og 
AD 1310-1420, og en koksteinsrøys på vollen fikk 
datering til AD 1520-1660. Noen tuftlignende for
masjoner i utkanten av vollen på Styggdalseter, var 
datert til yngre enn AD 1515 og AD 1445-1625 
(Risbøl et al. 2002a:60-64). I forbindelse med regis
treringsprosjektet utførte Arkeologisk museum i 
Stavanger pollenanalytiske undersøkelser i 
Gråfjellområdet. Sedimentsøyler ble blanc annet tatt 
ut på Deset Østseter, Fjellsliseter og Styggdalseter med 
sikte på å fa kunnskap om generell vegetasjonsutvikling, 
kulturhistorie og seterhistorie (Bjune i Risbøl et al. 
2000, Solem i Risbøl et al. 2002a). 

Før Gråfjellprosjektet var setervollen på Stavlia 
på Rødsmoen i Åmot en av de første og eneste arkeo
logiske undersøkte setrene i østlandsregionen i vår tid. 
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Dateringer tyder på at området kan ha blitt tatt i bruk 
ved slutten av vikingtiden/begynnelsen av middel
alderen, men det er ikke avklart om Stavlia opprinnelig 
ble tatt opp som seter eller gård (Bergstøl 
1997:27-33). 

Med utgangspunkt i denne forkunnskapen har 
det blitt formulert problemstillinger knyttet til under
søkelsen av de to seterområdene Rødseter og Deset 
Østseter, samt spørsmål av mer overordnet karakter. 
Større kulturhistoriske tolkninger på grunnlag av 
materialet vil ikke bli tatt opp her. Dette vil kreve en 
gjennomgang av et større materiale som går ut over 
rammene for dette prosjektet. Det vil i det følgende 
derfor bli trukket opp noen linjer som kan danne et 
grunnlag for senere forskning. 

I det følgende er det forsøkt å belyse problem
stillingene tilknyttet undersøkelsene, som ble tatt opp 
innledningsvis i kapitlet: Datering i forhold til etablering 
og bruksfaser, forholdet mellom bosetning, beitebruk 
og dyrking, bygningenes funksjon og byggeskikk, for
holdet mellom aktivitetssporene i seterområdene og 
fangst, jernframstilling og tjæreframstilling og spørs
målet om aktivitetssporene kan knyttes til gård eller 
seter. 

RøYSFELTET VED RøDSETER 

NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

14C-dateringer og aktiviteter 
63 kullprøver ble 14C-datert i forbindelse med under
søkelsen av rydningsrøyser og jordprofiler. De fleste 
dateringene representerer kulturlag under rydnings
røyser, samt enkelte fra små steinsamlinger og åpne 
jordprofiler og groper i sjakter. 

Det fremgår ingen tydelig stratigrafisk sammen
heng mellom eldre og yngre dateringer i forhold til 
øvre og nedre sjikt av dyrkingslaget i profilsnittene 
gjennom rydningsrøysene. En utskilling av etablerings
fasen er gjort på bakgrunn av de eldste dateringene og 
resultater fra pollenanalysen, som er referert nedenfor. 
Denne fasen representerer avbrenning og rydding av 
området for beite, ifølge pollenanalysen. Det er tidligere 
nevne at de fleste røysene lå oppå dyrkingslaget. Tykke 
dyrkingslag som dekker hele flaten under hovedvekten 
av røysene indikerer at åkrene var etablert før røysene 
ble kastet opp. Det må tas et forbehold om at ikke alt 
som er tolket som dyrkingslag under røysene, virkelig 
er det. Lagene kan være kulturlag etter beitevirksomhet, 
og ikke åker. Lite dyrking er påvist i tiknytning til de 
eldste dateringene. Det er bare fra rydningsrøys 
500314 på Røysfelt I at det er påvist kornpollen i lag 
som er datert til vikingtid (se tabell 40). Fra profilen i 
sjakt 3, nedenfor rydningsrøys 500320, er det funnet 
kornpollen under et kullag som er datert til AD 1400-
1430. På bakgrunn av 13 dateringer tolkes etablerings
fasen å ha vært i tidlig vikingtid (fig. 190). Disse 
dateringene ligger i overgangen fra AD 700/800-tallet 
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til 1000-tallet, med yttergrenser AD 720-10 30. Øvrige 
dateringer fra dyrkingslag som er to lket å avspeile 
bruk og senere rydningsbrann(er), spenner over perioden 
AD 1025-1790, hvor de fleste ligger innenfor perioden 
AD 1200-1650 (fig. 191). 

37 kullprøver og tre prøver med brente bein er 
14C-datert i forbindelse med undersøkelsen av tuftene 
og brønnen på Røysfeltet. Det er datert flere prøver 
fra ulike kontekster i samme tuft, og fra ulike lag i 
brønnen, med henblikk på å avspei le anleggelse og 
bruk (fig. 227) . Det er datert enkelte kullprøver fra 
kontekster som ikke har sikker sammenheng med 
tuftene, for eksempel kull fra under veggvoller. 
Dateringene kan angi en bakre tidsgrense for anleggelsen 
av tuftene. Disse dateringene er ikke tatt med i dia
grammet (fig. 227) over dateringene fra tuftene. 
Dateringene fra tuftene ligger i tidsrommet 
l 300/ 1400-1600/ 1700-tallet. Dette indikerer en 
etablering av bebyggelsen i området rundt 1300-
tallet, som intensiveres fra 1400-tallet (tabell 39). 
Det kan ikke utelukkes at det har blitt reist bygninger 
i vikingtid, samtidig som starten på rydding i områ
det, som undersøkelsene i området ikke har klart å 
lokalisere. Den eldste dateringen fra brønnen, er AD 
1185-1250 (TUa-5107). Dette kan angi en bakre 
tidsgrense for anleggelsen. Alternativt kan det daterte 
kullet stamme fra eldre materiale som har rast ned i 
brønnen. 

I figur 264 er en samlet framstilling av alle 
dateringene fra aktiviteter på Røysfeltet, det vil si 
røyser, kulturlag og tufter. Diagrammet viser to konsen
trasjoner med dateringer. Dateringene fra dyrkings
laget strekker seg ned i tidlig vikingtid og tidlig middel
alder. Disse dateringene gjenspeiles ikke i tuftene. 
Den påviste bebyggelsen kommer senere, kombinert 
med rydlige spor etter dyrking samt fortsatt beite
aktivitet. De eldste dateringene som er fra lag under 
rydningsrøyser, representerer etableringsfasen i områ
det i vikingtid, ca 700/800-1000-tallet. Den andre 
konsentrasjonen med dateringer ligger i perioden ca 
1200-1600/ 1700-tallet. Disse dateringene er fra tufter 
og dyrkingsspor. 

Perioden fra ca 1000-1200 skiller seg ut med få 
daterte aktivitetsspor. Det er i denne perioden at 
fangstgrop Fg.13/R (Område 6) ved Røysfeltet var i 
bruk. Dateringer avgrenser bruken av gropa innen
for perioden fra AD 895-1165 til AD 1215-1275. 
Fangstgropa har trolig blitt anlagt i anlagt i en fase da 
det synes å ha vært liten aktivitet i området, men 
ifølge pollenanalysen har det vært beiteaktivitet. Det 
kan synes spesielt at fangstgropa ble anlagt da det 
foregikk beite i området. Muligens har perioden 
1000-1200 vært en "mellomfase" med fangst? 
Dateringene av jernvinneaktiviteten i Gråfjellområdet 
ligger i tidsrommet 1000-1300 (Rundberget 2007). 
Det har altså vært fangst- og jernvinneaktivitet i 
området i de 200 årene med få daterte aktivitetsspor 
på Røysfeltet. Hovedaktiviteten for bruken av 
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fangstgroper er imidlertid noe senere enn jernvinna. 
Fangstsystemet og Røysfeltet ved Rødseter har flere 
overlappende dateringer (se kap. 4). Prøvemateriale 
fra konstruksjonsdetaljer i fangstgropene, som gir en 
sikker datering av fangstkonteksten, har dateringer 
til perioden AD 1200-14/1500 (fig. 120). 
Gropfangsten har foregått i middelalderen, samtidig 
som man har hatt bosetting og husdyrhold i samme 
område. 

Osteologisk analyse av beinfunn fra tufter på 
Røysfeltet, har vist at disse hovedsakelig stammer fra 
domestiserte dyr, og ikke elg. Analyse er utført på et 
utvalg brente og ubrente bein som ble funnet under 
graving i tuftene I, Il, V og VI (Hufthammer 2006). 
Beina er identifisert som storfe, sau/geit og klovdyr, 
hest, og ett fragment stammet fra pattedyr på stør
relse med sau/geit/hund. Flere bein kunne bare 
bestemmes til "pattedyr". Beinfunn som kunne indi
kerer fiske og jakt, var meget sparsomme: Et et fiske
bein av mort, et bein av mulig rådyr og et bein av 
mulig hønsefugl. Hønsefulger kan være enten domesti
serte eller ville . Samme tendens har vist seg i for
bindelse med analyserte beinfunn fra ildsteder som 
er undersøkt i tilknytning til jernframstillingsplasser; 
de fleste beina er identifisert som domestiserte dyr. 
Bare unntaksvis er det funnet mulig bein av bever, et 
fiskebein trolig av harr, samt mulig rådyr 
(Hufthammer 2004, 2005, 2006). Når det gjelder 
bein identifisert som elg blant det analyserte bein
materialet fra Gråfjellomorådet, er dette kun påvist 
fra steinalderlokaliteten Sta.3/Tjernpytten (kap. 2). 

Mangel på beinfunn fra elg i tuftene på 
Røysfeltet trenger nødvendigvis ikke utelukke at elg
fangst i groper ikke har vært en ervervsmåte her. Det 
synes imidlertid spesielt at dette ikke skulle ha satt 
spor etter seg. Relasjonen mellom bosetningssporene 
på Røysfeltet og fangstanlegget er usikker, og det kan 
ikke fastslås om aktivitetene på Røysfeltet og fangst
gropene kan knyttes til samme folk . Hvis det for 
eksempel har foregått sommerfangst av elg i gropene, 
synes dette problematisk i forhold til beitedyr i 
Rødseterområdet. 

Pollenanalyse 
Pollenanalyse er utført i forbindelse med rydnings
røyser og åpne jordprofiler (Sageidet 2006a). Det ble 
funnet mye trekull i prøvene, hvilket vitner om akti
vitet i området. Brann har trolig blitt brukt for å 
åpne for beite eller gjøre jorden dyrkingsklar, og 
eventuelt også til bål eller brenning av ryddet mate
riale. På bakgrunn av analyseresultatene ble det skilt 
ut to faser med kulturaktivitet på røysfeltområdet. 

Fase I: "Eldre fase med åpen furu-bjørkeskog og 
beitebruk": Av de analyserte prøvene var det best pol
lenbevaring i profilen under rydningsrøys 500371. 
Profilen avspeiler trolig den eldste vegetasjonsfasen 
som er bevart på lokaliteten, og som ifølge en bunn
datering går tilbake til vikingtid, AD 780-885 
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Figur 264: Diagram over alle dateringer fra Rødseter. 
Figure 264: Diagram showing all the dates from Rødseter. 

AD 1300-1400 AD 1400-1600 Yngre enn AD 
1650 

Tuft IV Tuft I Tuft I 
Tuft II Tuft II 
Tuft III Tuft III 
Tuft VI Tuft V 
Tuft V Tuft VI 

Tuft VII 
Tuft VIII 

Tabell 39: Dateringer av tufter på Røysfeltet ved Rødseter. 
Table 39: Dates from house platforms at Rødseter. 

(TUa-5121) . Området har vært relativt åpent og 
omgitt av furu- og bjørkeskog med innslag av or, eik 
og litt alm. Lokaliteten ble i denne fasen trolig brukt 
til beite, både på tørre og fuktige områder og muligens 
også i skogen. Lokaliteten viser omfattende spor av 
brann. Pollenanalyse fra den nedre delen av profilen i 
Fangstgrop Fg.13/R kan gå tilbake til denne eldre 
fasen på lokaliteten, selv om lavt polleninnhold gjør 
denne tolkningen noe usikker. På bakgrunn av date
ringer som er mulig å relatere til fase 1, så inkluderer 
den tidsperioden frem til vikingtiden. 

1500AD 

Calendar date 

68.2% probability 
1200AD (68.2%) 1850AD 

95.4% probability 
760AD (13.5%) 1080AD 
I I 40AD (81.9%) ... 

2000AD 

Fase 2: "Yngre fase med urterik vegetasjon, dyrking 
av nytteplanter og beitebruk': Polleninnholdet tyder på 
at lokaliteten i denne fasen har blitt brukt til dyrking 
og beite, enten i veksel, eller også samtidig. 
"Nytteplanter" er et samlebegrep for korn og åker
indikatorer. Skogskantene har trolig blitt ryddet for 
bedre arealutnyttelse. Det er omfattende spor etter 
bruk av brann. Analysen av enkelte profiler (500899, 
500337 og 500371) kan tolkes dit hen at folk kan ha 
brukt deler av området til slått. Pollenanalysen fra den 
øvre delen av profilen i Fangstgrop 13/R viser et klart 
skille i pollensammensetningen, ved et stratigrafisk 
skille i profilen. I den øvre delen, som kan dateres til 
yngre enn 1655, ble det funnet kornpollen og 
beiteindikatorer. 

Fase 2 kan antagelig ut fra horisontgrenser i pro
filene samt dateringer fra lokaliteten, relateres til slut
ten av middelalderen og senere. 

Det noteres i rapporten at varierende pollenbevaring 
og sannsynligvis blandet pollenstratigrafi i flere pro
filer, kan gjøre tolkningen av vegetasjon og tidsrom 
usikker. Mange profiler synes likevel å kunne relateres 
til den yngste fasen i forbindelse med rydningsrøys 
500371. Det kan ha blitt dyrket hvete på åkeren ved 
rydningsrøys 500371. På åkre ved rydningsrøys 
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502116 og 500314, har det trolig blitt dyrket bygg, og 
muligens rugdyrking ved rydningsrøys 502083. Også 
andre nytteplanter kan ha blitt dyrket i disse områ
dene. Det ble blant annet funnet et pollenkorn av lin 
under rydningsrøys 500314. Pollenanalysen kunne 
ikke avgjøre med sikkerhet om det har vært åker 
direkte ved de andre pollenprofilene. Åkerindikatorer 
påvist i disse profilene, kan ha vært åkrene ved de 
ovenfor nevnte rydningsrøysene, eller eventuelt en 
annen åker på lokaliteten fra samme tidsfase eller 
kanskje fra en yngre tidsfase. Spor etter dyrking i røys
profilene 500591 og 500337 kan imidlertid være den 
samme som antydet i pollensonen kalt "landbruk" fra 
1600- I 700-callec, i rydningsrøys 5003 71. 

I tabell 40 er en oversikt over alle jordprofiler 
som det er foretatt pollenanalyse fra. Tabellen viser 
hvilke prøver det er funnet kornpollen i, samt date
ringer som kan knyttes til disse. Resultater fra pollen
analysen viser at det har foregått avbrenning og rydding 
av området for beite i vikingtiden. Bare i ett tilfelle er 
det påvist kornpollen i lag som er datert til vikingtid 
(rydningsrøys 5003 I 4). Korndyrking vises tydelig i 
pollendiagrammene først senere. De fleste profiler 
med funn av kornpollen kan knyttes til lag med date
ringer til 1400- I 600/ 1700-callec. Fra rydningsrøys 
502083 og Sjakt 2 er det funnet kornpollen i til
knytning til lag med dateringer til 1200-1300-callec, 
og fra sjakt 3, nedenfor rydningsrøys 500320, er det 
funnet kornpollen rett under kullag som er datert til 
AD 1400-1430. Dyrking i området viser sammenfall 
med dateringene fra tuftene, som konsentrerer seg til 
tidsrommet 1200/ 1300-16/ l 700-callec. 

Jord-mikromorfologisk analyse 

Rydningsrøys 500371 
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Jord-mikromorfologisk analyse er utført av to tynnslip 
fra profilen gjennom rydningsrøys 500371 på Røysfelt 
II (Sageidet 20066). Formålet ved analysen var å even
tuelt kunne belyse hva som ble dyrket i området, om 
man har gjødslet jorda og om det kunne skilles ut 

ulike faser. Analyseresultatene fra rydningsrøys 500371 
ble vurdert som forholdsvis gode. Det ble på bakgrunn 
av analysen skilt ut fire faser med kulturaktivitet på 
Røysfeltet. 

Fase 1: "Furuskog med liten menneskelig aktivitet 
og muligens beitebruk": En tidlig fase på lokaliteten 
med ganske begrenset menneskelig aktivitet og antagelig 
furuskog. Dette samsvarer med resultatene fra pollen
analysen (Sageidet 2006a) . I tillegg viste jord
mikromorfologien at overgangen til neste fase var brå, 
og skjedde trolig ved at skogen ble ryddet ved brann. 
En 14C-datering til AD 780-885 (TUa-5121) kan tro
lig relateres til brannryddingen. 

Fase 2: "Dyrking av nytteplanter''.· l denne fasen 
har aktivitetssporene tiltatt, og det er indikasjoner på 
dyrking i området. Fasen kan sammenlignes med lag 
Ill i brønnen. Pollenanalysen fra samme nivå (fase 2) 
viser til dyrking og beite i området. 

Fase 3: 'Mer intensiv jordbruk, dyrking av korn": 
Dette synes som en lengre intensiv og sammenheng
ende fase med menneskelig aktivitet. Fasen kan sam
menlignes med lag II og Ill i brønnen. Det har trolig 
vært kontinuitet mellom fase 2 og 3 når det gjelder 
dyrking, men jordbearbeidelsen kan ha være mer 
intensiv enn i fase 2. 

I forhold til tuftene, er det vanskelig å koble 
disse til fase 2 eller 3. Åkerbruket synes å ha blitt etablert 

Kontekst Felt Kornpollen/prøve nr. Kullstøv 14C-datering 

Rydningsrøys 500306 Røysfelt I Ikke påvist Ja 
Rydningsrøys 500313 Røys felt I Ikke påvist Ja 

Uspesifisert korntype (Cerealia) AD 890-980 og 

Rydningsrøys 500314 Røys felt I 
(P 214,216), bokhvete og lin (P 214). 

Ja 
AD 895-1010 

Uspesifisert korntype (Cerealia) 
(P 218, 219) og byggpollen (P 21 8) . 

Etter AD 1400 

Sjakt 3, nedenfor 
Røys felt I Uspesifisert korntype (Cerealia) (P 17) Ja 

Eldre enn AD 
Rvdningsrøvs 500320 1400-1430 

Rydningsrøys 500371 Røys felt II 
Uspesifisert korntype (Cerealia) 

J a 
Etter AD 1645-

(P 31 , 30, 27) og hvete type (P 31, 30, 28, 27). 1790. 

Sjakt 2 Røysfelt II 
Uspesifisert korntype (Cerealia) (P 53, 52, 50, 48) og 

J a AD 1290-1375 
hvete type (P 53-50, 48). 

Brønn Røysfelt Il Uspesifisert korntype (Cerealia) (P 602800) Ja AD 1470-1635 

Rydningsrøys 502083 Røys felt IV 
Uspesifisert korntype (Cerealia) og rug type (P 72) og 

J a 
AD 1230-1285 og 

bokhvete (P74) AD 1255-1285 
Rydningsrøys 502116 Røysfelt V Uspesifisert korntype (Cerealia) og bvi;,i;, (P 204) la AD 1470-1630 
Rydningsstein i 

Område 6 Uspesifisert korntype (Cerealia) (P 45) og rug (P 46). Ja Yngre enn AD 1655 
fangstgrop Fg.13/ R 

Tabell 40: Pollenanalyse fra profiler på Røysfeltet. Oversikt over prøver hvor det er funnet kornpollen og dateringer som kan 
knyttes til disse. 
Table 40: Pollen analysis from soil profiles at Røysfeltet. Overview of samples concaining cereal pollen and <lates that can be 
related to the samples. 
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før husene ble bygd. Tuft Il og V kan ha blitt anlagt på 
henholdsvis gjengrodd dyrkings- og beitemark og tid
ligere åker. 

Fase 4: I denne seneste fasen synes det å ha fore
gått gjengroing i området. Brønnen synes også å ha 
gått ut av bruk og begynt å tørke ut og gro igjen, og 
kan i en periode ha blitt brukt som et avfallsdeponi. 
Lag I i brønnen er datert til AD 1470-1635 
(TUa-5637). 

Den jord-mikromorfologiske analysen kunne skille ut 
fire faser eller bruksperioder på Røysfeltet, mens det ut 
fra resultatene av pollenanalysen bare var mulig å skille 
mellom to faser, en fase i vikingtid og en fase mot slut
ten av middelalderen og senere. Fase 4, hvor det er 
tolket å ha foregått en gjengroing av området, stem
mer ikke med resultatene fra pollenanalysen, som viser 
til en intensiv bruk av området fra seinmiddelalderen, 
i form av dyrking, beite og antagelig slått. De fire 
fasene kunne bare i begrenset grad belyse spørsmål 
knyttet til forholdet mellom beitebruk og åkerbruk. 
Det antas at det har foregått en gradvis og samtidig 
etablering av tuftene og av dyrkingsaktiviteten i områ
det. Analyseresultatene utelukker ikke at det kan ha 
blitt bygd hus allerede i fase I/vikingtid. Tuftenes 
funksjon kunne ikke bestemmes nærmere i forhold til 
hva som fremkom ved utgravingene. Det ble påvist 
bruk av brann i forbindelse med etableringen av 
dyrking ved overgangen fra fase 1 til fase 2. Spor etter 
gjødsling kunne ikke påvises sikkert. I forbindelse 
med jord-mikromorfologisk analyse fra Tuft V, ble det 
funnet materiale under tufta som kan representere 
rester av gjødsel. 

Makrofossilanalyse 
Jordprøver til makrofossilanalyse ble tatt med hen
blikk på å kunne finne planterester etter korn, urter og 
andre organiske rester som kunne bidra til å gi en nær
mere tolkning av dyrkings-, bosetnings- og aktivitets
sporene i området. Videre var det ønskelig å kunne 
sammenligne de eventuelle resultatene med resultater 
fra pollen- og jord-mikromorfologisk analyse. 
Makrofossilanalyse av fossile dyrkingsspor omfattet 
kun to jordprøver fra dyrkingslaget i sjakt 1 på Røysfelt 
I, mens det ellers ble analysert jordprøver fra alle tuftene 
og brønnen (Griffin 2006, Regnell 2006). Prøvene 
hadde generelt et høyt innhold av trekull. Det ble i 
enkelte prøver funnet forkullede fragmenter av barnå
ler, frukt av starr, forkullede frø av bringebær, og et frø 
muligens av fuglevikke, som er en vanlig plante i kultur
landskapet. Ut over dette ga ikke makrofossilanalysen 
noe resultat, og bidro følgelig ikke til å belyse de 
nevnte målsettingene. 

TUFIER 

Tuftene som ble funnet i forkant av undersøkelsene på 
Røysfeltet, var synlige i form av syllsteiner, oppbygde 
ildsteder eller veggvoller. Det var flere fellestrekk 
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mellom tuftene, men ingen var helt like (se tabell 41). 
Det er også foretatt jord-mikromorfologisk analyse av 
tynnslip av sedimentprøver fra Tuft Il, III og V og fra 
brønnen (Sageidet 20066). Formålet med analysen 
var å se om den kunne bidra til en nærmere tolkning 
av hvilke aktiviteter som har foregått i bygningene, og 
om det var mulig å spore opp aktiviteter før bygningene 
ble tatt i bruk. Analyseresultater og dateringer er nær
mere beskrevet under de respektive tuftene. 

Felles for tuftene I-VII på Røysfelt Il var at det 
ble påvist voll og/eller syllsteiner i tilknytning til disse. 
Undersøkelsene viste at disse har hatt funksjon som 
fundament for vegger. I Tuft Il ble det påvist at veggen 
har stått på vollens ytterkant. Vollene kan gi assosia
sjoner til innvendige eller utvendige moldbenker, 
hvilket er kjent fra middelalderutgravinger i byer. 
Undersøkelsene av vollene i tilknytning til bygningene 
ved Rødseter, tyder på at de er bygd opp som et fun
dament for veggene i lavereliggende partier av bygnin
gene. Bygningene, med unntak av Tuft VI, er tolket 
som laftebygg oppført på syllsteiner og/eller voller. 

Tuft VI skilte seg fra de øvrige som eneste tuft 
hvor det ble påvist stolpehull. Fem stolpehull og 
enkelte steiner har trolig inngått i konstruksjonen av 
den nordre veggen. Veggkonstruksjonen kan eventuelt 
ha vært et rammeverk, for eksempel en form for skifres
verk (Gjerder 1982:32). 

I forbindelse med Tuft III og V ble det påvist 
gjenfylte grøfter i tilknytning til veggene. Tuft Ill 
hadde steinfylte grøfter på inn- og utsiden av vegg
vollen i sørvest. Disse kan være resultat av masseuttak 
til oppbygging av veggvoller. I forbinde lse med Tuft V 
ble det påvist en grøft og en større nedgravning rett 
sør for bygningen. Begge var gjenfylt med kulturlag og 
steiner. Funksjonen til grøfta og nedgravningen er 
uviss, eventuelt kan de ha blitt gravd med tanke på 
drenering av undergrunnen der det var planlagt å anlegge 
en bygning. Resultater fra jord-mikromorfologisk 
analyse fra kulturlaget i Tuft V indikerer at bygningen 
ble anlagt på en eldre åker. I åkerlaget ble det gjort 
funn som kan tolkes som spor etter gjødsling. 

I forbindelse med jord-mikromorfologisk 
analyse fra Tuft III, var det mulig å skille ut lag som 
representerte golvet i bygningen. Muligens kan huset 
på et tidspunkt ha brent ned. Ved utgravingen ble det 
påvist et forkullet trelag, som ble tolket som rester 
etter et golv. Dateringer av brent treverk har gitt resul
tat til yngre enn AD 1530 og AD 1485-1645. Fra 
husrestene var det et klart skille til et nokså homogent 
overliggende lag, som kan være påført jordmateriale. 
Det kunne også bekreftes at det har vært menneskelig 
påvirket gressvegetasjon, som beite- eller slåttemark, 
der bygningen tidligere sto. Også Tuft Il ble ut fra 
jord-mikromorfologisk analyse tolket å ha hatt et tre
golv, hvilket også funn av ubrent tre ved utgravingen 
tydet på. Bygningen kan ha falt ned eller blitt forlatt 
på et tidspunkt. Den overlatte/sammenraste bygningen 
har trolig i den yngste fasen ligget nær en åker. T ufras 
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Ytre Indre mål, Syll- Stolpe- Nedgravn. 
Ant. 

Tuft nr. Tolkning 
mål gulvflate 

Ildsted Voll(er) 
stein hull el. renne 

funn-
poster 

Tuft I Bolig 6,0xS,3 S,0x4,0 X X X X 144 
Tuft II Bolig 9,2x5,7 6,0x1,8 X X X 79 
Tuft III Uthus 10,7x5,S 6,0x3,0 X X 9 
Tuft IV Uthus 7,Sx7,S - X (X?) 15 
Tuft V Bolig 5,8x6,9 4,0x3,9 X X X 121 
Tuft VI Bolif 7,9x4,3 7,0x3,0 X X X 46 
Tuft VII Fjøs 10,7x5,7 7,Sx2,4 X X X 36 
Tuft VIII Bolig 13,2x4,1 - X 24 

Tabell 41: Rødseter. Mål, konstruksjonsdetaljer og funn i Tuft 1-Vlll. 

Table 41: Rødseter. Dimensions, construction details and finds from Tuft I-VIII. 

yngste datering er yngre enn AD 1685 (TUa-5635), 
og åkeren er følgelig yngre enn dette. 

I og utenfor Tuft VII ble det avdekket renner. 
Midt i bygningen, parallelt med langveggene, var det 
en nedgravd renne med rester av treverk i. Denne 
golvrenna er tolket å ha hatt funksjon som avfallsrenne 
i et fjøs. To nedgravde renner, som ble funnet utenfor 
bygningen, munnet ut i hver sin nedgravning, som 
eventuelt har hatt funksjon som avrenningsgroper. 
Forkullet treverk, trolig restene etter en uthult stokk, 
ble funnet i den ene renna. Funksjonen til disse ren
nene er uklar. 

Fem av tuftene hadde ildsted eller spor etter 
dette. Tuft I og II hadde hjørneildsted oppbygd av 
stein. Tuft V hadde et firkantet, oppbygd ildsted plas
sert midt i bygningen. Ildstedene i Tuft I, II og V var 
påkastet rydningssrtein. I Tuft VIII var ildsteder 
sekundært brukt som mødding. De fleste ildstedene 
va r påkastet rydningsstein. I likhet med ildsteder i 
tufter på Deset Østseter, som beskrevet nedenfor, ble 
det funnet biter med brent leire i tilknytning til 
disse. 

Når det gjelder bygningenes funksjon , er de 
med ildsted tolker å ha hatt boligfunksjon, det vil si 
Tuft I, II , V, VI og VIII. Tuft VII er tolket som fjøs , 
mens funksjonen ril Tuft III og IV er uklar. Muligens 
har disse vært uthus. 

Tuftenes ytre mål tilsvarer synlig utbredelse på 
overflaten før graving, mens indre mål er basert på 
to lkning av golvflata (kulturlag og/eller syllsteiner og 
veggvoller) (tabell 41). 

DESET ØSTSETER 

NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

14C-dateringer og aktiviteter 
35 kullprøver er 14C-datert i forbindelse med undersø
kelsene på Deset Østseter. 28 av dateringene er fra tuf
ter og bygningsspor (tabell 37), mens de øvrige er fra 
andre kontekster som to steinstrukturer, et enkelt
liggende ildsted, en rydningsrøys og to kullgroper. I 
likhet med tufter og dyrkingsspor ved Rødseter, er det 
datert flere prøver fra ulike kontekster i samme tuft. 

280 

Dateringer som faller innenfor tidsrommet AD 
1285-1405, vises i diagrammet som to topper med en 
knekk imellom (fig. 265a). Derre skyldes atmosfæriske 
forstyrrelser, og er ikke dateringsmessig reelt. Dette er 
spesielt synlig i forhold til dateringene fra Deset 
Østseter. 

Det er datert aktivitetsspor i området tilbake til 
merovingertid, men det er uklart hva denne aktiviteten 
har bestått i. Tuft 3 på Melgårdseter representerer den 
eldste dateringen, AD 650-775 (T-16720). Det er 
imidlertid usikkert om dateringen har sammenheng 
med bygningskonstruksjonen. Også en steinstruktur, 
uten nærmere bestemt funksjon, er også datert til 
merovingertid, AD 670-770 (TUa-5077). Ifølge pol
lenanalysen av en sedimentsøyle fra Melgårdseter kan 
de første aktivitetssporene i området gå tilbake til 
årtusenet før Kristi fødsel (Solem i Risbøl et al. 
2002a:290-299). 

De fleste dateringene fra tuftene og bygnings
sporene er konsentrert til tidsrommet 1300-14/ 1500-
tallet og yngre enn AD 1650 (se fig. 262, 263 og tabell 
42) . Dateringene fra Deset Østseter viser overlapping 
i tid med Røysfeltet ved Rødseter i den seinmiddel
alderske fasen. Fra Deset Østseter er det imidlertid 
flere dateringer av tufter og bygningsspor til perioden 
AD 1300-1400, i motsetning ril Røysfeltet, hvor de 
fleste dateringene fra tuftene konsentrerer seg til tids
rommet 1400-1600/ 1700-tallet. 

Jernframstillingsplassen Jfp.7 og en kullgrop øst 
på vollen på Melgårdseter har dateringer ril 1000-
1200-tallet (Rygh 2003d). Kullgrop Kg.17 på den 
søndre vollen, er datert til AD 1040-1245. Disse 
dateringeneviser samtidighet med Tuft I, Bygningsspor 
6 og 9, og det er mulig å se disse i sammenheng med 
jernvinneakciviteten på vollen og i nærområdet. 

Osteologisk analyse er utført på brente og ubrente 
bein fra Tuft 1, 4, 5 og I (Hufthammer 2005). Alle 
beina ble identifisert som domestiserte dyr. Samme 
tendens er påvist i forbindelse med analyserte bein
funn fra Røysfeltet ved Rødseter. Beinfunn fra Deset 
Østseter er identifisert som pattedyr, muligens svin, 
sau/geit, storfe, og ubestembare pattedyr, eventuelt pat
tedyr på størrelse med svin og sau/geit. Dateringsmessig 
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er det sammenfall mellom aktivitetsspor på Deset 
Østseter og fangstgropene i Gråfjellområdet, men i 
likhet med Røysfeltet, er den eventuelle relasjonen 
mellom bosetningsspor og elgfangst usikker. Et 
fangstanlegg for elg, med to groper, ligger i 
Skrubbdalen, i underkant av 2 km vest for Deset 
Østseter (se kap. 4). Dateringer indikerer bruk av 
gropene i tidsrommet AD 1000-1200-tallet. Et annet 
fangstanlegg, med fire groper ligger øst for Deifjellet, 
ca 2,5 km sør for Deset Østseter. Bakre datering for 
anleggelsen av to av gropene er AD 680-780 og AD 
890-995. Dateringer indikerer at gropene kan ha gått 
ut av bruk før AD 1000-1200-tallet, og kanskje blitt 
gjenopptatt etter denne perioden. Fangstanleggene i 
Skrubbdalen og ved Deifjellet er små sammenlignet 

Vtzria 64 

med anleggene som ligger ved de to seterområdene 
Rødseter (38 groper) og Styggdalseter (24 groper) . 

Pollenanalyse 
Pollenanalyse av enkeltprøver er utført i forbindelse 
med Tuft 4 og 5, en kullgrop ved jernframstillings
plass Jfp.7 og rydningsrøys 600008 (Solem 2006). En 
jordprøve fra Tuft 4, fra bunnen i profilen gjennom 
ildstedet/møddingen, inneholdt lite pollen og var 
ubrukbar til tolkning. Fra Tuft 5 er det analysert en 
prøve fra bunnen i profilen gjennom ildstedet/ 
møddingen. Prøveinnholdet kunne vitne om et beitet 
område nær skog, men ikke dyrking. Kullprøve fra 
samme kontekst er datert til AD 1450-1640 (TUa-
2814). Videre ble der analysert en jordprøve fra 

AD 1000-1300 AD 1300-1500 AD 1400-1450 AD 1450-1650 Yngre enn AD 1650 
Tuft 1 Tuft 3 Tuft I, Søgårdsvollen Tuft 5 Tuft 2 

Bvgningsspor 6 Tuft4 Tuft li, Søgårdsvollen Tuft 14 
Bvgningsspor 9 Bygningsspor 8 Bygningsspor 12 

Bygningsspor 15 Bygningsspor 18 

Tabell 42: Dateringer av tufter og bygningsspor på Deset Østseter. 

Table 42: Dates from house platforms and building remains ar Deset Østseter. 
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Sum Deset Østseter: Tufter og bygningsspor 
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Figur 265 a: Diagram over alle dateringer fra tufter og bygningsspor på Deset Ø stseter. 

68 .2% probability 
l l 50AD (61 .6%) l 500AD 
1650AD ( 6.6%) 1850AD 

95.4% probability 
1050AD (95 .4%) ... 

2000AD 

Figure 265 a: Diagram showing all dates from house platforms and building remains from Deset Østseter. 
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Figur 265 b: Plan over Melgårdseter som viser dateringer av tufter og bygningsspor jf. tabell 42. 
Figure 265 b: Plan drawing from Melgårdsecer showing the dates from house platform and building remains as shown in rable 42. 
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utvaskingslaget under rydningsrøys 600008. Det ble 
funnet pollen av planter som indikerte eng/åpen mark. 
Rydningsrøysa har en datering til AD 1480-1640 
(TUa-4452). Siden pollenprøven ble tatt fra et lag 
under kullprøven, kan den representere et lag som er 
eldre enn rydningsrøysa. Pollenanalyse er utført på en 
prøve fra gammel markoverflate under vollen på kull
grop ved jernframstillingsplassen J fp. 7. Anlegget og 
kullgropa er datert til 1000-1200-tallet. 
Polleninnholdet viste at det var tydelig beitemark på 
stedet da kullgropa ble gravd og jernproduksjonen 
igangsatt . I forbindelse med pollenanalyse av en 
sedimentsøyle fra vollen på Melgårdseter, synes 
mennesker og beitedyr å ha vært etablert i området i 
tiden AD 1450-1615, men ifølge pollendiagrammene 
er det sporadiske tegn på at denne aktiviteten lenger 
tilbake i tid, trolig til årtusenet før Kristi fødsel. Det 
ble funnet byggpollen som kan dateres til etter AD 
1450-1615 (Solem i Risbøl et al. 2002a:290-299). 

Makrofossilanalyse 
Makrofossilanalyse av jordprøver på Deset Østseter 
omfatter Tuft 1-3, 5, 8 og I, og Bygningsspor Il 
(Griffin 2006, Regnell 2006). Analysene fra Tuft 1-3 
og Bygningsspor 8 ga ikke resultat ut over at det ble 
notert at prøvene inneholdt noe trekull, forkullet 
materiale av barnålfragmenter, et frø av nellikfamilien, 
røtter, meitemark og insekter. Flest funn av forkullede 
planterester ble gjort i en jordprøve fra Tuft 5 (Regnell 
2006). I prøven fra golvflata (Mp 601606) ble det 
funnet et korn av ubestemt type, et korn av rug og et 
korn av bygg. I tillegg ble det funnet 17 frø av gress, 2 
frø av mure og 5 frø av starr. Trekull og noe brent leire 
ble ellers påvist i prøven. Prøven skilte seg ut blant de 
øvrige analyserte prøvene fra Deset Østseter, ved et 
stort innhold at frø. Det er kun i denne prøven at korn 
er påvist. Det er imidlertid vanskelig å slutte fra dette 
at det har vært dyrket i området. Kornet kan representere 
matlaging og/eller gjødsel etter husdyrbeite. Gressfrø 
og frø av mure og starr ble også funnet. Mure er en 
vanlig plante på næringsrik og erodert kulcurmark, 
mens starr vokser i fuktigere områder. I analyse
rapporten foreslås det at urtefrøene fra Tuft 5 kan 
representere et beite- eller engområde. 

TUFfER OG BYGNINGSSPOR 

Til sammen 20 tufter (1-5, 14, 17 og I) og bygnings
spor (6-13, 15, 16, 18 og Il) ble undersøkt på 
Melgårdseter og Søgårdsvollen (se tabell 43). Det er 
skilt mellom "tufter" og "bygningsspor" , hvor først
nevnte var synlige på overflaten, i form av ildsteder 
eller veggvoller, og sistnevnte som først ble synlige 
etter avdekking. 

Tuftene oppviste forskjeller i bygningskonstruk
sjon, hvor noen bør få en nærmere omtale. Tuft 1 
fremsto med to parallelt liggende voller på overflaten. 
På utsiden av vollene var tre markerte fyllskift som ble 
tolket som spor etter syllstokker. Bygningen har 
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sannsynligvis vært laftet. Ved stratigrafisk graving av 
deler av golvflaten og de parallelc liggende vollene, 
viste det seg at massen i vollene og golvet besto av 
mange grus- og sandlag iblandet humus. Vollmassen 
lå både over og under lagene i gulvflaten, hvilket tydet 
på at den ikke var restene etter en moldbenk. Vollene 
ble tolket som opphoping av masse, fra et grusgolv, 
under trebenker. En observasjon som kan styrke tolk
ningen, ble gjort i ei ljørkoie som sto på setervollen. 
Koia hadde åpne trebenker festet til de to langveg
gene. Under benkene lå en sandvoll inn mot veggen, 
som var bygd opp av grus og sand fra golvet som var 
blitt sparket inn mot veggen når man satt på benkene. 
I Tuft 2 ble det avdekket spor etter syllstokker, samt 
fyllskift/avtrykk i tre hjørner som trolig kan ses i sam
menheng med fjernede syllsteiner. Vestveggen skilte 
seg ut som to steinrekker, som ble tolket som en form 
for kistemur. Hvorfor veggen var konstruert som kiste
mur til forskjell fra de øvrige, er vanskelig å forklare. 
Muligens kan dette ha blitt gjort på grunn av nivåfor
skjeller i bakken der tufta sto. Det kan ha ligget en 
syllscokk på muren, og syllstokker på bakken i de 
andre veggene. På bakgrunn av konstruksjonssporene 
er det nærliggende å tolke bygget som laftet. Ved 
undersøkelsen av Tuft 3 ble det avdekket 12 fyllskift, 
lange/smale samt brede, hvor de lange og smale er tol
ket som spor etter golvbjelker til et tregolv, mens de 
brede i utkanten av tufta trolig er spor etter vegger. 
Fire steiner i hjørnene er trolig syllsteiner. Hvorvidt 
alle sporene tilhører den samme bygningen, eller om 
flere bygninger har stått på samme stedet, kan disku
teres. Jord-mikromorfologisk analyse er utført i for
bindelse med Tuft 5 (Sageidet 20066). Det ble i denne 
sammenheng tolket at bygningen har hatt tregolv. 

Åtte tufter/bygningsspor har hatt en form for 
ildsted. Disse bygningene er antatt å ha hatt en bolig
funksjon. I Tuft 2 og I har ildstedet vært midtstilt, 
mens plasseringen er mer usikker i Tuft 4, 5 og 14. 
Ildstedene i Tuft 3 og Bygningsspor 16 og Il har med 
utgangspunkt i øvrige konstruksjonsdetaljer trolig 
vært hjørneildsteder. Ildstedet i Tuft 2 var oppbygd av 
stein og tilnærmet kvadratisk i formen. Mot bunnen 
av ildstedet var det et kompakt rødbrunt lag, som viste 
seg å være brent leire. Biter med brent leire ble funnet 
også i tilknytning til flere av de andre ildstedene. Leire 
kan ha vært bruke som beskyttelse eller tetnings
middel av treverk nær ildstedet, eller som bindemiddel 
mellom steinene i ildstedskonstruksjonen. Det er 
kjent at leirklining også har vært brukt til tetting mel
lom stokker i laftede vegger. Disse bitene har ofte et 
triangulært tverrsnitt og treavtrykk. Formålet har vært 
beskyttelse mot ild fra ildstedet, i tak, vegger eller 
røykavgang nær ildstedet (Finstad 1998: 16-23). Bitene 
med brent leire fra de undersøkte ildstedene fremsto 
imidlertid som "klumper", og da de som oftest ble 
funnet i tilknytning til ildstedene, er de tolket som en 
del av ildstedskonstruksjonen. Slik som i Tuft VIII på 
Rødseter viste det seg at flere ildsteder var sekundært 
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brukt som avfallsplass. Dette viste seg ved at det over 
ildstedet var en fet humusholdig masse, i tillegg til at 
det ble gjort mange funn i massen, for eksempel brente 
og ubrente bein , glassbiter og krittpipebiter. 

Bygningssporene kan ha hatt funksjon som 
uthus. Undersøkelsene viste at det kunne være vanske
lig å påvise disse, så vel før som under graving. Det ble 
stilt store krav til tolkningsarbeidet da få strukturer var 
synlige under torva, og kulturlag var enten fraværende 
eller meget tynne, dessuten var grunnen i området 
steinrik. Flere bygningsspor kunne innledningsvis 
bare erkjennes som svake voller, og det var usikkert 
om det virkelig dreide seg om bygninger. Under arbeidets 
gang ble man derimot oppmerksom på flere 
fellestrekk: 
• Ved snitting kunne man se at vollene hadde mer 

eller mindre tydelige nedgravningskanter og 
omrotet fyllmasse. 

• I tilknytning til de antatte vegglinjene var det nesten 
alltid en eller flere fordypninger med urvaskingslag. 
Disse har trolig blitt dannet i forbindelse med tak
drypp av næringsfattig regnvann (Østeraas 2004). 

• De fleste funnene ble gjort i eller i tilknytning til 
de an tatte bygningene. 

• Nesten samtlige bygningsspor uten ildsted hadde en 
sentralt beliggende nedgravning. I ett tilfelle ble 
denne tolket som en kjellergrop (Bygningsspor 8). 

Undersøkelsene på Melgårdseter viste at innenfor det 
store avdekkede arealet synes bestemte områder å ha 
blitt prioritert for bebyggelse. Alle tufter og bygnings
spor som ble påvist, lå på steinete grunn. De som ble 
tolket å ha hatt boligfunksjon, lå på de høyeste områ-

Ytre Indre mål, 
Tuft ru. Tolkning 

mål gulvflate 
Ildsted 

Tuft 1 Bolig? 6,0x7,0 4,0x4,8 
Tuft 2 Bolig 4,5x4,5 4,0x4,0 X 
Tuft 3 Bolig 7,0x6,0 7,0x3,0-5,0 X 
Tuft 4 Bolig 4,7x4,5 - X 
Tuft 5 Bolig 7,4x6,8 5,0xS,0 X 
Bygn.spor 6 Uthus 7,9x6,0 6,3x5,1 
Bygn.spor . 7 - 3,3x3,0 -

Bygn.spor 8 Uthus 7,5x5,0 -
Bygn.spor 9 Uthus 7,6x3,5 7,4x2,6 
Bvgn.spor 10 Uthus 6,3x4,5 3,6x0,8(?) 
Bygn.spor 11 Uthus 6,6x4,1 6,6x2,7 
Bygn.spor 12 Fjøs? 5,4x3,9 4,7x2,5 
Bvgn.spor 13 Uthus 3,4x2,4 -

Tuft 14 - 6,2x5,2 - X 
Bygn.spor 15 Uthus 6,lx4,4 4,2x3,4 
Bygn.spor 16 Bolig? 4,9x3,8 - X 
Tuft 17 Grisefiøs 7,3x4,8 -

Bygn.spor 18 - 4,Sx3,5 -
Tuft I (Søg.) Bolig 6,lxS,5 5,2x3,8 X 
Bygn.spor Il 

Bolig 6,7x5,2 5,lx2,9 X 
(Søg.) 
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dene, mens bygningsspor som ble tolket som uthus , lå 
på flater mellom ryggene. I områder med sandig 
undergrunn ble det ikke påvist bosetningsspor. 
Imidlertid var den undersøkte jernframstillingsplassen 
Jfp.7 anlagt på fin, sandig grunn nord på vollen. 

Slik som i forbindelse med tuftene på Røysfeltet ved 
Rødseter, tilsvarer tuftenes og bygningssporenes ytre 
mål synlig utbredelse på overflaten før graving, og 
indre mål er basert på tolkning av golvflata (kulturlag 
og/eller syllsteiner og veggvoller) (tabell 43). 

SETER ELLER GÅRD? 

I tidlige arbeider mangler helt klare definisjoner av 
gårdsbegrepet, men oppfatningene av gården har 
mange fellestrekk (jf. Holm 19996). Tradisjonelt har 
gården hatt en nasjonalromantisk forståelse og blitt 
forbundet med stabil bosetting, hus, inneforing av 
husdyr, dyrking på faste åkre, gjerder som avgrenser 
eller skiller innmark og utmark, og storfamilie eller 
ætt som bosettingsenhet. De arkeologiske definisjonene 
kobler gården med et spesielt erverv, som kan være 
jordbruk og/eller husdyrhold. Et annet element er 
inngjerding og avgrensning av gården og innmarka. 
Ingunn Holm innvender at rydningsrøysfelt, som 
antagelig er spor etter en spesiell jordbruksform, knapt 
kan sies å være fast, inngjerdet innmark. Regionale 
forskjeller forekommer, og i deler av landet kan 
utmarka ha vært like viktig for folk som innmarka. 
Funn av fossile dyrkingsspor på Østlandet kan tyde på 
et mobilt jordbruk med utnyttelse av store områder. 
Røysfeltene knyttes ofte til det tidlige jordbruket i 
bronsealder/ tidlig jernalder, men fortsetter langt opp 

Syll-
Avtrykk 

Ned-
Ant. 

Voll(er) 
stein 

stein/ 
gravning 

funn-
(stolpe) poster 

X (X) X 39 
X X 72 
X X 40 

(X) 16 
X X 27 

(X) (X) 1 
(X) X 2 

X (X) X 8 
X X 12 
X X 9 
X X 6 
X X 2 
X 3 

X X 21 
12 
3 
-

X 1 
X 13 

29 

Tabell 43: Deset Østseter. Mål, konstruksjonsdetaljer og funn i tufter og bygningsspor på Melgårdsecer og Søgårdsvollen. 
Table 43: Deset Østseter. Dimensions, conscruction details and finds from Melgårdseter and Søgårdsvollen. 
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i tid i visse områder. Et mobilt jordbruk har trolig ikke 
ført til et klart skille mellom innmark og utmark. 
Gården med ulike bygninger har tradisjonelt vært 
oppfattet som en statisk bosettingsstruktur med tun
kontinuitet. I et langtidsperspektiv er det imidlertid 
flere faktorer som kan forstyrre dette bildet , for eksem
pel flytting av hus, gårdsdeling, endringer i driftsform 
eller bruken av landskapet. Samtidig må man ta hen
syn til at det har vært regionale forskjeller og variasjo
ner i tid. Holm mener at det ikke er et mål å finne 
fram til en definisjon av gårdsbegrepet, men å åpne for 
en rekke definisjoner. Hvis man gir enkelte elementer 
definisjonskraft, er det fare for at andre faller utenfor 
(Holm 1995, 19996). 

Det er 82 matrikkelgårder i Åmot. Med 
utgangspunkt i gårdsnavnene, kan trolig rundt 40 av 
disse være eldre enn svartedauen. Steinar Sørensen 
har etter en gjennomgang av det skriftlige kildemate
rialet fra 1500-1600-tallet, anslått at 72 bruk kan ha 
vært i drift rundt 1350. Tallene tar utgangspunkt i 
jordbruket som den den viktigste ressursen. Hvis man 
regner med bosetning med basis også i andre 
næringer som fangst, jernvinne og tjæreframstilling, 
kan antallet hushold i middelalderen ha vært høyere 
(Harsson 1996, Sørensen 1999, Narmo 2000:108, 
126-127). 

Når det gjelder undersøkelsene på setervollen 
Stavlia på Rødsmoen, ble ingen sikre bygningsspor 
avdekket. En mulig branntomt og et ildsted ble datert 
til vikingtid. Dateringer til vikingtid og tidlig middel
alder tyder på at Stavlia var tatt i bruk på denne tiden. 
I nærområdet til Stavlia ligger det flere store jern
framstillingsp lasser. Det har vært bosetning på Stavlia 
samtidig med jernvinna i området, det vil si i sen 
vikingtid og middelalder. Det ble imidlertid ikke fun
net gjenstander på Stavlia som kunne knyttet boset
ningen til driften av jernvinna. Undersøkelsene på 
Stavlia kunne ikke konkludere om området ble tatt 
opp som seter eller gård (Bergstøl 1997:30-32). 

I forbindelse med prosjektet "Settlement, 
shieling and landscape", i Backa i nordre Varmland i 
Sverige, var en av problemstillingene om Backasatern 
fra midten av jernalderen var brukt bare i forbindelse 
med beite, eller om det var en seter fra starten av, og 
om den på et tidspunkt hadde fungert som en gård. 
Ingen sikre bosetningsspor fra jernalderen ble påvist, 
med unntak av en mulig bygning. I denne perioden 
har det foregått beite- og slåtteaktivitet på stedet. 
Samme aktiviteter kan imidlertid knyttes til setrer i 
andre deler av det sentrale Sverige. Det er derfor 
problematisk å skille setring fra skogsbeite. I lys av 
dette, er det sannsynlig å regne Backasatern som en 
seter fra jernalderen av, og ikke bare et sted for beite
aktivitet. I seinmiddelalder/nyere tid viser Backasatern 
tydelige spor etter dyrking og bosetning. Korndyrking 
har foregått på setrer i flere områder i det sentrale 
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Sverige i nyere tid, og er derfor ikke en klar indikasjon 
på en gård. Andre faktorer tatt i betraktning, som for 
eksempel byggeskikken og topografi, kan støtte en 
tolkning av Backasatern som seter. Det ble imidlertid 
påpekt at det var problematisk å sette opp gode krite
rier for å kunne skille mellom en seter og en gård 
(Emanuelsson et al. 2003:124-125). 

En av problemstillingene nevnt innledningsvis, var 
om det kunne avgjøres om aktivitetssporene i 
Rødseterområdet og Deset Østseter kunne knyttes til 
gård eller seter. Som vist i eksemplene ovenfor, er ikke 
dette nødvendigvis et lett spørsmål å besvare. Når der 
gjelder Røysfeltet ved Rødseter, er dateringene og 
resultatene fra pollenanalysen relevante. Etableringen 
i området, som er datert til tidlig vikingtid, har ifølge 
pollenanalysen omfattet rydding, avbrenning og beite
aktivitet. Kun i ett tilfelle er der funnet kornpollen i 
denne perioden. Ingen bosetningsspor er datert til 
denne fasen. Først i seinmiddelalder har vi klare spor 
etter korndyrking, fortsatt beiteaktivitet og bygninger 
i området. Det ble gjort gjenstandsfunn fra middel
alder og nyere rid i tuftene på Røysfeltet. Dette sam
svarer med dateringer av tuftene, som har gitt resultat 
til både middelalder og nyere tid. Omfattende 
dyrkingsaktivitet, bosetning og et stort funnmateriale 
indikerer at Røysfeltet ved Rødseter kan tolkes som en 
gård fra seinmiddelalderen. Fra perioden ca 1000-
1200 har vi få daterte aktivitetsspor på Røysfeltet. I 
disse 200 årene har det imidlertid foregått elgfangst i 
groper og jernproduksjon både i nærområder og i 
Gråfjellområdet for øvrig. Aktivitetsspor på Røysfeltet 
fra denne perioden kan eventuelt knyttes til disse 
aktivi tetene. 

Med unntak av et par hestesko- og sømmer kan meste
parten av funnmaterialet fra Deset Østseter plasseres i 
nyere rid. En mulig forklaring på dette forholdet kan 
være at området ikke har hatt permanent bosetning 
tidligere. Beiteaktivitet og korndyrking er påvist ved 
pollenanalyse. I sedimentsøyla fra Melgårdseter ble 
det gjort et funn av byggpollen som kan dateres til 
etter AD 1450-1615 (Solem i Risbøl et al. 2002a:290-
299). Boserningsspor som kan knyttes ril denne perioden 
er Tuft 2 og 14 og Bygningsspor 12 og 18. Korndyrkingen 
bærer ikke preg av å ha vært omfattende, da ingen dyr
kingslag eller rydningsrøyser er påvist. Eventuelt kan 
dette ha blitt utprøvd i området. Deset Østseter kan 
ha vært en seter fra seinmiddel-alderen. Tidligere akti
vitet i området, representert ved Tuft I, Bygningsspor 
6 og 9, har dateringer som samsvarer med jernfram
stillingsplasser og fangstsystemer i området, i perioden 
AD 1000-1300. Da det ikke foreligger dateringer av 
andre aktiviteter i området fra denne perioden, er det 
nærliggende å se disse boserningssporene i sammenheng 
med jernvinneaktiviteten og/eller elgfangst i groper. 
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6 TJÆREGRØFTER 

TJÆREMILER I G RÅFJELLOMRÅDET 

I Gråfjellområdet er det registrert i alt 35 miler av 
typen tjæregrøft og tjærehjell, samt to uspesifiserte 
tjæremiler (Risbøl et aL. 2000:48, 2001 :69-70, 
2002a:75-77, 20026:64). Det er to stedsnavn i områ
det som kan knyttes til tjærebrenning: Tjørudalen, 
med Tjørudalsbua, ved elvene Søre Osa og Deia 
(Harsson 2000: 19). Ved NIKUs registreringer i områ
det ble det påpekt at nesten samtlige tjæremiler ble 
funnet i områder der det også var kullgroper. Dette 
kunne tilsi at det har vært en sammenheng mellom 
tjærefremstilling og kullproduksjon ved at man hadde 
utnyttet tyrirøtter etter at tømmer var tatt ut til kull
produksjon (Risbøl eta!. 2002a:75). 

På bakgrunn av at få tjæremiler er undersøke 
arkeologisk, ble alle de 13 dispenserte tjæremilene i 
Gråfjellområdet prioritert gravd ut. Undersøkelsene 
har omfattet seks tjærehjell, seks tjæregrøfter samt et 
uspesifisert anlegg. 

Etter undersøkelsene står det tilbake kun fire 
miler; alle av typen tjæregrøft . Disse ble undersøke i 
2003 og i 2005 (Rygh 20036, Hildre 2006c). Av de 
øvrige undersøkte milene ble syv omdefinert til kull
groper og to avskrevet som naturlige groper (tabell 
44, fig. 266). Omfanget av denne kulturminnetypen 
i regionfeltet er dermed blitt kraftig redusert. Milene 
som ble omdefinert til kullgroper, fremsto også som 
kullgroper på overflaten. Det som imidlertid kunne 
skille disse fra kullgroper, var at de hadde et brudd i 
vollen. Dette ble ved registrering tolket som mulig 
tjærerenne. Renna kunne eksempelvis være i over
kant av 2,0 m lang og fra 0,5-1,0 m dyp. Noe tydelig 
fremtredende oppsamlingssted for tjære, i form av 
bø ttegrop i nedkant av renna, kunne derimot ikke 

Anle!!'!!'Snr./ sted Type (omdefinert til) 

Tja. l /Mårliveien Tjæregrøft 
Tja.2/Flåtåstøa Tjæregrøft 
Tja.3/Rødseter Tjæregrøft 
Tja.4/Firerbua Tjæregrøft 

Kg. l / Mårliveien Kullgrop 
Kg.3/ Svarstadbua Kullgrop 

Kg.5/Flåtåstøbekken Kullgrop 

Kg.6 /Firerbua Kullgrop 
Kg.7 /Firerbua Kullgrop 
Kg.8 / Firerbua K ullgrop 

Kg.16/Trøbekken Kullgrop 
Av.4/Nierbua Naturlig grop 

Av.5 / D eisjøveien Naturlig grop 
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påvises. I motsetning til "ekte" tj æremiler, med plas
sering i hellinger, lå flere av de registrerte milene i 
flatt terreng. Disse faktorene, sammenholdt med 
resultatet av prøves tikkundersøkelsene, tilsa at disse 
var kullgroper. Det som var tolket som mulig tj ære
renne, var i alle tilfeller mest sannsynlig revehi. To 
anlegg som fremsto som forsenkninger, ble tolket 
som naturformasjoner. De omdefinerte objektene vil 
ikke bli omtale nærmere i dette kapiclec. 

F ORSKNINGSHISTORISK BAKGRUNN 

Tjæremiler som kulturminnetype er et forholdsvis 
nytt arbeidsfelt i arkeologien. Tjæremiler er en samle
betegnelse som omfatter fire typer miler: tj ærehjell, 
tjæregrøft, myrmile og tjæregrop. Disse skiller seg fra 
hverandre i konstruksjonsmåte. Arkeologiske under
søkelser av miler er blant annet utført flere steder i 
Sør- og Nord-Trøndelag, på Dokkfløy i Oppland, på 
Rødsmoen og Liermoen i Hedmark, på Hovden i 
Ause-Agder og på Kofscad i Buskerud (Farbregd 
1976, 1989, Larsen 1990, Bergstøl 1997, Manens & 
Paasche 2002, Rolfsen 2002 , Reitan 2003). 
Sannsynligvis har de fire miletypene være i bruk i 
middelalder og i nyere eid. Hvilken av miletypene 
som er eldst, kan imidlertid ikke sies med sikkerhet. 
Funnet av H alsnøybåcen som er datert til romertid, 
viser imidlertid at tjære var brukt som impregnerings
middel også i eida før vi kjenner sikre spor etter tj ære
produksjon (Dybdahl 1976) . Anslagsvis kan det finnes 
fl ere tusen førreformatariske tjæremiler i landet, 
hvorav kun et fåtall er registrert eller arkeologisk 
undersøke. En oversikt av Rolfsen (2002:261 -262) 
vise r 17 daterte miler fra syv fylker. Undersøkelser av 
tjæremiler har frambrakt kunnskap om blant annet 

Registrert som U tgravingsmetode 
Tjæregrøft Snittet maskinelt 
Tjæregrøft Snittet maskinelt 
Tjæregrøft Snittet maskinelt 
Tjæregrøft Snittet manuelt 
Tjærehjell Prøvestikk 
Tjærehjell Prøvestikk 

Tjærebrenningsanlegg, 
Prøves tikk 

uspesifisert 
Tjærehjell Prøvestikk 
Tjærehjell Prøvestikk 
Tjæregrø ft Prøves tikk 
Tjærehjell Prøves tikk 
Tjæregrøft Prøves tikk 
Tjærehjell Prøvestikk 

Tabell 44: Oversikt over undersøkte, omdefinerte og regisrrerre rjæremiler i Gråfjellområder. 
Table 44: Overview of invesrigared, redefined and surveyed rar producrion kilns from the Gråfjell area. 
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milenes konstruksjonsmåter, framstillingsprosessen 
og produksjonsvolum. 

Tjæreproduksjon har vært vanlig i de fleste 
delene av landet hvor det har vært tilgang på furu. Det 
finnes to hovedmåter for tjæreframstilling; direkte og 
indirekte brenning. Ved indirekte brenning legges 
tyrispik i en beholder, for eksempel jerngryte eller ovn, 
og tjæra kokes ut ved ekstern varme. Denne metoden 
kan ikke føres lenger tilbake enn til 1600-tallet. Ved 
direkte brenning antennes selve tyrivirket i ei tjære
mile for å koke ut tjæra. Dette er den eldste metoden 
(Dybdahl 1976, Jacobsen & Follum 1997, Svensson 
1998a, Odman 2001, Rolfsen 2002). 

Av skriftlige kilder fra middelalderen går det 
frem at tjærebreing av skip og kirker var lovregulert. 
Videre omtales betaling av tiende i form av tjære. De 
lovgivende myndighetene la også restriksjoner på 
brenningen. Det skulle ikke brenne mer enn til eget 
behov, og man fikk ikke hugge ferske trær til tjære
brenning (Dybdahl 1976, Egenberg 2000). 
Produksjonen av tjære har etter alt å dømme vært 
omfattende i middelalderen. 

Tjærehjell, som er den vanligste miletypen, er 
runde miler plassert i hellende terreng, på kanten av 
en kolle eller terrasseflate med tapperenne i fallretningen. 
Tjæregrøfter er lange, smale, grøftformete miler som 
ligger i hellende terreng. Myrmiler er hittil bare under
søkt i Trøndelag. Disse anleggene har hatt en stokke
platting i myr som underlag for tyriveden. Tjæra har 
rent ned i ei vassfylt grop i myra under plattingen. 
Tjæregroper kan fremstå som traktformede, små gro
per, med en sylindrisk form i nedre del. Tjæra har blitt 
brent ut i en beholder i øvre del av gropa, og blitt ført 
gjennom et avtappingshull til et oppsamlingskar i 
bunn (Farbregd 1976, 1989, Dybdahl 1976, Bergstøl 
1997:35-48, Jacobsen & Follum 1997:59, Svensson, 
J. 2003, Hennius 2006) . 

I forbindelse med Rødsmoprosjektet på 1990-
tallet ble fem tjæremiler, av typen hjell og grøfter, 
gravd ut. Foruten Gråfjellområdet, er tjæregrøfter hittil 
bare undersøkt på Rødsmoen. Resultatene herfra utgjør 
derfor et viktig referansemateriale til tjæregrøftene i 
Gråfjellområdet. Tjæremilene på Rødsmoen ble gjen
brukt flere ganger. Dateringer av tjæremilene herfra ser 
ut til å fordele seg i to perioder, fra AD 1000-1300 og 
fra AD 1400-1700. På Rødsmoen kan det ha blitt pro
dusert til sammen mellom 36.000 og 72.000 liter tjære 
i de 18 registrerte milene (Bergstøl 1997:35-48). Et 
sentralt spørsmål er om tjæreproduksjonen gikk til 
selvforsyning eller om den ble produsert for et 
marked. 

METODE 

Det ble benyttet samme undersøkelsesmetode for tjære
grøftene for å få mest mulig sammenlignbare resul
tater. Sjakter ble gravd med maskin for å få fram tverr
og lengdeprofiler som kunne belyse grøftenes 
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konstruksjon (se fig. 267). Det ble gravd to sjakter på 
tvers av anlegget for å dokumentere tverrsnitt av grøfta 
og vollenes utstrekning. Sjaktene ble først gravd inn til 
grøftas midtlinje. Profilen mot grøfta ble doku
mentert, deretter ble en av sjaktene gravd videre gjennom 
gjenstående del av grøfta og vollen. Dette ble gjort for 
å få dokumentert både tverrprofiler og for å få en 
ubrutt lengdeprofil gjennom grøftene. Tja.1-3 ble 
gravd på denne måten, mens Tja.4 lå langt fra vei, slik 
at bruk av gravemaskin var uaktuelt. Denne ble derfor 
undersøkt ved to manuelt gravde sjakter. 

Utvalgte deler av gjenstående halvpart av anleg
gene ble gravd stratigrafisk. Dette gjaldt bøttegrop, 
tappeområde, deler av grøft og deler av voll. 

Områder rundt tjæregrøftene Tja.1-3 ble mas
kinelt avdekket for å se etter kulturspor som kunne ha 
tilknytning til tjæreproduksjonen, for eksempel opp
holdssted og ildsted. 

Voll 

Flategravd del 
av bøttegrop 

Figur 267: Prinsippskisse som viser undersøkelsesmetode 
for tjæregrøftene. 
Figure 267: Illustrative sketch showing the investigation 
standard for recording tar production kilns. 
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NATURVITENSKAPELIGE PRØVER -
VEDARTSBESTEMMELSE OG 14C-DATERINGER 

Vedartsbestemmelser er utført av Helge I. Høeg, 
statsstipendiat tilknyttet Kulturhistorisk museum. 
14C-dateringene er utført av Nasjonallaboratoriet for 
14C-dateringer, NTNU. I alt 9 prøver av forkullet og 
delvis forkuller furuspik samt neverprøver, er ved
artsbestemt og 14C-datert fra de undersøkte tjære
grøftene (tabell 47) . Det ble tatt ut prøver spik og 
never ril 14C-darering fra en og samme mile for å 
kunne sammenligne dareringsresulrarene og for å 
kunne avklare eventuelle bruksmønstre over tid. Alle 
prøvene av spik er vedartsbesremt til furu. Furu er er 
treslag som kan oppnå høy egenalder, mens never 
representerer treets siste fase, og er er velegnet 
dareringsmateriale. 

Prøvematerialet ble rart fra lag med spik i tjære
grøftene, av neverflak som har utgjort bunndekker 
for spiken, og fra trakt av never i avtappingsområder. 
Materialer er ment å datere bruken av grøftene; siste 
bruksfase eller eventuelt flere bruksfaser i form av 
flere adskilte neverlag i grøfrene. I forbindelse med 
undersøkte rjæremiler på Rødsmoen, ble der for 
eksempel påvist atskilte neverlag som viste at miler 
hadde flere bruksfaser (Bergsrøl 1997:39-40). 

PROBLEMSTILLINGER 

I prosjektplanen (Amundsen et al. 2003) ble følgende 
problemstillinger i forhold ril tjæremilene 
Gråfjellområdet, formulert: 
• Datering: N år ble der utvunnet tjære i 

Gråfjellområdet? 
• Hvordan er tjæremilene konstruert, og hvordan 

foregikk selve tjærebrenningen? 
• Har der vært en sammenheng mellom kull- og 

tjæreproduksjon? 
• Har milene flere bruksfaser? 
• Hvor mye tjære har blitt produsert i milene? 
• Finnes det spor etter bosetting og/eller andre 

aktiviteter i området som kan settes i sammenheng 
med tjæreframstillingsanleggene? 

Som nevnt innledningsvis, ble omfanget av tjære
miler i områder redusert til fire tjæregrøfter etter 
undersøkelsene. Spørsmålet om hvordan tjæremilene 
i området er konstruert, gjelder følgelig kun tj ære
grøfter. Problemstillingen om det har vært en sammen
heng mellom kull - og tjæreproduksjon, ble ratt opp i 
forbindelse med registreringene da ble der påpekt at 
nesten samrlige tjæremiler ble funnet i områder der 
det var kullgroper. En kunne da renke seg ar man 
hadde utnyttet tyrirøtter etter uttak av rømmer til 
kullproduksjon (Risbøl et al. 2002a:75). 

BESKRIVELSE AV LOKALITETENE 

TJØREGRØFI TJA.1/MÅRLIVEIEN 

NIKU ID 1024876. C.53338 
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Gnr./bnr. : Stormyrteigen/Stormyrteigen, 83/1 
Felrleder: Bjørn-Håkon Ekeruft Rygh 
Innberetning: Rygh, B.-H. E 20036 
Tidsrom: l 7 .06.-24.06.2003 
Tidsforbruk: 16 dagsverk 

Innledning 
Tjæregrøfta ble registrert av NIKU i 2001. Grøfta var 
gravd ned i siden på en østvendt moreneterrasse ned 
mor en nordsørgående, tørr bekkedal. Tjæregrøfta 
tegner seg som en avlang, østvest-gående forsenkning 
omgitt av voller i en hellende terrasse. I nedre ende i 
øst, der man kunne forvenre ar avtappingen hadde 
foregått, var der en markert bøttegrop. Grøftas mål før 
graving var 9,7 mi lengde og 3,8 mi bredde. Dybden 
var 0,7 m. Bøttegropa målte 1,5xl,2 m og var 0,6 m 
dyp (Risbøl et al. 2002a:75-76). 

Ved undersøkelsen ble der gravd to sjakrer, 
nord-sør, på tvers av grøfta. Den søndre halvdelen av 
grøfta ble fjerner, og langsgående profil, øst-vest, samt 
tverrprofiler gjennom anlegger, ble dokumentert. 
Hellingsgraden på grøfta var 14°. 

Topografi 
Tjæregrøfta ligger i områder vest for Storkjølen, sørøst 
for Godfaråsen og ca 100 m nord for en skogsbilvei 
ved Mårlivegen. Tjæregrøfta var anlagt på kanten av en 
gammel hogstflate, der der nå vokser blandingsskog, 
ned mot en tørr bekkedal i vest. I den umiddelbare 
nærheten av tjæregrøfta , er det registrert få kultur
minner. Tjæremila ligger 400-600 m øst og sør for 
områder der der derimot er stor tetthet av kultur
minner knytter til jernproduksjon; slik som kullgroper 
og jernframstillingsanlegg. 

Resultat 
Utgravingen viste ar anlegger totalt var 9,2 m langt og 
1, 1 m bredt. Det ble påvist bare en sikker bruksfase i 
mila. Under torvdekket var det en opptil 15 cm rykk 
sand- og kullholdig voll, som ble tolker som rester 
etter miledekket og/eller innrasr vollmasse. Under 
miledekker/vollmassen i grøfta framkom kull og rester 
av forkuller og delvis forkullet furuspik som var opptil 
33 cm lang og av jevn, kanter størrelse. Laget var opp
til 8 cm ryke. Spiken lå stabler rett og parallelt langs
etter grøfta. Under lager med spik og kull lå bunndek
ket i form av neverlag med flak av bjørk/or. 
Neverflakene, som har ledet tjæra ned mor avrap
pingsområder, var lagr rett på sandbakken. Under 
lager med neverflak var undergrunnen rødlig og nes
ten forsteiner. Dette skyldes trolig varmepåvirkning 
og ar grunnen var gjennomtrukket av tjære. 

Neverlaget gikk i den nedre enden over ril å ha 
form som et rør. Lager med spik i grøfta fortsatte inn 
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Figur 268: Tja.1/Mårliveien. T.v.: Tjæregrøfta før graving, sett mot nordvest. T.h.: Trude Knutzen og Bjørn-Håkon Ekeruft 
Rygh renser lengdeprofilen gjennom grøfta og bøttegropa. 
Figure 268: Tja. l /Mårliveien. Left: The tar production kiln before excavation, seen from the south east. Right: Trude Knutzen 
and Bjørn-Håkon Ekeruft Rygh are "cleaning" the section through the kiln and the barrel pir. 

Figur 269: Tja.1/Mårliveien. Utsnitt av lengdeprofilen 
som viser avtappingsområdet og bøttegropa. 
Figure 269: Tja. l /Mårliveien. Part of the long section illu
strating the tapping area and the barrel pir. 

i røret. I enden av neverrøret og ned mot bøttegropa 
ble det under omrotede masser, trolig innraste masser 
fra vollen, observert et 2-3 cm tykt lag med mørk, 
organisk masse. Laget hadde konkav form, og var 85 
cm langt og ca 20 cm bredt. Dette er trolig restene 
etter en uthult stokk som har fungert som tapperenne 
for tjæra ned til et oppsamlingskar i bøttegropa. 
Høydeforskjellen fra tapperenna ned til bøttegropa 
var ca 20 cm. 

Etter snitting av bøttegropa ble gjenstående halv
del gravd stratigrafisk i et felt på 80x40 cm. Målt fra 
gammel markoverflate var gropa ca 70 cm dyp (se fig. 
271). Under torvlaget lå kullblandet sand med store 
stein i. I bunnen av gropa ble det funnet ubrente tre
pinner. Under pinnene var grunnen hardpakket, nesten 
forsteiner. Dette er trolig et resultat av tjære som har 
rent ned i undergrunnen. 

Rett i overkant av grøfta, i vestre ende, lå det en 
flat stein på 0,5 m i diameter. Steinen og området 
rundt den ble undersøkt for om mulig kunne avgjøre 
om steinen kunne knyttes til bruken av grøfta ved tjære
produksjonen. Det ble derimot ikke gjort noen funn 

som kunne tyde på at steinen var lagt der intensjonelt. 
Ei flare ovenfor og vest for tjæregrøfta, ble avrorvet 

med gravemaskin for å undersøke om der fantes spor 
etter aktivitet som kunne knyttes ril tjæreproduk
sjonen; for eksempel ildsted eller rester av bygning. 
Dette ble ikke påvist. Det ble kun observert noe kull på 
fl.ara, som stammer fra mila. Hellingen der grøfta lå og 
området nedenfor, var ulendt og steinete, og ble ikke 
prioritert avdekker. 

Vedartsbestemmelse og 14C-datering 
Det er vedartsbestemt og 14C-datert fire prøver fra tjære
grøfta. Dateringene av furuspik fra grøfta, AD 1440-
1640 (T-16716), og ubrente pinner av furu funnet i 
bøttegropa, AD 1430-1465 (T-17420), er omtrent 
sammenfallende. En neverprøve av bjørk/or fra røret 
har derimot fått en datering til BC 385-120 (T-16715). 
Furu er som kjent et treslag som kan oppnå høy egen
alder. Dette er ikke problematisk her; problemet er hel
ler å forklare den tidlige dateringen av neveren. Never 
fra bjørk/ or representerer treets siste fase, og burde slik 
sett være er velegnet dateringsmateriale. Det ble antatt 
at den tidlige dateringen av neverprøven kunne ha 
sammenheng med at den var gjennomtrukket av tjære 
fra gammel furu. Samme prøvemateriale fra samme 
kontekst ble derfor sendt inn for en kontro lldatering. 
Neverprøven ble denne gangen renset med organisk 
løsningsmiddel i stedet for lur/syre, for å bedre kunne 
fjerne mulige tjærerester. Dateringsresulratet for never
prøven ble nå yngre enn AD 1675 (T-18434), hvilket 
må anses å være riktig alder på neveren. Det kan i 
denne sammenhengen nevnes at det samme var tilfelle 
ved datering av en tjæremile fra middelalder ved 
Kofstad i Øvre Eiker; never ga også her eldre datering 
enn furuspik (Martens & Paasche 2002: 192). 

Tolkning av tjæregrøfta 
Det var bare ett lag med kull og never i grøfta, og vol
lene ga et enhetlig inntrykk, hvilket er tolket som at 
grøfta er brukt kun ved en brenning. 
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Figur 270: Tja. l /Mårliveien. Plantegning og cverrgående profil, tegnet mot nordvest. 
Figure 270: Tja. l /Mårliveien . Plan drawing and cross section seen from the south east. 

Teknisk sett var tjæregrøfta enkelt bygd; en grøft 
med Aat bunn dekket med never. På det laveste punktet 
var neveren formet til et rør. Kløvd tyrispik var lagt 
lagvis og parallelt nedover grøfta og inn i røret. Et tynt 
lag med mørk organisk masse i fortsettelsen av røret, 
tolkes som rester etter en uthult trestokk som har ledet 
tjæra for oppsamling i et kar i bøttegropa. Pinnene 
som ble funnet i bunnen av bøttegropa, kan enten 
være rester etter et oppsamlingskar for tjæra, eller spik 
som stammer fra grøfta. Den hardpakkede sanda 
under pinnene er trolig et resultat av tjære som har 
rent ned i undergrunnen. 

Under torvlaget lå rester av vollmasse og mile
dekke. Massen var kullholdig, hvilket kan tyde på at 
mila ble tømt for kull , for eksempel til bruk ved smi
ing etter at tjæra var tappet. 

TJÆREGRØFf T JA.2/FLÅTÅSTØA 

NIKU ID 1036764. C.54464 
Gnr./bnr.: Kilde/Kilde, 32/1 
Feleleder: Nina Hildre 
Innberetning: Hildre, N. 2006c 
Tidsrom: 23.05.-27.05.2005 
Tidsforbruk: 13 dagsverk 

Innledning 
Tjæregrøfta ble påvist ved NIKUs registreringer i 2001. 
Grøfta, med bøttegrop i den sørlige enden, avtegnet 
seg tydelig i terrenget. Det ble påvist kull i grøfta. 
Tjæregrøfta var anlagt nord-sør i en sørhellende skrå
ning, og hadde antydning til voll i øst og vest. Vollene 
var urAytende og derfor vanskelig å avgrense. Grøftas 
ytre mål var 7,1 mi lengde og 1,8 mi bredde. Dybden 
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Figur 271: Tja. l /Mårliveien. Langsgående profil , tegnet mot nordøst. 
Figure 271: Tja. l /Mårliveien. Long section, seen from the south west. 

var 0,7 m. Bøttegropa målte 1,3x0,9 m i diameter og 
var 0,5 m dyp (Risbøl et al. 2002a:76). 

Det ble gravd to sjakter på tvers av grøftas lengde
retning. På denne måten ble tverrsnitt av grøft og 
vollens utstrekning, mot nord, dokumentert. Den 
vestlige halvdelen av grøfta ble fjernet, og langsgående 
profil mot øst, gjennom anlegget, ble dokumentert. 
Deler av den gjenstående halvparten av anlegget ble 
gravd stratigrafisk; bøttegropa, tappeområdet og deler 
av grøfta. Hellingsgraden på grøfta var 11 °. 

Topografi 
Tjæregrøfta lå på flat furumo med innslag av gran, i en 
sørvendt skråning ned mot Flåtåstøbekken, 50 m øst 
for skogsbilvei . Stedet ligger drøyt 1 km nordøst for 
Flåtåstøkrysset, helt sørvest i regionfeltet. 

Resultat 
Utgravingen viste at anlegget totalt var 9,5 m langt, 
inkludert oppkastet sand sør for bøttegropa, og 0,7 m 

bredt. Det var ikke oppkastet voll nord for tjæregrøfta. 
Selve tjæregrøfta var 7,0 m lang, inkludert bøttegropa. 
Tverrgående profil gjennom grøfta og voll viste grøfta 
som en oval nedgravning. Målt fra den opprinnelige 
markoverflaten under vollen, var grøfta inntil 0,8 m 
dyp. Profilen viste at det var kun voll på milas østside. 
Vollen var ca 2,3 m bred. Lengdeprofilen viste at det 
under torva var et delvis lyst sandlag og et humus- og 
kullholdig lag. Lagene var henholdsvis inntil 20 og 30 
cm tykke. Begge lagene tolkes som nedraste masser fra 
voll og sidene i gropa. Under massene lå et lag med 
forkullet spik. Laget lå ujevnt fordelt i grøfta og var 
inntil 20 cm tykt. Under kull- og spiklaget var det et 
tynt lag med bjørkenever, som utgjorde bunndekket i 
grøfta. D et var mer never i nedre del av grøfta, der tre 
neverflak var lagt over hverandre. Her var det også mer 
bevart spik enn ellers i grøfta. Inntil og i enden av spiken 
og neverflakene, var det en stein. Under steinen og ved 
siden av den, var det stivnet tjære. 

Bøttegropa fremsto som vid, og var gravd i to 
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Figur 272: Tja.2/Flåråsrøa. T.v.: Lengdeprofil gjennom rjæregrøfra, sen mor vesr. T.h.: Tjæregrøfra under dokumenrasjo n! 
Figure 272: Tja.2/Flåråsrøa. Left: Long secrion rhrough the dirch kiln seen from rhe easr. Righr: Dirch kiln during documenrarion! 
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Figur 273: Tja.2/Flåråscøa. Planregning og rverrgående profiler, regner mor nord. 
Figure 273: Tja.2/Flåråsrøa. Plan drawing and cross secrions seen from che sourh. 
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nivåer. Den var dypest i nordenden, nærmest grøfta, 
der det kan ha vært en fallhøyde på ca 25 cm fra even
tuell tapperenne og ned til bunnen av bøttegropa. Det 
ble funnet Rere steiner i gropa, og spesielt i den dypeste 
delen. 

I løpet av undersøkelsen ble det foretatt maski
nell avdekking av partier nord, nordvest og sørvest for 
tjæregrøfta. Totalt ble 362 m2 avdekket. Det ble påvist 
et ildsted nordvest for grøfta. Stykker av etterreforma
torisk steingods ble funnet i og ved ildstedet. Ildstedet 
ble snittet og dokumentert, og profilen viste et jevnt 
kullag rett under torva. Funnene og ildstedet tyder på 
bruk i nyere tid. Andre kulturspor ble ikke påvist. 

Vedartsbestemmelse og 14C-datering 
Det er vedartsbestemt og 14C-datert to prøver fra tjære
grøfta. Furuspik fra grøfta er datert til AD 1430-1485 
(T-18135), mens never av bjørk fra rester av never
laget under spiken er datert til yngre enn AD 1655 
(T-18134). Dateringene av spik og never avviker med 
et par hundre år, hvilket også var tilfelle med dateringer 
fra Tja. I. 

Ororv 

■Kullag 
li Kullblandet sand 

B Gammel markoverflate 

~Never 

~ Grå sand med tjære, forsteinet lag 

r==:i Nedgravning, bøttegrop: gul sand, 
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[Il Humus og kullholdig sand 
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0 Om rotet sand 

D Utfellingslag 

D Utvaskingslag 

Q undergrunn 

QAurhelle 

O stein 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
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Tolkning av tjæregrøfta 
Det var ikke Rere lag eller gjengroingshorisonter i vol
len som tydet på at vollen var kastet opp Rere ganger, 
og lag i grøfta tydet heller ikke på gjentatt bruk. 
An legget har derfor trolig bare en bruksfase. 

Det ble ikke funnet entydige spor etter en avtap
pingskanal for tjæra. Imidlertid kan en vannrett stripe 
med stivnet tjære, 30-40 cm lang, i området mellom 
tyrispik/never og bøttegrop være spor etter en 
avtappingkanal. 

Ved steinen i nedre del av grøfta, inntil bøtte
gropa og spiken, ble det påvist stivnet tjære i form av et 
kompakt sandlag. Det antas at steinen var intensjonelt 
plassert, og at den eventuelt har hatt som funksjon å 
stenge igjen åpningen for den rennende tjæra. Dette 
kan forklare oppsamlingen av tjære rundt steinen. 

Steiner funnet i bøttegropa kan ha rast inn i 
gropa etter at den gikk ut av bruk, men kan også være 
intensjonelt lagt der. En mulig tolkning er at steiner 
kan ha blitt brukt so m underlag for kar av ulik 
størrelse for å regulere tappehøyden. Uavhengig av 
steinene i gropa, betyr dette at eventuelle kar trolig har 
vært forholdsvis lave, for eksempel lave vide trau. 

/ 

I 

' ' \ 
\ 

\ 

' ' 

~ Fjernet stein 

Stubbe, rot 

[g) Kullprøve 

V.enn AD 1655 AD 1430-1485 
(T-18134) (T-18135) 

Kullag med tyrispik forts. til hit 

Figur 274: Tja.2/Flåråsrøa. Langsgående profil, sert mor øsr. 
Figure 274: Tja.2/Flåråsrøa. Long secrion, seen from rhe wesr. 

1m 
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TJÆREGRØFf TJA.3/RøDSETER 

NIKU ID 1024033. C.54465 
Gnr./bnr.: Viken/Brantstrømteigen, 28/ l 8 
Feltleder: Nina Hildre 
Innberetning: Hildre, N . 2006c 
Tidsrom: 30.05.-03.06.2005 
Tidsforbruk: 10 dagsverk 

Innledning 
Tjæregrøfta ble pav1st ved NIKUs registreringer i 
2000. Et gammelt veifar går nær grøfta. Grøfta med 
bøttegrop avtegnet seg tydelig i terrenget, og antas i 
registreringsrapporten å være fra nyere tid. Tjæregrøfta 
var orientert øst-vest, og hadde markerte voller både i 
nord og sør. Mellom grøfta og bøttegropa var det en 
forhøyning. Grøftas ytre mål var 7,7 mi lengde og 2,2 
m i bredde. Dybden var 0,7m. Bøttegropa målte 
l,lxl,3 mi diameter og var 0,6 m dyp (Risbøl et al. 
2001:70). 

Det ble gravd en sjakt på tvers av grøftas lengde
retning. Profilene mot øst og vest i sjakta, som viste 
grøft og vollenes utstrekning, ble dokumentert. Den 
vestlige halvdelen av grøfta ble fjernet, og langsgående 
profil , mot nord, gjennom anlegget, ble dokumentert. 
Deler av den gjenstående halvparten av anlegget ble 
gravd stratigrafisk; bøttegropa, tappeområdet, deler 
av grøfta og av vollen. Hellingsgraden på grøfta var 
15°. 

Topografi 
Tjæregrøfta ligger i vesthellende skråning i småkupert 
terreng med furuskog vest for Rødseterveien og sør for 
Osaverkene. Grøfta ligger drøyt 1,5 km sørvest for 
Rødsetergården. 

Resultat 
Utgravingen viste at anlegget totalt var 8,5 m langt, 
inkludert bøttegropa, og 1,0 m bredt. Vollen på nord
siden av grøfta var 2,5 m bred, mens vollen på sør
siden var 3,0 m bred og inneholdt mye stein. Målt fra 
den opprinnelige markoverflaten under den nordlige 
vollen, var grøfta inntil 0,6 m dyp. Under torva og et 
tynt sjikt med utvasking, var det et humus- og kull
blandet sandlag, trolig nedrast masse fra sidene. 
Tykkelsen på laget varierte fra 12-28 cm. Under dette 
var det et lag med kull og forkullet spik. Laget varierte 
i tykkelse, og var inntil 9 cm på det tykkeste. Under 
kull- og spiklaget var det et tynt lag med never, som 
utgjorde bunndekket i mila. Under neverlaget, var det 
noen steder et tynt lag, inntil 3 cm tykt, med størknet 
tjære i form av nesten forsteinet sand som var inntil 1 
cm tykt. Stratigrafien lignet i hovedsak Tja.2. 

Øverste del av grøfta skilte seg ut ved at grun
nen var sterkt varmepåvirket i form av rødbrent sand 
og kull. Det var ikke bevart never der. 

Spiken var stablet parallelt langsetter grøfta, og 
laget var inntil 19 cm rykt. Under spiken var det også 
neverflak. Over spiken og det overliggende neverlaget 
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var det et kompakt lag av sand som ikke var 
kullblandet. 

Nederst i grøfta, nærmest tappeområdet, var det 
bevart stablet ubrent og delvis brent spik med et tynt 
lag ubrent never over. Bunndekket under spiken i tappe
området bleantattå være av never. Vedartsbestemmelsen 
viste imidlertid at dette var bark, trolig av furu. 

Området inntil og nedenfor tappeområdet var 
forstyrret av et dyrehi. I profilen under dyrehiet, ble 
det observert en smal stripe med humus, muligens to 
striper, på nivå med bunndekket i grøfta. Stripen(e) 
var samlet inntil 1,2 m lang. Lagvis graving etter at 
profilen var dokumentert, ga ikke mer informasjon, 
det var kun synlig svake spor. 

Bøttegropa fremsto i profilen som en bred og 
oval nedgravning fylt med sand. Da gropa ble tømt for 
masse gjennom stratigrafisk graving, kom det fram en 
del stein, som i Tja.2. Det var imidlertid mer stein her. 

Flater sørøst, øst, nordøst og nordvest for tjære
grøfta ble maskinelt avdekket for om mulig kunne 
påvise kulturspor. Området var steinete. Dette vanske
liggjorde avdekkingen. Totalt ble i overkant av 160 m2 

Figur 275: Tja.3/Rødseter. Tjæregrøfta etter snining og 
avdekking av neverdekket i bunn. Bjørn-Håkon Ektecufc 
Rygh står ved bønegropa. 
Figure 275: Tja.3/Rødseter. The ditch kiln after removal of 
the bark layer in the base. Bjørn-Håkon Ekecufc Rygh is 
standing by the barrel pic. 
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avdekket. På Baten rett sørøst for grøfta ble det under 
torva, i et 1,4 m2 stort område, påvist en samling ubrent 
treverk og kvist, og forkullet tre. Det ble ellers ikke 
påvist kulturspor under avdekkingen rundt anlegget. 

Vedartsbestemmelse og 14C-datering 
Det er vedartsbestemt og 14C-datert to prøver fra tjære
grøfta. Prøve av furuspik fra grøfta er datert til AD 1465-
164 5 (T-18136), mens forkullet bark, trolig av furu, 
funnet under spiken i grøfta, er datert til yngre enn AD 
1685 (T-18137) . I likhet med dateringene fra grøftene 
Tja. l og 2, viser bark en yngre datering enn furuspik. 

~ Nedskjæring 

g Profil 

D Grøft, bøttegrop 

D Stein 

Profil øst: 

O rorv 

.. :· ·., -
. . '-

■ Kullag/gammel markoverflate 

~ Humus og kullblandet sand 

D Voll, sand med kull 
og humus D Utvaskingslag 

D Utfellingslag 

D Undergrunn 

□ stein 
~ Fjernet stein 

N 
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lm 
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Tolkning av tjæregrøfta 
Det var homogen sand i vollene, som syntes å være kastet 
opp i en omgang. Lag i grøfta tydet heller ikke på gjentatt 
bruk. Anlegget har derfor trolig bare en bruksfase. 

Det kompakte laget med sand som ikke var kull
blandet, over spiken og det overliggende neverlaget i 
avslutningen av mila, antas å være en rest av miledekket. 

Den humusholdige stripen, eller stripene, i pro
filen under dyrehiet, kan eventuelt være rester etter en 
tapperenne, jf. tolkningen av Tja.2. Tapperenna kan i 
så fall ha vært 1,0-1,2 m lang. Plasseringen stemmer 
høydemessig overens med den stablede spiken i over
kant og bøttegropa i nedkant. Fallhøyden fra eventuell 
renne og ned til bunnen av bøttegropa ville med dette 

Figur 276: Tja.3/Rødserer. Planregning og tverrgående profiler, regner mor øsr og vesr. 
Figure 276: Tja.3/Rødserer. Plan drawing and cross secrions seen from rhe wesr and easr. 
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O r orv 
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Figur 277: Tja.3/Rødseter. Langsgående profil , sett mot nord. 
Figure 277: Tja.3/Rødseter. Long section seen from the south. 

utgangspunktet være ca 40 cm. 
Den intakte avslutningen av grøfta med spik og 

never/bark både over og under, gir mulighet for å tolke 
høyden på den stablede veden i mila. Med utgangs
punkt i profiltegningen er det beregnet at veden 
opprinnelig har vært stablet en meter høye. Dette for
utsetter at veden ble stablet med tilnærmet samme 
helningsgrad hele veien. 

Mellom steinene i bøttegropa ble det funnet 
stivnet tjære, og dette tyder på at steinene var lagt der 
før det ble tappet tjære. Som nenvt under Tja.2, er en 
mulig forklaring at tj æra først ble tappet i score kar, og 
etter hvert i mindre kar. Steinene kan da ha fungere 
som et fundament under karet. Samme forklaring 
gjelder her som for Tja. 2, det kan ha blitt gjort for å 
skille mellom ulike tjærekvaliteter. I bunnen av gropa 
var det et kompakt og jevnt lag med tjære. 

Samlingen med trevirke funnet under avdek
king sørøst for mila, kan være rester etter tilvirking av 
spik, og/eller et lager for spik til mila. 

Scratigrafien lignet i hovedsak grøftene Tja.2, 
men Tja.3 hadde mer spik bevart. Tolkningen om at 
spiken ble fjernet etter brenningen som ble trukket 
frem for Tja. I, kan også gjelde for Tja 3. 
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T JÆREGRØFf TJA.4 /FIRERBUA 

NIKU ID 1024792, C.54466 
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Gnr./bnr.: Alme/Østre Oskjølen 4, 5 og 16; 31/20 
Feleleder: Nina Hildre 
Innberetning: Hildre, N. 2006c 
Tidsrom: 23.09. og 06.10.2005 
Tidsforbruk: 2,5 dagsverk 

Innledning 
Tjæregrøfta ble pavtst ved NIKUs registreringer i 
2001. Grøfta hadde en markere voll på sørøstre side. 
Bøttegropa fremsto også markere i terrenget. Grøfta 
hadde rydlige nedgravningskanter, og ga inntrykk av å 
være fra nyere tid. Tjæregrøfta var orientert nordøst
sørvest. Grøftas ytre mål var 5,9 mi lengde og 1,6 mi 
bredde. Dybden var 0,7 m. Bøttegropa målte l,4xl,3 
m i diameter og var 0 ,5 m dyp (Risbøl et al. 
2002a:76). 

Siden grøfta lå langt fra vei , ble det ikke brukt 
gravemaskin ved undersøkelsen av denne. Anlegget 
ble undersøkt ved to manuelt gravde sjakter i grøft og 
tappeområde/bøttegrop. Profiler mot nordøst i grøft 
og tappeområde ble tegnet, mens profil mot nordvest 
i bøttegropa kun ble fotodokumentert. Hellingsgraden 
på grøfta ble ikke måle. 
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Topografi 
Tjæregrøfta ligger i en sørvestvendt skråning 700-800 
m øst for Firerbua i småkupert gran- og furuskog med 
steinrik undergrunn. 

Resultat 
Utgravingen viste at an legget totalt var 5,9 m langt 
og 0,8 m bredt. Anlegget fremsto med markerte 

Figur 278: Tja.4/Firerbua. Oversiktsbilde over tj æregrøfta, 
sett mot sørvest. 
Figure 278: Tja.4/Firerbua. Photo showing the ditch kiln, 
view form the north east. 

Figur 279: Tja.4/Firerbua. Brettet takpapp 
tappeområdet. 
Figure 279: Tja.4/Firerbua. Cardboard found in the tapping 
area. 
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nedgravningskanrer på overflaten . Snitt gjennom 
grøfta viste den som en oval nedgravning med sand 
iblandet forkullet spik rett under torva. Spiken lå på et 
underlag av takpapp. I overgangen mellom grøfta/tappe
området ble det funnet brettet takpapp som hadde en 
traktform, samt størknet tjære i form av seige 
klumper. 

Sjakta gjennom bøttegropa og tappeområdet 
fremviste likheter med de øvrige undersøkte tjære
grøftene. Også her ble det funnet stein. Helt i bunn av 
tappeområdet ble det funnet en større, flat stein. Et 
metallokk ble funnet i torva rett sørvest for bøtte
gropa. Det ble også gjort to metallfunn nær anlegget 
som trolig stammer fra et fat. 

Vedartsbestemmelse og 14C-datering 
En prøve av spik fra grøfta er vedartsbestemt til furu , 
og 14C-datert til AD 1430-1485 (T-18156). I grøfta 
var det brukt takpapp som underlag for spik, og som 
trakt i avtappingsområdet. Den tidligste produk
sjonen av takpapp i Norge startet ved Fjeldhammer 
Brug i 1895. I perioden 1912-1918 fikk Fjeldhammer 
blant annet lisensrettigheter til ICOPAL takpapp og 
startet produksjon av takpapp i ruller (pers. medd. Ole 
Magnus Martinsen v/ICOPAL). Takpappen daterer 
dermed an legget til tiden etter 1895, og da sannsyn
ligvis et stykke inn på 1900-tallet. Furua som er benyttet 
til tjærebrenningen er imidlertid rundt 400 år eldre. 

Tolkning av tjæregrøfta 
Lagene i grøfta tydet ikke på at grøfta var brukt til mer 
enn en tjærebrenning. Sjakta gjennom bøttegropa og 
tappeområdet fremviste likheter med de øvrige under
søkte tjæregrøftene. Også her ble det funnet stein. I 
motsetning til de andre tjæregrøftene, var steinene her 
stablet i tappeområdet, og ikke i bøttegropa slik den 
fremsto i plan og profil. Helt i bunn av tappeområdet 
ble det funnet en større, flat stein . Denne kan ha hatt 
funksjon som et underlag for kar. Det er usikkert om 
det traktformede stykket med takpapp var en inten
sjonell form, eller et resultat som fø lge av sammenras
ning etter at mila var brukt. 

Samlet sett tyder funnene og observasjonene på 
at tjæregrøfta er av ny dato, og sannsynligvis ble den 
gravd og brukt til å utvinne tjære så seint som på 
1900-tallet. 

SAMMENDRAG 

B ELIGGENHET OG KULTURMILJØ 

De fire undersøkte tjæregrøftene lå spredt på forskjel
lige områder i den sørlige delen av regionfeltet, i ulikt 
terreng. Av kulturminner i nærmiljøene til Tja. l, 
T ja.2 og Tja.4 er det kullgroper som dominerer. Det 
går i dag skogsbilveier i nærheten av Tja. I , Tja.2 og 
Tja.3. Flere av dagens veier og stier kan gjenfinnes 
som veifar markert på et håndtegnet, militært kart fra 
1802 over Gråfjellområdet (se kap. 7). Kartet viser at 
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Figur 280: Tja.4/Firerbua. Plancegning og rverrprofiler seer mot nordøst. 
Figure 280: Tja.4/Firerbua. Plan drawing and cross sections seen from the south west. 

det gikk veifar i nærområdet til tjæregrøftene. Flere av 
veifarene i Gråfjellområdet har trolig sammenheng med 
gårdenes og setrenes utnyttelse av utmarksressurser. 

Tjæregrøfta Tja.3, som lå ca 1,5 km sørvest for 
Rødsetergården, skilte seg ut ved beliggenhet nær et 
kulturmiljø som omfatter et fangstsystem, en jern
framstillingsplass og kullgroper, samt rydningsrøyser, 
åkrer og tufter på Røysfeltet, like nordøst for gården 
(Hildre 2006, Fredriksen 2005, Pettersson 2006). Fra 
Røysfeltet ved Rødseter foreligger flere 14C-dateringer 
ril yngre enn AD 1600-tallet (se kap. 5) . Det er der
med mulig å se tjæreframstillingen i forbindelse med 
aktiviteter på Røysfeltet. 

K ONSTRUKSJON 

Milene var anlagt som grøfter i skråning ned mot en 
bøttegrop der tjæra er blitt samlet opp. Furuspik ble 
stablet oppå et bunndekke av never i selve grøfta, 
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veden ble tildekket med torv. Tjæregrøftene Tja. I, 2 
og 3 har hatt bunndekke av never under spiken. I 
Tja.3 ble det også funnet et tynt neverdekke over tyri
veden, noe som viser at veden har vært omsluttet av 
never. 

Det ble funnet forkullet spik i alle grøftene. 
Mest spik, også ubrent, ble funnet i nederste del av 
grøfta, nær tappeområdet. Dette skyldes trolig at 
veden er blitt antent i øvre del av grøfta og har brent 
sakte nedover. 

Anleggene hadde ytre sett samme form og var 
konstruert på samme måte. Tja.4 skilte seg ut fra de 
andre gjennom funn av takpapp i grøft og tappe
område, og er trolig anlagt og brukt på 1900-tallet. 
Det er imidlertid interessant at mila er lik de tre øvrige 
milene. Disse er også brukt i nyere tid, men er noe 
eldre enn Tja.4 (se tabell 47, fig. 281). Sammenlignet 
med tjæregrøfter datert til middelalder på Rødsmoen, 
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ser man at Tja.4 fø lger samme tradisjon i konstruk
sjonsmåte (Bergstøl 1997:43-46). Det har faktisk 
eksistert en levende tradisjon/teknologi med tjære
brenning i 600-800 år. 

De undersøkte tjæregrøftene ligner tjæregrøft R 
156 som ble undersøkt på Rødsmoen. Denne grøfta 
var 9,5 m lang og hadde en dybde som varierte fra 0,5-
0,8 m, målt fra bunnen til den opprinnelige mark
overflaten. Det ble funnet rester etter ei renne i form 
av en uthult trestokk i avtappingsområdet. Da det var 
en fallhøyde på kun 15cm fra enden av renna til bun
nen av bøttegropa, synes detre for lite til at det kan ha 
stått ei tønne for oppsamling av tjære i bøttegropa. 
Det antas tjæra i stedet kan ha rent rett ned i den 
neverkledde gropa, og deretter ha blitt øst opp i kar 
(Bergstøl 1997:43-44) . 

Sannsynligvis har anleggene hatt en form for 
tapperenne mellom grøft og bøttegrop. I Tja. I ble det 
påvist et lag med mørk, organisk masse i fortsettelsen 
av neverrøret som er tolket som rester etter en uthult 
trestokk som har ledet tjæra for oppsamling i bøtte
gropa. I Tja.2 kan en vannrett stripe med størknet 
tjære være mulig spor etter en avtappingskanal i områ
det mellom tyrispik/never og bøttegrop. I Tja.3 var 
detre området ødelagt av revehi. I Tja. 4 lå det et 
stykke takpapp brettet i traktform i avtappingsområ
det. I bøttegropene ble det funnet en del stein som 
syntes å være intensjonelt plassert, i Tja.3 ble det også 
funnet stivnet tjære mellom steinene. Det er mulig at 
steinene kan setres i forbindelse med bruk av kar av 
forskjellig størrelse for oppbevaring av ulike 
tjærekvaliteter. 

Mål tjæregrøfter 
Før graving 

Anle11:11: Lengde Bredde 
Tja.1 -hele anlegget 9,2m 

2,3m 
-kun grøft 6,Sm 

Tja.2 -hele anlegget 7,lm 
1,8m 

-kun grøft 5,Sm 
Tja.3 -hele anlegget 7,7m 

2,2m 
-kun grøft 5,Sm 

Tja.4 -hele anlegget 5,9m 
1,7m 

-kun grøft 4,6m 
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AVDEKKING RUNDT TJÆREGRØFIENE 

Det ble avdekket områder maskinelt rundt anleggene 
for om mulig å kunne påvise spor etter opphold i form 
av tufter eller aktiviteter som kunne setres i sammen
heng med tjærebrenningen. Avdekkingen ga sparsom 
informasjon og ingen tufter ble påvist. Det må imidler
tid bemerkes at avdekking, spesielt i forbindelse med 
Tja.3, var problemfylt på grunn av steinete under
grunn og røtter. Det var ikke minst ressurskrevende å 
rense områdene manuelt i etterkant. Området øst for 
mila ble renset uten at det ble gjort funn . Området 
nordvest for mila var mer steinlendt, og på bakgrunn 
av manglende funn i allerede avdekket område, ble 
ikke detre partiet inngående undersøkt. Området ned
enfor Tja. I var meget ulendt og steinete, og ble ikke 
prioritert avdekket. Til tross for detre, anses nærområ
dene til anleggene som godt undersøkt. 

I tilknytning til Tja. l ble en flate ovenfor anleg
get valgt ut for avdekking, med tanke på å spore even
tuelle aktiviteter knyttet til tjæreframstillingen . Det 
ble kun observert noe kull på flata , som stammer fra 
mila. Kullet kan muligens tyde på at mila ble tømt for 
kull etter bruk. Kull etter tjærebrenning skal egne seg 
godt til smiing (Rolfsen 2002:260) . 

Nordvest for Tja.2 ble det påvist et ildsted opp
bygd av større steiner. Det ble funnet mindre biter av 
steingods og glasskår fra nyere tid i og ved ildstedet. 
Ildstedet ble snittet og dokumentert. Profilen viste et 
jevnt kullag rett under torva, noe som tydet på relativ 
sen bruk av ildstedet. Det kan ikke utelukkes at ild
stedet har vært i bruk samtidig som tjæregrøfta. 

Ved avdekking rundt Tja.3 ble det på flaten rett 

Etter graving 
D ybde Lengde Bredde Dybde 

0,4m 
9,2m 

1,lm 0,6m 
7,0m 

0,6m 
9,Sm 

0,7m 0,8m 
5,0m 

0,7m 
8,Sm 

1,0m 0,6m 
5,8m 

0,3m 
5,9m 

1,0m 0,Sm 
4,6m 

Tabell 45: Samlet oversikt over tjæregrøftenes mål før og etter graving. Mål for lengde, bredde og dybde etter graving er målt 
fra nedgravningskanrene. 
Table 45: Overview of the dimensions of the investigated kilns, both befare and after excavation: Length, breadth and depth 
after excavation are measured from the edge of the ditch's cut. 

Mål bøttegroper 
Før graving Etter raving 

Anle22 Ytre diameter D ybde Indre diameter Dvbde 

Tja.l 1,Sxl,2m 0,Sm 1,lm 0,7m 
Tja.2 1,Sxl,7m 0,Sm 1,2m 0,8m 
T ja.3 1,4xl,9m 0,6m 1,lm 0,9m 
Tja.4 1,3xl,4m 0,Sm 1,4m 0,Sm 

Tabell 46: Bøttegropenes mål før og etter graving. Mål etter graving er målt fra nedgravningskantene. 
Table 46: Dimension of the barrel pits both before and after excavation, measured from the cut of the ditch. 
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sørøst for anlegget påvist et avgrenset område med 
ubrent trevirke, kvist, og noe forku llet tre. Området 
kan ha vært en bearbeidingsplass og/eller lagringsplass 
for spik til mila. 

Det ble ikke avdekket områder i tilknytning til 
Tja.4. Imidlertid ble det funnet et metallokk i torva 
inntil bøttegropa. Også i torva få meter sørøst for 
grøfta ble det funnet deler av et metallfat. Funnene 
har mest sannsynlig sammenheng med bruken av 
anlegget og er trolig rester av oppsamlingskanne(r) for 
tjære. 

DATERING 

Det ble ikke påvist spor etter gjenbruk av tjære
grøftene. De fire grøftene har trolig blitt brukt til bare 
en brenning. I tjæremiler gravd ut på Rødsmoen i 
Hedmark kunne det imidlertid påvises flere bruksfaser 
i form av flere atskilte kull- eller neverlag (Bergstøl 
1997:39-40). 

Datering av tjæremiler kan være problematisk. 
Furu er som kjent et treslag som kan oppnå høy egen
alder. Feilkilder man må ta hensyn ril er at man gjerne 
har brukt kjerneved fra gamle furustubber som kan 
være flere hundre år gamle. Never representerer treets 
siste fase, og er slik sett velegnet dateringsmateriale. 
Ifølge Steinar Gulliksen ved Nasjonallaboratoriet for 
radiologisk datering ved NTNU i Trondheim, kan 
imidlertid never som er gjennomtrukket av tjære gi en 
vesentlig eldre datering enn selve bruken av ei tjære
mile. Dette er en sannsynlig forklaring på daterings
resultatet fra Tja. I, der en prøve fra en nevertrakt fun
net i tappeområdet ble datert til BC 385-120 (tabell 
47). Det kan i denne sammenhengen nevnes en date
ring av en tjæremile fra middelalder ved Kofsrad, Øvre 
Eiker i Buskerud; hvor never også her ga en eldre date
ring enn furuspik (Manens & Paasche 2002:192). I 
forbindelse med neverprøven fra Tja. I, ble det utført 
en kontrolldatering av det samme prøvematerialer. 
Der ble i dette tilfellet brukt organisk løsningsmiddel 
for rensing av neverprøven i stedet for lur/syre, for å 
bedre kunne fjerne mulige tjærerester på neveren. Det 

Lab.ref. Tjæregrøft/kontekst 

T-17420 Tja.1 /Mårlivn. Ubrent tre funnet i bøttegrop, deler av 
oppsamlingskar? 

T-16716 Tja.1 /Mårlivn. Spik fra bunn av grøft. 
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nye dateringsresultatet ble yngre enn AD 1675, hvil
ket må anses å være det riktige dateringsresultatet av 
neveren. De to øvrige dateringene av furuspik fra 
grøfta og trepinner fra bøttegropa, er datert ril tids
rommet AD 1430-1640. Et spørsmål forblir imidler
tid åpent: Hvordan kan never som er gjennomtrukket 
av tjære få en så mye eldre datering enn spiken som er 
benyttet ved brenningen? Her skulle det forventes at 
neveren vill gi omtrent samme dateringsresultat som 
spiken. 

Furuspik fra Tja.2 er datert til AD 1430-1485, 
mens en neverprøve ble datert til yngre enn AD 1665. 
Nordvest for Tja.2 ble det påvist et ildsted hvor det 
ble funnet mindre biter av steingods og glasskår fra 
nyere tid, både i og ved ildstedet. Etter snitting av 
ildstedet viste profilen et jevnt kullag rett under torva, 
noe som tydet på sen bruk av ildstedet. Det kan ikke 
utelukkes at ildstedet har vært i bruk samtidig som 
tjæregrøfta. 

Fra Tja.3 er furuspik datert ril AD 1465-1645, 
og never er datert ril yngre enn AD 1685. Funnet av 
takpapp brukt som bunndekke og trakt i Tja.4, date
rer anlegget til 1900-tallet. En prøve av furuspik fra 
denne grøfta ble datert til AD 1430-1485, det vil si at 
trevirket som er benyttet til tjærebrenningen er ca 
400 år eldre enn anlegger. 

De fire tjæregrøftene viser samme resultat i for
hold ril at never har gitt yngre dateringer enn furu
spik (tabell 47). Furuspik oppviser ganske like date
ringer, med yttergrenser for dateringene fra AD 
1430-1645. Dateringene av never fra grøftene Tja.1-
3 er alle yngre enn midten av 1600-tallet, med yngre 
enn AD 1655 som bakre datering. Ut fra dateringene 
av never kan det konstateres at anleggene er brukt i 
nyere tid, hvor Tja.4, med funnet av takpapp, repre
senterer den yngste bruken. I alle grøftene er det 
benyttet gammelt trevirke fra 14-1500-tallet ved tjære
framstillingen. Trevirket er altså 2-400 år eldre enn 
anleggene. 

Når det gjelder problemstillingen om det har 
vært en sammenheng mellom kull- og tjæreproduksjon 

Prøvematr. Alder BP Kalibrert alder 

Furu 450+/-40 AD 1430-1 465 

Furu 380+/-75 AD 1440-1640 

T-16715 Tja.1 / Mårlivn. Trakt av sammenrullet never i rappeområdet. 
Never av 

2205+ /- 90 BC 385-120 
bjørk/or 

T-18434 
Tja.1 / Mårlivn. Trakt av sammenrullet never i tappeområdet. 
Kontrolldatering, samme prøvemateriale som T-16715. 

T-18135 Tja.2/ Flåtåstøa. Spik fra grøft. 

T-18134 
Tja.2/Flåråstøa. Never fra neverlag under stablet spik/ kullag 
i grøft. 

T-18136 Tia.3/Rødseter. Delvis brent spik fra stablet spiklag i grøft. 

T-18137 Tja.3/Rødseter. Forkullet bark fra under spik/ kullag i grøft. 

T-18156 Tja.4/Firerbua. Spik fra grøft. 

Tabell 47: Vedarrsbescemce og 14C-dacerce prøver fra cjæregrøfcene. 
Table 47: Species analysis and 14C dated samples from the dicch kilns. 
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Never av 
135+/-55 Y. enn AD 1675 

bjørk/or 
Furu 440+/-60 AD 1430-1485 

Never av bjørk 170+/-50 Y. enn AD 1655 

Furu 350+/-60 AD 1465-1645 
Bark, trolig 

115+/-50 Y. enn AD 1685 
furu 
Furu 440+ /-65 AD 1430-1485 
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Atmosphenc <latu from Kl.'utll: r el al (20(l-4 ).(hCal \J 10 BronJ-. Rmn~, (2005). cuh r20 ~all 2 prob usptchronj 

TJ ÆREGRØFTER 

Tja. i. T-18434 Never l35±55BP 

Tja.2. T-18134. Never 170±50BP' _ ______,__ __________ _ ~~~~ 

Tja.3. T-18137. Bark l 15±50BP 

Tja.i. T-17420. Ubrent tre 4..5.D=±---'-'-".......___ ______ _ 

Tja.I. T-16716. Spik 380±75BP 

Tja.2. T-18135. Spik 440±60BP 

Tja.3. T-18136. Spik 3 50±60llBllP~ _________ _....jl0jlJl.~i,.___ _ _ 

Tja.4. T-18156. Spik 440±65BP 

Sum • -
CalBC/CalAD 500Ca1AD I000CalAD 

Calibrated date 

1500CalAD 2000CalAD 

Figur 281: Oversikt over 8 14C-daterte prøver fra de fire tj æregrøftene. Neverprøver har gjennomgående en yngre datering enn 
spik fra samme grøft. 
Figure 281: Over view of the 8 14C dated samples from 4 of the ditch kilns. Samples from birch bark give an consistenrly later 
date than roots raken from the same kiln . 

i Gråfjellområdet, ved at man har utnyttet tyristubbene 
etter kullbrenning, kan en slik sammenheng ikke 
påvises i forhold til de undersøkte tjæregrøftene. Det 
skulle da ha vært samtidighet i dateringene av grøftene 
og kullgroper. Dateringene av jernframstillingsplasser 
og kullgroper i Gråfjellområdet konsentrerer seg til 
perioden AD 1000-1300 (Rundberget 2007: kap. 6). 
Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan være en 
sammenheng mellom ikke undersøkte miler i verne
soner og kullgroper. 

V OLUMBEREGNING 

Hvor mange liter tjære som er blitt utvunnet i tjære
grøftene, må angis som et anslag. Det kan variere 
hvor høyt spiken ble stablet i grøftene, og grøftenes 
tverrmål kan variere fra øverst ril nederst. Ved utregning 
av grøftenes volum (tabell 48), er det brukt samme 
formel for utregning som ved Rødsmoprosjektet 
(Bergstøl 1997:36-37). Forutsettes der at mila har 
vært stabler like høyt over bakken som under, kan 
volumet beregnes etter formelen for arealet av en 
ellipse: nab, der a er den store halvaksen og b den lille 
halvaksen. Dette multipliseres med lengden , l, av 
grøftene. Med hensyn ril feilmarginer, er volumer 
redusert med 1/3, det vil si at volumet multipliseres 
med 0,67. 

Anslag om utvunnet tjæremengde per kubikk
meter trevirke i undersøkte tjæremiler og ved forsøk 

med tjæreframstilling, varierer mye. I litteraturen 
anslås det fra 30-60 lirer tjære per kubikkmeter 
(Bloch-Nakkerud 1987:96-97, Larsen 1990:181, 
Bergstøl 1997:37, Rolfsen 2002:258). I tabellen ned
enfor er det benyttet samme maksimums- og mini
mumstall ved utregning som ved Rødsmoprosjektet 
(Bergstøl 1997:37). 

Totalt produsert tjæremengde i milene ligger innen
for maksimum 888 lirer ril minimum 444 liter. 
Tjæregrøftenes volum og utvunnet tjæremengde er 
anselig mindre sammenlignet med tjæremilene som 
ble undersøkt på Rødsmoen. Her ble der påvise fra en 
ril syv bruksfaser i fem undersøkte tjæremiler, og 
volum per fase er beregnet fra 17,5 m3 og opptil 26,5 
m3• Beregninger ut fra de 18 registrerte milene på 
Rødsmoen, anslår at det kan ha blitt produsert mel
lom 36.000 og 72.000 liter tjære. Ur fra disse 
beregningene er det uvisst om produksjonen har vært 
for eget bruk eller markedsorientert. Ser man 
Gråfjellområdet isolert fra nærområdene, viser det 
begrensede omfanget av tj æreproduksjonen til eget 
bruk i etterreformatorisk tid. Problemstillingen om 
tjære har blitt produsert for eget bruk og/eller et 
marked, bør imidlertid ses i en større sammenheng 
med registrerte miler samt dateringer i områdene 
rundt, for å kunne diskuteres nærmere. 
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Anlegg b 1 X 2/3 VolummJ Maks. 60 liter pr. Min. 30 liter 
7t a mJ pr. m3 

Tia.l 3,14 0,6m 0,6m 7,0m 0,67 5,3 318 159 
Tia.2 3,14 0,4m 0,8m 5,0m 0,67 3,4 204 102 
Tja.3 3,14 0,5m 0,6m 5,8m 0,67 3,7 222 111 
Tja.4 3,14 0,Sm 0,5m 4,6m 0,67 2,4 144 72 
Sum 14,8m3 888 liter 444 liter 

Tabell 48: Volum av tj æregrøftene og maksimums- og minimumsanslag for antall liter utvunnet tjære. 
Table 48: Volume of the ditch kilns and proposed maximum and minimum figures for how much tar could have been produced. 
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7VEIFAR 

VEIFAR I GRÅFJELLOMRÅDET 

Veifarene i Gråfjellområdet er et viktig tema, da de 
viser hvilke områder som er knyttet sammen, og kan 
videre bidra til å belyse forholdet mellom aktiviteter i 
området. Veifarene omfatter hulveier, kavlebruer og 
klopp (fig. 282). Tilsammen er 20 veifar og objekter i 
tilknytning til veifar, undersøkt. 18 av disse var tidligere 
registrert, mens en røys (R. l) og en stokkelegging 
(Kb.3) ble funnet ved undersøkelsene i området (tabell 
49) . Undersøkelsene har omfattet 9 hulveier, 10 kavle
bruer (derav 1 stokkelegging) samt 1 røys som lå ved 
en hulvei. En hulvei ble omdefinert som grøft (Av.6), 
og fire kavlebruer ble omdefinert til klopp (Kb.7-10), 
det vil si små gangbruer eller stokker som var lagt over 
fuktige drag i et veifar. Alle veifarene ble undersøkt 
ved metallsøk. Maskinell avdekking og sjakting ble 
foretatt i forbindelse med to kavlebruer, en stokke
legging (Kb.1-3) og en hulvei (Hv. l). I tillegg ble en 
røys ved et veifar snittet (R. l) . De følgende beskrivel
sene og resultatene av undersøkelsene, bygger på 
utgravingsrapportene (Kb.1-2, Hv. l og Kg.2: se Rygh 
2003c; Hv.1-8 og Kb.4-10: se Amundsen, T 2006c; 
R. l: se Amundsen, T. 2006d; Kb.3: se Amundsen, T. 
2006e ). 

REGISTRERING AV VEIFAR 

I Gråfjellområdet er det funnet mange spor etter ferd
sel, som stier, hulveier, kavlebruer og tråkk. Enkelte 
har vært i bruk til i dag, mens andre har gått ut av 
bruk. En må regne med at flere gamle veifar har gått 
der det i dag går bil- og traktorveier. Flere kultur
minner ligger langs disse. Av de registrerte veifarene er 
det bare hulveiene og kavlebruene som er definert som 
automatisk fredete kulturminner. Dette omfatter 21 
hulveier og 19 kavlebruer. I arbeidet med å kunne 
finne fram til den opprinnelige veistrukturen i områ
det, har gamle kart vært til hjelp. Flere av de registrerte 
veifarene kan gjenfinnes på gamle militære kart fra 
1802-1803 over området. Selv om alderen på vei
farene var usikker, ble det antatt at flere av veiene på 
kartet kunne gå tilbake til middelalder og forhistorisk 
tid. Sommer- og vinterveier er avmerket på kartet. 
Sommerveiene går gjerne over tørre og lett fremkom
melige partier, mens vinterveiene går over myrområ
der. Ferdsel og transport i området har sannsynligvis 
omfattet hest, kløv, slep og slede. Mange mindre veier 
og stier går til setrene og mellom setrene i området. 
Veifarene i området kan benevnes som tverrveier, 
heimrast, sætrgotu og rekseerveier, som er betegnelser 
fra skriftlige kilder fra middelalderen. Tverrveier var 
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lokale/private veier som bandt gårdsbosetningen 
sammen. Heimrast var veien fra gården til utmarka. 
Sætrgocu var veien fra gården til setra. Rekseerveier 
betegnet en fevei/driftsvei . 

Registrering av kavlebruer i Gråfjell har vært 
forbundet med visse vanskeligheter. Ved undersøkel
ser har man funnet ut at enkelte kavlebruer ikke kan 
regnes som sikre, og at det ligger mye tømmer i myra 
som har havnet der av naturlige årsaker (Risbøl et al. 
2000:48-53, 2001:85-90, 2002:79-83) . 

Pilegrimsleden til Nidaros har i Åmot trolig gått på 
østsiden av Glomma og fram til Pilegrimsskjæret ved 
Åmøtet. Etter kryssing av Rena elv, skal leden ha fort
satt langs Rødsveien på vestsida av Rena og fram til 
Deset. Veien kan ha fortsatt på østsida av Rena elv, 
etter overfart fra Deset. Gamle Osenveien er en sidevei 
til pilegrimsleden. Denne går fra Flåtåstøa og østover 
til Osen. Veien inngår i vernesone i regionfeltet. 
Kulturminner langs veien omfatter kullgroper, jern
framstillingsplasser og fangstgroper, samt tufter som 
er datert til middelalder på Kjølseter. Gamle Osen veien 
finnes avmerket på et kart fra 1708 og det militære 
kartet fra 1802. Tre andre overordnede kommunika
sjonsstrukturer går gjennom regionfeltet: Mellom 
Løser og Slemdalen, mellom Deset og Osvold/Søndre 
Slemma i Slemdalen og mellom Deset og Slemdalen 
(Risbøl et al. 2001 :87, 2002a:83, Risbøl 2003:74) . 

fORSKNINGSHISTORISK BAKGRUNN 

Kommunikasjon og ferdsel er et tema det har vært 
drevet lite forskning omkring i arkeologisk sammen
heng. En oversikt i en artikkel av Ole Risbøl viser at 
300 hulveier var registrert på landsbasis i 2002. De 
fleste av disse er på Østlandet. Undersøkelser av hul
veier har stort sett vært forvaltningsgravinger. Av for
skingsinnrettede undersøkelser, kan hulveiprosjektet i 
Vestfold nevnes. Datering av veifar har vært en hoved
problemstilling ved undersøkelser av hulveier. 
Veifarene bør ses i sammenheng med landskap, topo
grafi , kulturminner langs veifaret samt stedsnavn og 
historiske kart (Gansum 2001 , Risbøl 2002). 

Det er sjelden man finner kull eller annet orga
nisk materiale i god nok kontekst til at de kan datere 
veifar. Konstruksjoner slik som kavlebruer i myrområ
der er egnet for radiologisk datering, og gir muligheter 
for å datere hulveier som ligger i tilknytning til disse. 
Gjenstandsfunn langs veifarene kan gi en indikasjon 
på når de var i bruk. Det kan derfor være utbytterikt å 
foreta metallsøk langs hulveier og kavlebruer. Ved 
dette arbeidet har det blitt funnet gjenstander som 
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Anleggsnr. Cnr. 
NIKU 

Type Gård/bruk Feltleder Metode Tidsrom 
ID 

Veifar mellom Fjellsliseter og Deset Østseter 

Deset Mellem/Jernskallen, Bjørn-Håkon 
Utgraving, 

Kb.1 /Støvelåsen 53342 1024043 Kavlebru 
37/3, 38/17 Eketuft Rygh 

metallsøk 11.-30.06. 2003 

Bjørn-Håkon 
Utgraving, 

11.-30.06. 
Deset Søndre/ Deset Skog, Eketuft Rygh, 2003, 

Hv.1 / Støvelåsen 53341 1023491 Hulvei 
38/ 5 Tina 

metallsøk 
23.- 24.08. 

Amundsen 2004 

Hv.3/Løvmyra 1023761 Hulvei 
Deset MeUem/Jernskallen, Tina 

Metallsøk 27.08. 2004 -
37/3,38/17 Amundsen 

Hv.4/Deset 
1023766 Hulvei 

Deset MeUem/ Tina 
Metallsøk 23.08.2004 

Østseter 
-

Melgaarden, 37 / 1 Amundsen 
Grøft 

Deset Mellem/ Tina 
Av.6/Fjellsliseter - 1023494 (avskrevet 

Melgaarden, 37 / 1 Amundsen 
Befaring 26.08.2004 

hulvei) 

Deset Mellem/ Tina 
Utgraving, 

R.1 / Fjellsliseter 54468 Ureg. Røys 
Melgaarden, 37 / 1 Amundsen 

metallsøk 12.-14.10. 2005 

Hv.2/ 
1024040 Hulvei 

Deset Mellem/Jernskallen, Tina 
Metallsøk 09.09.2004 

Ekornbekken 
-

37/ 3,38/ 17 Amundsen 

Hv.5/ Malmmyra 1023765 Hulvei 
Deset Søndre/ Deset Skog, Tina 

Metallsøk 08.07.2004 -
38/ 5 Amundsen 

Hv.6/Flåtåstøa 1036885 
Viken/ Skog i Oskjølen, Tina 

Hv.7 /Flåtåstøa - 1036887 Hulveier 
28/14, Kilde/Kilde, 32/1 Amundsen 

Metallsøk 14.10.2005 
Hv.8/Flåtåstøa 1036962 

Kb.2/Fjellsliseter 53339 1023294 Kavlebru 
Viken/Jøsaasen Skog, Bjørn-Håkon Utgraving 

11.-30.06. 2003 
28/6, m.fl . Eketuft Rygh 

Stokke- Alme/ Østre Oskjølen 4, 5 Tina 
Utgraving, 

19. og 26.08. 
Kb.3 / Firerbua - Ureg. 

legging og 16, 31/20 Amundsen 
metallsøk 

2004 

Kb.4/ Østre Æra 1023122, 
Viken/Jøsaasen Skog, Tone 

Kb.5 /Østre Æra - 1023123, Kavlebruer 
28/ 6, m.fl. Wikstrøm 

Metallsøk 25.08.2004 
Kb.6/Østre Æra 1023110 

Kb.7 /Knubba 1037170, 
Kb.8/Knubba 1037229, 

Klopp 
Knutstuen/ Skarhauglien Tina 

Metallsøk 08.09.2004 
Kb.9/Knubba 

-
1037230, Skog,36/14 Amundsen 

Kb.10/Knubba 1037232 

Tabell 49: Oversikr over undersøkce veifar: Hulveier, kavlebruer og objekcer i cilknytning til disse. 
Table 49: Overview of investigated communication rautes: Hollow ways, stock bridges and objects connected to chese. 

kan knyttes til bruk av veien, for eksempel hesteskosøm, 
hestesko og mynter. 

Kavlebruer er brolegninger av tre som ble anlagt 
over myrstrekninger i ferdselsveier. Utformingen av 
disse kan variere. En enkel type består av hele stokker 
eller halvkløyvinger som er lagt på tvers av veifaret. 
Disse kan hvile på parallelle, langsgående dragere eller 
være lagt direkte på myra. En annen type kavlebru har 
et brudekke med langsgående stokker. Her er halv
kløyvinger lagt på langs i veirerningen, med flatsida 
opp. Flere av disse bruene har stokker tillagt på ytter
sidene. Et underlag av tverrgående stokker kan finnes 
i forbindelse med disse bruene. Det har også blitt fun
net plugger og peler som er brukt for å feste brudekket 
og for å forhindre forskyvning. Kvister og greier har 
ofte vært lagt under brukonstruksjonene. Forskjeller i 
konstruksjon kan ha sammenheng med tilgangen på 
byggematerialer, myras fuktighet, bruksintensitet samt 
lokal tradisjon. Det er gjort forholdsvis få undersøkel
ser av kavlebruer her i landet, med unntak av Ingrid 

Smedstads undersøkelser i Midt-Norge. De fleste kavle
bruene som er undersøkt her i landet, er datert til 
vikingtid og middealder, ca AD 900-1400 (Smedstad 
1988, Risbøl & Skarre 1998, Risbøl et al. 2000:53). 
Ei kavlebru ble gravd ut i leirområdet i forbindelse 
med undersøkelsene på Rødsmoen. Brua ble datert til 
AD 1425-1480 (Bergstøl 1997). 

METODE 

Utgraving 
Det ble foretatt maskinell avdekking og manuell fram
rensing av kavlebruene Kb. l på Støvelåsen og Kb.2 
ved Fjellsliserer og srokkeleggingen Kb.3 ved Firerbua. 
I tillegg ble der gravd sjakter på tvers av konstruksjonene. 
Hulveien H v. l over Støvelåsen ble undersøkt ved tre 
maskingravde snitt. Røys R. 1/Fjellsliseter ble 
undersøkt manuelt ved avtorving og snitting. Profiler 
ble dokumentert ved foto og tegning. Digital innmåling 
ble foretatt av Kb. l og deler av H v. l , samt Kb.3 . 
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Metallsøk 
Metallsøk langs veifarene ble utført av Thomas 
Mosveen ved Norges Metallsøkerforening. Under 
arbeidet ble det brukt en metallsøker av typen White 
DFX. Søkedybden var på ca 40 cm. Det ble gjort funn 
oppe i dagen/i torvlaget og ned til ca 25 cm dybde. I 
tabell 49 er en oversikt over hvilke veifar som ble 
undersøkt bare ved metallsøk og metallsøk i kombina
sjon med utgraving. 

NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

Vedartsbestemmelse og 14C-datering 
Det ble tatt ut kullprøver til vedartsbestemmelse og 
14C-datering fra to kavlebruer og en stokkelegging 
(Kb.1/Støvelåsen,Kb.2/Fjellsliseter og Kb.3/Firebua), 
samt fra en hulvei (Hv.1/Støvelåsen). Vedartsanalyser 
er foretatt av Helge I. Høeg, statsstipendiat tilknyttet 
Kulturhistorisk museum. 14C-analyser er gjort av 
Nasjonallaboratoriet for radiologisk datering, NTNU, 
Trondheim. 

Dendrokronologisk datering 
I tillegg til 14C-datering er også dendrokronologiske 
analyser benyttet på tømmerstokker fra to kavlebruer 
(Kb. I/Støvelåsen og Kb.2/Fjellsliseter) . Analysene er 
utført av Pentti Zetterberg (2005), Laboratory of 
Dendrochronology, Ecological research institute, 
Faculty of biosciences, University ofJoensuu, Finland, 
og Thomas Bartholin (2005) , Scandinavian Dendro 
Dating, Hamburg. 

Arkeometallurgisk analyse 
Det er utført arkeometallurgisk analyse på en hestesko 
ved Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) i Uppsala 
(Grandin et al. 2006). Hesteskoen (C.53941/1) ble 
funnervedmerallsøklangsen hulvei (Hv. l /Støvelåsen). 
Formålet med analysen var å undersøke jernets kvalitet 
og sammensetting, og den eventuelle sammenhengen 
med jernframstilling i Gråfjellområdet (se også 
Rundberget 2007: kap.7). 

PROBLEMSTILLINGER 

I prosjektplanen (Amundsen et al. 2003) ble følgende 
problemstillinger i forhold til veifarene 
Gråfjellområdet, formulert: 
• Hulveienes og kavlebruenes alder og brukstid må 

avklares. 
• Hvilke områder er knyttet sammen av veifarene? 
• Hvilke elementer (kulturminner og ressurser) finnes 

langs veifarene? 
• Hva kan utledes på grunnlag av materialet om 

bruken av området og forbindelsen til andre steder? 
• Hvordan er forholdet mellom hulveier og 

kavlebruer? 
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BESKRIVELSE AV LOKALITETENE 

VEIFAR MELLOM FJELLSLISETER OG DESET 

ØSTSETER: KAVLEBRU KB.I, HULVEI Hv.I, 3 OG 4 
OG Røvs R.I 
Veifaret mellom Fjellsliseter og Deset Østseter er 
registrert som fire hulveier over en strekning på ca 3 
km, som sammen utgjør deler av veien. Veifaret er 
også del av tverrforbindelsen mellom Desergrenda og 
Slemdalen, og har sannsynligvis blitt brukt i forbindelse 
med seterdrift og arbeid og transport knyttet til 
aktiviteter i utmarka. Veifaret er trolig det samme 
som er tegnet inn som sommervei på et militært kart 
fra 1802 (Risbøl 2003:75). 

Det undersøkte veifaret mellom Fjellsliseter og 
Deset Østseter er beskrevet nedenfor som Av.6, Hv.1, 
3 og 4. De fire hulveiene kunne ikke følges sammen
hengende på grunn av våte partier og hogstfelt. Det 
ble også undersøkt en kavlebru (Kb. I) og en røys (R. l) 
som lå ved veifaret mellom Fjellsliseter og Deset 
Østseter. Kavlebrua lå i fuktig myr på Støvelåsen (fig. 
283), som er det høyeste punktet omtrent midtveis i 
veifaret mellom Fjellsliseter og Deset Østseter. 
Kavlebrua var nesten overgrodd av torv. Lengden ble 
anslått til 53 m. Brua var konstruert av stokker på 20 
cm i diameter som var lagt i forlengelsen av hverandre, 
og som dannet to langsgående dragere. Avstanden 
mellom dragerne var 75 cm. Enkelte steder ble det 
observert rester av halvkløvinger som var lagt på tvers 
av dragerne, i bruas lengderetning. Det var ellers 
registrert syv kullgroper spredt over kjølen ved 
Støvelåsen. Ingen jernframstillingsplass var registrert i 
nærområdet til kullgropene (Risbøl et al. 2001 :90-91, 
NIKUs registreringsdatabase). 

KAVLEBRU KB.I 

Landskapet rundt kavlebrua på Støvelåsen er åpent 
med spredte gran- og furutrær samt bjørk. Da det 
hadde vært en tørkeperiode i forkant av undersøkel
sen, var det mulig for gravemaskinen å komme fram 
til kavlebrua som lå i det ellers så fuktige myrdraget på 
Støvelåsen. Kavlebrua og området rundt denne ble 
avtorvet, i alt 722 m2

• Brua som lå orientert øst-vest, 
viste seg etter avtorving å bestå av to bruer med et 
åpent, tørrere parti imellom. Lengden på brua ble 
målt til 60 m. Oversiden av stokkene i brukonstruk
sjonen var dårlig bevart, mens undersiden virket nes
ten frisk. Under enkelte stokker lå det bark. Det ble 
gravd tre tverrgående sjakter gjennom brua, med en 
dybde på inntil 0,7 m, for å undersøke om den hadde 
flere faser i form av flere stokkelag. Dette ble ikke 
påvist. 

Kavlebrua var konstruert med en kombinasjon 
av tverrliggende stokker over langsgående dragere, 
eller bare tverrliggende stokker, som var lagt rett på 
myra. Tverrliggerne, som var dårlig bevart, var trolig 
halvkløyvinger. Disse var tilpasset dragerne ved at det 
var hugger inn hakk på undersiden i hver ende, etter 
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Figur 283: Kart over Støvelåsen med kavlebru Kb.1, parti av hulvei Hv. l og kullgrop Kg.2. 
Figure 283: Map showing Srøvelåsen and the scock bridge Kb. l , the hollow way Hv. l and charcoal pit Kg.2. 

samme prinsipp som ved laft. Det ble påvist ti langs
gående dragere, som besto av rundtømmer. Disse var 
dårlig bevart i hver ende av brua, der det var forholds
vis tørt. I brua og rundt denne lå det mye flis som 
sannsynligvis stammer fra tilpasningen av de tverrlig
gende stokkene. Det ble funnet spor etter bruk av øks 
på stokkene. 

Bredden på brua var 1 m, hvilket kan ryde på at 
den har blitt benyttet som gang-, ride- og kjerrevei. I 
endene av brua hadde veien hulveipreg. En hestesko 
ble funnet ved utgravingen av brua. Det ble også funnet 

et teksti lfragment under opprensning mellom de 
tverrliggende stokkene. Fragmentet var et vevd kant
bånd, muligens med noen andre løsere vevde tekstil
fragmenter i tillegg. Båndet var i god stand, og mest 
sannsynlig av nyere dato (Marianne Vedeler, pers. 
medd.) . 

En treprøve fra en av stokkene (gran) er 14C
datert til yngre enn AD 1660 (T-16724). 
Dendrokronologisk datering som ble utført på ni av 
stokkene, viser at brua er blitt konstruert i andre halv
del av 1800-tallet (se tabell 50). 
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Figur 284: Kb.1/Srøvelåsen. Flyfoto av kavlebrua, og både godvær og uvær under feltarbeidet på Støvelåsen! 
Figure 284: Kb. l /Støvelåsen. Aerial photo of the stock bridge, and sunny and stormy weather during the excavation at Støvelåsen! 

Stokk ru. D atering Hogsttidspunkt T reslag 

500052 AD 1784-1868 Etter AD 1868 Gran 
500053 AD 1748-1867 Etter AD 1869 Gran 
500054 AD 1682-1856 Etter AD 1866 Gran 
500055 AD 1744-1868 Etter AD 1869 Gran 
500056 AD 1714-1859 Etter AD 1862 Furu 

500057 AD 1727-1866 Etter AD 1867 Gran 
500058 AD 1729-1852 Etter AD 1857 Gran 

AD 1678-1803 

500059 
(' 4C-datert til 

Etter AD 1804 Gran Y. enn AD 
1660) 

500060 Ikke datert - Gran 

Tabell 50: Kb.1/Støvelåsen. Dendrokronologiske daterin
ger og hogsttidspunkt for tømmescokker. 
Table 50: Kb. l /Støvelåsen . Dendrochronological da tes 
and felling dates for timber. 

Av de syv kullgropene som var registrert i nærområ
det, ble det tatt et prøvestikk i gropa som lå nærmest 
brua for å ta ut kull til 14C-datering. Kullgropa (Kg.2) 
lå ca 60 m nord for kavlebrua. D ateringsresultatet var 
AD 885-1015 (furu, T-16725). 
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H ULVEIER Hv. 1, 3 OG 4 OG AVSKREVET HULVEI Av.6 
Av de fire hulveiene som inngår i veifaret mellom 
Fjellsliseter og Deset Østseter, ble en undersøkt 
maskinelt. Dette var Hv. l i nærområdet til den under
søkte kavlebrua på Støvelåsen. For øvrig ble alle hul
veifarene undersøkt ved metallsøk. Under følger en 
beskrivelse av veifaret fra Fjellsliseter i øst til Deset 
Østseter i vest. 

Av. 6/Fjellsliseter 

I den østvendte hellinga som ligger rett vest for 
Fjellsliseter, var det registrert en 19 m lang hulvei som 
markerte starten på veifaret over mot Deset Østseter. 
Denne gikk parallelt med en traktorvei. Hulveien ble 
ved en befaring omdefinert til en grøft, som var gravd 
for å lede vann bort fra traktorveien (Østeraas 2004). 

H v. i /Støvelåsen 

Hulveiens løp kunne følges fra den østvendte hellinga 
vest for Fjellsliseter, over Støvelåsen, og et stykke ned
over hellinga vest for Støvelåsen, en strekning på ca 2 
km. På Støvelåsen fortsatte hulveien i hver sin ende av 
kavlebrua, Kb. I . I tillegg hadde hulveien et løp i et tør
rere parti rett nord for kavlebrua. Partier av hulveien 
som lå i tilknytning til kavlebrua, ble undersøkt ved 
maskinell snitting på tre steder. To snitt ble gravd vest 
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for kavlebrua, og ett øst for brua. I profilene avtegnet 
hulveien seg ved en svak forsenkning i torvlaget, og ved 
at det manglet utvaskingslag under torva. Ett av snit
tene ble gravd i et parti der hulveien lå i stigende 
terreng, vest for kavlebrua. I profilen i ned.kant av veien 
ble det observert en masseopphopning i form av en voll 
som lå over den gamle markoverfl.aten. Opphopningen 
av masse kan ses som resultat av ferdselen langs veien. 
En kullprøve (furu) fra den gamle markoverfl.aten er 
datert til AD 1060-1215 (TUa-4462). Hulveiens løp 
på 2 km, ble også undersøkt ved metallsøk. 

Det er utført arkeometallurgisk analyse på en 
hestesko av typen halvsko (C.53941/1) som ble fun
net ved metallsøk langs hulveien. Det ble anvendt 
metallografiske- og mikrosondeanalyser. Analysen 
viste at hesteskoa innholdt lite slagg, noe som tyder på 
at den er framstilt av et jern med god kvalitet. Jernet 
var mykt, herdet med fosfor og hadde en homogen 
sammensetning. I rapporten nevnes det at et fosfor
innhold på over 2-3 % ikke er påtruffet tidligere ved 
analyser av slagg og malm fra jernframstillingplasser i 
Gråfjellområdet. Dette kan tyde på at hesteskoen ikke 
er framstilt av den lokale malmen. Alternativt kan fos
for ha blitt tilsatt ved smiing (Grandin et al. 2006) . 

I forbindelse med magnetometersøk etter røste
plasser i området nord for Jernskallen, ble det funnet 
en jernlupp ved Hv.1 , ca 150 m nord for jernframstil
lingsplassen J fp. l 0. Funnet vitner om frakt av jern i 
middelalder (Smekalovs 2005: 10, Rundberget 2007: 
kap 3). 

Figur 285: Hv.1/Støvelåsen. Parti av hulveien . 
Figure 285: Hv.1/Støvelåsen. Part of the hollow way. 
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Hv.3/Løvmyra 

Hulveien strakk seg fra Løvmyra som ligger i hellinga 
vest for Støvelåsen, og videre vestover og ned til Vestre 
Jernskallevegen. Veien ble fulgt 600 m og ble under
søkt ved metallsøk. 

Hv.4/Deset Østseter 

Hulveien strakk seg fra et myrområde vest for Deset 
Østseter og østover til seterveien mellom Melgårdseter 
og Søgårdsvollen. Veien ble fulgt 250-300 m og ble 
undersøkt ved metallsøk. 

R ØYS R.1/FJELLISETER 

Ved metallsøk langs veifaret (H v. 1) mellom Fjellsliseter 
og Deset Østseter, ble det funnet en røys inntil vei
faret. Røysa lå i den østvendte hellinga opp mot 
Støvelåsen og ca 700 m fra Fjellsliseter. Røysa og en 
stor stein, tolket som en mulig hvilestein, lå på hver 
sin side av hulveien. Stedet ligger lunt til og nærområ
det er bevokst med gammel granskog. 

Røysa var delvis overgrodd med mose og lyng, 
og stubben etter en stor gran som var felt, dekket halve 
røysa. Røysas utstrekning ble etter avtorving målt til 
2x4 m. Steinene i røysa kan beskrives som hodestore 
og mannsløft. I midten av røysa var det to lag stein og 
i utkanten ett lag stein. Røysa ble undersøkt ved graving 
av en 3,2 m lang sjakt, som snittet både hulveien og 
røysas midtparti . Hulveien og røysa lå kant i kant uten 
synlig overlapping. Ingen funn ble gjort under arbeidet. 
Den mulige hvilesteinen og gamle trær rundt stedet 
ble undersøkt med tanke på innrissninger, men dette 
ble ikke funnet. 

Røysa og nærområdet ble gått over med metall
søker etter undersøkelsen. Dette resulterte i funn av to 
jerngjenstander under torva og under en stein i utkanten 
av røysa. Den ene gjenstanden var trolig et fragment 
av et beslag, mens den andre var et uidentifiserbart 
jernstykke. 

To prøver tatt ut ved undersøkelsen, er vedarts
bestemt og 14C-datert. En prøve fra stubben over røysa 
er vedartsbestemt til gran, og datert til yngre enn AD 
1705 (T-18158). Trekullbiter funnet under røysa, er 
vedartsbestemt til furu, og datert til AD 890-980 
(TUa-5632) . Mye stein lå under stubben som dekket 
røysa, og treet har vokst opp etter at røysa ble anlagt. 
Datering av stubben gir en øvre grense for anleggel
sen, mens trekullet under røysa angir en bakre 
datering. 

Tolkningen av røysa er usikker. Røysa kan 
vanskelig tolkes som et varp (offerkast) med tanke på 
steinstørrelsen. Varp er mer kjent som røyser av små
stein eller hauger av kvist. Veistrekningen mellom 
Fjellsliseter og Deset Østseter bærer ikke preg av å 
være ryddet. Det er derfor ikke nærliggende å tolke 
røysa som ei rydningsrøys etter rydding langs veifaret. 
Grenserøys er en alternativ tolkning. Ingen av dagens 
eiendomsgrenser går imidlertid her. Det kan i denne 
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Figur 286: R. l /Fjellsliserer. Oversikr over røysa, hulveien 
(Hv. l ) og "hvilesreinen". 
Figure 286: R. l /Fjellsliserer. View of rhe cairn , hollow 
way and ' resr scone' . 

sammenheng nevnes at det er undersøkt en grenserøys 
fra nyere eid ved Løsser Nordseter, nær dagens eiendoms
grense. Denne hadde til sammenlikning kvadratisk 
form, var oppbygd av hodestore steiner, og hadde 
tydelige markerte kantsteiner og ei helle lent på høy
kant inntil siden. Under røysa ble det funnet glasskår 
og en sardinboks (Pettersson 2006c). 

HULVEI Hv.2 
Et veifar, som trolig er en vintervei som er regnet inn 
på et militært kart fra 1802, ble registrert nord for 
Fjellsliseter. Veifaret strakk seg i øst-nordøst/vest-sør
vestlig retning fra parkeringsplassen ved Ekornbekken 
og et stykke nordvest for Munkbekken, og over myr
områder til Ravan. Veifaret går parallelt med veien fra 
Fjellsliseter til Deset Østseter (jf. NIKUs registrerings
database, Risbøl 2003:75). Veien varierte fra 1,3-2,0 
m i bredde. Ca 800 m av veifaret ble fulgt med metall
søker fra Ekornbekken. Kulturminnebestanden i 
området består av kullgroper og jernframstillingsplas
ser. De få funnene som ble gjort langs veifaret, var av 
ny dato (tabell 51). 

HULVEI Hv.S 
En hulvei var registrert på et høydedrag nord for 
Malmmyra. Veifaret strakk seg nordøst-sørvest fra elva 
Deia og langs en høyderygg. Kullgroper og jernfram
stillingsplasser er registrert i nærområdet. På Malmmyra 
er det påvist og undersøkt røsteplasser (Rundberget 
2007: kap. 5) . Veifaret ble fulgt 400 m, til det forsvant 
i myr. De få funnene som ble gjort ved metallsøk, ga 
ingen informasjon om veifarets alder. 

HULVEIER Hv.6-8/FLÅTÅSTØA 

Ved Flåtåstøa, sørvest i regionfeltet, var det registrert 
fire hulveier (jf. NIKUs registreringsdatabase). En av 
disse, som var registrert som en mulig hulvei (ID 
1037115) , ble ikke undersøkt. Denne gikk i vestlig 
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retning fra Flåtåstøtjernet og forsvant etter hvert i en 
skogsbilvei. De tre øvrige ble undersøkt ved metallsøk. 
Hulveiene kunne bare følges i korte strekninger. Hv.6 
ble fulgt 350 m i nordøstlig retning til den endte i et 
myrparti. Hv.7 ble fulgt 300 m i østlig retning fra 
Flåtåstøtjernet. Hv.6 og 7 krysset hverandre og er tro
lig deler av den samme veien. Hv.8 ble fulgt fra en 
kullgrop (ID 1040409) og rundt 50 m mot nordøst. 
Veien forgreinet seg i flere retninger, og minte mest 
om dyretråkk. 

De fleste funnene som ble gjort ved metallsøk 
langs hulveien, er av nyere dato (se tabell 51) Funn av 
gjenstander fra nyere tid trenger imidlertid ikke bety 
at veifarene er etablert i nyere tid. Veifarene Hv.6-8 
ved Flåtåstøa ligger i omgivelser med kullgroper og 
jernframstillingsplasser. Området er også preget av 
skogsdrift. Flere veifar fører til fiskevannet 
Flåtåsrørjernet. Veifarene ha vært brukt til flere formål 
over en lang tid. 

KAVLEBRU KB.2/FJELLISETER 

Kavlebrua ble registrert av NIKU i 1999 i et lite myr
parti rett øst for elva Østre Æra, sørøst for Fjellsliseter. 
Brua var synlig i form av stokker/kavler som lå i en 
traktorvei. Brua hadde en bredde på 3,0 m og en 
lengde på 30 m (Risbøl et al. 2000). 

Traktorveien øst for kavlebrua var gjengrodd av 
løvtrær, men hadde tydelige veiskjæringer. Vestover 
kunne veien følges ca 50 m i retning Østre Æra i 55 
m. Sørvest for kavlebrua ligger en fløtningsinnretning 
med et stort, tørrlagt demningsområde i Østre Æra. 
Myra der kavlebrua lå, var 1 m på det dypeste. 
Gravemaskinfører Torbjørn Skavern kunne opplyse at 
myra i området hadde blitt grøftet på 1950-tallet. 

Hele kavlebrua ble avdekker maskinelt, i alt 230 
m2. Det ble også gravd en sjakt på tvers av brua for å 
undersøke om den hadde flere faser i form av flere 
stokkelag. Gravingen viste bare ett lag med stokker. 
Stokkene var kvister og kappet med rette huggflater, 
og lå på tvers av veien og hvilte på dragere som gikk 
langs denne. Det ble observert kvist i myra under 
stokkene, som trolig stammer fra kvisting før stokkene 
ble lagt i myra. Stokkene hadde en diameter på 10-15 
cm, og en lengde fra 1,5-4,0 m, som tilsvarte bredden 
på traktorveien. Masse hadde hopet seg opp i ytter
kantene av brua, som vitnet om bruk av tunge 
kjøretøy. 

En neverprøve fra en av stokkene ble vedartsbes
temt til or, og 14C-datert til sent 1900-tall. 
Undersøkelsen kunne også bekrefte at brua var anlagt 
i ny tid, på grunn av beliggenheten i traktorveien, 
samt et nyere tids funn gjort ved avdekking av brua -
en tobakkspakke. Kavlebrua i myrpartiet har lettet 
framkommeligheten på veistrekningen mellom 
Fjellsliseter i vest og Mårlia i øst. Ellers kan veien ha 
blitt benyttet ved skogsdrift og i forbindelse med fløc
ningsinnretningen i nærheten. 
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STOKKELEGGING KB.3/FIRERBUA 

Ved ei koie kalt Firerbua, som ligger i en sidevei til 
Nyseterveien sør i regionfeltet, ble det observert noen 
overgrodde stokker i myra, som ble antatt å tilhøre ei 
kavlebru. Denne var tidligere uregistrert. Stokkene lå i 
forlengelsen av parkeringsplassen ved Firerbua og i 
østlig retning ut over et myrområde. En prøve fra en 
av stokkene ble vedartsbestemt til furu og I4C-datert 
til AD 1435-1625 (T-16838). Området med stokkene 
ble senere undersøkt ved maskinell avdekking, totalt 
432 m2• Det viste seg da å ikke være stokker i ei kavle
bru, men hele trestammer liggende i en samling og i 
en trase utover myra. Disse var kvistet, hadde spor 
etter øksehugg og var tydelig tillagt i myra. 
Stokkeleggingen ble etter avdekking gått over med 
metallsøker. Seks funn ble gjort, alle fra ny tid (krampe, 
ståltråd, sardinboks, spiker og kjetting). Prøver fra fire 
av stokkene ble i etterkant av undersøkelsen sendt til 
dendrokronologisk datering. Tre av prøvene ble datert 
til henholdsvis etter 1752, etter 1790 og etter 1818 
(Bartholin 2005). Den eldre I4C-dateringen kan sann
synligvis forklares med at prøvematerialet er tatt fra et 
gammelt tre som er blitt brukt i stokkeleggingen. 

Tidligere eier av Firerbua, Paal Nergaard, hadde 
ingen kjennskap til stokkeleggingen, men kunne opp
lyse at det har vært drevet skogsdrift i området 
(Oskjølen) i nyere tid. Bilveien til Firerbua ble anlagt 
på 1950-tallet. Nergaard mente stokkeleggingen 
kunne være en tilleggingsplass for tømmer i nyere tid. 
Dette synes også som den mest sannsynlige 
tolkningen. 

KAVLEBRUER KB.4-6/ØSTREÆRA 

Tre kavlebruer som lå etter hverandre i en traktorvei, 
var registrert i et myrområde mellom elva Østre Æra i 
vest og Godfaråsen/Mårliveien i øst. Kavlene hadde 
spor av øksehugg og lå spredt og på tvers av veiens 
lengderetning (jf. NIKUs registreringsdatabase). Det 
ble foretatt metallsøk på kavlebruene og i de åpne 

Figur 287: Kb.3/Firerbua. Oversikt over scokkeleggingen i 
myra ved Firerbua. 
Figure 287: Kb.3/Firerbua. Overview of the lain timbers 
co provide a sturdy base in the bog at Firerbua. 
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myrpartiene mellom disse. Både veifaret og de få fun
nene som ble gjort ved metallsøk, er av ny dato (tabell 
51). 

KLOPP KB.7-10/KNUBBA 

I lia sør for og ovenfor elva Knubba var det registrert 
fire kavlebruer langs en sti (jf. NIKUs registrerings
database) . Kavlebruene ble omdefinert til klopp ved 
undersøkelsen, da de ikke fremsto som brukonstruk
sjoner, men som stokker lagt over steinete bekkefar for 
å lette framkommeligheten langs veifaret. Lengst i øst 
lå Kb.8, som besto av tverrstokker lagt over to langs
gående dragere, over et bekkefar. Det var spor etter 
bruk av sag på enkelte av stokkene. Kb.7 besto av fem 
råtne stokker ved et bekkefar. Det var uvisst om disse 
var tillagt eller om de var nedfallstrær. Kb.9 besto av 
tre tverrgående stokker over to langsgående stokker i 
et bekkefar. Kb. l O besto av tre råtne stokker i et tørt 
bekkefar. Det var uvisst om dette var stokker som var 
tillagt, eller om det var trær som hadde havnet der ved 
vannføring. 

SAMMENDRAG 

En må regne med at flere gamle veifar i området har 
gått der det i dag går bilveier. Med unntak av veifaret 
mellom Fjellsliseter og Deset Østseter ble det ikke 
gjort sikre funn fra middelalder ved undersøkelsene 
(tabell 51). Dette utelukker imidlertid ikke at flere 
veifar kan ha vært brukt for eksempel i yngre jernalder 
og middelalder. De mange funn av ny dato trenger 
ikke bety at veifarene er etablert i nyere tid. Det er 
ikke sikkert våre undersøkelser alltid klarer å fange 
opp eldre bruk. Det ble gjort utstrakt bruk av metall
søker ved undersøkelsene. Mot dette kan man inn
vende at funn gjort med metallsøker kan vise når veien 
var i bruk, men funnene gir ikke nødvendigvis infor
masjon om opprinnelsen til veifaret. Generelt er 
mange veifar datert til middelalder ved funn av heste
sko og -søm. En kan stille spørsmål ved om disse 
funnene viser til opprinnelsen av veifaret, eller om de 
avspeiler en periode med produksjon av "daterbart" 
materiale (Ris bøl 2002: 103) . 

Kavlebruene, stokkeleggingen og klopp over 
bekkefar er datert til nyere tid, ved dendrokronologi, 
14C -datering eller ut fra lokaliseringen i traktorveier 
anlagt i forbindelse med skogsdrift i området. 
Kavlebrua på Støvelåsen, som ble anlagt utpå 1800-
tallet, gikk over i hulveien i begge ender. Det er datert 
en kullprøve fra gammel markoverflate til AD 1060-
1215 (TUa-4462), fra hulveien. 

Ved metallsøk langs hulveiene ble det blant 
annet funnet hestesko og søm, spiker, beslag, ståltråd, 
kjetting, hæljern og et fingerbøl ( tabell 51). 
Funnmaterialet kan settes i sammenheng med skogs
drift (kjetting, krok, bolt og skruer), bruk av hest (hes
tesko, hesteskosøm og selepinne) og ferdsel til fots 
(hæljern). Blant hesteskoene er det flere som har 
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Anleg:g:snr. Sted/ strekning: Funn Merknad 

Kb.1/ Myr på Støvelåsen. 2 funn (hestesko, Kavlebru, gravd ut. Datert til andre halvdel 
Støvelåsen tekstilfra!llnent). av 1800-tallet. 
Hv.1/ Fra Fjellsliseter og opp over 69 funn (bl.a. hestesko og - Flere hestesko og -fragment, trolig av 
Støvelåsen Støvelåsen og et stykke ned ves tover fragment, hesteskosøm, middelaldersk type, ble funnet langs veien 

i retning Løvmyra. Ble fulgt 2 km. spiker, hæljern). v/metallsøk. En jernlupp ble funnet med 
magnetometer ved veien. 
Veifaret er markert på militært kart fra 
1802. Trolig eldre veifar. 

Hv.3/ Øst for Vestre Jernskallevegen og 16 funn (bl.a. hestesko, Trolig eldre veifar. 
Løvmyra opp mot Løvmyra og Støvelåsen. hesteskosøm, spiker, del av 

Ble fulgt 600 m. fingerbøl) . 
Hv.4/ Øst for se terveien mellom 5 funn (bl.a. hestesko, Trolig eldre veifar. 
Deset Østseter Melgårdseter og Søgårdsvollen. Ble hesteskosøm). 

fulgt 250-300 m. 
Røys.R.1/ Røys som ligger i tilknytning til 2 funn (del av mulig Grenserøys? 
Fjellsliseter hulvei H v.1, som forbinder jernbeslag, uidentifisert 

Fiellsliseter og Deset Østseter. jernfunn). 
Hv.2/ Fra parkeringsplass v / Ekornbekken 6 funn (bl.a. krampe, krok, Trolig vintervei på militært kart fra 1802. 
Ekornbekken og et stykke nordvest for spiker). 

Munkbekken. Ble fulgt 800 m. 
Hv.5/ H øydedrag nord for Malmmyra. Ble 4 funn (bl.a. spiker, ståltråd). Alder usikker. 
Malmmyra fulgt 400 m. 
Hv.6/ Flåtåstøa. Går i nordøstlig retning, 15 funn (bl. a. streng, Funn fra nyere tid som mest sannsynlig har 
Flåtåstøa ender i myr. Ble fulgt ca 350 m. spikerhode, kjettingbit, krok, sammenheng med skogsdrift i området. 

ståltråd, mutter, spiker) . 
Hv.7/ Flåtåscøa. Går i østlig retning fra 2 funn (kjettinglenke, krok). Funn fra nyere tid som mest sannsynlig har 
Flåtåstøa Flåtåstøtjernet. Har sammenheng sammenheng med skogsdrift i området. 

med Hv.6. Ble fulgt ca 300 m. 
Hv.8/ flåtåstøa. Tråkk som går over 1 funn (lighter). Trolig dyretråkk. 
Flåtås tøa kullgrop og forgreiner seg i flere 

retninger, som kan fø lges fra 20-60 
m. 

Kb.3/ Firerbua. Stokkelegging i myra øst 6 funn (bl.a. krampe, ståltråd, Uregistrert. Tilleggingsplass for tømmer i 
Firerbua for bua og parkeringsplassen. spiker, sardinboks). sammenheng med skogsdrift i området. 
Kb.4-6/ Øst for Østre Æra, i retning 14 funn (bl.a. kjetting, 3 kavlebruer lokalisert i driftsvei. 
Østre Æra Godfaråsen/ Mårliveien. knivblad, bolt, skruer, Nyere tid. 

selepinne). 
Kb.7-10/ Bekkedal ned mot Knubba. Ingen. Registrert som kavlebruer - omdefinert til 
Knubba klopp. N yere tid. 

Tabell 51: Funn gjort ved meta llsøk langs veifarene. 
Table 51: Metal derecror finds form rhe communicacion roures. 

middelalderp reg, og tro lig kan plasseres innenfor peri
oden AD 1200-1600 (jf Gansum 2002). Det lengste 
veifaret som ble undersøkt, mellom Fjellsliseter og 
Deset Østseter, gikk over 3 km. De øvrige kunne følges 
fra rundt 60 m til 800 m. Funnmengden var også 
størst mellom seterområdene. Av de totalt 94 funnene , 
ble flest gjort i steinlendte og hellende partier av vei
faret , som i stigningen fra Fjellsliseter opp mot 
Støvelåsen. 

Mange av veifare ne går mellom setrene i området. Det 
foreligger dateringer fra vikingtid, middelalder og 
nyere tid fra flere setrer. Veisystemene ser også ut til å 
ha vært en viktig plasseringsfakcor for jernvinna i 
området, da flere jernframstill ingsplasser, kullgroper 
og røsteplasser fin nes i nærheten av veifar (fig. 288). 
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Dateringer fra jernvinna ligger konsentrert innenfor 
perioden AD 1000- 1300. Funnet av en jernlupp ved 
veifaret H v. l , vitner om frakt av jern i middelalder og 
viser dermed til en eldre bruksfase av veifaret. Blant 
fun nmaterialet er det bare ett som antyder forbindelse 
ti l andre steder, en halvsko ( C. 5 394 1 /l). 
Arkeometallurgisk analyse av denne indikerte at den 
ikke var produsert av den lokale malmen. Det er usik
kert hvor hesteskoen er tilvirket, da det ikke finnes 
noe referansemateriale som kan antyde dette. Flere av 
veifarene har videre forbindelse ut av området, for 
eksempel t il Gamle Osenveien, Løser, D eset og 
Slemdalen. I middelalderen må Gråfj ellområdet ha 
spilt en viktig økonomisk rolle med ettertraktede res
surser som jern og fangstprodukter. Området har også 
hatt en sentral beliggenhet i forhold til kommunika
sjonsårene Rena elv og G lomma. 
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Figur 288: Kart som viser veifarene i Gråfjell området og spredningen av alle kulturminner i forhold til veifare ne. H ovedparten 
av kulturminnene er tilknyttet jernvinna i området. Kulturminnenes tetthet er markere med en fargeskala fra gule til rødt, hvor 
rødt angir størt tetthet. 
Figure 288: Map showing communication rautes in the Gråfjell area and the dispersal of archaeological si tes and monuments 
in relation to the rautes. Most of the si tes are connecced to iran praduccion. The density of the archaeological si tes is illustraced 
in shades from yellow to red, where red marks the greatest density. 
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Figur 289: Pani av dagens veifar - Riksvei 215 - som går mellom Gråfjellområdet og Rena elv. 
Figure 289: Today's communication raute - Riksvei 215 - running between the Gråfjell area and Rena elv (river). 
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ENGLISH SUMMARY 

On the 23rd March 1999 the Norwegian Parliament passed a bill to establish a regional live firing and training area 
for The Norwegian Defence Forces in Eastern Norway, at Gråfjell, in the municipality of Åmot, Hedmark County. 
Hedmark County Council, in its role as environmental authority, commissioned NIKU, the Norwegian Institute 
for Cultural Heritage Research, to survey the Gråfjell area for archaeological si tes and monuments. The survey took 
place over 5 summers from 1999 to 2003. Minimal intrusion methods were employed, such as identifying visible 
sites at surface level, and using systematic test pits for locating Stone Age sites. 2,994 si tes were identified, of which 
2,191 (1,537 Pre-Reformation) were granted automatic protection under the Norwegian Cultural Heritage Act. 
The Department of Heritage Management at the Museum of Cultural History established the Gråfjell Project in 
the spring of 2003 to respond to the Norwegian Directorate for Cultural Heritage having granted dispensation for 
1,380 sites and monuments covered by the Norwegian Cultural Heritage Act. The project has organized the exca
vations into 2 main categories based on the survey results: Stone Age sites from Rena elv (river), sites connected 
with hunting and tar production, Shielings and summer grazing, tracks and hollow-ways, Stone Ages sites in the 
Gråfjell area, and sites connected with Iron production. 

The regional training area covers an area of 193 km2 and lies in Østerdalen, ca 200 km northeast of Oslo. It 
is a part of the country made up of extensive forests and large systems of bogs, separated by river valleys and 
mountains. The study area is bound on 3 sides by river valleys: to the south, east and west. The terrain rises from 
low-lying areas in the south to Gråfjell in the north at 1,008 metres above sea level. Landscape varies from pine 
heath, smaller lakes and bogs in the south, to heavy spruce forest in the north, with a rockier, steeper topography. 
In the furthest north the area contains large bog systems, and mountain flora above the tree line. 

The NIKU survey identified a large number of sites. The majority are found in the southern part of the area, 
and are largely related to topography. In addition to NIKU's survey, a number of sites have been identified during 
excavation. The sites are diverse: Stone Age sites, pitfall traps for moose, tar and iron production sites, smithies, 
summer farms and fossil field systems as identified though clearance cairns, house platforms, wells, burials, hollow 
ways and bridges. Post-Reformation and later sites include boundary cairns, charcoal production sites, sites con
nected to tim ber floating, and the remains of diverse kinds of buildings (table 1). Together they represent activities 
that occurred over a period of 10,000 years. 

The following summary will present results of archaeological investigations from Stone Age sites (both multi
use sites and single cook pits) , cook pits from the Iron Age, pitfall traps for moose, shielings, tar production sites, 
and tracks and hollow-ways. During the excavations some sites were redefined from their original classification 
given during the NIKU survey (for example, tar dales are redefined as charcoal pits), and some sites have been re
used fora different purpose (for example, some pitfall traps have been reused as charcoal pits). In addition burial 
cairns and hun ters' trenehes have been written off as natural formations or redefined during excavation. 

S TONE AGE SITES - M ULTI USE SITES AND SINGLE COOK PITS 

After comprehensive test pitting, NIKU identified 28 Stone Age sites during its survey in the Gråfjell area (Chapter 
2). Single cook pits in the landscape that were connected by their location to Stone Age sites were also identified 
during the survey: 3 of these were dated to the Late Mesolithic, and were naturally included within our Stone Ages 
investigations. 3 of the cook pits were dated to the Iron Age, and will be dealt with below. 

Of the ten surveyed Stone Age si tes, 4 were written off during doser investigation and 3 were written off after 
excavation (fig. 5). We were left therefore with 3 sires: Sta.3/Tjernpytten, Sta.5/Kvernbekktjern and Sta.6/Knubba. 
Of 6 cook pits investigated, 2 were written off as natural formations. Of the 4 that were left, 2 were single cook pits: 
Kok. I /Knubbetjern and Kok.2/Desetknubben. The remaining 2 were connected to the Stone Age si tes 
Kvernbekktjern and Knubba. 

Sta.3/Tjernpytten is the largest of the investigated Stone Age si tes within the research area, both in terms of area 
size and number of total finds recovered from the site. Situated in the southern most part of the area, Tjernpytten 
lies on a small 'islet' surrounded by a bog. Around 900 flint finds were made during excavation: scrapers, pro
duction waste, a fragment of polished slate, a burin, cores, flakes and waste material from secondary flaking, anda 
fragment of a polished slate arrowhead. Burnt bone from the site has been identified as moose. 3 structures that 
have been interpreted as hearths were also found. Based upon typology and 14C dates it has been possible to assign 
3 phases to the site: Early Neolithic, Late Neolithic/Bronze Age and Migration Period. Burnt bone has been 14C 
dated to the Late Neolithic. The fragment of the slate arrowhead can possibly also be placed within this period. A 
charcoal sample raken from a trial trench just outside the main find area gave a date from the Early Bronze Age. 
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This date can be interpreted with waste material from secondary surface flaking also found in the same area. Surface 
flaking isa technique known from the Late Neolithic and Bronze Age. 2 hearths have been dated to the Migration 
Period. The dates can either represent charcoal from a forest fire, or a later use at the site in the Migration Period. 
It should be said that the waste from surface flaking could even relate to this later stay at the site in the Migration 
Period. 

Based upon the nature and amount of the material, Tjernpytten should be seen as a seasonally-used hunting 
site, rather than as a site that was occupied for longer periods of time. Scrapers and tools for cutting comprise most 
of the material, pointing to activities such as skinning and butchering, and the production and repair of imple
ments used for hunting. It is possible that the site was used as a base for hunting many times over. The above
mentioned bone from a moose at the site could suggest that moose-hunting was the primary activity carried out 
from Tjernpytten. 

Another of the Stone Age sites that was excavated was Sta.6/Knubba. The site in the northern part of the area con
sisted of a cook pit and 99 jasper finds, and was situated on a small ridge overlooking a stream that gave the site its 
name, Knubba. 3 dates were made from the cook pit, giving us a time span of8150-7445 BC, making it the earliest 
of the 3 cook pits that we investigated in the Gråfjell area. The jasper material had been worked, but did not show 
signs of secondary working. Within the material were some microliths. Typologically, and from 14C dates, these 
microliths allow us to connect the cook pit and the site to the same period. The use of both jasper material and 
microlith production in Hedmark is connected to the Middle and Late Mesolithic. 

The third of our connected cook pit and Stone Age sites is Sta.5/Kvernbekktjern, from the north east of the Gråfjell 
Area. The site had one flint find, laying on a small point by the Kvernbekktjern lake. Charred firewood remains 
from the cook pit were dated to the Late Mesolithic. 

2 single cook pits were investigated at Knubbetjern (Kok. I) and at Desetknubben (Kok.2), both in the north of the 
area. These were also dated to the Late Mesolithic. 

The use of stone as a material in Hedmark is not just isolated to the Stone Age, but is known from the Bronze Age 
and into the lron age. The choice of material in Hedmark is also varied. In addition to flint, many local and regional 
stone types were used, such as: quartz, quartzite, jasper, rock crystals and slate. Fire-cracked stone can be found at 
many of the sites and is connected to hearths, cook pits and pit houses. It is therefore normal that fire-cracked stone 
be used as a diagnostic when surveying for Stone Ages sites. However, the underlying moraine geology of the area 
poses problems for using fire-cracked stone as a diagnostic, because over time the loose natural stone cracks through 
the action of frost, becoming hard to distinguish from fire-cracked stone. 

Several aspects of these problemsarose during our investigations. It became difficult to distinguish between 
artifacts and natural sto ne, particularly with the quartz and quartzite material. Many discussions arose as to whether 
it had been worked by humans or not. In this connection Lotte Eigeland was engaged to go through the quartz and 
quartzite material from both the survey and the excavations from 4 si tes. Eigeland's report is included in the appen
dix. In summarizing the report, Eigeland's conclusions were built upon contemporary understanding of lithic use 
and experimental reproductions of stone artifacts, using stone types from the Gråfjell area, including the local 
quartz and quartzite. The knowledge gained from this has made it possible to arrive at aset of general criteria for 
deciding whether the material had been worked by humans or not. In brief: a consideration of which properties 
and qualities were sought after in choosing raw materials, which diagnostic signs are left on the material after wor
king, and general criteria for placing the material in a technological context. 

The find material from 3 sites (Sta.1,Av/Tiertjern, Sta.2,Av/Østre Æra and Sta.4,Av/Sumpmyren), was made up of 
quartz and quartzite alone, whilst Sta.5/Kvernbekktjern also had one flint find. Once we had gone through all the 
material from these si tes, the entire material was written off as being natural stone. The 3 si tes with only quartz and 
quartzite material were therefore written off, whilst Kvernbekktjern remains a single cook pit site with one flint 
find. In addition, the finds from the NIKU survey from the protected areas were looked at again. These were sires 
that were not investigated during our excavations. After re-examining the material from these 10 sites, some quart
zite from 3 sites was defined as having been worked by humans, whilst the rest was considered natural stone. 

Another discussion that has raken place regarding stone from the excavations concerned fire-cracked stone. 
As mentioned above, it became difficult to differentiate between fire-cracked stone and stone cracked though natu
ra! weathering processes. OSL (Optically Stimulated Luminescence) was employed as an analytical method to help 
solve this problem. The method has been used to date rocks and soils. Based up our experience in the field together 
with a geological consideration we had no criteria or method to determine whether stone from the Gråfjell area was 
fire-cracked or not. The only stone that we could be sure was fire-cracked was found in clear archaeological contexts 
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such as hearths and cook pits. Since the 3 cook pit sites Sta.5/Kvernbekktjern, Sta.6/Knubba and Kok.2/ 
Oesetknubben had all been dated to the Mesolithic by 14C dating, we applied OSL to fire-cracked stone and soil 
samples from these sites to test the method's reliability within the context of the Gråfjell excavations. There was a 
correlation between the OSL dates and the 14C dates from Sta.5/Kvernbekktjern. However, OSL gave somewhat 
earlier and younger dates than 14C <lating on material from the other 2 sites. If these last 2 results are representative, 
then it is possible that the sampled material has undergone warming, and/or been exposed to sunlight after its ori
ginal heating in the cook pits. Alternatively, it might be possible that a fault lies within the sampled material in rela
tion to the background levels of radiation that were measured. These questions are difficult to answer, as we have 
only one date from each of the cook pits and that the OSL dates did give a broad result to the Stone Age and con
cluded as well that they were fire-cracked. 

Traces from activity in the Gråfjell area are modest when compared with adjoining areas along the Rena River and 
Rødsmoen to the east, and the large lake Osensjøen to the west, where a large number of Stone Age sites have been 
found and investigated. The interim results from the investigation of Stone Age sites along the Rena River show 
that the sites there are varied in relation to period, amount of finds, raw materials and the nature of the settlement. 
The raw materials present and used at these si tes consist of flint, jasper, different types of quartzite, crystals of quartz 
and slate. Scrapers and microliths make up the majority of artifact types, but some special finds, such as a secondary 
retouched spear point in quartzite, a grooved stone club, fragmentsofa polished flint axe and pieces of decorated 
Neolithic rimmed pottery that is possibly the earliest so far known in Hedemark. The sites have been dated from 
the Middle Mesolithic to the Bronze Age and Pre-Roman lron Age. It is possible that the Gråfjell area was used as 
a bunting range in the Stone Age, with short visits by groups that lived and used the !arger sites along the Rena 
River, the heaths at Rødsmoen and heaths beside Lake Osensjøen. 

CooK PITs FROM THE IRoN AGE 

Sites from the lron Age have proven to be a rare commodity in the Gråfjell area. Besides the 2 hearths dated to the 
Migration Period at the Stone Age site Sta.3 Tjernpytten (Chapter 2) , there are 3 cook pits that have been dated to 
the lron Age (Chapter 3) . 2 of these were found together near the summer farm Løsset Nordseter (Kok.3), and have 
been 14C dated to the Roman lron Age and the Migration Period respectively. A cook pit (Kok.4) investigated 
during the excavation of an iron production site by the summer farm at Deset Østseter was dated to the Pre-Roman 
lron Age. In terms of <lating, Kok.4 has no relation at all to the iron production site and should rather be considered 
with the context of some earlier activity at the site. There is apparently no real difference in type or form between 
the cook pits of the lron Age and the Stone Age, neither in depth or size. The Mesolithic pits seemed to have a 
thicker and <lenser layer of stones than those from the lron Age. It should be noted that those from the lron Age 
were found in connection with summer farms, however as the number of cook pits is low, this may be no more than 
a coincidence. Pollen analysis from Løsset Nordseter has given us indications for grazing in the Migration Period 
when the cook pit was dug. 

PIT FALL TRAPs FOR MoosE 

In all, 80 pit fall traps for moose have been surveyed in the Gråfjell area. The majority of them make up 6 pit sys
tems at: Oeifjellura/Tørråsen, Rødseter, Kjølseter, Skrubbdalen, Styggdalen and Vestre Æra. The last 2 systems are 
within the conservation zone and have therefore not been investigated (Chapter 4 , fig. 32). 32 pits from the 4 sys
tems not in the conservation zone have been investigated. The pit fall system at Oeifjell/Tørråsen, in the west of the 
area, was made up of 4 pits, all of which have been excavated (Fg.1-4/T). 2 of the pits had been reused for coal pro
duction, which can be seen in relation to the nearby iron production site (Jfp.3). The !argest pit fall trap system 
that was investigated is situated at Rødseter southwest in the area. It is made up of 38 pits, of which 25 have been 
excavated (Fg.5-34/R). 2 of the pits had been reused for charcoal production in connection with the nearby iron 
production site (Jfp.16). The Rødseter system runs for 2.6 km from Rødsskaret in the north and west to the Rena 
River. Some single pit fall traps have been investigated in connection with the excavations of the fossil field system 
and the deserted medieval settlement at Rødseter. In connection with the pit fall system at Kjølseter (in the southeast 
of the area) 7 pits have been surveyed, and one of the pits was investigated. 2 pits lying in Skrubbdalen, a small val
ley to the west of the area were, also excavated (Fg.27-28/S); the pits made up a small system in the narrowest part 
of the valley. 

In order to understand the pits better, we introduced several new methods of machine-based excavation , sothat we 
could understand the processes of degradation after the pits went out of use, and understand what form they origi
nally had. Traditionally, pit fall traps are dug and documented in section. It can be possible to observe the cut of 
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the pit more easily in section, but then internal construction elements would be lost. The subsoil in the area is in 
the main post glacial deposits: Sand, gravel and loose rock. The pit fall traps were excavated by traditional sectioning 
or single context excavation in plan, or a combination of both. The majority were sectioned twice and documented. 
4 pits were half-sectioned and then the remaining half was excavated in plan and then emptied. In one pit (fig. 79 
and 80), remains of corner posts and a boxed internal lining was observed, and in the bottom of the same pit 3 
small post holes were found. These were interpreted as the remains of sharpened stakes. Information gained in this 
way would have never been recovered if the traditional method of sectioning had been used, and had there not been 
good conditions for the preservation of organic material. The possibility cannot be ruled out that stakes were a com
mon element in other pits; such traces will remain rare as long as traditional sectioning of pits is employed as the 
prevailing method. 6 pits at Rødseter were excavated in plan by a digging machine. 2 were completely dug in this 
way, whilst one pit was excavated in plan one half at a time so that the profile could be preserved and documented. 
When excavating in plan, the banks of the pit are first removed, and then 10 cm layers are removed by machine, 
and the circumference of the pit is documented at each layer all the way down to the natura! layer. By employing 
this method, we observed woodwork in the bottom of 2 of the pits that were in each case the remains of a wooden 
box that lined the pit (fig. 59 and 62). In several pits, charred and semi-charred wood was found, as well as charcoal, 
which was also interpreted as traces of a box construction. Charring the surface of timbers helps to preserve it and 
gives the construction a longer life span. 

It is assumed that fences were built between the pits to dose or restrict passage for moose and so 'guide' them into 
the pit fall traps. During the excavations we opened up several areas in order to identify such fence remains, 
however no such remains were observed. 

Although using different excavation methods has allowed us to document many construction elements connected 
to pit fall traps, it has been a challenge to 'reconstruct' how the pits would have appeared. Our experience shows 
that the pits change form quite considerably through natura! weathering processes. The walls collapse as they press 
in; they become filled with sand, gravel and frost; and thaw action over timedeforms the pits quite considerably. 
There was a lot of discussion in the field as to the nature of the observed remains. How much was a result of defor
mation and weathering? How far was the original form represented? These discussions resulted in several differing 
interpretations: 

1. That the cut of the pit was sharper and narrower when we interpret the podsolization layers as being the result 
of secondary processes occurring after the pit was constructed. 

2. If the podsolization layers seen in section are interpreted as being part of the construction, the interpretation of 
the pits becomes "bowl" shaped. 

3. That the cut has slowly sunken in and collapsed, so that the original soil level has also migrated down into the 
pit and no longer represents the original cut. Again, this interpretation offers us a sharper and narrower form than 
No.I. 

Independent of these 3 interpretations, there were variations in form , type and construction within the Gråfjell 
area. It was even possible to identify variations within pits that made up the same system (Rødseter). 2 main types 
were identified: pits with remains of an internal box construction, and pits that did not contain any such sign. 3 
types of pit form were also identified: funnel shaped, bowl shaped and rectangular (figure 39) . Bowl shaped pits 
were without any trace of a box construction, whereas some pits that were funnel shaped or rectangular did have 
signs of a box construction at the bottom of the pit. It is probable that all the funnel shaped and rectangular pits 
did have an internal box construction. Though we only observed clear signs of this in 5 pits, we were often able to 
observe a narrow and rectangular form at the base. 

69 wood and charcoal samples raken from 28 of 32 pits have been 14C-dated, (table 20). The samples were raken 
from various contexts in the pits, in order to be able to analyze use and activity over time. We wanted to be able to 

date the use of the systems over time and to be able to compare results. The materialthat we dated was raken from 
construction elements, the fill of the pits, original soil surface from under the banks of the pit, and secondary struc
ture within the pits. 
• The sample material from the construction elements gives a secure dating of the trapping con text, and is 

represented as remains from an internal box construction, either in the form of a charcoal layer, woodwork or 
post hole with remains of woodwork found within. These dates together are from AD 1200-14/1500 (fig. 120). 

• Dates raken from sample material from the fill of the pits are concentrated to the period AD 1200-14/ l 500 
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(fig. 121). The fill isa result of collapse and sinking within the pits after they went out of use, and can have a 
connection to the original soil surface that has fallen down into the pit. Many of these dates follow the same 
pattern as those from construction elements and can therefore also represent dates on the use of the pits. 

• The dating of charcoal from original surfaces found under the banks of the pits has given us a terminus post 
quem of AD 600 (fig. 116 and 117). 

• Another question that has been considered is whether pollen samples from original soil levels under the banks 
can provide another angle on the dating of pit fall traps. If for example the samples did not contain pollen 
from spruce, this could indirectly place the pits to the period before spruce migrated into the area around BP 
2000. Samples were taken from 3 pits and each sample contained spruce pollen. As the greater majority of pit 
fall traps in the Gråfjell area have been dated to the Middle Ages, this angle has not actually been able to 
add anything new to the discussion, other than to confirm the 14C results from the pits: that they were 
constructed after the migration of spruce into the area. Therefore we can state that there was no Bronze Age 
phase connected to the use of the investigated pits. Furthermore it confirms that the dating of the original 
soil levels from under the banks can be used as a terminus post quem. 

• Dating of secondary use of the pits for charcoal production, storing charcoal or bonfires, has given a upper 
dating for use of the pits. The limits of secondary use are AD 815-980 and AD 1300-1425 (fig. 122). 

• We have further dated charcoal that apparently does not have any connection to the use of the pits. This is 
material that is natural: leaching layers and sub soils found under the pits. This was done in order to aid the 
dating of the pit's original construction. Most of these dates are BC, and as they have no connection to the 
pit's use, they cannot be included in any interpretation of their use (fig. 118). 

The pit fall trap system and the medieval settlement and fossil field system, both at Rødseter, have some overlapping 
dates, hut how they were related in use and activity is unclear. We are notable to say whether it was the same indi
viduals involved in both activities. The bone material from the settlement has been identified as being in the main 
domesticated animals and not moose, hut that does not overrule that hun ting was not also undertaken. 

In connection with the Rødsmoprosjektet (1994-1997), an archaeological excavation project that bordered 
the Gråfjell area, pit fall traps were also investigated. The dates from pits at Rødsmoen show that the pit fall system 
went out of use from the transition of the Early to Late lron Age around AD 600 (Bergstøl 1997). The dates from 
Gråfjell show that the systems were in use at a much later date. The earliest possible dates taken from original soil 
levels have also been dated to around AD 600. 

The pit fall traps also have overlapping dates with lron production activity in the Gråfjell area, which has been 
dated to AD 1000-1300 (Rundberget 2007). The hunting systems have in all probability been in use before, during 
and after the period of intense iron production in the area. One example of this is the pit fall system at Rødseter, 
seen in relation to the iron production site Qfp.16) in the same area that was in use in the early part of 1200, when 
the pit fall system was already in place. The main period of activity for the pit fall traps was somewhat later than 
iron production. As only 4 pits have been identified that have been reused as charcoal pits, it can be concluded that 
trapping in pit fall traps was not a large activity in the period before iron production took off. 2 pit fall traps at 
Oeifjellura/Tørråsen, (Fg.3 and 4/T) could have been used 3 times: first as pit falls, then in charcoal production and 
finally as pit falls again. 

It is unclear whether hunting and iron production comes from a common cultural tradition, or whether they were 
undertaken by 2 different groups from 2 different economic systems. Iron production in the area, based upon its 
scale, organization and production levels, must be seen in the light of surplus production aimed at an external mar
ket. Based upon the material at present, we can probably take the interpretation that the individuals who carried 
out iron production came from a farming society with a central royal authority (Rundberget 2007). The pit fall sys
tems can have been an import resource for those who used the area, but it is also reasonable to see the system in 
terms of an organized export industry for hides, leather and horn. The Gråfjell area must have played an important 
economic role, making products that were sought after in the Middle Ages. Equally its position along the commu
nication routes represented by the Rena and Glomma rivers should also be considered. 

As part of the Environmental impact assessment made when Gråfjell was first proposed as an alternative firing range 
and training area, a study was made of the moose population and its seasonal migration routes by the Norwegian 
Institute for Nature Research (NINA) (Odden et al. 1996) . John D. C. Linnell, Roel May and John Odden from 
NINA in Trondheim wrote a report based upon field data, which is included in Chapter 4. Their results raise many 
interesting questions that could form the basis for the further study of moose populations and hunting strategies. 
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SETILEMENT AND FOSSIL FIELD SYSTEMS: INVESTIGATIONS AT THE RØDSETER AND DESET 
ØSTSETER SHIELINGS 

Within the Gråfjell area there are 13 shielings (or summer farms). A shieling (seter in Norwegian) isa summer farm 
mainly found in mountain areas, taking advantage of the summer grazing found in outland landscapes and mountain 
pastures. In areas with limited access to cultivable land, shielings represent a considerable economic resource. In the 
Gråfjell area the largest and most important shieling areas are Løset Nordseter, Deset Nordseter, Deset Østseter and 
Knubblia. In addition there are the smaller areas of Styggdalseter, Kjølseter, Rødseter, Bjørasetseter and Fjellsliseter, 
and the deserted farmstead at Mårlia. The archaeological investigations that we carried out were centered on Deset 
Østseter and Rødseter (Chapter 5, fig. 133). Connected to chese areas area range of remains chat were surveyed by 
NIKU: House platforms, hearths, clearance cairns, lynehets, meadows, scone fences, milk coolers, springs and 
water channels. Clearance cairns were the most numerous, with over 400 documented. Some were daced during the 
survey period, placing chem in the Medieval and Post-Reformation periods. Surface stripping in trail trenehes was 
also undertaken at several other shieling sites, in order to identify activity or settlement traces, buethese investiga
tions were negative. A network of hollow-ways and tracks crosses the area, and connects the shielings in the area. 
lron production sites and charcoal pits are found situated around the [or] in relation to several shieling sites, and 3 
pit fall traps systems for moose are known from Styggdalsetra, Kjølseter and Rødseter. 

Only a few shieling sites in Norway have been investigated archaeologically. lnvestigations in the west of 
Norway have shown chat summer grazing in the mountains goes back to the Bronze Age and the lron Age. House 
platforms that have been found at shieling sites have been daced to both prehistory and post-reformation periods. 
In Hedmark, clearance cairn fields are known from agricultural areas, in forest areas and in connection wich shieling 
sites that have been used in recent times. In the central areas of eastern Norway, archaeological investigations 
suggest chat cairn fields have been in use from the Bronze Age to the Late Middle Ages and up to the 1600s. 
During the Rødsmoen project, the shieling site at Stavlia was investigated. Prior to the Gråfjell project this was 
the first shieling site to be excavaced in eastern Norway. Daces raken from a house platform thac had been burot, 
and a couple of hearths, suggest chac the sice had been in use at the end of the Viking Period/beginning of the 
Middle Ages. lndications of grazing from pollen analysis chat was raken from a bog by the shieling also point to 
the area being in use in the Early Middle Ages. Whecher Scavlia functioned as a farm or shieling is still an open 
question. 

Cross-disciplinary cooperacion and scientific analysis was undertaken in connection wich our invescigations: 14C, 
pollen and macro fossil analysis, soil and micro-morphological analysis, osteological analysis, archaeometric analy
sis as well as mecal detector and magnetrometic searches. 

Deset Østseter is locaced at the west of the area at an altitude of 650m. It is made up of 2 shielings on each side of 
the small river Deia. Melgårdsecer is the souchernmosc of the 2, and west of the river. Sørgårdsvollen lies a li etle to 
the north, and east of the river. Bach shielings are in open forest clearings, as grazing has raken place until recently. 
In all, the NIKU survey documented a range of sire types chat include: house platforms, clearance cairns, hearchs , 
cracks and hollow-ways, iron produccion sires and charcoal pits. Deset Østseter is first mentioned in documents 
from 1685, and again in 1773 in conneccion wich property deeds. Prior to the excavations, a clearance cairn from 
Melgårdseter was dated co the Late Middle Ages. 

Deset Østseter had few visible scructures; the area was very stony and the culcural layers found in connection 
wich settlement and accivity traces were either chin or non-existent. A mechanical excavacor was used to strip away 
curf and co lay trial trenehes. In all, an area of 7,700 m 2 was opened. Settlement traces chac were visible on the sur
face were banks from walls, and hearths, and chey spread across 8 house platforms (Tuft 1-5, 14, 17 and I). After 
surface stripping, 12 more structures became visible (Bygningsspor 6-13, 15, 16, 18 and Il) . Amongsc chese some 
are so vague chac chey can only be described as traces from possible buildings. 

The house platforms exhibiced different types of building conscruction. For example, in Tuft 1, long narrow 
changes in fill were interpreced as traces from construction beams chac were placed on the ground. This makes it 
possible to interpret the building as having a possible jointed tim ber construction. Wichin the area chac chey enclo
sed, chere were 2 low banks made up of sand and gravel layers, which have been interpreted as being accumulacions 
of material undera bench. In Tuft 3, 12 parallel layers were discerned where the narrower ones were interpreted as 
being the remains of a wooden floor, whilsc the wider ones were seen as being the remains of floor beams, and those 
to the edge as traces of walls. 8 of the house platforms contained traces of hearchs and were interpreced as being 
buildings for habitation. 

Many of the traces from buildings can represent ouchouses. They were difficult co identify boch prior to and 
after excavacion. Some of chese traces could be seen as weak banks, but during excavation we noticed several com
mon aspeccs: 
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• In section we saw that there were clear cuts associated with the banks, and mixed fill material. 
• In connection with the supposed wall line there was always one or several depressions with associated leaching, 

which probably represents the formation of natura! gutters from rainwater dripping from a roof. 
• The majority of the finds were made in connection to these supposed buildings. 
• Nearly all the building traces contained a centrally-placed depression. In one case this was interpreted as a cellar 

pit. 

The find material from Deset Østseter is dominated by iron objects: nails, horseshoes, rivets, steel wire, cramps, 
knives and mountings. Some glass and faience were also found, as were fragments of clay pipes, pieces of burnt clay, 
burnt and non-burnt bone, and buttons. Though most finds were made in relation to standing buildings at the east 
of the site, there was a concentration noted in connection with the house platforms and building traces and confir
med though metal detector searches. With exception of a couple ofhorseshoes and rivets, most of the finds are con
sidered to be recent. 

35 14C dates were made at Deset Østseter, 28 of which were from house platforms and traces of buildings, 
whilst the remaining were taken from stone structures, hearths, one clearance cairn, and charcoal pits and activity 
areas. The majority of the results are concentrated in the period AD 1300-1400/ 1500 (Tab le 37). 

Rødseter is situated in the southern part of the area, at an altitude of 435 m. The farm at Rødseter was in use until 
the area was taken over by the Ministry of Defence. During the NIKU survey, 90 clearance cairns were identified 
in the Rødseter area. The archaeological investigations have been centered on this area, which has been called there
fore Røysfeltet (Norwegian for cairn field). It lies between the farm anda shieling site to the north. Prior to the exca
vations, 8 house platforms and a well were also identified. As the area was covered by a spruce plantation, it was 
necessary to fell the trees and clear the area. 15,000 m 2 was cleared. More cairns and structures came to light during 
this process. Based upon the make-up of the area, the topography and the type of site, the investigated area was split 
into several cairn fields called Røysfelt I - V 7 of the house platforms were found in one part of the area Røysfelt II , 
and one was found outside of this area in Røysfelt IV Many of the cairns were concentrated into one !arger area 
Røysfelt I. The excavations comprised in all 8 house platforms, 22 clearance cairns, 2 wells and the field systems and 
lynehets. The total area of opened areas and trenehes made up in all 2.240 m2

• 

The house platforms were visible on the surface through foundation stones, built-up hearths , and banks 
remaining from walls. Toere were similarities between the platforms, but none were completely the same. The 
banks and the stones were found to be the bases for walls. Tuft VI was the only platform that had post holes as part 
of the construction. 5 post holes and single stones were part of the construction in the north wall. The wall con
struction could have been made up by a frame. The remaining buildings have been interpreted as jointed timber 
constructions, built onto raised stone foundations or banks. In connection with Tuft Il and VII , back-filed ditches 
were observed in relation to the walls. Tuft III had a stone filled ditch on both sides of the southwestern bank. This 
might be related to the building of the banks. In and outside of Tuft VII , gutters were uncovered. In the middle of 
the building, and running parallel with the longest walls, we found a gutter dug into the floor with the remains of 
woodwork inside. We interpreted this as perhaps functioning as a drain within a cattle shed. 5 of the tufts have 
hearths or traces of hearths. Tuft I and II bada cornerstone-built hearth. Tuft V had a square built-up hearth cen
trally placed within the building. Tuft VIII had 2 hearths where one of them showed secondary use as a midden. 
Most of the hearths were built up with stone cleared from the field system. Buildings containing hearths were inter
preted as being for habitation (Tuft I, II, V, VI and VIII), and Tuft VII as a cattle shed. The interpretation of Tuft 
Ill and IV is unclear, but they probably represent various outhouses. 

The find material from the house platforms has given us information concerning the various activities that 
were carried out, such as: habitation (a cauldron or casserole stand, knives, pottery and burnt bone), domesticated 
animals (horse shoes and horse shoe nails) , farming (sickle and scythes, ard mountings , harrow blades), handwork 
(needles and thimbles) , hunting (arrow heard or possible cross bow point), and various finds connected to con
struction (timbers, nails, cramps, hooks, rivets, window glass, and pieces of burnt clay that possibly made up the 
construction of the fireplace) , clothing (buttons, clasps, belt buekles, cuffiinks, anda broach). We also found flints 
for lighting fires by the hearths, and fragments of clay pipes. 2 ring broaches can be dated to the Middle Ages, as 
can a wheel-shaped decoration. A light holder was of a typethat goes back to the Viking Age. Some pottery pieces 
from the 1400 and 1500s were found and some from recent times. 

63 charcoal samples taken from the fossil field system were 14C dated, the oldest of which indicated that the 
area was taken into use during the Viking Period from AD 700/800 to AD 900/100 (table 31) . Pollen analysis 
shows different uses of the area. In the clearance phase, indications of burning and clearing for pas ture are seen, and 
little evidence of cultivation was noted in these phases. The later dates lie mostly with the period AD 1200 -AD 
1650. The dates are interpreted as reflecting use and clearances through burning. From around AD 1400 the culti
vation of wheat may have taken place, but also other cereal types. Most of the dates from the house platforms are 
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concentrated to 1250/1300-16/1700, and indicate an establishment of settlement from the 1300s that was intensi
fied from the 1400s (rable 33). 

The investigations at both Deset Østseter show that one should not trust the finds material alone when dating sett
lement traces. With the exception of a couple of horseshoes, most of the finds were from recent times, whereas 
many of the dates placed activity at the site to the Middle Ages. One possible explanation of this can be that the 
settlements were not permanent, and that habitation can perhaps have been in connection with iron production. 
The iron production site Jfp. 7 at Deset Østseter was dated to AD 1000 - AD 1200. Tuft 1 and the traces of build
ing 6 and 9 also gave us dates contemporary to this. Grazing hut not cultivation has been indicated through pollen 
samples from Deset Østseter, suggesting its use was as a shieling. Rødseter however should be seen as a farm from 
the Late Middle Ages, as shown by the traces of cultivation and the finds material. 

TAR PRODUCTION SITES 

Within the Gråfjell area, various types of wood tar kilns sires were identified during the NIKU survey in the south
em part of the area: 6 ditch kilns, 6 rack kilns and one unspecified. In all, 13 sires were identified (Chapter 6, fig. 
266). After our survey only 4 tar production si tes remain of the ditch kiln type. 7 kilns were redefined as charcoal 
pits, and 2 were written off as natural formations , which greatly reduces tar production as an activity within the 
Gråfjell area. 

The 4 ditch kilns were all situated on slopes, and appeared as narrow ditches with a bank on each side and 
with a depression/barrel pit at the lowest part of the ditch, where the tar was collected. A layer of birch bark was 
found under 3 of the ditch kilns, as well as remains from charred pine roots left over after production lying above 
the bark layer. In one of the kilns a cardboard layer was found instead of birch bark, showing that the kiln was in 
use in the 1900s, and also that this kiln type has a continuity in the area. The kilns probably had a form of tap or 
gutter, probably made of a hollowed timber that led the tar from the kiln to the barrel. Traces have been found in 
2 of the pits of a layer relating to this at the bottom of the ditch. There were no signs that the pits had been used 
several times. 

Usually it is difficult to date tar kilns, as the pine roots that are used can be very old. The older the root the 
richer it is in oils and tar, so that roots up to several hundred years old could have been used. The dates from the 
kilns were interesting. Birch bark however is hetter for dating, as it represents the final phase of a tree's life span, bur 
when impregnated with tar it can give a significantly earlier date. One example of this is a bark sample from kiln 
Tja. I that gave a date of 385 - 120 BC. A control sample was prepared from the same bark where an organic sol
vent was used to dean the sample for tar and this gave a date of AD 1675, which we assume to be an accurate dating 
of the kiln's use. The question remains of how bark that is impregnated with tar can give an earlier date than the 
wood used in the kiln. It would be logical to expect that the date would be at least the same as that of the wood 
used. All the ditch kilns show that the bark samples gave younger dates than the roots (Table 47) . Bark from 3 kilns 
was dated to the mid 1600s, whereas the samples from the roots gave dates from AD 1430 to 1645. We conduded 
therefore that tar production in the area is from the Post-Reformation period; they were using root stubs from the 
14 and 1500s in production. 

The tar kilns had the same form, and were all constructed in the same way. That cardboard was used in Tja.4 
and was constructed in the same way as the 3 other kilns shows just how long this tradition has been in use in the 
region. The Rødsmoen Project ( 1994 - 1997) excavated tar production si tes from the Middles Ages that were con
structed in the same way. It can be said that tar production in the area using ditch kilns has been taking place for 
600 - 800 years. 

One of the kilns (Tja.3) was situated dose to Rødseter and its connected cultural landscape of pit fall systems, 
iron production sires, field systems and house platforms. Other dates from this area and from diverse activities are 
also dated to the 1600s, which places tar production within the same time frame as other activities from Rødseter. 

How many lines of tar were produced in the kilns can only be guessed at. The amount could vary depending on 
the amount of wood that was used. The diameter of the pits could also have varied. But if we accept that 30 - 60 
litres of tar was produced from one cubic meter of wood, then a figure ranging from 444 - 888 litres is possible. 
On Rødsmoen, several phases were idencified in the same kiln , and based upon the 18 kilns that are known, it has 
been assumed that 36000 - 72000 li tres of tar could have been produced. These figures exceed what could have 
been produced at Gråfjell. If we consider the Gråfjell figures on their own, then we are given a picture of limited 
production aimed at local use. If we look at the region as a whole, then it is possible to consider production in the 
frame of a surplus destined for an external marker, bur a deeper study should be undertaken to look at this aspect. 

324 
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TRACKS AND HOLLOW-WAYS 

Several historie tracks were recorded by NIKU, but under Norwegian law only those defined at hollow-ways and 
stock bridges crossing bogs are protected. 21 hollow-ways and 19 stock bridges were defined. We investigated 18 
of these sites (Chapter 7, fig. 282). A number of the hollow-ways are recorded on older military maps from the area. 
The actual number will be higher, as we can see that a range of sites are spread out along the routes, followed by 
grave! tracks that cross the Gråfjell area, and must surely represent older hollow-ways. 

The network of tracks, stock bridges and hollow-ways that criss-cross the area are an important theme, as they 
connect the various activities and shielings in Gråfjell together, and to the neighboring areas. During the investiga
tions we were interested in age, duration of use, phasing and typology. The relationship between hollow-ways and 
stock bridges was also considered important, as were shielings and iron production sires. 

2 stock bridges were uncovered and investigated: Kb. I on Støvelåsen and Kb.2 at Fjellsliseter. Both were 
made up of timbers laid down in bogs. It was not possible to identify different phases in construction. 14C showed 
that the stock bridges dated from more recent times. Kb. I was given dates to post AD 1660, whilst dendrochrono
logical analysis gave a date to 1869. Kb.2 was shown to have been built in the 1900s. 

The stock bridge on Støvelåsen makes up part of a wider communication network that connects the shielings 
at Fjellsliseter and Deset Østseter. The hollow-way that runs atop the stock bridge was investigated through sectioning. 
Charcoal from the original soil leve! was dated to AD 1060-1215. A metal detector was used to go over 2 km of the 
route. This resulted in 69 finds , mostly horseshoes and horseshoe nails, some of which could be Medieval in type. 

Several other hollow-ways and stock bridges (Hv.2-8 , Kb.4-10) were investigated with a metal detector. The 
finds were more recent: horseshoes, nails and wire. That some of the stock bridges were recorded near to forestry 
tracks must be seen in connection with commercial forestry. Other bridges were redefined as fords in that they were 
made up of timbers laid down in streams to allow carts to drive over. A timber platform was found at Firerbua 
(Kb.3) and dated to recent times, and is presumed to be connected to forestry activity in the area. 

With the exception of Hv. l , no evidence from the Middle Ages was found during the investigations of the hollow
ways and stock bridges. But this does not rule out that they were not in use in this period. The dates for activity in 
the Viking and Middle Ages from the shielings within the area suggest that there were routes and tracks crossing 
the area and linking these sires. It must be said that tracks would have been an important factor in choice oflocation 
for the iron production sires, as many lie along these routes. 
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VEDLEGG 

VEDLEGG 1: 

SLÅTT ELLER IKKE SLÅTT 
0 

DET ER SPØRSMALET 
RAPPORT VEDRØRENDE KVARTS- OG KVARTSITIMATERIALE FRA STEINALDERLOKALITETER I 
GRÅFJELLOMRÅDET 

LOTTE EIGELAND 

INNLEDNING 

I steinalderen benyttet menneskene seg av ulike typer 
råstoff til fremstilling av redskaper. Ved kysten på 
Østlandet dominerte brukavistransportert flint (Berg 
1995:26, Hougen 1946:204, Johansen 1956, 1957, 
1969). I innlandet var det mer vanlig å utnytte lokale 
råstoff, som forskjellige varianter av kvartsitt og kvarts, 
i tillegg til importert flint og andre eksotiske råstoff 
med lignende teknologiske kvaliteter som flint, som 
for eksempel jaspis, breksje, leirstein og meta arkose 
(Boaz 1998, Eigeland 2006, Johansen 1978). Jeg kal
ler disse råstoffene for eksotiske fordi de ikke er lokale. 
De er gjerne brakt til lokaliteten som ferdig preparerte 
kjerner, klare til redskapsproduksjon. Disse råstoffene 
kan være ganske sjeldne og opptrer ofte i små meng
der. De er alltid av ypperste huggekvalitet. 

Denne rapporten er en gjennomgang av kvarts- og 
kvartsittmateriale innsamlet i løpet av Gråfjellprosjektets 
tre sesonger med utgraving av lokaliteter fra steinbrukende 
tid i Gråfjellområdet. Gråfjellområdet ligger i inn
landsfylket Hedmark, hvor det gjennom flere års 
registreringer og utgravinger, har blitt lokalisert spor 
etter opphold i steinalderen (se Fretheim & Amundsen, 
H. 2004a, 20046, Fretheim 2004, Jaksland 2006a, 
20066, Kræmer 2004a, 2004b, Risbøl et al. 2002a, 
2002b, Persson 2006a, 2006b, 2006c). Formålet med 
denne rapporten er å problematisere disse sporene, og 
diskutere hvilke råstoff som har blitt benyttet i stein
alderen i dette området. Hovedproblemstillingen som 
vil bli besvart, er om kvarts- og kvartsittmaterialet som er 
innsamlet fra lokalitetene Sta.1,Av/Tiertjern, Sta.2,Av/ 
ØstreÆra, Sta. 4,Av!SumpmyrenogSta. 51 Kvernbekktjern, 
er bearbeidet av mennesker. Rapporten inneholder også 
en kort vurdering av kvarts- og kvartsittmaterialet fra 
noen av de registrerte lokalitetene i vernesonen som 
ikke har blitt undersøkt tidligere. 

Konklusjonen jeg trekker fra materialgjennom
gangen, viser at kvarts- og kvartsittmaterialet fra loka
litetene Sta. l,Av/Tiertjern, Sta.2,Av/Østre Æra, 
Sta.4,Av/Sumpmyren og Sta.5/Kvernbekktjern, ikke 
har blitt bearbeidet av mennesker. Det er imidlertid 
funnet sikkert slått kvartsitt på to lokaliteter som er 
registrert i vernesonen. Dette vitner om en begrenset 

bruk av lokalt råstoff i Gråfjellområdet. Også kvarts
og kvartsittmateriale på andre lokaliteter undersøkt av 
Per Persson og Lasse Jaksland i området, er blitt vur
dert å ikke ha blitt bearbeidet av mennesker. Det hen
vises til feltrapportene fra undersøkelsene av disse 
lokalitetene (Persson: 2006a, 2006b, 2006c, Jaksland: 
2006a, 2006b) . 

Videre har jeg, med bakgrunn i steinteknologi, 
forsøkt å vise at det er mulig å identifisere slått materiale 
med en høy grad av sikkerhet hvis man benytter seg av 
alle mulige kriterier som er tilgjengelig: Råstoffenes 
kvaliteter og egenskaper, diagnostiske kjennetegn og 
konteksten som avfallsmaterialet befinner seg i. Dette 
gjelder både for prøvestikk og ved utgraving. 

BAKGRUNN FOR RAPPORTEN 

Med utgangspunkt i resultatene fra registreringene 
(Risbøl et al. 2002a, 2002b), ble det satt fram flere 
problemstillinger som steinalderundersøkelsene i 
Gråfjellområdet skulle forsøke å gi svar på (Amundsen 
2003: 18). Dette var blant annet hvordan lokalitetene 
i Gråfjellområdet skulle forstås i forhold til de større 
lokalitetene ved Rena elv, på Rødsmoen og ved 
Osensjøen. Videre var det et poeng å prøve å tolke hva 
aktivitetene på de ulike lokalitetene var et uttrykk for, 
og når oppholdene hadde funnet sted. En annen pro
blemstilling som har blitt vektlagt, er hva forskjellen i 
råstoffbruk mellom lokalitetene i nordre og søndre del 
av Gråfjellområdet betyr. I nord har det gjennom funn 
fra registreringer og utgravinger kun blitt funnet lokale 
råstoff, som ulike kvarts- og kvartsittyper, mens det i 
sør i større grad har blitt benyttet importert flint og 
andre råstoff med lignende huggekvalitet. I etterkant 
av disse tidligere undersøkelsene har det blitt reist tvil 
om dette er et reelt skille, og hvorvidt den lokale kvart
sitten og kvartsen virkelig har blitt slått og bearbeidet 
av mennesker (se Persson 2006). Tvilen har kommet 
som et resultat av en opparbeidet kunnskap om områ
dets geologi gjennom tre utgravingssesonger, samt en 
ny vurdering av artefaktmaterfalet. 

For å kunne trekke en konklusjon med hensyn 
til det lokale råstoffet har jeg, med bakgrunn fra stein
teknologi og eksperimentell replikasjon av steinalder
redskaper ( eksperimentell replikasjon er framstillingen 
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av redskaper på samme måte som de forhistoriske for
bilder, det vil si med bruk av verktøy, teknikker og 
metoder som ikke er i strid med forbildets kontekst 
(Madsen 1986:5) Eksperimentell replikasjon bygger 
på kunnskap fra refitting av forhistoriske kjerner), 
blitt bedt om å forta en ny gjennomgang av funnene 
fra registreringene og steinalderutgravingene innenfor 
Gråfjellområdet. Dette inkluderer lokalitetene 
Sta. l ,Av/Tiertjern, Sta.2,Av/Østre Æra, Sta.4,Av/ 
Sumpmyren og Sta.5/Kvernbekktjern (For 
Tjernpytten: Se Jaksland 2006a for en vurdering av 
det lokale råstoffet). Denne gjennomgangen vil, til 
forskjell fra de tidligere undersøkelsene av artefaktma
terialet, i hovedsak basere seg på resultater fra eksperi
mentelle forsøk med kvarts- og kvartsittstyper som 
finnes i Gråfjellområdet. Gjennom en rekke eksperi
menter har jeg skaffet til veie kunnskap om de tekno
logiske egenskapene til disse råstoffene. En slik kunn
skap vil forenkle identifiseringen av slått materiale, 
hvis dette er tilstede, samtidig som den gjør det mulig 
å sette fram noen generelle kriterier for å avgjøre om 
en artefakt er et produkt av menneskehånd eller ikke. 

I det følgende vil jeg først presentere 
Gråfjellområdets geologi. Her vil jeg presisere hvilke 
råstoffegenskaper som de forhistoriske menneskene 
sannsynligvis var på utkikk etter, og i hvilken grad 
disse egenskapene finnes i det lokale råstoffet. Deretter 
følger et kortfattet innblikk i fagområdet steintekno
logi hvor jeg definerer noen viktige begreper som er 
nødvendig for forståelsen av forhistorisk produksjon 
av redskaper. Videre følger en gjennomgang av resul
tater fra eksperimenter med kvartsitt og kvarts, som 
vil bli benyttet som referansemateriale i undersøkelsen 
av materialet fra de ulike lokalitetene. Vurderingen av 
materialet etterfølges av en kort diskusjon og konklu
sjon vedrørende råstoffbruk i Gråfjellområdet. 

GEOLOGI I GRÅFJELLOMRÅDET 

Geologien i Gråfjellområdet har blitt kartlagt og utre
det av geolog Tore Østeraas (se feks. Østeraas 1996, 
1999) i forbindelse med at området skulle bli benyttet 
av Forsvaret. Selv om geologer og arkeologer i utgangs
punktet vektlegger geologi ulikt (geologer er opptatt 
av de store linjene i geologisk historie, mens arkeo
loger ønsker å identifisere råstoff primært for å vurdere 
hvor egnet de er til redskapsproduksjon) , er det mulig 
for meg å hente ut nyttig informasjon fra Østeraas 
rapporter. Først vil jeg imidlertid si litt om hvilke 
egenskaper ved råstoff som gjør dem egnet til produk
sjon av redskaper. 

EGENSKAPER OG KVALITETER VED RÅSTOFF SOM GJØR 

DEM EGNET TIL REDSKAPSPRODUKSJON 

Det er som oftest fem egenskaper ved et råstoff som 
blir fremhevet som viktige for at det skal egne seg til 
produksjon av redskaper (se Andrefsky 1998, Crabtree 
1972, Inizan et al. 1992, Whittaker 1994). Disse er: 
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1) Konkoidalt (conchoidal) brudd/skjell
lignende brudd 
Ordet "konkoidalt'' stammer fra gresk og betyr skjell 
eller skjell-lignende. Et råstoff som har et konkoidalt 
brudd vil produsere avslag som har form som et skjell 
(se fig. 1) . 

Fordelen med bergarter som har et konkoidalt brudd, 
er at produksjonen av redskaper kan foregå på en kon
trollert måte. Ved at et slikt brudd etterlater seg en 
glatt overflate kan man på en enkel måte forme råstof
fet etter eget ønske. I tillegg er det mulig å forutse 
neste "trekk" i produksjonen fordi man på forhånd vet 
hvordan råstoffet reagerer på et slag. Dette er ikke 
mulig ved en bergart som for eksempel granitt som 
ikke har et konkoidalt brudd. Denne bergarten vil ved 
slag splittes opp i ubestemmelige, formløse fragmen
ter. Råstoff som har et konkoidalt brudd vil av natur
lige årsaker, som ved støt mellom steiner i en morene, 
eller frostsprengning, produsere artefakter som kan se 
ut som menneskeproduserte avslag. Det er likevel 
mulig å skille slike "pseudo-avslag" fra ekte avslag ved 
å se på tykkelsen på avslaget. Et slag fra naturens side, 
eller frostspregning, påfører en bergart en kraft med 
jevn styrke. Dette medfører at avslaget får en ganske 
lik tykkelse over det hele, til forskjell fra et avslag som 
er laget ved menneskehånd, hvor kraften er størst i 
slagpunktet og blir svakere nedover, slik at avslaget får 
en mer ujevn tykkelse med svært tynne og spisse 
kanter. 

Hat/glatt owrl1ate bade pa avslagets negative s:rle og pa 
blokl<srlen hvor avshget "skielbs av' fra. 

Slagpunktet, der hvor kraften i slaget treffer f0TSt, 
skaperofte en slagbule som står ut . Deretter 
fu iphnte r kraften seg nedover i avslaget, og blir 
mindre, til den hper ut i spjsre kanter på hver 
side . Dette gjør avs laget tykk st øverst og pa 
midten, og tynnere nedover og hngs hrntene -
akkurat som et skjell 

Figur 1: Konkoidalt brudd beskrevet ved hjelp av et skjell. 
Konkoidalt brudd fører med seg kontrollert produksjon (se 
nedenfor for begrepsforklaringer, Illustr: www.vulkaner. 
no/ .. ./ pics/ articailandica.gif). 
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2) Homogen struktur 
Et råstoff med en homogen struktur er ensartet gjen
nom hele blokken. Det vil si at det ikke har sprekker, 
frakturlinjer, feil eller andre urenheter i seg. Slike sprek
ker og urenheter, som for eksempel frostsprekker (hvor 
vann har trengt seg inn i porene i bergarten og frosset til 
is), kan hemme en ellers kontrollert produksjon ved å 
forårsake uforutsigbare brudd. Kvarts, som har store 
krystaller, regnes ikke som spesielt homogent på grunn 
av de karakteristiske krystallbindingene. Det gjør heller 
ikke grovkornete kvartsitter som beskrives som hetero
gene fordi de består av flere mineraler i ulike 
størrelser. 

3) Finkornet struktur 
Råstoff med en finkornet struktur, er bergarter hvis 
mineraler ikke har formet krystaller, eller hvor mine
ralene er så små at man ikke kan se dem med det blotte 
øyet. Flint er et eksempel på et råstoff som har en slik 
finkornet struktur. I litteraturen blir ofte bergarter 
med en finkornet struktur regnet som overlegen grov
kornete bergarter fordi de er enklere å bearbeide. 

4) Elastisitet 
Den fjerde egenskapen som regnes som viktig, er elas
tisitet. En gummiball er elastisk. Hvis man først klem
mer på den, og så slipper grepet, vil den gå tilbake til 
sin opprinnelige form. Dette er elastisitet. Det samme 
prinsippet gjelder for enkelte råstoff som også går til
bake til sin opprinnelige form etter hvert som de blir 
slått (Bergarter vil imidlertid aldri være like elastisk 
som en gummiball fordi de samtidig er sprø; se neden
for). En bergart som mangler elastisitet vil ofte brekke 
under produksjon fordi den ikke tåler kraften i slaget. 
En produksjon med et råstoff uten elastisitet, vil med 
andre ord være ukontrollerbar ettersom uventete 
brudd stadig vekk vil forekomme. 

5) Sprøhet 
Egenskapen sprøhet viser til at et råstoff er lett å slå, 
det vil si at man ikke trenger å bruke så mye kraft for 
å få av avslag. Slik sett responderer råstoffet umiddel
bart på et slag utenfra. Fordelen med dette er at man 
bevarer den indre kvaliteten på bergarten ettersom 
mange slag (som ofte må til hvis bergarten ikke er 
sprø) produserer sprekker og frakturlinjer i råstoffets 
indre struktur som kan forårsake feil i produksjonen 
på et senere tidspunkt. 

Råstoff som er innehavere av alle disse fem egenska
pene, er flint og lignende typer, som jaspis og svært fin
kornete kvartsitter. Disse råstoffene var uten tvil etter
traktet i forhistorien. Likevel vil jeg understreke at 
kunnskapen om hvilke egenskaper et råstoff bør være i 
besittelse av, ofte er bygget på eksperimenter som er 
foretatt på nettopp råstoff av en meget høy kvalitet. 
Samtidig bygger disse forskningsresultatene på arkeo
logiske funn fra flintrike regioner som Frankrike og 
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Danmark, hvor de forhistoriske menneskene alltid 
hadde råstoff av god kvalitet lett tilgjengelig. I virkelig
heten er nok bildet litt mer nyansert, særlig i Norge 
hvor flint ikke forekommer naturlig i berggrunnen. 

Min egen og andres forskning har vist at det ikke 
bare var disse fem egenskapene som ble verdsatt. I 
svensk og finsk steinalder ble det for eksempel brukt 
store mengder kvarts, som ikke har et konkoidalt brudd, 
men som på den andre siden er tilgjengelig i store 
mengder og kan produsere svært skarpe egger ( Callahan 
et al 1991 , Carlsson et al. 2004, Knutsson 1988, 
Rankama 2003). På Dokkfløy i Oppland ble det benyt
tet store mengder grovkornet kvartsitt, såkalt ringsaker
kvartsitt, som er temmelig hard å slå (ikke sprø), men 
som kompenserer ved å være vært slitesterk og robust 
(Eigeland 2006). I sørøst-norsk mesolitikum ble det 
også benyttet harde, vulkanske bergarter som diabas og 
basalt i økseproduksjon, som verken er sprø eller spesi
elt elastiske (Mikkelsen 1975). Disse har likevel blitt 
anvendt fordi de er slitesterke slik at øksene tålte mye -
brukskvaliteten har sannsynligvis vært viktigere enn 
huggekvaliteten. Dette betyr at kvalitet er et relativt 
begrep, og råstoff ble valgt ut fra flere kriterier enn de 
fem "idealegenskapene" som ble nevnt ovenfor. Jeg vil 
derfor utvide listen med ytterligere tre egenskaper: 

6) Robust og slitesterkt råstoff 
Redskaper som blir produsert i robuste og slitesterke 
råstoff vil vare lengre og tåle mer, og man slipper å for
nye egger ofte. I mange tilfeller unngår man også å 
retusjere kanten på redskapet fordi denne er sterk nok 
i seg selv. Flint, som er et sprøtt materiale, vil ikke 
være like holdbart som robuste, harde bergarter som 
grovkornete kvartsitter, diabas og basalt ved enkelte 
aktiviteter som hugging (i tre) , kutting og skjæring. 

7) Skarpe egger 
En viktig egenskap ved råstoff er muligheten for å 
kunne produsere svært skarpe egger (til kutting og 
prosjektiler) . Etter min mening er kvarts et råstoff som 
produserer spesielt skarpe egger, ofte skarpere enn 
dem vi finner på flint. Disse eggene er også mer slite
sterke siden kvarts er et meget hardt mineral. 

8) Tilgjengelighet 
Den siste egenskapen jeg vil ta med er ikke en tekno
logisk egenskap, men spiller likevel en viktig rolle i 
valg av råstoff til produksjon av redskaper. Dette er 
tilgjengelighet, og i hvilken grad det finnes råstoff av 
god kvalitet lokalt, eller om dette må importeres uten
fra. Tilgjengelighet blir i liten grad diskutert i forskning 
foretatt i flintrike regioner. 

VURDERING AV DET LOKALE RÅSTOFFET I 

GRÅFJELLOMRÅDET 

Siden Gråfjellområdet befinner seg i innlandsfylket 
Hedmark, er det naturligvis ingen lokale kilder med 
flint, som kun finnes ved kysten. Med de nevnte 
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egenskapene på minne, vil det derfor være interessant 
å se hvilket potensial det lokale råstoffet har til pro
duksjon av redskaper. Egne observasjoner fra feltar
beid i Gråfjellområdet, og en gjennomgang av Østeraas 
geologiske rapporter, har gitt meg et generelt inntrykk 
av den lokale berggrunnen i området. Grunnfjellet 
består av massive granitter og båndete gneiser med 
innslag av mørk gabbro og amfibolitt. Ingen av disse 
bergartene har egenskaper som gjør dem egnet til red
skapsframstilling. Videre finnes det stedegne skifre, 
sandsteiner og kvartskonglomerater. Skiferen karakte
riseres som leirrik og kalkholdig, med kalkstein som 
rynne lag eller større kalkknoller i selve bergarten. 
Sannsynligvis vil deler av denne skiferen egne seg til 
produksjon av redskaper, men den kalkholdige delen 
av råstoffet vil ikke egne seg overhodet, ettersom kalk 
ikke er hardt nok til å tåle verken produksjon eller bruk. 

Sandsteinen i området blir beskrevet som svært 
kvartsrik, det vil si på grensen til å være kvartsitt. En av 
disse kvartsrike sandsteinene har fått benevnelsen ring
sakerkvarcsitt fordi den har en meget høy andel kvares 
som gjør den veldig hard og robust. Ringsakerkvartsitten 
opptrer i flere ulike fargevarianter og egner seg etter 
min mening svært godt til redskapsproduksjon selv om 
den er grovkornet. Mange av de andre sandsteinene i 
området "har en løs struktur fra naturens side eller er 
forvitret på grunn av høy porøsitet og vanninntrenging" 
(Østeraas 2004:3), slik at de ikke egner seg til menneskelig 
bruk. Jeg har forsøkt å hugge og bearbeide flere av disse 
sandsteinene som er tilgjengelig i morenen i området. 
De Reste av disse har hatt en lav huggekvalitet, og flere 
smuldrer opp ved bearbeiding. På tross av dette skal 
man ikke se bort fra at disse kunne ha vært friskere og 
fastere i strukturen i steinalderen, og at de gjennom de 
tusener av år som har gått siden da, har gjennomgått 
ytterligere forvitring. Likevel er det en kjent sak at 
morenestein, hvis den i utgangspunktet ikke er av den 
beste kvalitet, er utsatt for store påkjenninger i form av 
temperatursvingninger og støt, slik at den ikke egner 
seg spesielt godt til redskapsframstilling (Lord 1993). 

Kvartskonglomerater er sammenkittet av ulike 
typer kvarts og består av større og mindre knoller av 

Egenskap Årsak 
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de ulike lokale bergartene i området. I tillegg kan det 
også finnes mindre mengder breksje og mer finkor
nete kvartsitter i disse konglomeratene som er råstoff 
med mange gode egenskaper, som for eksempel kon
koidalt brudd, sprøhet og finkornet struktur. 

Det lokale råstoffet i Gråfjellområdet har et vari
erende potensial. Her finnes ingen store, naturlige kil
der med finkornete, homogene råstoff som har de 
samme teknologiske kvalitetene som Rint. Det finnes 
heller ikke vulkanske, harde øksebergarter som ble 
benyttet ved kysten i stort antall. På den andre siden 
finnes det kvarts i større mengder, samt breksje og 
mer finkornete kvartsitter (i ukjente mengder) fra 
konglomeratene, som har egenskaper som gjør at de 
kan erstatte manglende Rintkilder til produksjon av 
prosjektiler (mikroflekker) og mindre redskaper. I til
legg finnes det harde og robuste bergarter, som ulike 
typer ringsakerkvartsitt, som egner seg godt til pro
duksjon av større redskaper som økser og kniver. En 
vurdering av det lokale råstoffet viser derfor at selv om 
det er mye av berggrunnen som ikke kan bli brukt i 
redskapsproduksjon, er det likevel et potensial som de 
forhistoriske menneskene kan ha utnyttet dersom de 
ønsket. Tabell 1 nedenfor oppsummerer egenskapene 
til både importerte og lokale råstoff, som har blitt ftm
net på lokaliteter fra steinalderen i Gråfjellområdet. 

STEINTEKNOLOGI: TERMINOLOGI OG DEFINISJONER 

Det finnes en grunnleggende terminologi innenfor 
steinteknologi som det er nødvendig å ha kjennskap til 
for å kunne tolke og forstå produksjonsavfall fra stein
alderen. Nedenfor vil jeg kortfattet gjøre rede for enkelte 
av disse begrepene som jeg kommer til å bruke i vurde
ringen av det arkeologiske materialet. Dette må ikke 
betraktes som en fullstendig oversikt over fagområdet 
steinteknologi (for en slik oversikt, se Andrefsky 1998, 
Eriksen 2000, lnizan etaL 1992, Whittaker 1994). 

Kjerne/blokk 
En kjerne er en blokk som avslag og Rekker blir slått 
av fra for å produsere emner til redskaper (lnizan et al. 
1992:84). Figur 2 viser hvilke attributter som finnes 

Eksempler på råstoff med disse 
egenskapene som er funnet i 

Gråfiellområdet 

Konkoidalt brudd/ skjell-lignende brudd 
Kontrollert produksjon. Evne til å forutse 

Flint, jaspis, breksje, ringsakerb."Vartsitt 
og planlegge. 

Finkornet struktur Kontrollert produksjon. Flint, jaspis, skife r 

Homogent 
Kontrollert produksjon. Unngår uforutsette 

Flint, jaspis 
feilslag 

Elastisk 
Unngår uforutsette brudd under 

Flint, jaspis 
produksjon. 

Sprø Enkel å slå, behov for mindre kraft i slaget. Flint, jaspis, skifer, kvarts 
Robust, slitesterk Redskapene varer lengre og tåler mer. Ringsakerkvartsitt, breksje, kvarts 
Skarp Råstoff som får en naturlig skarp egg. Flint, jaspis, kvarts 

God tilgjengelighet 
Råstoff med gode egenskaper som finnes 

Kvarts, ringsakerkvartsitt, skifer 
lokalt. 

Tabell 1: Oppsummering av egenskapene til råstoff funnet på lokaliteter i Gråfjellområdet. 
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på en kjerne. I denne sammenhengen, hvor jeg skal 
forsøke å avgjøre om avslag er slått eller ikke, er det 
viktig å se på vinkelen mellom plattformen og blokksiden. 

Blokk/Kjeme: 
l. Slagflate/plattform 
2. Plattfonnkant 
3. Negativ avspaltning 
4. Blokk.side 
5. Bum1 
6. Forside/front 
7. Rygg 
8. Plattformavslag 

Figur 2: Terminologi og attributter på kjerner/blokker 
(etter Eriksen 2000:38-39, Sørensen 2001). 

c:;::. ,. 

10 10 10 

varia 64 

Ved ordinær, direkte teknikk vil denne alltid være 
under 90° (Det finnes unntak: avslag og flekker pro
dusert ved indirekte teknikk, trykkteknikk eller bipo
lar teknikk kan ha vinkel på 90° eller mer). Hvis man 
finner en mulig kjerne som viser negative avspaltnin
ger av avslag som har en vinkel på 90° eller mer, kan 
dette bety at det ikke er avspaltninger som er produ
sert av mennesker Det kan også være verdt å nevne at 
forarbeiding av blokker til kjerner kan være relativt 
krevende, slik at man ønsker å utnytte den kjernen 
man allerede har bearbeidet, før man lager en ny. På 
steinalderlokaliteter hvor man har hatt enkeltstående, 
korte opphold er det sannsynlig at man kun vil finne 
avfall etter en eller få kjerner. 

Avslag/Hekker 
Avslag/flekker blir produsert fra kjerner og har dis
tinkte kjennetegn som skiller dem fra annet avfallsma
teriale fra produksjon. Kjennetegnene er vist på figur 
3. Avslag og flekker bearbeides vanligvis videre til red
skaper (lnizan et al. 1992: 87). 

Et avslag/flekke som blir slått av en kjerne, gir viktig 
informasjon om gangen i redskapsproduksjonen. Man 
skiller blant annet mellom primære, sekundære og ter
tiære avslag. Primære avslag stammer fra tidlig i pro
duksjonen og har ingen negative avspaltninger eller 
rygger, og er ofte helt dekket av cortex (en ytre over
flate). Primære avslag kan også være større enn de 
sekundære/tertiære. Sekundære avslag har en eller to 
negative avspaltninger, mens tertiære har flere enn to. 
Flekken som er avbildet på figur 3, er et eksempel på 
en tertiær flekke. Hvis man kun finner sekundære og 
tertiære avslag på en lokalitet, kan dette være et tegn 
på at kjernen var klargjort til produksjon før den ble 
brakt til boplassen. Primære avslag vitner om at forar
beidet av blokken ble utført på lokaliteten. 

Foruten de tekniske kjennetegnene, og rekkefølgen 

Avslag/flekke: 
l . Proksimalende 
l.a 
2. 
.., 
.) . 

4. 
5. 
6. 
7 

8. 
9. 
10. 

Slagflaterest 
Dorsal preparering 
Leppe 
Sidekant/ lateral kant 
Rygg 
Slagbule 
Slagbulearr 
Revner 
Bolgelit\ier 
Distal ende 
Dorsal side 
Ventral side 

Figur 3: Terminologi og attributter på avslag/flekker (etter Eriksen 2000:38-39). 
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\ \ \ \ 

A B C D 

Figur 4: A: "Feather" B: Hengselbrudd C: Step-brudd D: Overløper (Etter Eriksen 2000:48). 

DIAGNOSTISKE KJENNETEGN EVENTUELLE KOMMENTARER 
Negative avspaltingsarr/rygger Dette forekommer kun på sekundære og tertiære avslag. 
Slagbule Denne befinner seg alltid på avslagets ventrale side. 
Slagbulearr 
Slagflaterest Viser hvilken type plattform avslaget stammer fra. 
Bølgelinjer 
Revner 
Leppe Mest vanlig ved bruk av mykt slagverktøy (se nedenfo r). 
Slwnunkt Vises ofte ved knusespor i proximalenden på avslaget. 

Ujevn tykkelse på avslaget 
Som beskrevet ved konkoidalt brudd. Et avslag er som regel tykkest på midten og 
tynnes ut nedover og ut i kantene. 

Skarpe kanter 
Et avslag har alltid skarpe kanter (med unntak at det har blitt vannrullet i etterkant av 
produksjonen). 

Feil utgang på avslag Hengselbrudd, step-brudd, overløper. 

Slagvinkel på under 90° 
Ved enkelte teknikker (bipolar teknikk/trykkteknikk) kan vinkelen overstige 90°, men 
vanligvis er den under 90°. 

Tabell 2: Diagnostiske kjennetegn ved avslag/flekker 

til avslag, demonstrert ved negative avspaltningsarr, er 
det en annen side ved avslag som kan være med på å 
bestemme om de er et menneskelaget produkt. Dette 
er feilslag som fører til at avslag ikke får den utgangen 
de var tiltenkt. Figur 4 viser ulike terminasjoner på 
avslag. Av disse er "feather" den korrekte utgangen. 
De andre tre typene forekommer gjerne ved feilslag, 
når mennesker enten slår for hardt, for svakt eller i feil 
vinkel. Slike feil vil ikke forekomme i like stor grad fra 
naturens side, og kan være med på å identifisere slått 
materiale. 

Diagnostiske kjennetegn 
I gjennomgangen av det arkeologiske materialet kom
mer jeg til å bruke samlekategorien, diagnostiske kjen
netegn, om de teknologiske karakteristikkene til 
avslag/flekker som viser at de kan være slått av men
nesker. Et gitt avslag vil ikke være i besittelse av alle 
disse kjennetegnene, men sjansen for at det er produ
sert av mennesker, øker jo flere det har. I tabell 2 har 
jeg samlet de diagnostiske kjennetegnene til avslag. 

Avfallsmateriale og ubestemmelige fragmenter 
En gitt redskapsproduksjon vil alltid produsere et vari
ert avfallsmateriale. Hvis alle stadier i en produksjon 
er representert på lokaliteten, vil man finne primære 
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avslag etter forarbeiding av kjernen, sekundære og ter
tiære avslag etter tilvirkning av emner til redskaper, 
utbrukte kjerner og redskaper og oppskjerpingsavslag. 
Dessuten vil sannsynligvis over halvparten av avfalls
materialet bestå av såkalte ubestemmelige fragmenter 
(og splinter). Disse fragmentene har ingen diagnostiske 
kjennetegn som skulle tilsi at de er bearbeidet av men
nesker. På grunn av dette kan man kun knytte disse 
fragmentene til en redskapsproduksjon hvis det finnes 
avslag og kjerner med diagnostiske kjennetegn i 
samme råstoff på lokaliteten. 

Her er det likevel en forskjell mellom flint og 
alternative råstoff som kvarts og kvartsitt. Hvis man 
finner et flintfragment i et prøvestikk, vil man svært 
ofte definere stikket som positivt, og knytte fragmentet 
ti l en menneskelig produksjon. Dette er mulig fordi 
flint er et sjeldent og unikt råstoff. Ved kvarts og kvartsitt 
kan man aldri definere et prøvestikk som positivt 
basert på et eller flere ubestemmelige fragment. I gjen
nomgangen av materialet vil jeg derfor konsentrere 
meg om de artefaktene som er klassifisert som avslag/ 
flekker og kjerner. Fragmentene vil kun bli trukket inn 
for å diskutere helheten i avfallsmaterialet. 

Arbeidsmetode og teknikk 
Arbeidsmetode og teknikk er viktig innenfor steinteknologi 
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A 

C D 

Figur 5: A: Direkte teknikk med knakkestein. B: Direkte teknikk med hammer i takk. C: Indirekte teknikk med mellom
stykke i takk. D: Trykkteknikk. (Etter Crabtree 1972:52, Eriksen 2000:48, Inizian et al . 1992:64, Pelegrin 1991 : 109). 

fordi ulike metoder og teknikker gjerne produserer 
avfallsmaterial med ulike diagnostiske trekk (se Eriksen 
2000, Eigeland 2006). Arbeidsmetode defineres som 
gangen i huggingsprosessen, det vil si hvilken over
ordnet plan en hugger har med det han produserer, og 
i hvilken rekkefølge teknikken endres ( Crabtree 
1972: 1). Teknikken er hvordan huggeren påfører kjernen 
kraft, altså hvilket verktøy/knakkestein han bruker 
(lnizan et al. 1992:34) . En myk knakkestein (for 
eksempel i sandstein) vil fremstille tynnere avslag enn 
en hard knakkestein. Figur 5 viser eksempler på ulike 
teknikker. 

For gjennomgangen av materialet fra Gråfjellområdet 
er det viktig å få fram at ulike typer råstoff noen gan
ger krever ulike typer arbeidsmetoder og teknikker. 
Hvis man finner et gitt råstoff som man kjenner egen
skapene til, kan man også avgjøre hvilken teknikk som 
mest sannsynlig har blitt anvendt på det, og slik vite 
hvilke diagnostiske kjennetegn man bør være på 

utkikk etter i avfallsmaterialet. En teknikk som jeg vil 
diskutere mer inngående i presentasjonen av råstoffet 
kvarts nedenfor, er bipolar teknikk (se fig. 6) . Bipolar 
teknikk, hvor man støtter kjernen på en ambolcstein 
og slår vinkelrett ned på toppen av kjernen, egner seg 
godt på råstoff som kvarts som har en struktur med 
store krystaller og frakturlinjer. 

Hensikt med produksjon 
Til sist i dette avsnittet vil jeg understreke at en red
skapsproduksjon som regel følger en bestemt plan 
eller logikk (med unntak av en læringssituasjon eller 
ved testing av ulike råstoff, se Eigeland 2006). Et 
råstoff blir valgt ut til et bestemt formål fordi det har 
egenskaper og kvaliteter som egner seg til nettopp 
dette formålet. Videre vil arbeidsmetoder og teknik
ker, som passer dette råstoffet best, bli brukt for å 
kunne utnytte råstoffet mest effektivt. Denne planen, 
eller underliggende strategien i en redskapsproduk
sjon, vil kunne være mulig å lese ut fra avfallsmateria-
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Figur 6: Ved bipolar teknikk slår man vinkelrett ned på 
kjernen (etter Callahan 1987:16, Kuijt et al. 1995). 

Figur 7: En produksjon overlatt til tilfeldighetene (etter 
Lord 1993:31) 

let man finner på en lokalitet. Figur 7 viser et eksem
pel på hva man kan kalle en tilfeldig produksjon, mens 
i forhistorien lå det etter all sannsynlighet en tanke og 
veloverveid plan bak redskapsframstillingen. Hvis et 
innsamlet materiale viser mange tegn på tilfeldigheter, 
som planløs bruk av råstoff (mange forskjellige typer 
av varierende kvalitet) og ingen konsentrasjoner av et 
bestemt råstoff, kan dette være et tegn på at det ikke er 
bearbeidet av mennesker, men forekommer naturlig i 
berggrunnen. 

REFERANSEMATERIALE - KVARTSITT 

Et av målene ved rapporten er å legge fram et referanse
materiale som kan sammenstilles med det arkeologiske 
materialet. I det følgende vil jeg ta for meg den lokale 
kvartsitten (eller kvartsrik sandstein som den kalles i 
de geologiske rapportene) . Generelt er kvartsitt et 
råstoff med stor bredde. I den ene enden av skalaen 
finnes det finkornete kvartsitter med identiske 
teknologiske kvaliteter som flint (feks gjelder dette 
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t: ··. : ::-. ;I Cortex (ytre overflate) 

Krysta I lflate 

"Kamuflasje-negativer" 

0 Synlige knusespor 

0Revner 

[I]Brudd 

Figur 8: Tegnforklaring ril skissene. Skissene er tegner med 
proximalenden vendt ned. 

Lærdalskvartsitt, se Johansen 1978). I den andre enden 
finnes det grovkornete varianter som enten kan være 
porøse og med en kornete struktur, eller harde med en 
fast struktur. Mellom disse to ytterpunktene finnes det 
en rekke andre typer som er mer eller mindre homo
gene. Siden det er gjort få eksperimenter med kvart
sitt, synes det å være en viss forventing om at, spesielt 
grovkornete kvartsitter, skal oppføre seg på en annen 
måte enn for eksempel flint ved hugging. Dette stem
mer ikke. Alle kvartsittyper har de samme diagnostiske 
kjennetegnene som flint (se tabell 2 og fig. 2 og 3). 
Det betyr i praksis at et avslag i kvartsitt bør være like 
lett å identifisere som avslag i andre typer råstoff. 

Her vil jeg konsentrere meg om ringsakerkvart
sitt som er tilgjengelig i Gråfjell i stor mengde, og som 
har best potensiale for å bli brukt til redskapsproduk
sjon. Jeg vil peke på hvilke egenskaper den har, hvilke 
redskaper man sannsynligvis ville produsere av den og 
hvorvidt det finnes enkelte trekk ved bergarten som 
gjør at den skiller seg fra andre råstoff. Den porøse, 
kornete og kvartsrike sandsteinen, som også finnes i 
store mengder i Gråfjell, vil jeg ikke gå nærmere innpå 
siden jeg allerede har påpekt at den ikke egner seg spe
sielt bra til redskapsproduksjon. 

Jeg har foretatt eksperimenter med ringsakerkvartsitt 
som gir et godt inntrykk av kvaliteten og egenskapene 
til råstoffet (se Sternke et al. 2004, 2005, Eigeland 
2006,). Figur 9 viser en skisse av et ordinært ringsaker
kvartsittavslag som viser at bergarten har de samme 
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Ventral side 
Slagbule 

Negativt avspaltningsarr 

Slagflaterest Knusespor i 
~ slagpunkt 

Figur 9: En skisse av et avslag i ringsakerkvarcsitt som viser ar kvartsitten har de samme diagnostiske kjennetegnene som 
flint ; slagflaterest, slagpunkt, slagbule, negativ avspalming og ujevn tykkelse (se tverrsnitt øverst til høyre). 1: 1. Tegnet av 
Rune Borvik. 

<11> 

Figur 10: Karakteristisk siret-brudd ringsakerkvartsitt 
(etter Madsen 1992: 105). 

diagnostiske kjennetegnene som flint. Dette skyldes i 
hovedsak at kvartsitten har et konkoidalt brudd, det 
vil si samme type frakturdynamikk som flint. Gjennom 
flere eksperimenter hvor det ble forsøkt å lage de 
samme redskapene i flint og ringsakerkvartsitt, ble det 

vist at kvartsitten var like teknologisk effektiv som 
flint, og lett lot seg kontrollere og forme. 

Det var likevel noen egenskaper som skilte berg
arten fra flint. Ringsakerkvartsitten er meget hard og 
kompakt, det vil i utgangspunktet si at den er mindre 
sprø og elastisk enn flint. Denne hardheten gjør at de 
diagnostiske kjennetegnene kan bli mer diffuse i dette 
råstoffet enn i andre typer. Kvartsitten gir heller ikke 
like skarpe kanter som flint, men kompenserer ved å 
være robust og slitesterk. Et diagnostisk trekk som er 
veldig vanlig i ringsakerkvartsitt, er siret-brudd. Et 
siret-brudd oppstår når avslaget splittes i to i slag
punktet, se figur 10 (Madsen 1992). Siret-brudd skjer 
når man slår ekstra hardt for å få av et avslag. Siden 
ringsakerkvartsitten er veldig hard, skjer dette oftere 
med denne bergarten enn andre. I utgravingssammen
heng kan det være viktig å vite dette siden man kan 
risikere å finne bare halve avslaget, som kan mangle 
mange diagnostiske kjennetegn, for eksempel 
slagflaterest. 
Egenskapene til ringsakerkvartsitt gjør at råstoffet 
egner seg best til å produsere makroredskaper - økser, 
spydspisser og store og robuste kniver og skrapere. 
Ringsakerkvartsitt egner seg ikke til mikroproduksjon, 
for eksempel mikroflekker. Til dette arbeidet blir 
kvartsitten altfor kompakt og hard til å forme små, 
tynne rygger hvor man skal produsere flekker i serie. 
Av samme grunn egner ikke kvartsitten seg til bipolar 
teknikk. Den teknikken som uten tvil egner seg best 
for ringsakerkvartsitt, er direkte teknikk med ett hardt 
verktøy. Tabell 3 viser en oppsummering av egenskapene 
til kvartsitten. 
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RINGSAKERKV ARTISIT - EGENSKAPER OG KVALITETER: 
Diagnostiske kjennetegn, men noen, for eksempel slagbule og bølgeringer, kan være mer diffuse enn man finner på flint. 
Siret-brudd . 
Robust og slitesterkt råstoff - egner seg godt til makroredskaper. 
Tilgjengelig. 
Bør bearbeides med direkte teknikk (overflateretusjering, altså trykkteknikk, fungerer på små tynne flater, men ikke på kompakte kjerner 
(mikroflekkekjerner). 

Tabell 3: En korr oppsummering av egenskaper og kvaliteter ved ringsakerkvartsinen. 

REFERANSEMATERIALE-KVARTS 

Kvarts er det andre råstoffet funnet på lokalitetene i 
Gråfjell som det har blitt stilt spørsmålstegn ved. I 
Sverige og Finland, hvor kvarts har blitt funnet i større 
mengder på steinalderboplasser, har det blitt gjort 
mange eksperimenter med råstoffet for å kartlegge 
blant annet frakturdynamikk (Callahan 1987, 
Knutsson 1988, Callahan et al. 1991 , Rankama 2003). 
Disse eksperimentene viser at kvarts har teknologiske 
egenskaper som skiller den fra bergarter med et kon
koidalt brudd. Slik sett vil avfallsmateriale fra produk
sjon og redskapsfremstilling i kvarts, skille seg noe fra 
det vi finner ved andre råstoff. Noe som har blitt vekt
lagt i mindre grad i den tidligere forskningen på kvarts, 
er at det finnes mange varianter av dette råstoffet, og 
dette kan ha betydning for hvilken teknikk man bru-

Figur 11: Type I : Vanlig kvares. 

I 

' ' 

ker, og om de egner seg til å produsere redskaper. 
Nedenfor vil jeg korr beskrive resultater fra eksperi
menter med fire ulike typer kvarts og deres teknolo
giske egenskaper (Sternke 2004, 2005 , Eigeland 
2006). Til sist oppsummerer jeg samlet egenskapene 
til ulike varianter av slått kvarts (se tabell 5). 

Kvarts Type 1 - "Vanlig kvarts" 
Kvarts Type 1 er det jeg kaller "vanlig kvarts" (fig. 11) . 
Den er grå/hvit i farge og nesten transparent. 
Frakturlinjene er godt synlig. Jeg har eksperimentert 
med ulike teknikker på denne typen kvarts og kom
met fram til følgende konklusjon: Ordinær, direkte 
teknikk fra en flat plattform egner seg ikke særlig godt 
på denne typen. Resultatet blir ofte uventede brudd, 
hvor kjernen knekker i større og mindre irregulære 
stykker. Ved denne teknikken egner ikke kvartsen seg 
for slagstrategi og lar seg i liten grad kontrollere. 
Nternativt prøvde jeg å slå kvartsen med direkte slag, 
men langs frakturlinjene, i stedet for på kryss og tvers 
av dem. Dette viste seg å være et bedre valg. Med en 
slik slagstrategi lot kvartsen seg kontrollere mer, og det 
var mulig å forutse neste trekk i produksjonen. 

Ved begge disse direkte teknikkene produseres det 
enkelte avslag som har de samme diagnostiske kjenne
tegn som vi finner i flint (se fig. 12). Likevel er det 
noen forskjeller. For det første er negativene på dorsal 
side nesten usynlige - "kamuflasje-negativer". For det 
andre har avslagene ofte brudd på en eller flere sider 
på grunn av krystallene i materialer. T il sist er det 
verdt å nevne, at til sammenligning med råstoff som 
har et konkoidalt brudd, fragmenterer denne kvartsen 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

' I 

Figur 12: Skisse av avslag i Type I kvares: Til høyre; viser lignende diagnostiske kjennetegn som i fline, men med "kamuflasje
negativer". Til venstre; avslag med brudd på siden og ingen slagbule. I: I. Tegnet av Rune Borvik. 
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Figur 13: Melkekvarcs (Type 2). 
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Figur 14: Skisse av avslag i melkekvarrs (Type 2) som viser 
at melkekvartsen har mange av de samme diagnostiske 
kjennetegnene som avslag i flint, men her uten slagbule og 
med "kamuflasje-negativer". 1: 1. Tegnet av Rune Borvik. 

Figur 15: Type 3 kvares - finkornet og med synlige 
frakturlinjer. 

Varia 64 

i mye høyere grad. Det betyr at andelen ubestemme
lige fragmenter alltid vil være en god del høyere enn 
andelen avslag. På grunn av strukturen i materialet 
egner heller ikke kvartsen seg til flekkeproduksjon. Jeg 
vil ta for meg bruken av bipolar teknikk samlet for alle 
kvartstypene senere. 

Kvarts Type 2- "Melkekvarts" 
Kvares Type 2 blir ofte kalt "melkekvarts" på grunn av 
sin hvite farge og finkornete karakter. Frakturlinjene 
er sjelden synlig, og strukturen er kompakt og hard 
(krystallene er knyttet hardt sammen). Denne kvart
sen er vanskelig å bearbeide fordi den er så hard. Det 
er tungt å få av gode avslag, og det er nærmest umulig 
å rette opp feil underveis. På tross av dette er det like
vel mulig å få av flere avslag som er "hele" fordi de 
harde krystallbindingene gjør kvartsen mindre sprø. 
Dette gjør at melkekvarts er mer flinclik enn andre 
typer kvarts (se fig. 13 og 14). Foruten å produsere 
flere komplette avslag med mindre skarpe kanter enn 
andre kvartstyper, er de teknologiske kjennetegnene 
de samme som for Type 1. 

Kvarts Type 3 - "Rosenkvarts" 
Rosenkvarts er ikke vanlig å finne i naturen i Norge, 
men den har lik struktur med mange andre varianter 
av kvares. Denne typen har synlige frakturlinjer og er 
mer finkornet enn Type 1. Gjennom eksperimentene 
ble det klare at denne kvartstypen var overlegen de 
andre. Den var enkel å slå (sprø) og loe seg forholdsvis 
lett kontrollere ved å slå langs frakturlinjene. I tillegg 
produserte den sylskarpe egger. De teknologiske kjen
netegnene var de samme som beskrevet for Type 1 (fig. 
15 og 16). 

Kvarts Type 4- Grovkornet kvarts 
Denne kvartsen kan karakteriseres som en blanding av 
Type 1 og 2 (fig. 17). Den virker grovere og mer uren 
enn de andre typene, og frakcurlinjene er mindre syn
lig. Denne kvartsen var den som egnet seg dårligst til 
produksjon av redskaper og produserte flest ubruke
lige avslag (fig.18) Kvartsen er ekstremt hard og lar seg 
ikke kontrollere ved direkte teknikk (umulig å jobbe 
langs frakturlinjene). 

BIPOLAR TEKNIKK - KVARTS 

Jeg forsøkte å bruke bipolar teknikk på alle kvartsty
pene. Teknikken egnet seg svært bra på de kvartsty
pene som hadde synlige frakturlinjer (Type 1 og 3), 
men den fungerte også på de andre. Selv om bipolar 
teknikk produserer enkelte ordinære avslag, vil det 
meste av avfallsmaterialet bestå av ubestemmelige 
fragmenter. Det finnes likevel enkelte diagnostiske 
trekk ved bipolar teknikk som man kan kjenne igjen i 
det arkeologiske materialet. Disse er beskrevet i tabell 
4 (se også fig. 19). 
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Figur 16: Skisse av avslag i Type 3 kvares: Vensrre; lignende diagnosriske kjenneregn som fline. Høyre: Avslag med 
brudd i siden. 1: 1. Tegner av Rune Borvik. 

Figur 17: Type 4 kvares . 

Figur 18: Skisse av avslag i Type 4 kvares: Brudd i disra
lende, ingen slagbule, ikke skarpe kancer. 1: 1. Tegner av 
Rune Borvik. 

Diagnostiske kjennetegn Kommentarer 
ved bipolar teknikk 

Bipolare kjerner. Kjerner som har knusespor i 
beg_ge ender. 

Rette avslag, rektangulære Avslag som ikke har slagbule, 
avslag. ventral side er helt rett. 
Avslag med knusespor i begge 
ender. 
Små, tynne avslag med 
knusespor i proximalenden. 

Tabell 4: Diagnosriske kjennetegn ved bipolar teknikk. 

KV ARTS - EGENSKAPER OG KVALITETER: 
Kan ha ord.i.nære diagnostiske kjennetegn, men disse er ofte 
mer diffuse enn på andre råstoff. 
Har en mye høyere fragmenteringsgrad enn andre råstoff 
(færre hele avslag i forhold til ubestemmelige fragmenter). 
Avslag med brudd i sidene forekommer ofte. 
Bipolar teknikk egner seg bedre på kvarts enn andre råstoff, 
men kvarts kan også reduseres ved direkte teknikk på en 
kontrollert måte. 
Bipolar teknikk og direkte teknikk produserer omtrent like 
masse fragmentert materiale, slik at teknikkene kan være 
vanskelig å skille fra hverandre. 
Enkelte typer kvarts (f ype 1 og 3) produserer egger med 
ekstremt skarpe kanter. 
Tilgjengelig i store mengder. 
Egner seg til å produsere mikroredskaper (prosjektiler), men 
også større kniver/ skrapere. 

Tabell 5: Egenskaper og kvaliterer ved kvares. 
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Figur 19: Bipolar teknikk. Øverst høyre: Rette avslag med knust proximalende og brudd på siden. Øverst venstre: Bipolar 
kjerne med knusespor i begge ender. Nederst høyre: Lite, tynt avslag med knusespor i proximalenden. Nederst venstre: Avslag 
med helt rett venrralside (ingen slagbule). I: I . Tegnet av Rune Borvik. 

SLArr ELLER IKKE sLArr - TEKNOLOGI I 
KONTEKST 

I det foregående har jeg gjort rede for hvilke egenskaper 
og kvaliteter ved råstoff som generelt er ettertraktet, og 
hvilke diagnostiske kjennetegn hugging etterlater seg på 
avslag. Jeg viste videre at råstoffet i Gråfjellområdet har 
et potensial som de forhistoriske menneskene kan ha 
utnyttet. I denne sammenhengen presenterte jeg de 
teknologiske egenskapene til ulike kvarts- og kvartsit
ryper fra derte området, som er innhentet fra resultater 
fra eksperimentelle forsøk med bergartene. Disse 
resultatene skal brukes som en referanse til det 
arkeologiske materialer. I mange tilfeller er likevel ikke 
teknologiske kjennetegn alene tilstrekkelig ril å avgjøre 
om en artefakt er slått eller ikke. Avslag kan ra diagnosåske 
trekk fra naturens side, og da må man bruke andre 
kriterier for å fatte en beslutning. Dette er spesielt nød
vendig ved prøvesrikk, hvor man ofre ikke har mulighet 
til åra fram et representativt utvalg av et avfallsmaterialer, 
og mye av tolkningen hviler på et lire antall avslag og 
fragmenter. Det er enklere å skaffe seg et helhets
inntrykk av et materiale som er skaffer ril veie gjennom 
større og mindre utgravinger. Nedenfor vil jeg punktvis 
sette fram noen kriterier som kan sette teknologien i en 
kontekst. Disse kriteriene baserer seg blant annet på 
tanken om at det alltid er en hensikt bak en gitt 
produksjon, og at dette vil føre ril bestemte mønstre i 
det arkeo logiske materialet som kan identifiseres. Ikke 
alle disse kriteriene er relevante for prøvestikk. 
Nedenfor har jeg forsøkt å fremheve hvilke som er det. 

1) RÅSTOFFVARIASJON 

Hvor mange ryper råstoff er antatt bearbeidet på en 
lokalitet? Som nevnt tidligere er ofte bearbeiding av 
kjerner en møysommelig prosess, slik at man gjerne 
bruker opp en kjerne før man begynner på en ny. Få 
avslag og fragmenter i mange forskjellige ryper råstoff 
kan være er regn på at disse forekommer naturlig i 
berggrunnen. I et prøvestikk vil sjansen være større for 
at mulige artefakter er laget av menneskehånd hvis 
man finner fem avslag i samme råstoff enn hvis man 
finner dem i fem ulike ryper råstoff. Det er ikke uvan
lig at det finnes mange ryper råstoff på en lokalitet, se 
for eksempel Dokkfløy (Boaz 1998, Eigeland 2006), 
men da er det ofre større mengder av avfallsmateriale 
tilstede i alle disse rypene. 

2) RÅSTOFFKVALITET PÅ LOKALITETEN 

Hvis der finnes bedre råstoff tilgjengelig på lokali
teten, eller like i nærheten, som ikke er slått, ril sam
menligning med de man antar har blitt slått fra funn i 
prøvestikk eller ved utgraving, bør det ringe en varsel
lampe. De forhistoriske menneskene ville sannsynlig
vis ha valgt råstoffet med best kvalitet. God hugge- og 
brukskvalitet på råstoff gjør at produksjonen av red
skaper kan forløpe feilfritt og effektivt, samtidig som 
man unngår en stadig fornying av redskapene på 
grunn av lengre levetid på redskaper av høy kvalitet. 
Ved registrering og prøvestikk vil det være mulig å 
danne seg et generelt inntrykk av den lokale berggrun
nen ved å studere landskapet og funn fra massene i 
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prøvestikket. Ved utgraving vil imidlertid identifise
ring av råstoffkvalitet bli mest omfattende ettersom 
man kan danne seg et tydeligere helhetsinntrykk av 
lokalitetens undergrunnn . 

3) STØRRELSEN OG REKKEFØLGEN TIL AVSLAG 

Ringsakerkvartsitt, og andre typer grove kvartsitter, 
egner seg best til å produsere makroredskaper. En red
skapsproduksjon i disse råstoffene vil produsere rela
tivt store primære, sekundære og tertiære avslag. 
Makroproduksjon vil i liten grad produsere små, pri
mære avslag. Hvis man finner slike små, primære 
avslag i grove kvartsitter, stammer de trolig fra naturlig 
oppsprukket stein. Det betyr ikke at man ikke finner 
små avslag i grove kvartsittyper som er produsert av 
mennesker. I en situasjon hvor de forhistoriske men
neskene har sekundærbearbeidet et redskap, for 
eksempel overflateretusjering av en spydspiss, vil de 
produsere en mengde små avslag. Disse vil til gjen
gjeld sjelden være primære, men heller sekundære og 
tertiære. 

4) FORDELING AV AVFALLSMATERIALET 

Alle typer produksjoner vil generelt ha en jevn for
deling av avfallsmateriale; større og mindre avslag/ 
flekker, utbrukte kjerner, mindre splintrer, ubestem
melige fragmenter, redskaper etc., som viser at 
produksjonen er en prosess. Hvis man ikke ser noen 
klar fordeling i det materialet man finner, kan det være 
et tegn på naturlig berggrunn. En slik fordeling vil 
være vanskelig å se i et prøvestikk. 

5) SPREDNINGSKART 

Spredning og konsentrasjon av materialet kan gi en 
pekepinn på om råstoff er bearbeidet av mennesker. 
Hvis det ikke finnes noen konsentrasjoner av råstoff 
av samme type på en gitt lokalitet, men at alt er spredt 
over hele lokaliteten, kan det være et tegn på det kun 
er en naturlig spredning. Dette er selvsagt avhengig 
av at lokaliteten ikke er forstyrret eller ryddet i noen 
grad etter, eller i løpet av, oppholdet i forhistorien. 
Spredning av materiale vil ikke være mulig å se i et 
prøvestikk. 

Prøvestikk Klassifisert som Råstoff 
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6)TYPEUNDERGRUNN 

Hvordan er undergrunnen på den mulige boplassen? 
Dersom den bare består av fin sand, vil steinartefakter 
som er funnet på lokaliteten være et tegn på at de har blitt 
tatt med utenfra. Hvis undergrunnen på den andre siden 
er "steinete" i utgangspunktet (for eksempel en morene
undergrunn), vil det være en større sjanse for at mange av 
avslagene og fragmentene er naturlig, oppsprukket stein. 

Disse kriteriene vil bli tatt med i vurderingen av det 
arkeologiske materialet der de teknologiske kjennetegnene 
ikke er tilstrekkelig. 

MATERIALGJENNOMGANG 

Materialet som har blitt samlet inn fra alle lokalite
tene, består både av avslag/flekker, kjerner, fragmenter 
og splinter. Siden fragmenter og splinter ikke har noen 
diagnostiske kjennetegn, slik at man aldri kan avgjøre 
om det er slått eller ikke, vil jeg kun konsentrere meg 
om de funnene som har blitt klassifisert som avslag/ 
flekker og kjerner i denne gjennomgangen (med unn
tak av funn fra vernesonen hvor jeg også vurderer 
enkelte fragmenter og splinter). Ut fra et teknologisk 
ståsted skal disse være mulig å identifisere som slått. 

T IERTJERN 

Tiertjern ble først utgravd i 2003, og det ble gjort 125 
funn i kvartsitt og kvarts (Fretheim & Amundsen, H. 
2004a) . 25 av disse funnene er klassifisert som avslag/ 
flekker og kjerner. Under katalogiseringsarbeidet ble 
hoveddelen av materialet avskrevet (361 funn kassert 
av totalt 486). Det ble også gravd på Tiertjern i seson
gen 2005. Da ble ingen avslag med diagnostiske kjen
netegn identifisert (Persson 20066). 

Registrering: 

Helthetsvurdering av registreringsfannene: 
I utgangspunktet er råstoffet som er innhentet ved 
registrering, av en høy huggekvalitet, men en vurdering 
av de teknologiske kjennetegnene viser klart at dette 
materialet ikke kan være bearbeidet av mennesker. 

Beskrivelse / vurdering Konklusjon 

F Avslag Grovkornet, rosa Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. Ikke 
ringsakerkvartsi tt Primært "avslag" (cortex-dekket). slått. Oppsprukket stein. 

F Avslag/Flekke Grovkornet grå/ rosa Ingen diagnostiske kjennetegn. Primært Ubestemmelig fragment. Ikke 
ringsakerkvarsitt "avslag". slått. 

B Avslag Grovkornet, rosa Ingen diagnostiske kjennetegn. Der man har D et er ikke nødvendig å 
ringsakerkvartistt antatt at slagflateresten er; ville ha gitt en spare på et lokalt råstoff som 

negativ fra andre side. A slå fra flere sider er finnes i rikelig mengde. Ikke 
ofte en besparende strategi. Runde kanter. slått. 

0 Avslag Grovkornet, mørk Runde kanter. Mulig slagpunkt og Ikke slått. 
ringsakerkvartsi tt slagflaterest, men slaghulen er på dorsalside. 

I Kjerne Grovkornet, rosa Altfor liten til å være en kjerne i dette Naturlig oppsprukket. Ikke 
ringsakerkvartsitt råstoffet som ikke egner seg til slått. 

mikroproduksjon. Har frostsprekker i seg. 

Tabell 6: Tierrjern. Registreringsfunn (fire avslag og en kjerne funnet). 
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Utgraving: ØsTREÆRA 

H elthetsvurdering av utgravingsfannene: 
H er finnes råstoff med mulige diagnostiske kjenne
tegn, men det som taler imot funnene på denne loka
liteten, er den store variasjonen i råstofftyper, i tillegg 
til at det er mange som har en dårlig huggekvalitet, 
selv om det åpenbart var tilgjengelig bedre råstoff på 
stedet. Lokaliteten ligger på moreneundergrunn, noe 
som kan forklare den store diversiteten i råstoffet. 

Østre Æra ble undersøkt i 2003, og det ble gjort 55 
funn i kvarts og kvartsitt (Fretheim & Amundsen, H . 
20046) . Av disse er 11 klassifisert som avslag og ett 
som kjerne. Under katalogiseringsarbeidet ble hoved
delen av materialet avskrevet (325 funn kassert av 
380). 

Registrering: 

Nummer Klassifisert som Råstoff Beskrivelse/ vurdering Konklusjon 
1 (400004) Avslag Grov kornet, lys grå Ser ut som slagflaterest og negativer, men l kke slått. 

kvartsitt (porøs) ventralsiden er dorsalsiden her. Ingen 
slagpunkt. Og hvo rfor så små negativer' 

2 (400023) Avslag Grovkornet, lys grå Mulig slagflaterest og negativ, men ikke Ikke slått. 
kvartsitt (porøs) slagpunkt (som er tydelig på negativen) og 

ikke slagbule. Veldig liten negativ. 
3 (400023) Avslag G rovkornet, lys Ikke skarpe kanter. Den mulige Ikke slått. 

kvartsitt slagflateresten er et gammelt brudd. 
4 (400002) Avslag Finko rnet grønn Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke skarpe Ikke slått, ubestemmelig fragment. 

kvartsitt kanter. 
5 (400021) Avslag G rovkornet, lilla Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. Ikke slått. 

ringsakerkvarsitt 
6 (400014) Avslag Grovkornet, lys grå Runde kanter. Ingen tydelige diagnostiske Ikke slått. 

kv arts itt kjennetegn. 
7 (400022) Avs lag G rovkornet mørk Har mange diagnostiske kjennetegn, men I kontekst: (det finnes ikke noe mer 

ringsakerkvartsitt med undersiden har co rtex som viser at dette må av dette materialet på lo kaliteten, 
kvartsstripe ha vært en svært liten kjerne. Ikke et tydelig usannsynlig at kj ernen ville ha vært så 

slagpunkt. liten) ikke slått. 
8 (400022) Avslag G rovkornet lys grå Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. Ikke slått. 

kvartsitt 
9 (400003) Avslag Grovko rnet, rosa Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke slått. 

kvartsitt (porøs) 
10 (400003) Avslag G rovkornet, grønn Mulige diagnostiske kj ennetegn som I kontekst (finnes bedre råstoff på 

kvartsitt (porøs) slagfl aterest, li ten negativ, skarpe kanter, lokaliteten, avslaget har en liten 
slagbule. Ikke slagpunkt. størrelse): ikke slått. 

11 (400020) Flekke Grovkornet, grønn Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. 
kvartsitt 

12 (400756) Flekke Finkornet, grå Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubes temmelig fragment. 
kvartsitt 

13 (400015) Flekke Finko rnet grå med Ingen diagnosti ske kj ennetegn. Ubestemmelig fragment. Flekkene i 
svatt stripe kontekst; tre ulike råstoff, ikke et 

fl ekkeråstoff, m.a.o ikke 
flekkeproduksjon. 

14 (400046) Avslag G rovkornet, Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubes temmelig fragment. 
Lag 2 grønn/ brun 

ringsakerkvartsi tt 
15 (400046) Avslag Lys, grå kvarrsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. 
Lag 2 
16 (400047) Avslag Grovkornet, rosa Ingen diagnostiske kj ennetegn. Ubestemmelig fragment. 
Lag 2 kvartsitt (porøs) 

17 (400046) Mikroflekke Finkornet grå med Ingen diagnostiske kj ennetegn. Ubestemmelig fragment. 
Lag 2 mørk stripe 

18 (400001) Mikro flekke Vanlig kvarts Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke et mikro fl ekkemateriale, kun et 
Lag 1 ubestemmelig fraement 

19 (400756) Fragment av bipolar Type 3 Kvares Ikke tydelig nok knusespor. Ubestemmelig fragment. 
Lag 1 kjerne? 
20 (400015) Kjerne Type 3 Ikke tydelige knusespo r. Ubestemmelig fragment. 
Lag 1 
21 (400022) Kjerne Type 4 Forholdsvis rett med knusespor, som gjør 1 kontekst: D e finnes bedre råsto ff 
Lag 1 det til et mulige avslag, men ikke kjerne. enn dette tilgjengelig. Ubestemmelig 

fral!ment. Ikke slått. 
22 (400022) Kjerne Type 4 Ikke kjerne, men mulige knusespor, rett. I kontekst: som over, ikke slått. 
La,g 1 
23 (400046) Avslag G rov type 2/ 4 Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. 
Lag 2 
24 (400046) Avslag Grov type 4 Små og tynne. I kontekst; ikke slått. Finnes bedre 
Lag 2 råsto ff. 
25 (400041 ) Mikro fl ekke Type 3 Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke riktig Ikke slått, ubestemmelig fragment. 
Lag 2 råstoff til fl ekkeproduksjon. 

Tabell 7: Tiercjern . Urgravingsfunn. 

35 1 



Gråfjellprosjektet - Bind I I 

Helthetsvurdering av registreringsfunnene: 
I utgangspunktet råstoff med gode egenskaper, men 
de har ikke tilstrekkelige teknologiske kjennetegn ti l å 
med sikkerhet kunne sies å være slått. 

Utgraving: 

Helthetsinntrykk av utgravingsfunnene: 
Ved Østre Æra, som er lokalisert på moreneunder
grunn, er det en stor variasjon i råstofftyper, noe som 
taler imot at disse er bearbeidet av mennesker. Den 

Prøvestikk Klassifisert som Råstoff 
E (Bøttelag 3) Avslag Grovkornet, grå/blå 

ringsakerkvartsitt 

E (Bøttelag 4) Avslag Finkornet grå kvartsitt 

Tabell 8: Øsere Æra. Regisereringsfunn (to avslag funnet). 

Nummer Klassifisert som Råstoff 
1 ( 400084) Lag 1 Kjerne Grovkornet, grå/brun 

ringsakerkvartsitt 

2 (400056) Lag 1 Avslag Grovkornet, mørk 
ringsakerkvartsi te 

3 (400094) Avslag Grovkornet grå/lilla 
kvartsitt (porøs) 

4 (400070) Avslag Grovkornet mørk 
ringsakerkvartsitt 

5 (400070) Avslag Grovkornet, rød 
kvartsitt 

6 (400079) Lag 1 Avslag Grønnlig/hvit kvartsitt 
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høye andelen av små, primære "avslag" i ulike typer 
grov kvartsitt er et tegn på at disse er naturlig opp
sprukket fra en blokk, og ikke produsert fra en kjerne. 
Disse råstoffene egner seg best til makroredskaper, og 
eventuelle primære avslag ville ha vært mye større enn 
de som er funnet her. 

SUMPMYREN 

Sumpmyren ble utgravd i 2004, og det ble gjort 32 
funn av kvarts og kvartsitt (Kræmer 20046). Av disse 
har 12 blitt klassifisert som avslag. 

Beskrivelse/vurdering Konklusjon 
Ingen diagnostiske kjennetegn. Der hvor den har Ikke slått. 
sitt mulige slagpunkt; viser at støtet kom rett 
ovenfra som ved bipolar teknikk, men dette er ikke 
et råstoff som egner seg ti] denne teknikken. 
Diffuse diagnostiske kjennetegn. Knusespor ikke Ikke slått. 
der den tydelige slagfla teresten er. I dette fine 
materiale ville de ha vært mer synlig. 

Beskrivelse/ vurdering Konklusjon 
D en lengste siden er altfor rett til at man Ikke kjerne. Ikke slått. 
har slått av avslag (feil slagvinkel). Den 
andre siden har en sprekk som vitner 
om frost. Mangler slagpunkt. 
Runde kanter. Ingen diagnostiske Ikke slått. Ubestemmelig 
kjennetegn. D et mulige slagpunktet fragment. 
vitner om bipolar teknikk, som ikke ville 
ha vært en brukbar slagstrategi på dette 
rås toffet. 
Slagbule på dorsal side, slitt ned, rund i Ikke slått. Bedre råstoff 
proximalenden, primæravslag, lite. tilgjengelig. 

Ingen diagnostiske kjennetegn, primær. Ikke slått. 

Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. 

Mulige diagnostiske kjennetegn. Veldig I kontekst; Ikke slått. 
lite, ikke et mikroråstoff, ikke 
overflateretus jert avfall. 

7 ( 400088) Lag 1 Avslag Grovkornet grå kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. 

8 (400139) Lag 2 Avslag Grovkornet brun/ lilla Har slagflaterest og mulige slagpunkt, Ikke slått. 
ringsakerkvartsi tt men løper ikke ut i spisse, runde kanter. 

Mangler slagbule. 

9 (400149) Lag 2 Avslag Mørk grovkornet Rund klump. Ingen diagnostiske Ikke slått. 
ringsakerkvartsitt kjennetegn. 

10 (400138) Lag 2 Avs lag Grovkornet blå kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn, lite Ikke slått. 
primært, runde kanter. 

11 (400140) Avslag Lys grov, porøs kvartsitt Primært, ingen tydelige diagnostiske Ikke slått. 
kjennetegn, stor slagbule, men ikke noe 
slagpunkt. 

12 (400107) Avslag Lys, gul kvartsitt Primært, ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke slått. 

Tabell 9: Øsere Æra. Utgravingsfunn. 

Prøvestikk Klassifisert som Råstoff Beskrivelse/ vurdering Konkulsjon 

F Avslag Lys, porøs kvartsitt Ikke spesielt skarpe kanter, mulig slagflaterest, men I kontekst: bedre råstoff 
sprukket i en kvartsstripe. Negativ, men veldig liten. tilgjengelig. Ikke slått. 

F Avslag Rød, grovkornet Ingen diagnostiske kjennetegn, primært. Ubestemmelig fragment. 
ringsakerkvartsitt 

F Avslag Blålig kvartsitt Primært, veldig lite. Ingen tydelige diagnostiske Ikke slått. 
kjennetegn. 

B Avslag Kvarts type 3 Helt rund. Ikke slått. 

Tabell 10: Sumpmyren. Registreringsfunn (fire avslag funnet). 

352 



Gråfjellprosjektet - Bind I I Varia 64 

Nummer Klassifisert som Råstoff Beskrivelse /vurderiflll: Konklusjon 
1 (402114) Lag 1 Avslag Brun/grå grov Primært, ingen tydelige diagnostiske Ikke slått. 

ringsakerkvartsitt kjennetegn. 
2 (402107) Lag 1 Avslag Finkornet Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke slått. 

k-vartsi tt/ kvarts Slagflateresten er en naturlig 
krystallflate. 

3 ( 402100) Lag 1 Avslag Blålig kvartsitt Mulig slagflaterest og I kontekst, ikke slått. 
slagbule/slagpunkt, men primært, 
lite, ikke veldig skarpt. 

4 (402086) Avslag Sandsteinsaktig Ikke bra råstoff, ingen tydelige Ikke slått. 
rliagnostiske kjennetegn. 

5 ( 402099) Lag 1 Avslag Grønnlig, porøs kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment . 
6 ( 402075) Lag 1 Avslag Mørk , veldig grovkornet Lite, primært, mulig slagflaterest, Ikke slått pga. kvalitet. 

k-vartsitt, ikke bra kvalitet men ikke slagbule. 
7 (402129) Lag 1 Avslag Brunaktig, porøs k-vartsitt Mulig slagflaterest og slagbule, men I kontekst, ikke slått. 

primært, lite, ikke skarpe kanter. 
8 (402102) Lag 1 Avslag Lys, hvit porøs kvartsitt Mulig slagflaterest, slagbule, men I kontekst, ikke slått. 

ikke skarpe kanter og slagpunkt, 
primært. 

9 (402102) Lag 1 Avslag Rosa/grå, grov k-vartsitt Ingen tydelige diagnostiske Ikke slått. 
kjennetegn, primært. 

10 ( 402053) Lag 1 Avslag Brun, porøs med mye Ingen tydelige diagnostiske Ikke slått. 
kvarts i seg kjennetegn, ikke skarp. 

11 (402164) Lag 1 Avslag (pseudo) Grå/brun porøs kvartsitt Slagflaterest og slagb ule men løper Ikke slått. 
ikke ut i spisse kanter, rund i 
kantene. Typisk pseudo-avslag. 

12 (402186) Lag 1 Avslag Svært grov kornet Ingen tydelige diagnostiske Ikke slått pga. kvalitet. 
kvartsitt, mørk kjennetegn. 

13 (402101) Avslag Fin gul / lys kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn, Ubestemmelig fragment. 
primært. 

14 (402036) Lag 1 Avslag Grå kvartsitt Slagbulesiden er den ytre, dorsale Ikke slått. 
delen av avslaget. 

15 (402023) Avslag Mørk, grå prikkete Slagvinkel blir over 90 grader hvis Ikke slått. 
kvartsitt dette var slagflateresten, primært. 

16 (402081) Avslag Blålig, porøs kvartsitt Mulig slagflaterest, diffus slagbule, I kontekst; ikke slått. 
men primært, li te 

17 ( 402029) Lag 1 Avslag Grov blå kvartsitt av Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke slått pga kvalitet. 
svært dårlig kvalitet 

18 ( 400304) Sjakt 2 Avslag Svært grov kornet blå Primært, mulig slagflaterest og Pga. kvalitet ikke slått. 
kvartsitt slagbule, men dårlig k-valitet. 

19 ( 400304) Sjakt 2 Avslag Svært grovkornet blå Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. 
kvartsitt 

20 ( 400304) Sjakt 2 Avslag Blå grov kvartsitt Mulig slagflaterest og slagbule, men I kontekst, ikke slått. 
primært og veldig lite. 

21 (402042) Avslag Kvarts Type 4 Ingen tydelige diagnostiske Ikke det beste, 
kjennetegn. ubestemmelig fragment . 

Tabell 11: Sumpmyren. Utgravingsfunn. 

Nummer Klassifisert som Råstoff Beskrivelse /vurderine: Konklusjon 
1 (402313) Lag 1 Avslag Gul/ grå kvartsitt, grov Lite, primært irregulær slagflaterest. Ikke slått. 
2 (402347) Lag 1 Avslag Grå / blå fin kvartistt Primært, ikke tydelige diagnostiske Ikke slått. 

kjennetegn, ikke skarp. 
3 (402252) Avslag Lys, fin kvarristt Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fragment. 
4 ( 4023 70) Lag 1 Avslag Grå sandsteinskvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke slått. 
5 (402370) Lag 1 Avslag Fin grå kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. Ubestemmelig fmnnent. 
6 ( 402296) Lag 1 Avslag m konveks Blå kvartsitt, grov Typisk pseudo-avslag. Tynner ikke Ikke slått. 

retusj ut i kantene, primært, ikke skarpe 
kanter. 

7 (402228) Lag 1 Avslag Fin grå kvartistt Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke slått. 
8 (402273) Lag 1 Avslag Mørk blå ringsakerkvartsitt Mulig si,d-brudd, men Ikke slått. 

slagbulesiden er den dorsale, ytre 
siden. 

9 (402253) Lag 1 Avslag Kvarts Type 3/2 Litt tydelige knusespor, siret-brudd. I kontekst, ikke slått. 
10 (402344) Lag 1 Avslag Kvarts Type 3/2 Ingen tydelige diagnostiske Ikke slått, ubestemmelig 

kjennetegn. fraITTnent. 
11 (402212) Avslag Kvarts Type 3/2 Helt rund. Ikke slått. 
12 (402223) Avslag Fin, nesten kvartsitt, Ingen diagnostiske kjennetegn. Ikke slått. 

melkekvarts 

Tabell 12: Kvernbekktjern. Utgravingsfunn. 
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Registrering: 

Helthetsvurdering av registreringsfunnene: 
Materialet har ikke tilstrekkelig med teknologiske 
kjennetegn til at det kan være bearbeidet av 
mennesker. 

Utgraving: 

Helthetsinntrykket av utgravingsfunnene: 
Det er det samme inntrykket som de øvrige lokalitetene. 
Det er altfor stor råstoffvariasjon, og for få avslag med 
sikre diagnostiske kjennetegn. I tillegg er det mye 
råstoff av svært dårlig kvalitet, og mange små, primære 
avslag. Dette tyder på at materialet er natur, og stam
mer fra den lokale moreneundergrunnen. 

K VERNBEKKTJERN 

Kvernbekktjern ble utgravd i 2004, og i tillegg til et 
fragment i flint , ble det funnet 10 biter kvarts og 24 
biter kvartsitt (Kræmer 2004a). Av disse har 12 blitt 
klassifisert som avslag. Det ble ikke gjort gjenstands
funn ved registreringen. 

Utgraving: 

Helthetsvurdering av utgravingsfunnene: 
Konklusjonen blir nøyaktig den samme som for de 
øvrige lokalitetene. 

FUNN AV KVARTS OG KVARTSITT FRA REGISTRERING I 

VERNESONEN 

Nedenfor følger en kort vurdering av funn av kvarts 
og kvartsitt fra registrering i vernesonen som ikke har 
blitt omtalt andre steder. 

Helhetsinntrykk av funn av kvarts og kvartsitt fra 
registreringen i vernesonen 
I likhet med funn av kvarts og kvartsitt fra de utgravde 
lokalitetene, blir de fleste funn av disse råstoffene 
avskrevet i vernesonen. På Nedre Gleåstjern ble imid
lertid det første sikre avslag i lokal kvartsitt oppdaget. 
Det samme gjelder for Deisjøen hvor to sannsynlige 
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overflateretusjeringsavslag ble identifisert. Dette viser 
at lokale råstoff sannsynligvis ble brukt, men i begren
set omfang. Overflateretusjering, som først ble en van
lig teknikk i Neolitikum, kan kanskje tyde på at bru
ken av lokalt råstoff i Gråfjellområdet først ble utbredt 
i denne perioden. 

RÅSTOFFBRUK I GRÅFJELL 

Gjennomgangen av funnene fra de fire utgravde loka
litetene viser at det lokale råstoffet ikke har blitt bear
beidet av mennesker på disse. I vernesonen ble det 
kun identifisert bruk av lokalt råstoff på to lokaliteter. 
Det kan bety at det lokale råstoffet i liten grad ble 
benyttet av menneskene som oppholdt seg i området i 
forhistorien, ettersom det på de andre lokalitetene 
som er gravd i Gråfjell, kun er funnet henholdsvis flint 
(Sta.3/Tjernpytten: Fretheim 2004, Jaksland 2006a) 
og jaspis (Sta.6/Knubba: Jaksland 20066) . Det har 
blitt funnet et fragment aven skiferspiss på Tjernpytten, 
men siden det ikke er funnet produksjonsavfall i skifer 
på lokaliteten, er det sannsynlig at skiferen har blitt 
importert, og ikke er lokal. Hva kan dette fortelle oss 
om gruppene som beveget seg innover i landet i 
steinalderen? 

Ved funn av flint på innlandslokaliteter har det 
blitt etablert en relasjon mellom kysten og innlandet. 
Hva denne relasjonen representerer, er fremdeles 
uklart. På 1970-tallet ble det satt fram modeller som 
beskrev hvordan kysten og innlandet sannsynligvis 
inngikk i et komplisert, sesongstyrt flyttemønster 
(Mikkelsen & Nybruget 1976, Mikkelsen 1978, 
Indrelid 1978). Arkeologer så gjerne for seg et mobili
tetssystem hvor mindre grupper forlot basisboplassen 
ved kysten for å utnytte viktige ressurser i innlandet til 
bestemte tider av året. Disse gruppene dro nytte av de 
score fjord- og elvesystemene for å forflytte seg gjen
nom landskapet. Ingrid Fuglescvedt har framsatt en 
modell for hvordan kystgrupper i Øst-Norge utnyttet 
to forskjellige elvesystemer i slutten av mesolitikum 
(se fig. 21). Hun tolker dette som to separate, sosiale 
grupper hvor den ene, tilknyttet Glomma, baserte sin 
teknologi på flint, mens den andre, tilknyttet 

Figur 20: Eksempel på maceriale som ble samlet inn ved ucgravingene på Sumpmyren (c.v.) og Øsere Æra (c.h.), og som ikke 
har cilsrrekkelige ceknologiske kjennetegn ril ar der kan være bearbeidec av mennesker. Foco: Ellen Cachrine Holce, KHM. 
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Randsfjordbekkenet, var mer åpen fo r bruk av alterna
tive råstoff (Fuglestvedt 1998) . 

1998), lagt fram en modell for utviklingen innen nøstvet
fasen som skal gjelde for hele Sørøst-Norge (Boaz 
1999). I motsetning til modellene fra 1970-tallet, som 
var basert på økologiske teorier om fo rhistoriske men
neskers sesongmessige forflytning mellom kyst og innland, 

Joe! Boaz har, med utgangspunkt i sin egen forskning 
på materiale fra D okkfløy og Rødsmoen (Boaz 1997, 

Nummer Klassifisert Råstoff Beskrivelse/vurdering 
som 

ID 1024954 Grosstiem: 
Prøvestikk: A Kvarts Kvarts rype 4 Rett ventralside som kan minne om fragment fra bipolar 

reduksjon. Kvartsen er imidlertid av en dårlig 
huggekvalitet. 

Prøvestikk L Kvarts Kvars rype I Ingen diagnosti ske kjennetegn. 
Prøvestikk L Kvartsitt Mørk ringsakerkvarrsirt Ingen diagnostiske kjennetegn, runde kanter. 

Prøvestikk N Kvartsitt Blå/ grå kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn, runde kanter. 
ID 1024956 Grosstjem: 
Prøves tikk B Kvartsitt G rå kvartsitt Svært lite fral!:lllent uten diagnostiske kjennetegn. 
Prøvestikk B Kvartsitt Finkornet, hvit kvartsitt Råstoffet har en høy huggekvalitet, men dette er et 

med kvartsstripe ubestemmelig fragment uten diagnostiske kj ennetegn. 
Prøvestikk F Kvartsitt Rødlig kvartsitt Ingen diagnostiske kj ennetegn. 
Prøvestikk L Kvartsitt Rødlig kvartsitt Ingen diagnostiske kj ennetegn. 
Prøvestikk L Kvartsitt Grå, porøs kvartsitt Det som trolig har blitt tolket som slagflaterest er en 

naturlig bruddflate. Ingen diagnostiske kjennetegn. 
Råstoffer har en dårlig huggekvalitet. 

Prøvestikk L Kvattsitr G rå kvarsirt Ingen diagnostiske kiennctegn, runde kanter. 
ID 1037272 Vestre Æra: 
Prøvestikk A: Kva rtsitt Rødlig kva rtsitt Et ubestemmelig fraoment uten diagnostiske kjennetegn. 
Prøvestikk B: Kvartsitt Grå kvartsitt Er lire ubestemmelig fragment uren diagnostiske 

kjennetegn. 
ID 1023988 Tiertiem: 
Prøvestikk A: Avslag i kvartsitt Råstoffet er Flere rydelige diagnostiske kjennetegn: Tydelig leppe, 

sannsynligvis en type negative avspaltninger og spor etter preparering. 
jaspis. 

ID 1023987 Tiertjem: 
Prøves tikk: Kvartsitt Grå kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. 
A,H,1,K,L 
ID 1023985 Øvre Finnskjeggtjern: 
Prøvestikk E: Avslag Grå kvamitt Slagbulen er på dorsalsiden. Runde kanter. 
Prøvesrikk M: Fral!:lllent Grå kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. 
ID 1023991 Nedre Glesåtjem: 
Prøvestikk F: Avslag Grå kvartsitt Flere diagnostiske kjennetegn: Siret-brudd (avslaget er limt 

sammen), slagflaterest, slagbule, skarpe kanter og negativ 
avspaltning. Avslaget er stort og primært (dette passer 
med kvartsitt:ypen som egner seg til makroredskaper). 

ID 1023986 Øvre Glesåtjem: 
Prøvestikk F: Avslag Grå kvartsitt Mulig slagflaterest og slagbule, men avslaget er rund i 

kantene, og har en jevn tykkelse på den ene siden. Et 
typisk "pseudo-avslag" 

ID 1023425 Deisjøen: 
Prøvestikk E: Fragment kvarts Melkel-.·varts (rype 2) Lite ubestemmelig fragment uten diagnostiske 

kjennetegn. 
Prøvestikk E: Flekke i kvarts Kvares rype 4 Råstoffet egner seg ikke til fl ekkeproduksjon, og har lav 

huggekvalitet. Mulig slagflaterest og skarpe kanter. 

ID 1023426 Deisjøen: 
Overflatefunn Splint i kva rts Finkornet kvartsitt Råsroff av høy kva li tet, men dette er et lite fragment som 

det er umulig å avgjøre om er slått. 

Prøvestikk C: 5 fragmenter i Grå/ blå kvartsitt Ingen diagnostiske kj ennetegn. 
kvartsitt 

Prøvestikk C: Splint i kvartsitt Grå/ blå kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. 
Prøvestikk C: Splint i kvartsitt Grå/ blå kvarrsirt Lire avslag med diagnostiske kjennetegn: slagfl aterest og 

slagbule. (Kan stamme fra overflatererus jering). 
Prøvestikk D : Splint i kvartsitt Grå/blå kvartsitt Lite avslag med diagnostiske kj ennetegn. (Kan også 

stamme fra overflarererusjering). 
ID 1023998 Deisjøen: 
Prøvestikk H: Kvartsitt Grønnlig kvartsitt Ingen diagnostiske kjennetegn. 
Prøves tikk U: Kvartsitt Finkornet kvartsitt med Flere diagnostiske kjennetegn. 

kvartsstripe 

Tabell 13: Registreringsfunn fra lokaliteter i vernesoner. 

Konklusjon 

1 kontekst: ikke flere 
fragmenter i samme 
kvartstype. Ikke slårt. 
Ikke slårt. 
Ubes temmelig fragment. 
Ikke slått. 
Ikke slått. 

Ikke slått. 
Ikke slått. 

Ikke slårt. 
Ikke slått. 
Ikke slått. 

I kke slått. 

I kke slått. 
l kke slått. 

Slått. 

Ikke slått. 

Ikke slått. 
Ikke slått. 

Slått. 

I kke slått. 

Ikke slått. 

l kontekst: ikke flere 
fragmenter/avs lag av samme 
t:vpe kvarts . Ikke slått. 

I kontekst: ikke fl ere 
fragmenter av samme rype 
råsto ff. Ikke slått. 
Ikke slått. 

Ikke slått. 
Slårt. 

Slått. 

Ikke slått. 
Slått. 
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er Boaz opptatt av å vise hvordan gjennomgripende 
endringer i steinaldersamfunnet hadde sitt utspring i 
sosiale årsaker. Han peker på tre endringer som skjer i 
nøstvetfasen, omkring 7000 BP Den ene er at det 
oppstår en spesialisert kysttilpasning med relativt store 
boplasser, som for eksempel Frebergsvik i Vestfold 
(M ikkelsen 197 5). D en andre er at det skjer en 
dramatisk nedgang i bruken av fjellet, og den tredje er 
at det etableres en mer permanent bosetning i de lavere
liggende innlandsområdene. I sistnevnte tilfelle trek
kes grophustuftene fra Svevollen (Boaz 1996) og 
Rødsmoen (Boaz 1997) inn som argumenter for at 
mennesker hadde en sterkere tilknytning til innlandet 
enn i tidligere perioder. Boaz forklarer disse endringene 
med at det i begynnelsen av nøstvetfasen oppstår kon
flikter mellom gruppene som ble kjent med innlandet 

Figur 21: Separate grupper i ulike geografiske områder? 
(Etter Fuglestvedt 1998:67). 
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i form av nye råstoff- og landskapstyper, og de som 
ikke fikk ta del i disse erfaringene. Dette førte til 
utskillelsen av separate grupper som oppholdt seg i 
ulike geografiske soner. 

I min hovedfagsoppgave (Eigeland 2006) har 
jeg diskutert forskjeller og likheter i råstoffstrategier 
og teknologiske tradisjoner mellom kysten og innlandet. 
Min konklusjon, i motsetning til Boaz, er at jeg ikke 
finner tilstrekkelige ulikheter mellom disse to geo
grafiske sonene til å si at vi har å gjøre med separate 
innlands- og kystgrupper. Et av argumentene for dette 
er at innlandsgruppene ikke har benyttet det lokale 
råstoffet i noen grad, selv om dette var tilgjengelig og 
av relativt høy kvalitet. De foretrakk heller å bringe 
med seg importert flint eller lignende eksotiske råstoff, 
i stedet for å bruke tid på å finne fram de gode, lokale 
ressursene. Dette kan vi lese ut fra råstoffstrategien 
ved lokalitetene i Dokkfløy (Boaz 1998, Eigeland 
2006), hvor de forhistoriske menneskene ikke på noe 
tidspunkt synes å nyttiggjøre seg av det lokale råstoffet 
alene, men alltid i kombinasjon med importert mate
riale. Hvis det var snakk om en permanent innlands
befolkning, ville disse, etter min mening, bruke tid på 
å finne de lokale kildene med råstoff av god kvalitet, i 
stedet for å bytte til seg eller importere flint og lig
nende råstoff. 

Funnene fra Gråfjellområdet vitner også om en 
avhengighet av importert materiale. Jeg tolker dette 
som at de gruppene som kommer inn i området ønsker 
å være mest mulig effektive. De ville ikke bruke tid på 
å finne de beste lokale ressursene (på Dokkfløy ble 
lokalt råstoff av alle typer kvaliteter anvendt - et typisk 
tegn på at man ikke har vært selektiv med hensyn til 
det lokale råstoffet) , og benyttet i hovedsak det råstof
fet de selv brakte med seg, og som var ferdig prepa
rert. Det kan derfor være sannsynlig å anta at grup
pene som oppholdt seg i Gråfjellområdet i steinalderen, 
ikke bodde der permanent, men forflyttet seg mellom 
kyst og innland avhengig av sesong. 
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VEDLEGG2 

UNDERSØKTE OBJEKTER I NAVN OG NUMMER 

Anleggsnr., (sted) Anleggstype, (felt) C.nr IDnr. Gårdsnavn Bruksnavn Gnr./bnr. 

Lokaliteter fra steinbrukende tid - åpne lokaliteter og kokegroper 

Sta.3/Tjernpytten Steinalderlokalitet C.53357 
1036682, 

Kilde Kilde 32/1 
1036683 

Sta.5 / Kvernbekktjern Steinalderlokalitet med 
C.53717 

1045071, 
Knutstuen Lindstad Skog 36/ 27 

(sørvestsiden) kokegrop 1045070 

Sta.6/Knubba 
Steinalderlokalitet med 

C.54481 
1023560, 

Knutstuen SkarahaugLien Skog 36/ 14 
kokegrop 1023569 

Kok.1 / Knubbetjern Enkeltliggende kokegrop C.54479 1023749 Knutstuen 
Gammelstu og 

36/11 
Maristuen 

Kok.2/ Desetknubben Enkeltliggende kokegrop C.54480 1045129 Knutstuen Moen 36/ 6 

Kokegroper fra jernalder 

Kok.3/ Løsset Nordseter To kokegroper C.53940 1023523 Løsser Skog Skog, Løsser Nordre 35/16,30 

Kok.4 / Deset Østseter Kokegrop C.54047 Ureg. Deset MeUem Melgaarden 37/ 1 

Fangstgroper for elg 
Fg.1/T 

Fangstgrop C.53343 1023381 Deset Søndre DeifJellstøkket 32/28 
(DeifJellura / Tørråsen) 
Fg.2/ T Fangstgrop 1023382 Deset Søndre DeifJellstøkket 32/ 28 

Fg.3/ T Fangst-/ kuUgrop C.53344 1023388 Deset Søndre Dei fJ ellstøkket 32/ 28 

Fg.4/ T Fangst-/kuUgrop C.53345 1023307 Deset Søndre DeifJellstøkket 32/28 

Fg.5 / R (Rødseter) Fangstgrop C.53909 1036875 Rødsberget Rødssæteren 39/ 13 

Fg.6/ R Fangstgrop C.53910 1023556 Rødsberget Rødssæteren 39/ 13 

Fg.7 / R Fangstgrop C.53911 1023555 Rødsberget Rødssæreren 39/ 13 

Fg.8/R Fangstgrop C.53912 1024034 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.9 / R Fangstgrop C.53913 1045022 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.10/R Fangstgrop C.53913 Ureg. Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.11 / R Fangstgrop C.54442 1024085 Rødsberget Rødsbakken 39/ 4 

Fg.12/R Fangstgrop C.54443 1024086 Rødsberget Rød Skog 39/ 31 

Fg.13/R Fangstgrop C.54444 Ureg. Rødsberget Rød Skog 39/ 31 

Fg.14/ R Fangstgrop C.54445 1045019 Rødsberget Rød Skog 39/ 31 

MFg.15 / R Fangstgrop C.54446 1023526 Sønsthagen Sønsthagen Nordre 33/ 2 

MFg.16/ R Fangstgrop C.54447 1024149 Sønsthagen Sønsthagen Nordre 33/2 

MFg.17/ R Fangstgrop C.54448 1023528 Sønsthagen Sonsthagen Nordre 33/ 2 

Fg.18/ R Fangstgrop 1024022 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.19/R Fangstgrop 1024021 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.20/ R Fangstgrop C.54449 1024023 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.21/R Fangstgrop C.54450 1024020 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.22/ R Fangstgrop C.54451 1024024 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.23/R Fangstgrop C.54452 1024025 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.24/ R Fangstgrop C.54453 1024026 Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/ 101 
(No.2) 

Fg.25/R Fangstgrop C.54454 1024028 Rødsberget Rødssæteren 39/13 
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Anleggsnr., (sted) Anleggstype, (felt) C.nr IDru. Gårdsnavn Bruksnavn Gru./bru. 

Fg.26/R Fangsrgrop C.54455 1024029 Rødsberget Rødssæreren 39/13 

Fg.30/R Fangstgrop C.54459 Ureg. Rødsberget Rød Skog 39/31 

Fg.31/R Fangstgrop 1023552 Rødsberget Rød Skog 39/31 

Fg.32/R Fangst-/ku llgrop C.52710 1023553 Rødsberget Rød Skog 39/31 

Fg.33/ R Fangst-/ kullgrop C.52710 1023554 Rødsberget Rød Skog 39/31 

MFg.34/ R Fangstgrop 1023529 Rødsberget Rød Skog 39/31 

Fg.35/R Fangstgrop Ureg. Rødsberget Rødssæreren 39/13 

Fg.27 / S (S krubbdalen) Fangstgrop C.54456 1024953 Knutsruen Gammelsru 36/11 

Fg.28/ S Fangstgrop C.54457 1024952 Knursruen Gammelstu 36/11 

Fg.29/K (Kjø lseter) Fangstgrop C.54458 1024510 Melhagen Nordre Moen Skog 34/ 55 

Røysfeltet ved Rødseter 
500306 Rydn.røys, Røysfelt I C.53915 1037087 Rødsberget Rødssæteren 39/13 

1037099, 

500309 
R ydn.røys/ srei nscreng, 

C.53915 
1037100, 

Rødsberget Rødssæteren 39/13 
Røysfelt I 1037101 , 

1037102 

500310 Rydn.røys, Røysfelt l C.53915 1037103 Rødsberget Rødssæteren 39/13 

500311 Rydn. røys , Røysfel t 1 C.53915 1037096 Rødsberget Rødssæteren 39/13 

500313 Rydn.røys, Røysfelt l C.53915 1037089 Rødsberget Rødssæteren 39/ 13 

500314 Rydn. røys, Røysfelt I C.53915 1037094 Rødsberger Rødssæteren 39/ 13 

500315 
R ydn. røys/ sreinscreng, 

C.53915 1037095 Rødsberget Rødssæteren 39/13 
Røysfelt l 

500320 Rydn.røys, Røysfelt I C.53915 1037063 Rødsberget Rødssæteren 39/13 

500321 Rydn.røys, Røysfelt l C.53915 Ureg. Rødsberge t Rødssæteren 39/13 

500371 Rydn.røys,Røysfelt li C.53916 1037066 Rødsberge t Rødssæteren 39/13 

500376 Rydn.røys,Røysfelt 11 C.53916 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

602009 Rydn.røys,Røysfelt ll C.53916 1024144 Rødsberget Rødssæteren 39/13 

500727 
Rydn.røys, Røysfelt lll 

C.53917 1045020 Rødsberget Rødssæteren 39/13 
(reg. som gravrøys) 

502083 Røysfelt IV C.54460 1037083 Rødsberget Rødssæteren 39/13 

502088 Røysfelt IV C.54460 1037078 Rødsberget Rødssæteren 39/ 13 

502085 SreinsamLing, Røysfelt I V C.54460 Ureg. Rødsberge t Rødssæteren 39/ 13 

5021 14 Steinsamling, Røysfelt IV C.54460 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/ 13 

502103 Rydn.røys, Røysfelt V C.54461 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

5021 16 Rydn.røys, Røysfelt V C.54461 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

502260 Rydn. røys, Røysfelt V C.54461 Ureg. Rødsberget Rødssæreren 39/13 

500495 Rydn.røys, Røysfelt V C.54461 1024143 Rødsberget Rødssæteren 39/13 

Rydningsstein / røys i 
Område 6 C.54444 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

fa ngstgrop Fg.13/R 

Tuft l Tuft, Røysfelt ll C.53919 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

Tuft Il Tuft, Røysfelt Il C.53920 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

Tuft Ill Tuft, Røysfelt II C.54469 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

Tuft IV T uft, Røysfelt ll C.54470 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

Tuft V Tuft, Røysfelt U C.54471 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 
Tuft Vl Tuft, Røysfelt Il C.54472 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

Tuft Vil Tuft, Røysfelt ll C.54473 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

Tuft Vlll Tuft, Røysfelt lV C.54474 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

Brønn 500384 Brønn, Røysfelt Il C.54477 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 

To røyser m. 

602049 nedgravning under, C.54475 Ureg. Rødsberget Rødssæteren 39/13 
Røysfelt ll 
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Anleggsnr., (sted) Anleggstype, (felt) C.nr ID nr. Gårdsnavn Bruksnavn Gnr./bnr. 

Deset Østseter 

Tuft 1 
Deset Østseter/ 

C.53351 1023549 DesetMellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Tuft 2 
Deset Østseter/ 

C.53348 1023938 Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Tuft 3 
Deset Østseter/ 

C.53350 1023940 DesetMellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 

Tuft 4 
Deset Østseter/ C.53349, 

1023939 Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 53935 

Tuft 5 
D eset Østseter/ 

C.53936 1023942 Deset Mellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 6 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. DesetMellem Melgaarden 37 / 1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 7 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. DesetMellem Melgaarden 37/1 
~frigårdseter 

Bygn.spor 8 
Deset Østseter/ 

C.53937 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 9 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. DesecMellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 10 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 11 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. DesetMellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 12 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. DesetMellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 13 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Tuft 14 
Deset Østseter/ 

C.53938 1023935 DesetMellem Melgaarden 37 / 1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 15 
Deset Østseter/ 

C.53929 Ureg. DesetMellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 16 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. DesetMellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Tuft 17 
Deset Østseter/ 

1023932 Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Bygn.spor 18 
Deset Østseter/ 

C.53927 Ureg. DesetMellem Melgaarden 37 / 1 
Melgårdseter 

Tuft 1 
Deset Østseter/ 

C.53939 Ureg. Deset Søndre Deset Søndre 38/2 
Søgårdsvollen 

Bygn.spor 11 
Deset Østseter/ 

C.53939 Ureg. Deset Søndre Deset Søndre 38/ 2 
Søgårdsvollen 

Mulige bygn.spor Deset Østseter/ 
C.53930 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/ 1 

601194,601253 Melgårdseter 

Rydn.røys 600008 
Deset Østseter/ 

C.53352 1023937 Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Steinstrukrur 601137 
Deset Østseter/ 

C.53928 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 

Steinstruktur 601 138 
Deset Østseter/ 

C.53928 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 

lldsted 600003 
Deset Østseter/ 

C.53354 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Område m slagg 601136 
Deset Østseter/ 

C.53929 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 

Golv i sauefjøs 
Deset Østseter/ 

C.53932 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/1 
Melgårdseter 

Veifar 500205 
Deset Østseter/ 

C.53931 Ureg. DesetMellem Melgaarden 37/ 1 
Melgårdseter 
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Anleggsru., (sted) Anleggstype, (felt) C.ru IDnr. Gårdsnavn Bruksnavn Gru./bru. 

Tjæregrøfter 
Tja.1 /Mårliveien Tjæregrøft C.53338 1024876 Stormyrteigen Stormyrteigen 83/1 

Tja.2 / Flåtåstøa Tjæregrøft C.54464 1036764 Kilde Kilde 32/1 

Tja.3/ Rødseter Tjæregrøft C.54465 1024033 Viken Brantstrømteigen 28/ 18 

T ja.4/Firerbua Tjæregrøft C.54466 1024792 Alme 
Østre Oskjølen 4, 5 og 

31 120 
16 

Veifar: Kavlebruer, stokkelegging, klopp, hulveier og røys 
Kb.1 /Støvelåsen Kavlebru C.53342 1024043 DesetMellem Jernskallen 37/3,38/17 

Kb.2/Fjell sli seter Kavlebru C.53339 1023294 Viken Jøsaasen skog 
28/6, 33/4, 
38/1, 13,93/ 1 

Kb.3/Firerbua Stokkelegging C.53942 Ureg. Alme 
Østre Oskjølen 4,5 og 

31/ 20 
16 

Kb.4/Østre Æra Kavlebru 1023122 Viken J øsaasen skog 
28/6, 33/4, 
38/1, 13, 93/1 

Kb.5 / Østre Æra Kavlebru 1023123 Viken J øsaasen skog 
28/6, 33/4, 
38/ 1, 13, 93/ 1 

Kb.6/ Østre Æra Kavlebru 102311 0 Viken J øsaasen skog 
28 / 6, 33/ 4, 
38/ 1, 13, 93/ 1 

Kb.7 / Knubba Klopp 1037170 Knutstuen Skarhauglien Skog 36/14 

Kb.8/Knubba K lopp 1037229 Knutstuen Skarhauglien Skog 36/14 

Kb.9/ Knubba Klopp 1037230 Knutstuen Skarhauglien Skog 36/14 

Kb.1 0/Knubba Klopp 1037232 Knutstuen Skarhaugli en Skog 36/ 14 

Hv.1 / Stovelåsen Hulvei C.53341 1023491 Deset Søndre D eset skog 38/ 5 
Hv.2/Ekornbekken Hulvei 1024040 Deset Mellem Jernskallen 37/3,38/ 17 

Hv.3/Løvmyra Hulvei 1023761 DesetMellem Jernskallen 37 /3, 38/17 

Hv.4/ Deset Ø stseter Hulvei 1023766 Dese tMellem Melgaarden 37/1 

Hv.5/ Malmmyra Hulvei 1023765 Deset l'vlellem Melgaarden 37/ 1 

Hv.6 / Flåtåstøa Hulvei 1036885 Viken Skog i Oskjølen 28/ 14 

Hv.7 / Flåtåstøa Hulvei 1036887 Viken Skog i Oskjølen 28/ 14 

Hv.8/ Flåtåstøa Hulvei 1036962 Kilde Kilde 32/1 
R.1 / Fjellsli seter Røys ved hulvei C.54468 Ureg. Deset Mellem Melgaarden 37/1 

Kullgroper (og objekter omdefinert til kullgrop) 

Kg.1 / Mårliveien 
Kullgrop (reg. som 

C.53337 1023204 Viken 
J øsaasen skog, 28/ 6, 33/ 4, 

tjærehjell) Målliskogen 38/1, 13, 93/ 1 

Kg.2/S tøvelåsen Kullgrop C.53340 1023490 
Deset søndre, 

Jernskallen 37/3,38/17 
Deset mellem 

Kg.3/ Svarsradbua 
Kullgrop (reg. som 

C.53336 1036660 Kilde Kilde 32/ 1 
tjærehjell) 

Kg.4/ Sryggdalen Kullgrop C.53921 1023351 Rødsberget Persteig 1 og 2 39/ 79,80 

Kg.5 / Flåtåsrøbekken 
Kullgrop (reg. som 

C.53922 1036914 Kilde Kilde 32/ 1 
uspesifi sert tj æremile) 

Kg.6/Firerbua 
Kullgrop (reg. som 

C.53923 1024331 Alme 
Østre Oskjølen 4,5 og 

31/20 
tjærehjell) 16 

Kg.7 / Firerbua 
Kullgrop (reg. som 

C.53924 1024324 Alme 
Øs tre Oskjølen 4,5 og 

31 / 20 
tjærehjell) 16 

Kg.8/Firerbua 
Kullgrop (reg. som 

C.53925 1024410 Alme 
Østre Oskjølen 4,5 og 

31 / 20 
tjregrøft) 16 

Kg.1 5/ Tjernpytten Kullgrop C.54462 Ureg. Kaasa Deisjøteigene 30/9 

Kg.16 / Trøbekken 
Kullgrop (reg. som 

C.54463 1024336 Kaasa Østhagen 30/2 
tjærehjell) 

Kg.1 7 / Deset Østseter 
Kullgrop C.53933 1023964 Deset Mellem Melgaarden 37/1 

Qfp.7-2) 

Kg. 18/D eset Østseter Kullgrop C.53934 1023983 DesetMellem Melgaarden 37/1 

Lm.1/ Rødseter Kullmile C.53926 Ureg. Glåma Gård 
Brandstrømsteigen 

8/101 
(No.2) 
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Anleggsnr., (sted) Anleggstype, (felt) C.nr IDnr. Gårdsnavn Bruksnavn Gnr./bnr. 

Objekter som er avskrevet (utgår) 

Av.1 /Fjellsli 
Naturformasjon (reg. 

1023083 Viken J øsaasen skog 
28/6, 33/4, 

som gravrøys) 38/1, 13, 93/1 

Av.2/ Rødseter 
Naturformasjon (reg. 

1024831 Rødsberger Rødsæterskogen 39/ 21 
som bogestille) 

Av.3/ Firerbua 
N aturfo rmasjon/ dyrehi 

1024819 Sønsrhagen Sønsthagen Nordre 33/2 
(reg. som bogestille) 

Av.4/ Nierbua 
Naturfo rmasjon (reg. 

1024825 Sønsthagen Sønsthagen Søndre 33/ 1 
som tjæregrøft) 

Av.5 / Deisjøveien 
Naturfo rmasjon (reg som 

1036704 Kilde Kilde 32/ 1 
tjæreh jell) 

Av.6/ Fjellsliseter G røft (reg. som hulvei) 1023494 Deset Mellem Melgaarden 37/ 1 

Av.12/flåtåstøa 
Naturformasjon (reg. 

103691 6 Kilde Kilde 32/ 1 
som bogestille) 

Av.13/ Tjernpytten 
Naturformasjon (reg. 

1036686 Kaasa Deisjøteigene 30/ 9 
som bogestille) 

Av.1 8/Vardhøgda 
Naturfo rmasjon/ dyrehi 

1023533 Losset Skog Luvdalssæteren 35/ 37 
(reg. som bogestille) 

Sta. 1,Av / Tiertjern 
Avskrevet sta.lok. etter 

1023984 Deset skog Deset Søndre 38/ 8 
feltundersøkelsen 

Sta.2,A v / Østre Æ ra 
Avs krevet sta.lok. etter 

1023241 Jøssaasen Skog Viken 
28/6, 33/4, 

feltundersøkelsen 38/ 1, 13, 93/ 1 

Sta.4 ,Av / Sumpmyren 
Avskrevet sta.lok. etter 

1036747 Kilde Kilde 32/ 1 
feltundersøkelsen 

Av.7 / Godfaråsen Avskrevet sta.lok. i felt 1023403 Viken J øsaasen skog 
28/6, 33/4, 
38/ 1, 13, 93/ 1 

Av.8/ Knubbetjern Avskrevet sta.lok. i felt 1023561 Knutstuen 
Gammelstu og 

36/ 11 
Maristuen 

Av.17 / Vestre Æra Avskrevet sta.lok. i felt 1037272 Melhagen Melhagen Skog 34/ 10, 11 

Av.11 / Kvernbekktj ern Avskrevet sta.lok. m. 
1036679 Knutstuen Moen 36/ 6 

(nordøstsiden) skjørbr. stein i fel t 

Av.9/ Knubbetj ern Avskrevet kokegrop i felt 1023748 Knutstuen 
Gammelstu og 

36/ 11 
l\faristuen 

Av.1 0/Vesle Haraåsen Avskrevet kokegrop i felt 1023699 Knutstuen 
Gammelstu og 

36/ 11 
Mari s tuen 

Deset Østseter 
Utgår, kokegrop (erodert 

1023445 Deset Mellem Melgaarden 37/ 1 
bort) 

Grenserøys 

Løsset N ordseter 
Grenserøys ( reg. som 

1024521 Løsset Skog Skog 35/16,30 
gravrøys) 

Grop 

G.1 / Rødseter 
Uspesifi sert grop, nyere 

1036874 Rødsberget Svends berget · 39/ 22 
tid. (Reg som fangs tgrop) 
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VEDLEGG3 

FELTPERSONALE I GRÅFJELLOMRÅDET 2003-2005 
Etternavn Fornavn Type kulturminne Stilling 

Am undsen Hilde Rigmor steinalder feltleder I/ feltassistent 2003-2005 

Ahrens Sven seterområde fel tassistent 2004 

Baefverfeldt-Kopperud Tom 
steinalder, jernvinne, seterområde, fangst, 

fel tassistent 2003-2005 
veifar, tjære 

Bergstøl Jostein seter, fangst konsulen c/ feltassisrenr 2003-2004 

Bjørnstad Ragna r jernvinne feltleder I 2003 

Borvik Rune setero mråde, innmåling feltlede r 11 / feltassistenc 2003-2005 

Brevik Per Steinar setero mråde feltleder Il 2005 

Bøckman Jørgen jernvinne fel tassistent 2003 

Csisar Trygg,,e steinalder fe leassistent 2004 

Dahle Øystein jernvinne feltleder I/ feltassi stent 2003-2005 

Damlien Hege jernvinne feltleder I 2003-2005 

Eggen Inger Margrete jernvinne fe ltassistent 2004 

Eide Mildti Een jernvinne feltleder il / feltassistent 2003-2004 

Eigeland Lotte steinalder feltassistent 2004-2005 

Ellingsen Ellen Grav jernvinne fe lrassisrent 2004 

Engebretsen Cathrine Stangebye jernvinne, innmåling felrassistent 2003-2004 

Fredriksen Per Ditlef jernvinne feltl eder I 2004-2005 

Fretheim Silje Eli sabeth steinalder feltl eder I, fe ltassistent 2003-2004 

Gabrielsen Kristine Holme seterområde fe ltass istent 2003 

Grøtberg Unni jernvinne 
feltleder I/ feltleder Il / 

2003-2005 
felrassistent 

Gundersen Ingar Mørkestøl jernvinne, seterområde feltl eder li / feltassistent 2003-2005 

Heistad lvlagnus jern\"inne feltassistent 2005 

Hildre Nina Sofie fangst, seterområde, tjære, kullgroper, tjære feltleder I 2004-2005 

Holm Ingunn seterområde feltleder IT 2005 

Høgseth Harald Bentz jernvinne fe leassistent 2003 

Jaksland Lasse steinalder feltleder I 2005 

] amtveit Age Johannes fangst, seterområde, jernvinne, st. alder feltassistent 2004-2005 

Johannessen Jørgen Mamen jernvinne, fangst, veifar, setero mråde fe ltassistent 2003-2005 

Johansen Hans ~larius jernvinne feltassistent 2004 

Johansson 1\larianne jern\·inne fe.l cassistent 2005 

Knutzen Trude seter, veifar, tjære, jernvinne, innmåling feltleder Il / fel tassistent 2003-2005 

Kræmer :Marianne Bugge steinalder feltleder Il / fel tassistent 2003-2004 

Langseth Linn jernd nne fe ltass istent 2005 

Lundø Siv i\njca jernvinne feltl eder I 2003-2005 

Njøs Grunde jernvinne, innmåJ ing feltleder Il / feltassistent 2003-2005 

·ordstrand Erlend Fjøsne jernvinne fe.lrassistent 2003 

Olsen John seterområde feltassistent 2003 

Pasanen Heidi jernvinne fel tassistent 2003 

Persson Per steinalder fe ltleder I 2005 

Pettersson Susanne seterområde feltleder I 2004-2005 

Rygh Bjørn-Håkon Eketuft seterområde, fangst, veifar, tjære, jernvinne feltl eder I 2003, 2005 

Rynning !sabel Cunen jernvinne felrassistent 2003 

Sauvage Raymond jernvinne feltassistent 2004 

Skrede 1\farir Anita seterområde feltleder I 2003 

Spangen Marte jernvinne feltassistent 2003 

Steen Kristina jernvinne feltassistent 2004-2005 

Storrusten EUen i\largrethe jernvinne feltassistent 2004-2005 

Thingnæs Synnøve jernvinne feltassistent 2003 

Tveiten Ole jernvinne feltl eder li / fel tassistent 2004-2005 

Westli Christian steinalder, seterområde feltassi stent 2004 

Wikstrøm Tone fangst, seterområde,tjære, steinalder feltl eder Il 2003-2005 

Wåsjø Johanna jernvinne fei rassistent 2004 
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TIDLIGERE VARIA-UTGIVELSER: 

Diana Stensdal Hjelvik og Egil Ristninger i forhistorie og middelalder. Det norske Arkeologmøtet. 1980 
Mikkelsen (red.) Symposium, Voksenåsen, Oslo 1979. 

2 Egil Mikkelsen Kulturminner i Lyngdalsvassdraget, Vest-Agder 1980 

3 Hans Gude Gudesen Merovingertiden i Øst-Norge. Kronologi, kulturmønstre og 1980 
tradisjonsforløp. 

4 Egil Mikkelsen Kulturminner i Atnavassdraget, Hedmark-Oppland 1980 

5 Egil Mikkelsen Kulturminner i Grimsavassdraget, Hedmark-Oppland 1981 

6 Ellen Høigård Hofseth Kulturminner i Joravassdraget, Aust-Agder 1981 

7 Ellen Høigård Hofseth Kulturminner i Vegårvassdraget, Aust-Agder 1981 

8 Inge Lindblom Fornminner i Tovdalsvassdraget, Aust-Agder 1982 

9 Sven-e Marstrander (red.) Foredrag ved det I. nordiske bronsealdersymposium på lsegran 1983 3.- 1983 
6. oktober 1977 

10 Einar Østmo Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, Vest-Agder og Aust-Agder 1984 

11 Stig Welinder Tunnackiga stenyxor och samhalle i Mel/an-Sverige 5000BP 1985 

12 Egil Mikkelsen, Diana Stensdal Det 4. nordiske bronsealder-sy mposium på lsegran 1984 1986 
Hjelvik og Stig Wel inder (red.) 

13 Karl Vibe-Mi:iller Gravfeltene på Ula, Glemmen, Østfold. Keltisk j ernalder, romertid og 1987 
fo lkevandringstid. 

14 Stig Welinder Arkeologiska bilder 1987 

15 Tom Bloch-Nakkerud Kullgropa i j ernvinna øverst i Setesdal 1987 

16 Ingrid Smestad Etableringen av et organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk tid 1988 

17 Ellen Anne Pedersen Jernalderbosetningen på Hadeland. En arkeologisk-geografisk analyse 1989 

18 Brit Solli Dyrebein. Problemer og muligheter omkring et 1989 arkeologisk kilde- 1989 
materiale. 

19 Helge Braathen Ryttergraver. Politiske strukturer i eldre rikssamlingstid. 1989 

20 A. Jan Brendalsmo, Berit J. Innberetning over de arkeologiske undersøkelser på Heddal Prestegård, 1990 
Sellevold, Kristin Hovin Stub og Notodden kommune, Telemark 
Steinar Gulliksen 

2 1 Helge Irgens Høeg Den pollenanalytiske undersøkelsen ved Dokkfløyvatn i Gausdal og 1990 
Nordre Land, Oppland 

22 Einar Østmo Gård og boplass i østnorsk oldtid og middelalder 1991 

23 Jan Henning Larsen Jernvinna ved Dokkjløyvatn 1991 

24 Einar Østmo Helleristninger i et utkantstrøk 1992 

25 Karin Gjøl Hagen Sa/plisse - En reminisens av middelalderens draktutvikling. 1992 

26 Lise Nordenborg Myhre Arkeologi og politikk 1994 

27 Kaja Kollandsrud Krusifiks.fra Haug kirke 1994 

28 A. Jan Brendalsmo Tønsberg før år 1000. Fra gård til by 1994 

29 Torben Bjarke Ball in og Ole Lass Farsundprosjektet - stenalderbopladser på Lista 1995 
Jensen 

30 Heid Gjøstein Resi (red.) Produksjon og samfunn. 2. nordiske j ernaldersymposium Granavolden 1995 
1992 

31 Ingunn Holm Trekk av Vardals agrare historie 1995 

32 Evy Berg Dobbeltspor/E6-prosjektet. Steinalderlokalite/er ji-a senmesolittisk tid i 1995 
Vestby, Akershus. 

33 Håkon Glørstad Neolittiske smuler. Små teoretiske og praktiske bidrag til debatten om 1996 
neolittisk keramikk og kronologi i Sør-Norge. 

34 May-Liss Bøe Sollund Asrøyser - Gravminner fra bronsealderen? En analyse av åsrøysenefra 1996 
Vestfo ld. 

35 Gro B. Jerpåsen Gunnerød - En arkeologisk landskapsanalyse 1996 

36 Torben Bjarke Ball in Klassi.fikationssystem for stenartefakter 1996 

37 Wenche Helliksen Evolusjonisme i norsk arkeologi. Diskutert med utgangspunkt i A. W 1996 
Brøggers hovedverk 1909- 25 

38 Lars Erik Nanno Jernvinna i Valdres og Gausdal - et fragment av middelalderens økonomi 1996 
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39 Helge Irgens Høeg Pollenanalytiske undersøkelser i «Østerdalsområdet» med hovedvekt på 1996 
Rødsmoen, Amot i Hedmark 

40 Alf Hammervold Dactyliotheca Norvegica Mediovalis. Fingerringerfra middelalderen i 1997 
Norge. En undersøkelse av fingerringer/ra middelalderen og ringer av 
middelaldertype. 

41 Joe! Boaz Steinalderundersøke/sene på Rødsmoen 1997 
42 Jostein Bergstøl Fangstfolk og bønder i Østerdalen. Rapportfra Rødsmoprosjektets 1997 

delprosjekt «marginal bosetning». 

43 Lars Erik Nanno Jernvinne, smie og kul/produksjon i Østerdalen. Arkeologiske undersøke/- 1997 
ser på Rødsmoen i Amot 1994- 1996. 

44 Evy Berg Mesolittiske boplasser ved Arungen i As og Frogn, Akerhus. 1997 
Dobbeltspor/E6-prosj ektet 1996. 

45 Wenche Helliksen Gård og utmark på Romerike 1100.fKr. - 1400 e. Kr. Gardermoprosj ektet. 1997 
47 Evy Berg Gård og grav på Rør i Rygge, Østfold. Dobbeltspo1prosjektet. Arkeolo- 1997 

giske undersøkelser 1994- 1996. 

48 Torben Bjarke Ballin Oslofjordforbindelsen. Arkæologiske undersøkelser ved Drøbaksundet. 1998 
49 Isa Trøim Arkeologisk forskning og det lovregulerte fornminne vernet. En studie av 1999 

fornminnevernets utvikling i perioden 1905- 1978. 

50 David Vogt Helleristninger i Onsøy, Fredrikstad kommune, Østfold 2000 
51 Hilde Rigmor Amundsen Teori og data i et forskningshistorisk perspektiv. Jysk enkeltgravskul/ur 2000 

fra 1880-åra til 1990-åra. 

52 Lasse Jaksland Vinterbroloka/itetene - en kronologisk sekvens ji-a mellom- og senmesoli- 2001 
tikumfra As, Akershus 

53 Lars Groseth A.finne sted - Økonomiske og rituelle landskap i Telemark i sen-neoliti- 2001 
kum og bronsealder. 

54 Håkon Glørstad (red.) Svinesundprosj ektet. Bind 1: Utgravninger avsluttet 200 1. 2002 
55 Håkon Glørstad (red.) Svinesundprosjektet. Bind 2: Utgravninger avs/ut/et i 2002. 2003 
56 Håkon Glørstad (red.) Svinesundprosjektet. Bind 3: Utgravninger avsluttet i 2003. 2004 
57 Håkon Glørstad Svinesundprosj ektet. Bind 4: Oppsummering av Svinesundprosjektet 2004 
58 Li! Gustafson, Tom Heibreen og De gåtefulle kokegroper. Artikler og innlegg i forbindelse med kokegrop- 2005 

Jes Martens (red .) seminaret ved Universitetets kulturhistoriske museer 31 . november 2001. 

59 Kathrine Stene, Tina Amundsen, «Utmarkens grøde» - mellom registrering og utgravning i Grå.fjel/områ- 2005 
Ole Risbøl og Kjetil Skare (red.) det, Østerdalen. Artikler i forbindelse med Gråfjellseminaret på Isegran, 

Fredrikstad 30.- 31 . januar 2003. 

60 Lars Erik Gjerpe (red.) Gravfeltet på Gul/i. E/ 8-prosjektet Vestfold Bind 1 2005 
61 Håkon Glørstad Faglig program. Bind 1. Steinalderundersøke/ser. 2006 
62 Ingrid Ystgaard og Tom Heibreen Arkeologiske undersøkelser 2001-2002 2007 

(red.) 

63 Bernt Rundberget (red.) Jernvinna i Gråfjellområdet. Grqfjellprosj ektet Bind I . 2007 
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