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REGISTRERING   AV   VEFNEVERDIER   I   DE   10-ÅRS   VERNEDE   VASSDRAG

Stortinget  behandlet  i  april   1973  verneplan  for  vassdr``g.   Ved
behandlingen  ble  vassdragene  delt  i  følgende  grupper:

1)     Varig  vernede  vassdrag

2)     Vassdrag  med  vern  foreløpig  fram  til   1983

3).    Vassdragsom  kan  konsesjonsbehandles

For  endel  vassdrag  utsatte  Stortinget  behandlingen
i  påvente  av  nærmere  forslag  fra  Regjeringen.
Stortinget  tok  stilling  til  disse  vassdragene  i
november  1980  og  plasserte  dem  i  forannevnte  grupper.
For  gruppe  2  ble  verneperioden  forlenget  til   1985.

Det  er  forutsetningen  at  både  verneverdiene  og  utbyggings-
verdiene  i  vassdragene  i  gruppe  2  skal  utredes  nærmere  før  det
tas  endelig  stilling  til  vernespørsmålet.

Miljøverndepartementet  har  påtatt  seg  ansvaret  for  å  klarlegge
følgende  verneinteresser.
-      Resipientinteressene

-      Naturvitenskapelige  interesser

-j     Kulturvitenskapelige  interesser

-      Viltinteressene

-      Fiskeinteressene

-      Friluftsinteressene

Miljøverndepartementet  oppnevnte  30.   juni   1978   "Styringsgruppen
for  vurdering  av  kulturverdiene  i  de  10  års  vernede  vassdrag"
til  å  stå  for  arbeidet  med  å  klarlegge  kulturvitenskapelige
interesser.   Styringsgruppen  består  av  to  representanter  fra
den  arkeologiske  interimskommisjon,  en  representant  fra  Riks-
antikvaren  og  fra  Tromsø  Museum  samt  en  representant  fra
Miljøverndepartementet.

Denne  rapporten  er  avgitt  tii  Miijøverndepartåmentet  som  et
ledd  i  arbeidet  med  å  klarlegge  de  kulturvitenskapelige  interes-
ser.  Rapporten  er  begrenset  til  å  omfatte  registrering  av
kulturveHdier  i  tilknytning  til  lo-års  vernede  vassdrag.
Rapporten  omfatter  ingen  vurdering  av  verneverdiene,  og  heller
ikke  av  den  skade  som  måtte  oppstå  ved  eventuell  kraftutbygging.

En  er  kjent  med  at  noen  kraftselskaper  tar  sikte  på  innen  1985
å  ha  ferdig  søknad  om  utbygging  av  vassdrag  innenfor  gruppe  2,
i  tilfelle  av  at  Stortinget  skulle  treffe  vedtak  om  konsesjons-
benandling  for  disse  vassdrag.

Denne  rapporten  tilfredsstiller  ikke  de  krav  vassdragslovgivningen
Stiller  til  søkpader  om  kraftutbygging.  Den  kan  derfor  ikke
nyttes  som  selvstendig  grunnlag  for  vurdering  av  skader/ulemper
ved  kraftutbygging.

Miljøverndepartementet
Oslo,    22.12.1980





FORORD'

Følgende  institusjoner  har`  fått   i  oppdr`ag  å  riegistrere  kuitur`-
minner`  i   de   lo-.irs   vernede  vassdr`ag:   Universitetets   Oldsaksam-
ling,   Oslo,   Ar`keologisk  Museum  i   Stavanger`,   Historisk  Museum,
Bergen,   og   Det   Kongelige   Nor`ske   Videnskaber`s   Selskab,   Trondheim,
utreder  den  ar`keologiske   delen  av.  ver`neinter`essene   i   S¢r`-Nor`ge.
Riksantikvar`en,   Oslo,   utr`eder  den  etnologiske   delen  av  ver`ne-
inter`essene   i   det   samme   omr`ådet.   Tr`oms¢   museum  har`   ansvar`   for`
både  den  ar`keologiske,   den  etnologiske  og  den  samisk/etnogr`afiske
utr`edningen   i   Nor`d-Nor`ge.   Oppdraget   omfatter   i   alt   60   vassdr`ag.

Undersøkelsesomr`ådet  omfatter  hele   vassdragets   nedslagsfelt,   men
det  har`  ofte  vært  n¢dvendig  å  I)egrense  feltarbeidet  til  visse
delert  av  dette.   I  prinsippet  er  alle  spor  etter  menneskelig  akti-
vitet  kulturminner.   Kulturminnene  blir`  ikke  bar`e  vur`dert   som
enkeltobjekter`,   men  også  som  ledd  i  det  totale  kultur`1andskapet
og  som  ledd  i  stedets  kulturhistor`ie.   For`di  registr`eringen  er`
knyttet  til  Verneplan  for`  vassdr`ag,   er`  det  spesielt  viktig  å  be-
lyse  hvilket  fophold  kultur`minner`  og  kulturlandskap  har  til  elver
08   Vann.

Arkeologene  har  før`st  og  fremst   ansvar`  for`  minnene   fra  for`histor`isk
tid  og  middelalder`   (tiden  før  1537).   I   noen  tilfelle  r`egistr`er.er`  de
også  minner`  fr`a  nyer`e     tid  og  minner  uten   sikker`  dater`ing.   Den
vanligste  typen  kulturminner`  som  hører`  under  arkeologenes   ansvar`§-
omr`åde,   er   steinalder`boplasser`,   gr`avhauger`   ellert  -ri¢yser`,   hus-
tufter`,   fangstanlegg   (dyregr`aver  o.a. )   og  jernutvinningsplasser`.

De  øvr`ige  faste  kultur`minnene   fr`a  nyer`e  tid  r`egistrer`es   av  etno-
loger`  og  samisk-etnogr`afer`.     Gr`ensen  framover`  i  tid  er`  satt  til
1.   ver`denskrig,  men  ofte  er  det  natur`lig  også  å  ta  med  andre
minner`.   Den  vanligste  typen  kultur`minner`  fr`a  nyer`e  tid  er  går`ds-
anlegg  og   setr`e,   veier`  og  br`oer`,   anlegg  for  rømmerfl¢ting,
vassdr`evne  kver`ner`  og   sager`  og  minner`  knyttet  til   samiske
næriner`,   f .   eks.   boplasser,   fangstanlegg  for`  villr`ein  og  offer`-
plasser.

Styr`ingsgruppen   som   setter`  opp  raJnmer`  for`  de  kultur`histor`iske
Under`Søkelsene  og   samordner  denne   deien  av  pr`osjektet,   består  av:



F¢r`steantikvar`  øivind   Lunde   (for`mann)
Riksantikvaren,   Oslo

F¢r`stekonser`vator  Ar`ne   8.   Johansen   (var`ar`epr.1978-79,
medlem   fra   1980)
DAIK/Arkeologisk  Museum  i   Stavanger

Konser`vator`  Johan  A.   Kalstad
Tromsø   Museum

Pr`ofessor   Sver`rte   Marstr`ander`
DAIK/Univer`sitetets   Oldsaksamling,   Oslo

F¢rstekonser`vator   Kristen  R.   Møllenhus   (medlem  1978-79)
DAIK/Det   Kongelige   nor`ske   Videnskabers   Selskab,   Museet,
Ti.ondheim

Konsulent   Rolf   Selr`od
Det   Kongelige   Milj¢verndepar`tement,   Oslo

Pr`osjektleder`  Egil  Mikkelsen   (sekr.etær`)
Univer`sitetets   Oldsaksamling,   Oslo

Konser`vator`  Anne-Berit   ø.   Borchgr`evink   (varariepr`. )
Riksantikv./Inst.   for  folkelivsgransking,   Univ.   i  Oslo

Konser`vator`  Ar`thus   Fasteland   (varar`epr.   fra   1980)
DAIK/Histor`isk   Museum,   Ber`gen

Vit.ass.   Dikka   Stor`m   (var`arepr. )
Tr`omsø   Museum
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SAl"END P`AG .

U ri d e r. s ¢ 1< e Z, s e s o m r' å d e t .

Grimsavassdraget     omfatter  et  nedbørfelt  på  492  km2  og  ligger
i  det  alt  vesentlige  innenfor  Dovre  kommune,   Oppland  og  Folldal
kommune,   Hedmark.   Det  strekker  seg  vest-Øst fra  de  nordvestlige
deler  av  Rondane  til  Folla  og  omfatter  elva  Grimsa  gjennom
Grimsdalen,med  Haverdalen  og  Haverdalsåi   som  det  viktigste
sidevassdraget.   Grimsa  har  et  fall  på  ca.   500  m,   fra   1170  til
670  m.o.h.,   over  en  strekning  på  ca.   50  km.   På  begge   sider  av
Grimsdalen  er  det  høye   fjell   opp  til   1500-1800  m.o.h.,   i   sør
inngår  en  liten  del  av  Rondane .Nasjonalpark.Gravhø  danner  et
markert   fjellparti   (1486  m.o.h.)   mellom  Haverdalen  og  Grim:-
dalen.   Det  meste  av  nedbørfeltet  består  av  skogløse  fjell-
områder,   i  dalene  er  det  en  del  bjørkeskog/lenger  ned  i
vassdraget  furuskog.   Det  er  ingen  større  vann  i  feltet,   og
vassdraget  er  ikke  tidligere  regulert.   Det  er  mange  setre,   en
del  turist-og  jakthytter  og  noen  få  gårdsbruk  her,  og  det  går
riksveg  i  den  østre  delen  av  vassdraget, ved  Fallet,  bomvei
herfra  og  gjennom  Grimsdalen  til  Dovre.

Regi,str.er.Lngsmet;oder..

I  august  1979  ble  det  foretatt  arkeologiske  registreringer  i
vassdraget  tilsvarende  38  dagsverk.  Arbeidet  var  i  det  vesentlige
konsentrert  til  Grimsdalen  og  de  større  sidedalene.   I  de  vest-
1ige  deler  av  vassdraget   (Dovre)   var  en  stor  del  av  kultur-
minnene  kjent  tidligere,  mens  det  aller  meste  i  øst  er  ny-
registreringer.  De  fleste  fangstgraver  og  -anlegg  for  villrein
er  tidligere  registrert  av  Edvard  Barth.  Ellers  har  det  ikke
tidligere  vært  foretatt  større  arkeologiske  registreringer  i
vassdraget,  bare  kortere  befaringer  og  små  prøvegravninger.
Opplysninger  om  kulturminner  gitt  i  litteraturen  og  i  arkivene
ved  Universitetets  Oldsaksamling  er  utnyttet.  Det  er  foretatt
prøvestikking  i  begrenset  omfang   (100-200  stikk)   for  å  lete
etter  ikke-synlige  fornminner,  spesielt  steinalderlokaliteter.
Samtidig  er  det  lett  etter  spor  av  slike  innenfor  åpne,



-2-

eroderte  flater  som  finnes  mange  steder.   Kjennskapen  til  kultur-
minnene  i  vassdraget  må  sies    å  være  tilstrekkelig  god  til  at
en  kan  vurdere  de  arkeologisk-kulturhistoriske  verneverdiene.

Regi,str.er'te   l<uLtur.mi,nner..

Det  er  registrert  i  alt  251   faste  kulturminner  av  arkeologisk
art  i  Grimsavassdraget,  og  det  er  stor  variasjon  i  typene.
Av  løse  fornminner  er  det  gjort  6   funn.

Faste  kulturminner:

Steinhus,   tufter,   sikre  fornminner
Do.,  udaterte  eller  usikre  fornminner,  nyere  tid?
Setervoll  med  hustuf ter  og  rydningsrøyser

Gravhauger  og  -røyser

Massefangstanle-gg  for  villrein
Fangstgraver  for  rein,  med  ledegjerder
Fangstgraver  for  rein,  uten  ledegjerder
Bogastiller
Fangstgraver  for  rein/elg
Fangstgraver  for  elg

Jernutvinningsplasser
Kullmiler  og  kullmileanlegg

Andre  kulturminner

Sum,   faste  kulturminner

Løse  fornminner:

Halvdelen  av  stridsøks  av  stein
P`andlistøks  av  bronse
Flatehugget  pilespiss  av  kvartsitt
Gravf unn  f ra  vikingtid
Beinredskaper  f ra  vikingtid   (boplassfunn)
Hustuftfunn  fra  sen  middelalder   (?)

Sum,   løse  fornminner 6     (18)
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over  halvparten  av  de   18  hustuftene  o.l.   synes  å  være  fra
forhistorisk  tid  eller  middelalder,  resten  er  fra  etter-
reformatorisk  tid.   Den  første  gruppen  er  hovedsakelig  konsentrert
i  to  samlete  kompleks.

Det  er  registrert  9  gravminner  i  området,  de  fleste  trolig  fra
yngre  jernalder.   Dette  er  trolig  minner  om  fast  bosetning  i
fjelldalene.

Kulturminner  knyttet  til  jakt  på  villrein  og  elg  dominerer
bildet  av  Grimsavassdraget,  med  ialt  76%  av  dem  som  er  registrert.
Det  er  snakk  om  ulike  former  for  fangstanlegg  og  bogastiller,
og  de  representerer  et  sjeldent  interessant  mangfold  av  fangst-
minner.   Største  delen  av  minnene  for  villreinfangst  tilhører
vikingtid  og  tidlig  middelalder   (ca.   900-1250   e.Kr.) ,   men  de
kan  også  være  både  eldre  og  yngre.   Elggravenes  datering  kjenner
vi  dårlig.

De  3   jernutvinningsplassene  i  Grimsavassdraget  skriver  seg
trolig  fra   17-1800-tallet.   Det  gjør  også  de  20  kulllmileanleggene,
som  kan  settes  i  forbindelse  med  trekullbrenning  til  smeltehytta
ved  Foldals  Verk  i   tidsrommet   1774-1850.   Alle  disse  anleggene
ligger  i  Folldal-delen  av  vassdraget.

Funnmaterialet  fra  vassdraget  viser  at  områdene  her  ble  ut-
nyttet  også  i  yngre  steinalder  og  i  bronsealder.  Faste  kultur-
minner  fra  disse  tidlige  perioder  kjenner  vi  imidlertid  ikke
i  Grimsavassdraget.

V e r.n e v e r. dL e r. .

Kulturminnene  i  Grimsavassdraget  representerer  betydelige  viten-
skapelige  verneinteresser.For  største  delen  av  forhistorisk  tid
er  disse  vårt  eneste  kulturhistoriske  datapotensiale  for  f ram-
tidig  forskning.   For  middelalderens  og  senere tiders  historie
er  også  kulturminnene  ofte  våre  viktigste  kilder,   ikke  minst
i  områder  som  Dovre  og  Folldal,  der  det  skriftlige  kilde-
materialet  er  relativt  sparsomt.
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En  stor  del  av  kulturminnene  i  Grimsavassdraget  som  kan  nær-
mere  tidfestes,   tilhører  yngre  jernalder  og  middelalder,   ca.
550-1537,   med  tilsynelatende  en   blomstringsperiodei   Sen
vikingtid  og  tidlig  middelalder,   ca.   900-1250.   For  forskning
omkring  utnyttelsen  av  beite-,   fangst-og  andre  utmarksressurser
i  disse  perioder  ligger  Grimsavassdraget  svært  godt  til
rette.   I  visse  deler  av  vassdraget  er  det  hele  miljøer  av
ulike  typer  kulturminner  som  gjør  disse  spesielt  interessante:
I  området  ved  Einsethø  har  en  et  massefangstanlegg  for  vill-
rein  og  4-5  hustufter,   som  samlet  er  av  meget  høy  kultur-
historisk  verdi.   Ved  Gravhø  -Haverdalen  har  en  et  massefangst-
anlegg  av  en  litt  annen  type,   24  bogastiller,   34  enkle  fangst-
graver  for  rein,  hvorav  noen  er  blant  de  best  bevarte  i  hele
landet,   her  er  2  gravrøyser  og  et  kompleks  med  4   steinhus,
foruten  et  par  andre  tufter.   Et  tredje  betydelig  område  i
vassdraget  er  Bjørnsgårdsetrene/Grimsdalshytta.   innenfor  mindre
enn  €n  km2   finnes   4  hustufter,   5  gravhauger  og  24   fangstgraver
for  rein.

Disse  samlinger  av  kulturminner  kan  tjene  til  å  belyse  en  rekke
kulturhistoriske  spørsmål:   Ble  det  holdt  husdyr  i  Grimsdalen-
Haverdalen  i  vikingtid  og  tidlig  middelalder,  og  var  folk
bosatt  her  fast  eller  i  sesonger,  var.det  gårder  eller  setre
her?  Ble  massefangstanleggene  utnyttet  av  visse  gårder  nede
i  Dovre-bygda,   og  hvordan  var  reinsjakten  organisert  forøvrig?.
Var  det  for  å  skaffe  mat  til  lokalforskyning,  eller  skinn  til
eksport  at  omfagnet  av  jakten  økte?  Ble  jernutvinningsplassene
og  f angstgraver  f or  elg  utnyttet  samtidig?

Slik=og  en  rekke  andre  spørsmål  kan  en  finne  svar  på  ved  å
undersøke  arkeologisk  kulturminnene  i  Grimsavassdraget.   Ved
prøvetaking  i  myrer  kan  en  pollenanalytiker  også  i  stor  grad
bidra    til  dette.   Gjennom  studier  av  vegetasjonshistorien  kan
han  bl.a.   si  noe  om  endringer  i  skoggrensen  og  skogens  ut-
bredelse  og  sammensetning,   beitende  husdyr  o.s.v.   De  for-
skningsproblemer  det  er  pekt  på  her,  har  betydning  langt  ut
over  det  lokale.   De  berører  sentrale  spørsmål  i  hele  vår
vikingtids-  og  middelalderhistorie.
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Andre  grupper  kulturminner,   kullmileanleggene  og  jernutvinnings-
plassene,   tilhører  som  nevnt  hovedsakelig   17-1800-tallet.
Dette  er  kulturminner  som  har  sammenheng,   dels  med  gruve-
driften  ved  Foldals  Verk,   dels  med  den  første  gårdsbosetningen
i  Folldal  i  etter-reformatorisk  tid.   Et  viktig  spørsmål  å  få
avklart  er  det  om  all  dyregravfangst  på  elg  og  rein  da  var  gått
av  bruk,   om  skytevåpen  helt  hadde  overtatt  deres  funksjon.   i
denne  sammenheng  kan  en  også  stille  spørsmålet  om  de  mange
enkeltliggende  steinbuene  i  vassdraget  særlig  tilhører  denne
yngste  bosetningsperioden.

De  kulturminnene  som  er  nevnt  her  kan  altså,   etter  nærmere
undersøkelser,  være  av  stor  vitenskapelig  verdi  og  tjene  til
å  belyse  deler  av  vår  kulturhistorie.   I  mange  tilfelle  er
de  også  spesielt  godt  bevart,  og  de  ligger  slik  til  at  de  er
forholdsvis  lett  tilgjengelige.   Da  kan  de  også  sies  å  ha  stor
allmenn  verneverdi  og  tjene  pedagogiske  og  opplevelsesmessige
formål.   i  Grimsavassdraget  er  det  mye  fotturisme,  med  merkete
stier  og  Turistforeningens  Grimsahytta  beliggende  sentralt  her.
Bilveien  gjennom  Grimsdalen  og  mot  Haverdalen  gjør  også  områdene
lett  tilgjengelige.   Det  gjelder  alle  de  nevnte  anleggene  ved
Einsethø,   Gravhø-Haverdalen  og  Grimsdalshytta.   Innenfor  dags-
turavstand  fra  denne  hytta  kan  en  finne  interessante,   representa-
tive  og  for  en  stor  del  godt  bevarte  kulturminner  som  kan  bidra
til  å  gi  fotturene    ekstra  opplevelse  og  mening.   Det  som  er
sagt  her  gjelder  også  andre  intersserte  grupper  og  ikke  minst
befolkningen  i  lokalmiljøet,   som  her  kan  finne  sine  røtter.

Svært  få  av  kulturminnene  i  Grimsavassdraget  ligger  i  direkte
kontakt  med  selve  vassdraget,   elvene  eller  vannene.   Et  unntak  er
ledegjerdene  i  massefangstanlegget  på  Einsethø,   som  krysser
Grimsa.   Noen  flere  kulturminner,   spesielt  i  selve  Grimsdalen,
ligger  slik  til  at  det  er  visuell  kontakt  mellom  disse  og
selve  vassdraget.   Det  gjelder  f .eks.   gravhugene  ved  Grims-
dalshytta,   en  fangstgrav  og  et  par  kullmileanlegg  i  den  nederste
delen  av  vassdraget.
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NATURFORHOLD .

Grimsavassdraget   har   et   nedbørfelt   på   492   km2,   og   strekker   seg
fra  Djupdalen  og   Einsethø   i   de  nordvestlige  deler   av  Rondane,
til   Grimsas   møte   med   Folla  ved   Grimsmoe.n,   ca.    10   km   nedenfor
Folldal   sentrum.   Den  vestlige   delen  av  nedbørfeltet   ligger   i
Dovre   kommune   i   Oppland,   den   ø.stlige   delen   i   Folldal,   I{edmark.

(En   liten  del   lengst   i   øst   ligger   i  Alvdal.)   En  mindre   del   av
nedbørfeltet   i   SSV   ligger   innenfor   Rondane  Nasjonalpa.rk.

Hovedvassdraget   går   tilnærmet   øst-vest   gjennom  Grimsdalen.   Det
får   tilførsel   fra  en  rekke   større  og  mindre   elver  og   bekker,
hvorav  den  viktigste   er  Haverdalsåi,   fra   sørvest.   Den  møter
Grimsa   omtrent  midt   i   Grimsdalen.   Grimsa  har   et   fall   på   omkring
200   meter   over   de   første   8-10   km,   fra   ca.1170   m.o.h.,   mens

et   fall   på   ca.   100  m  videre  nedover   strekkes  ut   over   en  avstand

på   16-18   km.   Gjennom   de   sentrale   deler   av   Grimsdalen  går   elva
derfor   i   rolige     slyng.Ved  Grimsas  møte  med   Folla   er   høyden
over   havet   ca.   670  m,   d.v.s.   at   elva  har   et   totalt   fall   på   ca.
500  m,   den   siste   halvdelen   faller   den   ca.    200  m.   Hovedvass-
draget   gjennom   Grimsdalen  har   en   lengde   av   ca.    50   km.   Det   er
få  og   små  va.nn   innenfor   nedbørfeltet.   Det   største   er   Storrvatnet

(1223   m.o.h.),   men   dette   er   tidligere   noe   demmet   opp.   Det   er
flere   større  myrlendte  områder,   både   i   deler   av  fjellområdene
og   nede   i   Grimsdalen.

Berggrunnen  består   av   sedimentære  bergarter,   sandstein   i   sør
og   forsk].ellige   skiferbergarter   i  nord.   Bergartsgrensen  følger
nær  Grimsas   løp.   Spesielt  nedbørfeltets  nedre  del   er  rik  på
løsmaterialer,   og  ved  Grimsmoen  har   en   store   og   interessante
løsavsetninger   fra   isavsmeltningstiden.

Forøvrig   er  det   store   fjellpartier  med  lite   eller   ikke  noe
løsmassedekke   innenfor   nedbørfeltet,   på  begge   sider   av  hoved-
dalføret.   De   høyeste   fjellpartiene  på   1500-1800  m.o.h.   finner
vi   S   og   Sø   for   Haverdalen   (deler   av   Rondane)   og   NV   for   Grimsdals-
hytta.   Gravhø   (1486  m.o.h.)   danner   et  ma.rkert   fjellparti
mellom  Haverdalen   og   Grimsdalen.   Lengst   Ø   i   nedbørfeltet   er

det   fjellpartier  på   i2o0-i4oo  m.o.h.,   på   begge   sider   av
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FLg.1.      Gr.tmsa   meLLom   Tol,Levshaugen   og    Stakkstosætr.i,.    Rondane

med   Etgvassh¢t   i,   bakgr.unn.    Foto..    Egi,1,   MLkkel,sen.

FLg.    2.    Haverdaten   fr.a   Stor.Vassber.get.    Foto..    EqtL   Mi,kkeLsen.
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F+ch    3.    Gr.i,msdaLen   ¢Stover.   fra   Gr.avhøtangen/Hai)er.daLsmunnen.

Foto:    EgLZ,   Mi,kkez,se,n.

Pi,g.    4.    Mjovassdal,en,    fr.n    f.angstgraver.   for.   r'ei,n    (r.eg.nr.-81)

mot:,   Svribudaten   og   Tangber.ge,t.    Foto:    Påz,   Evensen.
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Mjovassdalen.   Sclve   Grimsdalen   er   temmelig   trang   i   den   Øvre
delen,   men  vider   seg  ut   fra  Grimsdalshytta  og  videre  nedover,
med   slake   skråninger   og   store   flater   i   dalbunnen   langs   Grimsa.
I   den  nedre  delen  fra   Sætri   og .3-4   km  nedover   går   elva   delvis
i  dypt   nedskårne   slukter.

Haverdalen   er  den   største   sidedalen  til   Grimsdalen.   Den   er   18-
20   km   lang,   forholdsvis   trang   og   omgitt   av  høye   fjell.   I   dal-
bunnen  renner  Haverdalsåi.   Lengst   Øst   i  vassdraget   strekker
Mjovassdalen   seg   inn   i   fjellområdene   der.

Vegetasjonen   i   den   øvre  delen  av  Grimsdalen   er   karakterisert
av  bjørkeskog   (fjellbjørk),   i   det  vesentlige   oppe   i  dalsidene.
Den  går   opp   til   ca.    1100  m.o.h.    I   dalbunnen,   på   de   store   elve-
flatene,   delvis   også   i   slake  da.lsider   er  det   frodig   gress-
vegetasjon.    I   fuktige   områder   er  det   en  del   vier.    I   Haverdalen
er   også  dalbunnen  preget   av   tett  bjørkeskog,   og  på  nordsiden

går   den   her   opp   til   1200   m.o.h.

I   fjellområdene   er   det  mose,   lav   og   gress.    I   den  nedre   delen
av  vassdraget,   innenfor   Folldal   kommune  består   skogen   i  det
alt  vesentlige   av   furuskog,   med   et   dekke   av  reinlav   i   skogbunnen.
Bjørkeskogbeltet   danner   skoggrensen   også   her,   ved  vei   1000
m.o.h.   Furuskogen  hadde   en   langt   større  utbredelse  vestover   i
Grimsdalen  tidligere,   men  den  skal  ha  blitt  uthogd   i   første
halvpart   av   forrige   århundre   (Pay  Dahl   1960:   18).    I   dag   finnes
en  liten  rest   av  denne   (nå  fredet)   ved  Tollevshaugsetrene,
omtrent  midtveis  mellom  Fallet   og   Grimsdalshytta,   vel   900
m.o,h.

Både   Grimsdalen  og   Haverdalen  er   gode   seterdaler  med   f ine   hus-
dyrbeiter.   Tidligere  var  det   h.h.v.   30   og   3   setre   i   disse  dalene
(Kleiven   1923:16-17),   mange   av   dem   er   nedlagt   i   dag.   Det   har
også  vært   drevet   vintersetring   i   Grimsda.1en   (Ilougen   1947:87).
E11ers   er  det   innenfor  nedbørfeltet  gode  villreinområder  hvor
det  drives   jakt.   Det   er  elg  her,   forskjellige  arter  fugl   og
i  Grimsa  fisk,   som  har  vært   Økonomisk  utnyttet,   og   delvis
fortsatt  er  det.

Det  har   tidliger.e  vært  drevet  gruvedrift   i  området,   bryting
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av   kobberkis   til   Folldal  verk.   I   dag   er   det   skiferbrudd  på
sørsiden   av   Storvassberget.   Hit   går   det   i   dag   bomvei.   Gjennom
Grimsdalen,   fra  Dovre   til   Fallet   er   det   også  vei.   Riksveg   27
fra  Atna  til   Folldal   krysser  vassdraget  ved  Stodsbuøyi-Fallet.
I   nederste   delen   av  vassdraLget,   ved   Grimsmoen   er   det   enkelte
mindre  veier.   Fast  bosetning   er  det   i  dag  bare  nærmest  riks-
vegen.   Vassdraget   er  mye  brukt   til   turisme  og   friluftsliv.
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ARKEOLOGISKE   UNDERSØKELSER   0G    REGISTRERINGER    I    VASSDRAGET.

Det   er   ikke   før   i   1979   foretatt   systematiske   arkeologiske
registreringer   innenfor  vassdraget,   men  den  arkeologiske  aktivi-
teten   i   området  har   likevel  vært  ganske   stor  også   tidligere.
Opplysninger   som  gis   i  denne  rapporten  bygger   foruten  på   egne
registreringer,   på  spesialregistreringer  foretatt  a.v  andre,
på  befaringsrapporter  og  andre   arkivalia   i  Universitetets  old-
saksamling   og   på  publisert  materiale.

Lærer   lvar  A.   Streitlien  har  vært   tillitsmann  for  Oldsaksamlingen
i  Alvdal/Folldal   fra   ca.   1920,   og   har  har   gitt   flere  meldinger
om   fornminner   og   sendt   inn   oldsaker   fra   området.   I-Ian   har   også
registrert   elggraver   i   Folldal   (Streitlien   1941,   Pay  Dahl   1960,
kart   11).   Etter   at  det   i   1935   ble   funnet   en  mannsgrav   fra
vikingtid  ved   Bjørnsgårdsetrene  nær   Grimsdalshytta,   økte   interes-
sen   for   Grimsdalen  blant   arkeologer.   Bjørn  Hougen   foretok   en
befaring  hit   i   1937,   og  det  ble  påvist   i   alt   5  gravhauger  og
4   hustufter   like  ved   funnstedet   (Hougen   1947:216   flg.).   Senere
har   området  vært   besøkt  gjentatte  ganger,   bl.a.   av  Wencke
Slomann  og  Arne   Skjølsvold.   Skjølsvold  har   foretatt   befaringer
også   i   flere   andre  deler  av  vassdraget,   bl.a.   i  Haverdalen.

De  viktigste   og  mest   omfattende  undersøkelsene   innenfor  vass-
draget   er  utført   av  Edvard  K.   Barth   (se   litteraturlitsen).   Han
har   særlig  registrert  fangstgraver  og  massefangstanlegg   for
villrein,   men  også  gravrøyser  og   tufter.   I   flere  av  anleggene
er  det  foretatt  mindre  utgravninger  og/eller   innsamlet  materiale
for  C14-dateringer,   ofte   i   samarbeide  med  Arne   Skjølsvold.   Dette
materialet,   også  det  upubliserte,   er  stilt  til  rådighet  for
denne  rapporten.   Arkeologiske  utgravninger  forøvrig   er   ikke
foretatt   i  Grimsavassdraget.

Foruten  vikingtidsfunnet  fra  Bjørnsgårdsetene,   er  det   av  old-
saker  fra  vassdraget  kjent  tre   løsfunn  fra  yngre  steinalder-
bronsealder  og   et  par  boplassfunn  fra  vikingtid-middelalder.

I   1979   ble  det   i   tiden   5.-17.   august  utført   arkeologiske

registreringer   i  Grimsavassdraget   i  tilknytning   til  Verneplan
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for  vassdrag.   Leder   for  feltarbeidet  var  prosjektlcder   Egil
Mikkelsen.   Dessuten   deltok   cand.mag.    Pål   Evensen   og   Joronn
r)ahl   og   student   Ove   Olstad.   Det   ble  utført   38   dagsverk.

Registreringene   i   1979   har   i   det   alt  vesentlige  vært   konsen-
trert   til   selve  Grimsdalen,   langs  Grimsa  og  de   største   sidedaler:
Ha.verdalen,   langs   Myrbekken   og  Mjovassdalen.   Det   er   også

registrert  ved  vannene  Grønbakktjørni  og   Storrvatnet  og   i
fjellområdet   Storvassberget-Gravhø.    I   de   Øvrige   fjellområdene
innenfor  vassdraget   er  det   ikke   foretatt   registreringer   i   1979.
Områder  med  direkte  kontakt   til  vassdraget   er  altså  prioritert.
Ytterligere  registreringer   i  fjellområdene  vill   trolig   ikke  bringe
resultater   i   samsvar  med  arbeidsinnsatsen.   Dessut.en  har   Edvard
K.   Barth  lett   etter  fangstgraver   for  villrein   i  mange  av  disse
områdene,   og   dermed   er   den  gruppen  kulturminner   som   en  mest
sannsynlig  vil   kunne  forvente  å  finne  der  allerede  tilgodesett.

Våre   egne  registreringer  har  vært  basert  på  flere  ulike  metoder:
ren  leting,   prøvestikking  og  opplysninger   i   a.rkiv,1itteratur
eller  personlige   informanter.   Leting,   kombinert  med  prøvestikking
og   observasjoner  p
vært  foretatt  for

eroderte  f later  og  skråninger  har   særlig
f inne  eventuelle   steinalderboplasser  eller

andre   boplasser.Denne  metoden   er  benyttet  hovedsakelig   på
flater   langs   Grimsa   og  ved  de  vann   som   er   registrert.   Prøve-
stikk  er  også  tatt   i  kullmiler,   hustufter  osv.   for   å  kunne
påvise  kullrester  og   kulturlag.   Det   er   tatt   ialt  mellom  100
og   200   prøvestikk   i  vassdraget,   men  da  må   en  samtidig   ta  hen-
syn  til  at  det  finnes   store  eroderte  arealer  hvor  prøvestikking
ikke   er  nødvendig   i   leteprosessen.   Forøvrig  har   registreringen
i   størst  utstrekning  vært  basert  på  å  oppsøke  kulturminner   som
det   er  gitt  opplysninger  om  fra  informanter,   eller  gjennom
arkivalia  og  litteratur.   I  de  vestlige  deler  av  nedbørfeltet
til   Fallet,   er   Edvard  K.   Barth  hovedinformant.   Lokalisering  og
beskrivelser  av  kulturminnene  er  her  hovedsakelig  basert  på
informasjon  fra  han.   En  god  del  av  disse   stedene  ble  befart   i
1979,   i   første   rekke  med  henblikk  på   fotodokumentasjon.   Enkelte
steder  ble  det   samlet  tilleggsinformasjon  og  foretatt  ytterligere
registreringer.   Svært  få  kulturminner  ble  registrert  i  disse
delene  av  vassdraget   som   ikke   tidligere  var   kjent.   I   Folldal-
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delen  av  vassdraget   er  de   allff fleste  kulturminner   som  er
registrert   funnet  ved  hjelp  av  opplysninger  fra   lokale   infor-
manter.   Det  gjelder   fangstgraver,   kullmiler   og   jernutvinnings-
anlegg.   En  del   fangstgraver   og   en  gravrøys  var   kjent   her   på
forhånd   (Barth,   Streitlien,   Skjølsvold),   de  Øvrige  kultur-
minnene   er   nyregistreringer.   Registreringene   i   1979   ble   en  del
hindret   av  mye  regn.   Kart  over   registierte   områder   i  vassdraget
er  gjengitt   i  bilagene  til   slutt   i  rapporten.
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KULTURMINNER,

I NNLEDN I NG ,

Lov   om   kulturminner   av   9.    juni   1978    (som   nylig   har   avløst   Lov

om   fornminne   av   29.   juni   1951)   danner   utgangspunktet   for   hva
som   i   denne   rapporten   er   datagrunnlaget   for  den   arkeologiske
siden  av   kulturverninteressene   i   Grimsavassdraget.   De   kultur-
minner   som   etter   Lovens   §4   def ineres   som   fredede   faste   forn-
minner   fra   oldtid   og  middalalder   (inntil   år   1537)   er   tatt  med
her.   Det   samme   er   løse   fornminner    (oldsa.ker)   fra   de   samme
tidsrom,   se   §12.   Kulturminner   fra  uviss   tid   eller  minner   fra
senere   tid   som   kan   sies   å  være  av   arkeologisk  art,   er  regi-
stre.rt   på   lik   linje  med   automatisk  fredete   fornminner.   Dette

g].elder   f .eks.   fangstgraver   for   elg,   jernutvinningsplasser  og
kul lm i l er .

A11e   registrerte   kulturminner   er   nærmere   stedfestet  ved  hjelp
av   kartkoordinater   (UTM-systemet)   på   kart   i  målestokk   1:50.000

(M711-serien),   se   anvisninger   nederst   på   kartbladene.   Fangst-
graver  for   rein,   som  tidligere   er  registrert  av   Barth,   har
oppgitt   hans   registreringsnummer   (materialet  vil   senere   bli

publisert   i   sin  helhet   av   Barth).

De  registrerte  kulturminnene  beskrives   i  rapporten   i  hovedsak
i   rekkefølge   fra  Grimsas   kilder   i  vest   til   elvas  utløp   i  Folla
i   Øst.   Minner   langs   sidevassdrag   tas  med   etter   hvor  utløpet   i
Grimsa   er.

Det   er   registrert   kulturminner   på   kartbladene   1519111   lijerkinn
og   151911   Folldal.    I   tiilegg   inngår  mindre   deler   av   nedbør-
feltet   på   kartbladene   1718IV   Otta,17181   Ronda.ne   og   1818    IV

Atnsjøen.   Her   er  det   ikke   kjent   kulturminner.
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P`EGISTRERTE    KULTURMINNER.

Grimsdalen :

Re8.    nr.1. Einsethø 1100-1230   m.o.h.                  1519111.    UTM:234759-

villrein
tvers   over   Einsethø,   fra   bilvegen
mellom   Vegaskilet    (bom)   og   Haver-

dalen   til   bilvegen  gjennom  Grims-
dalen,    i   en   lengde   av   ca.    2750  m.

Annlegget   har  bestått   av   ledegjerder
i   form   av   en   ruse,   som   har   ledet
fram   mot   en   smal   slaktekve  mellom

elva  Veslegrimsa   og   bilvegen.    I
dag   framtrer   anlegget  ved   stolpe-
hull   eller  steinkranser
nvor   stolpene   i   ledegjerdet   har
vært   satt   ned  med   en  avstand  på

gjennomsnittlig   ca.   3  m.    I   alt
er   det   påvist   ca.   1700   slike   stolpe-
fester.   I   noen   av   hullene   er
det   funnet  rester   av  furustokkene
bevart.    Fig.    17.

Over   selve   Einsethø   er   jorddekket
tynt,   med   reinlav   og   dvcrgbjørk
som   dominerende   vcgetasjon.    I
skråningene   langs  Veslegrimsa
og   ned  mot   Tverrgjelbekken   er
det   tett  vegetasjon  av  vier   og
dvergbjørk.   Det  går   reinstrekk
over  Einsethø  akkurat  her  hvor
anlegget   er  plassert.

Tre   fra   5  av   stolperestene   i   anlegget
er   C14-datert:

950±60   e.Kr.    (Pkt.    C   fig.   5-6,    stolpe
1020±90   e.Kr.    (Pkt.    R   fig.        6,    stolpe

1040±90   e.Kr.    (Pkt.   A   fig.        5,    stolpe

1110±50   e.Kr.    (Pkt.    8   fig.   5-6,    stolpe

1190±60   e.Kr.    (Pkt.   C   fig.   5ri,    stolpe

Dateringene  viser   at   fangs-
anlegget   kan  ha  vært   i   bruk

245782
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P`EGISTRERTE    KULTURMINNER.

Grimsdalen :

Re8.    nr.1. Einsethø 1100-1230   m.o.h.                  1519111.    UTM:234759-

villrein
tvers   over   Einsethø,   fra   bilvegen
mellom   Vegaskilet   (bom)   og   Haver-

dalen   til   bilvegen   gjennom   Grims-
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fram  mot   en   smal   slaktekve   mellom
elva   Veslegrimsa   og   bilvegen.    I
dag   framtrer   anlegget  ved   stolpe-
hull   eller  steinkranser
nvor   stolpene   i   ledegjerdet   har
vært   satt   ned  med   en  avstand  på
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er   det   påvist   ca.   1700   slike   stolpe~
fester.   I   noen  av   hullene   er
det   funnet  rester   av  furustokkene
bevart.    Fig.17.

Over   se]ve   Einsethø   er   jorddekket
tynt,   med   reinlav   og   dvergbjørk
som  dominerende   vcgetasjon.    I

skråningene   langs  Veslegrimsa
og   ned  mot   Tverrgjelbekken   er
det   tett  vegetasjon  av  vier   og
dvergbjørk.   Det  går   reinstrekk
over  Einsethø  akkurat   her  hvor
anlegget   er  plassert.

Tre   fra   5   av   stolperestene   i   anlegget
er   C14-datert:

950±60   e.Kr.    (Pkt.    C   fig.   5-6,    stolpe

1020±90   e.Kr.    (Pkt.    R   fig.        6,    stolpe

1040±90   e.Kr.    (Pkt.   A   fig.        5,    stolpe

1110±50   e.Kr.    (Pkt.    8   fig.   5-6,    stolpe

1190±60   e.Kr.    (Pkt.   C   fig.   5ri,   stolpe
Dateringene  viser   at   fangs-
anlegget   kan  ha  vært   i   bruk
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Bat.t,_]7.      ]9r,r,,.
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F£g.    6.    Nor.dr'e   deten   av   fangst-

anLegget   på   Ei,nsethø   med   stoz,per.ekkene

som  vLser.   tnnspur.ten   og   sLakte-

pLassen    (P)    for   jaget   r.ei,n    (pLLene).
D..    bez,i,ggenheten   av   "Tøftom".

Ved   C   og   R.   er.   det;   f.unnet   stoLpe-

r.e,:3ter.   t3om   er   C14-clatert.    Etter.

I!d.v.     Bar.-Lh     19'/'/.
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i  vikingtid  og   tidlig  del   av
m idd e l a l d er en .

Når   det   gjelder   de   nærmere
detaljer  ved   anleggets  ut-
forming,   vises  til   fig.   5
og   6        med   forklaring   og   Barth
1977.

Kilde:    Barth   1977:9-29.

Reg.    nr.    2.          "Tøftom" Vesle rimsa
4-5   hustufter   o rester
av  avfallshau

1120   m.o.h.

1519 I I I  . UTM :  24 67 8 2

ca.    120   m   øst

for   rusen   i  massefangtanlegget

(reg.    nr.1),   mellom   bilvegen

gjennom   Grimsdalen   og   Vesle-

grimsa  er  det   en   liten  dal-
senkning   som   tegner   seg  med
frodig   grønn  gressvegetasjon.
På  to   terrasser  på   sørsiden  av
dalsenkningen   ligger   3-4   hus-
tufter,   på  en  liten  terrasse  på
nordsiden,   en  hustuft,   alle
med   rester   av  vegger   bygd   av
torv.   Nede   i   dals6nkningen   skal
det  være   rester   av   en  opp-
rinnelig  meget   stor   avfallshaug,
som   særlig   har   inneholdt   reins-
dyrknokler.    Fig.   5-8,18-21.

Tuf t   1 (A-B)    tegner   seg   med   0,3-0,5
m   høye   torvvegger.   Den  måler  ut-
vendig   ca.   17x7-8  m.   Den  består

av   to   rom   5,6x4,65   m   og    6,3x5   m

innvendig  målt.    I   mellom  veggene
er  det   et  0,9  m  bredt   åpent  parti.
Muligens   er  det   riktig   å  opp-
fatte  dette  som  to  tuf ter  lagt  ved
siden   av   hverandre.   Omrisset   av
tuften(e)   er  nokså  uregelmessig
og   utflytende.   Begge   rom  har   åpning



FLg.    7.    "T¢f.torn"    Ved   ELnseth¢,    tuf.tl    (A-B),med   r.ester   av

tor.vbygåe   v.egger..    Her.   har.    det   vær't   to   hus    L3l,1,ei.    et;i;    hius    .i7in-

dett   L   to   r.om.    Ski,sse,   ut;ar.bei,det   av   EgLZ,   Mi,kkel,{3cn,    r.en-

tegnet   av   Magne   Vatneødegår.d.



FLg.    8.    "'l'ØfLom"   Ved   Ei,nseth¢,    tuf.t    11    (A-B).    med   rester.   av

to   hus   med   tor.vbygde   vegger..    Tuft   A   har   r.ester.   av   et   LZ,dsted

L   den   Lnner.ste   dezen.    Den   gamz,e   kj¢r.evei,en   gjennom   C;ir.tms-

dal,en   går.   tangs   s¢r'sLderi   av    buftene,    en   stt   går`   i,nn   meL1,om

dem.    SkLsse,   utar.beLdet   av   Eg£t   MLkketsen,   r.erLteqnet;   av

Magne   Vatrieødegår.d.
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mot   nord.   En   trekullprøve   fra
tuft   1   har  gitt  dateringen
1000±60    e.Kr.     (Barth   1977:29).

Tuft    11   A-B. Edv.    Barth    (1977)

har  oppfattet  dette   som  6n  tuft
med  målene   18x6   m.    Snarere   er

det  her   spor  av  to   tufter.   I
mellom  disse   går   det   en   sti
som  tar   av   fra  kjerreveien   i
sørkant   av   tuftene.   Retningen

på   tuftene   er   noe   forskjellig.
Tuft   11   A   framtrer   som   en   rundet
rektangulær   forsenkning  med
veggvoller   omkring,   ca.    60   cm
høye,   mest  markert  mot   nord

(delvis  naturlig  voll?),   s.vært
uklar     mot   Øst   og   sør.   Tufta
måler   innvendig   5,6x3,6  m.    I
vestenden  av  tuf ta   er  det  et
ildsted:   en  steinkrets   med   tre-
kull   innenfor.   Et  prøvestikk
inne   i   tufta  viste  kullholdig
j ord . Tuft      118   har   klart
markerte  veggvoller  mot   nord
og   vest,   i   sør   og   Øst   går  veggene
mer   i   ett  med   terrenget  omkring.
Veggvollene   er   30-40   cm   høye.
Innvendig  måler   tufta   4,7x3,6  m.
Det   er   en  åpning   i   NV-hjørnet.
En  trekullprøve   fra   "tuft   11"
er   C14-datert   til   570±80   e.Kr.

(Barth   1.c.).

Tuft   111   er   den  best   bevarte
tufta.   Den  ligger   inn  til   en
bergvegg.   Tufta   er   tilnærmet
rektangulær,   med   30-70   cm   høye,

noen  uregelmessige   torvvegger.
Innvendig   måier   den   4,lx2-2,2   m,
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utvendig   5,8x4   m.   Torvveggene

er   særlig   kraftig  markert   inn
mot   bergveggen.    Fig.    20-21.

Nord   for   tuft   118   ligger   rester
av  avfallshau Et   trestykke
herfra   er   C14-datert   700±120   e.Kr.,

en   reinsdyrknokkel   til   1150±80   e.Kr.

Stedet   er  blant   bygdefolk  blitt
kalt   Tøftom.    I   annen   halvdel
av   1800-tallet   ble  det   her

gravd   opp   store  mengder   dyre-
knokler   som  ble   kjørt   ned   til
Dovre   og   solgt   til   en  bein-
melfabrikk   i   Bergen   (Barth   1977:9,

Grimsta.d   1948:171).    Den   gangen

ble  det   funnet   "mengdevis   av
heiner   som  var   så   slitne  at  dei
var   heilt  uthola  på  midten"
(G-.^ imstad    1. c . )  .

Til   Universitetets  Oldsaksamling
kom   det   i   1922   fra   de   Sandvigske
samlinger   i   Lillehammer   noen
funn   som  var   oppgitt   funnet
"i   Grimsdalen"    (C   23003).   Det

var   en   flåkniv   av   bein   (R   450)
og   et  vinkelformet  beinstykke
(fig.      19).    2   pilespisser   og
en  "stor  pig"   ble  også  funnet,
men  er   nå   ikke  katalogisert
sammen  med   beinsakene.   Muligens

er   de   blandet   sammen  med  grav-
funnet   fra   Kongsvoll,   som   kom
fra  Maihaugen   til   Oldsa.ksamlingen
samtidig    (se   Hougen   1947:fig.    52).

Disse   funnene   skriver   seg   fra
vikingtid,   altså   samtidig  med
"Tøftom".   Det   at  hornredskaper   er
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bevart   og   opplysningene   om   at
det   ble   kjørt   Store  mengder   dyrek]iokler
fra   "Tøf tom"   i  'annen   halvdel
av   1800-tallet,   taler   for   at
de   nevnte   funnene   sannsynligvis
må   skrive   seg   fra  nettopp  dette
stedet.   Bryner,   flåkniv   og   pile~
spisser   er   redskaper   som  har
hørt  med   i   den   aktiviteten   som
har   foregått  ved   og   omkring
massefangstanlegget   like  ved.
Det  må   altså  være   en   klart
sammenheng   mellom   dette   og

tuftene ,
Kilde:    Barth   1977.

Reg.    nr.    3.         Einsethø Tverr elet
1100    m®o,h.

E?_n_g_S_tgrav   for  _rg_i_n±  med   lede-

8j erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    396.

Reg.   nr.   4.         N   for   møtet   Tverr

1519111.     UTM:245766

elbekken-          1519111.    UTM:257789

¥_QS_|_eg_ri_p_s±±   1010   m.o.h.

5  reiste  steinheller 1an8s
vestre  kant   av  kjerrevei.   S
for   en   inngjerdet,   gammel   seter-
kve   på   ø-siden   av   Grimsa.
Steinene  er   f late  av  varierende
form,    ca.    50-60   cm   høye.   Av-

standen  mellom   dem   er   ca.12,
16,   60   og   6   m.    Trolig   markerer
steinene  den  gamle   ferdselsveien
mellom  Dovre   og   Folldal   og

stedet  der  den  har  krysset   elva
Grimsa,

Reg.   nr.    5.         Falkh ttkollen ca.1385   m.o.h.1519III.    UTM:228818

Fall(efangerhytte,   rund.
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Ved   undersøkelser   av   Edvard
Barth  ble  det   funnet   store
mengder   never   og   noen
trerester.   Neveren   er   C14-
datert   til   1540±90   e.Kr.

(kalibrert) .
Kilde:    Barth   1975,1980   og

muntlige   opplysninger.

Reg.   nr.    6.         SV   for   Storber

m.o,h.

Rester   av  hustuf t

ca.    970

på   N-siden

1519111.     UTM:306813

av   veien   gjennom   Grimsdalen,

delvis   Ødelagt   av  veiskråningen
i   S.    Stedet   ligger   ca.    230   m

VNV   for   bro   over   Grimsa.   Tufta

er   noe   inngravd   i   bakken  mot
N.    Den   måler   ca.    4,5x6   m.    Mot

ø   er  det   en   lav   steinmur,   ca.
1   m   bred,   med   åpning   i   Nø-hjørnet.
I  V  er  det   tett   einerkratt  og
derfor   e.r   tufta  uklart  markert
her.   Terrenget   skrår   oppover   bak
tufta.    Ca.    60   m  mot   VNV,    langs

veistråningen  ble  det  påvist
ru s tklumper .

Reg.    nr.    7.         "Pondervan

Rester
ca.    960   m.o.h.    15.19111.    UTM:3l?8l?

av  hustuft, på  N-siden  av
veien  gjennom  Grimsdalen,   SSV  for
toppen  av  Storberget.   Utbedring  av
veien  i   1968  har  skåret  vekk  litt
av  tufta.   Den  er  rektangulær  med   5-10
cm  høye   jordvoller  og  måler  ca.   4   x   6  m.
På  folkemunnen  heter  det  at  Pondervangen
har  vært  en  slags  markedsplass,  hvor  folk
møttes   fra  øst  og  vest   (se   s.   65-66) .
Tufta  ble  ikke  påvist  ved  registreringene  i   1979.
Kilder:   Kleiven   1923:334,   Barth   1977:28.
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Reg.    nr.    8.          Gravhø   NV,    ca.1280   m.o.h.

r`angstgrav   for   r£±jjL  med
ledegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    404.

Reg.    nr.    9.

Re8.    nr.

Re8.    nr.

Gravhø   NV ca.     1280   m.o.h.

Fangstgrav   for   rein,   med
ledegjerder.   Graven   er   C14-
datert   til   1515±95   e.Kr.

(kalibrert) .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    392.

10.       Gravhø   NV ca.    1280   m.o.h.

Fangstgrav   for   rein,   med
ledegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    393.

11.       Gravhø

Reg.    nr.12.

Reg.    nr.13.

Reg.    nr.    14.

!!]L   Ca.    1285   m.o.h.
2   fangstgraver  £p±_.i£±p±  med
l edegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    389-90.

Gravhø   NV,    ca.    1285   m.o.h.

3bo astiller  ved  reins-
gravene   nr.    389-90   (reg.nr.
11).

Kilde:    Edv.    Barth.

Gravhø   NV ca.    1300   m.o.h.

_F_±ng__S_t__gra=v_   _f_or    rein__,    med

l edegj erder .
Kilde:    Edv.   Barth,   nr.    391.

Gravhø   NV

15bo

ca.1300   m.o.h.

astiller  ved  reins-
grav   nr.    391    (reg.   nr.13).
Kilde:    Edv.    Barth.

Reg.    nr.    15.       Gravhø   NV,    ca.    1300   m.o.h.

1519111.     UTM:319803

1519111.     UTM:320802

1519111.     UTM:321802

1519111.     UTM:321799

1519111.     UTM:321799

1519111.     UTM:321800

1519111.     UTM:321800

1519111.    UTM:330809
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2  _1-z±ng_stgravcr_  _fQr__ ±j2iL   med

ledegjerder.   Den   ene   (nr.    394)
er   C14-datert   til   1305±65   e.Kr.

(kalibrert).   Nr.    4031igger   i
T-stien,
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    394,403.

Re8.    nr.    16.

Re8.    nr.17.

Reg.    nr.    18.

S   f or   8 ardsætri Ca.

940   m.o,h.

Fangstgrav   for  rein,   uten
l edegj erder .

Sø   for   Grimsdalsh tta,   940-
960   m,o,h.

2   fangstgraver   for   rein,   uten
ledegjerder,   på   en   terrasse-
kant  mellom   Tverråi   og   veien
til   Grimsdalshytta„   Den   ene

graven  er  relativt  tydelig,
fylt  med   skrap,   den  andre   er
svært   grunn.   Det   skal   ha
vært  flere  reinsgraver  her.

Ø   for   Grimsdalsh
m®o,h.

4  hustuf ter

1519111.    UTM:336842

1519111.    UTM:340844

960-980       1519111.    UTM:347846

på   terrasser  N
1.or   løa   ved   Talleråskvea:

Tuft   1' på   den  V-1ige   delen
av  gressbevokst   flate,   ca.
150  m   N   for   løa  ved   Tallerås-
kvea.   Den  er   orientert   N-S  og
framtrer   som   en  rektangulær
forhøyning   i   terrenget,  med
steiner   synlige   langs   ka.ntene
og   noen   innenfor.   Den   er   gress-
bevokst.   Tufta  måler   ca.    4,5x7
m.   Prøvestikk   inne   i   tufta:
brun   sand   og   grus.   Trolig   funda-
ment   for   en   tømmerbygning.



-   2./   -

Tuft    11 14   m   NNø   for   tuft    1,

noe   høyere   opp  på   flaten,   på
en  mindre   flate.   Mot   V   og   N

er  det   svakt  markerte  veggvollcr,
ca.    70   cm   brede   og   ca.15   cm

høye,   av   stein,   med   gressbevoksning.
Mot   S,   hvor   det   er   einerkratt
markeres  veggene   av   steiner,
mot   Ø   er   tufta   åpen.   Den  måler
ca.   4   x   4   m.   Prøvestikk   i   tufta:
torv   og   brun   jord.

Tuft    111 ca.    85  m   Nø   for   tuft
11,   på   en   svakt   markert   terra.sse
N   for   gress-sletta.   Tufta.  består
av   en  rekke   av   bruddstein  mot
S,   mens   den  er   noe   inngravd   i
bakl(en   mot   N.    Den   måler   4,2x5,6   m.

Den   er   kraftig   overvokst  med
einer.

Tuf t   IV 1igger   15   m   lenger   ø,

på  en   liten  flate,   delvis  gravd
inn   i   skråningen.   Tufta   tegner
seg  ved   opplagte   steiner  mot   S
og  V,   ellers   som   en   svak,   rektangu-
lær   forhøyning.   Den  måler   4,2x5,6  m.

Midt   i  tufta  er  det  en  større
samling   steiner,   muligens   rester
etter  et   ildsted.
Kilde:    Bjørn   Hougen   1947:218.

(Hougen   tolker   tuf tene   som   spor
6tter  nedlagte   setre).

Reg.   nr.    19.      ø   for   Grimsdalsh tta,    960-                 1.519111.    UTM:343846-

980   m,o,h.

|9_   f_an_g__st_graver___ for   _r_e_i_±±   av

den  nedgravde   typen,   uten  lede-

gjerder.   De   ligger  på  rekke

parallelt  med  dalsiden,   del-

351844
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vis   på   en  gressbcvokst   terrasse
ca.    150   m   N   for   løe   ved   Tallerås-

kvea   (6   stk.),   delvis   i   bjørke-
skog   V            (7   stk.)    og   ø   (7   stk.)

for  denne,   over   en   strekning

på   8-900   m.   Fangstgravene   er
ovale   eller   tilnærmet  rektangu-
lære  på  overflaten  og   i   bunnen,
alle  med  mer   eller  mindre
kra.ftige   voller   omkring.   Gravene

på   gressletta   er  grunne   (dybde
0,25-0,55   m)    og   svakt   markerte.

Iier   kan  det   ha  vært   flere.   Dc
har   en  ytre   diam.   på  vel
5   m   og   en   indre   diam.   på   2,0-

2,8   m.    -Edv.    Barth(1977a)    opp-

gir   at  det   skal   ligge   en
rekke  med   ca.   30   fangstgraver
her,   men  da   kan  han  ha   regnet
med   også   reg.nr.    20.   Det   kan

imidlertid  f innes  f lere
graver   her   enn  det  vi   har
registrert   i   1979.    -   I   1972
undersøkte   Barth   en   av   gravene

ø   for   gress-sletta.   Det   ble
funnet  tre-  og  kullrester
som   kunne   antyde   hjørnene   av
et   rammeverk   (1engde   ca.1,8
m).   Trerestene   er   C14-datert
til    1075±95   e.Kr.    (Barth   1979a:

3,    fig.    2.Barth   1979b).

Reg.   nr.    20.      V   for   Talleråskvea,   ca.    940

m.o,h.

5   fangstgraver   for  rein  av
den  ovale,   nedgravde   typen.
Gravene   ligger   i   rekke,   på   en
lav  brink  parallelt  med
Grimsa.

1519111.    UTM:343844-

345843
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Reg.    nr.     21.

Reg.    nr.    22.

Reg.    nr.    23.

Talleråskvea   Ø   for   Grimsdals-      1519111.    UTM:345844

h_ytf_a__,    ca.     940   m.o.h.

Gravhau ernalderen
ca.    13   m   NV   for   utløe  N   for

Talleråskvea,   på   en  grusrygg.
Haugen   er   rund,   bygd   av   grus
og   sand,   med   diam.    ca.    8   m,

høyde   0,5-0,75   m.    I   midten

er  det   et  stort  dypt  krater
(ca.    3,5x3xl   m).   Fig.    32.
Kilde:    Slomann   1970.

Talleråskvea  u.   8 årdsetrene
(54/2),    ca.    930   m.o.h.

Gravfunn  fra  vikin (900-

1519111.     UTM:ca.345844

tallet),    (C   26206   a-g):

a)   Tveegget   sverd   av   jern   (vik.sverd,   fig.112)
b)    6   pilespisser   av   jern   (R539)
c)   Pilespiss   av   jern.
d-e)    2   pilespisser   av   jern   (R551)
f)    Kniv   av   jern   (R405)

8)   Spiker.
Funnet   under   f lat  mark  ved

pløying   i   1935   på   Tallerås-
kvea   som   ligger   mellom   gravhaugene
reg.nr.    21   og   23.   Fig.    32-33.

øSø   f or   8 årdsetrene/Grims-
dalshytta,   ca.    920   m.o.h.
Gravfelt  med   4   bevarte rav-

1519111.     UTM:     343843-

348841

hauger   fra   jernalderen.   De
ligger  ved   endene   av   en  nesten
halvkretsformet  grusrygg
("Langhaug"),   like   NNø   for
møtet  mellom   Tverråi   og   Grimsa,
med   bratt   fall   mot   elva.   Fig.   30-31.

!±_±±±gj   ligger   lengst   i  V   og
45  m   S  for  bilvegen,   nær   terrasse-
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kanten  mot   Grimsa.   Det   er   en

klart  markert   rundha.ug   med
fotgrøft   omkring,   bygd   av
sand,   grus   og   småstein.   Diam.

11-11,5   m,    høyde    1,3   m.    Et

krater   med   diam.   ca.    5   m   helt
til .bunnen  av   graven   er  nå
igjenfylt  med   tilkjørt  masse.

Haug    2,    ca.    65   m   SSØ   for   haug   1,

helt  ute   på   kanten  av   skråning
ned  mot   Grimsa.   Det   er   en   klart
markert   rundhaug   bygd   av  grus
og   småstein.    Diam.    ca.    10   m,

høyde   ca.    0,7   m.    En   sjakt,    5-6   m

vid,   fører   inn   i  haugen  fra
siden®

|lau.g   3   ligger   ved   ø-enden   av
"Langhaug",   4-500   m   fra   haugene

1   og   2,   ca.1o   m   S   for   veien

gjennom   Grimsdalen.   Det   er   en
stor   f int  markert  rundhaug  med
fotgrøft,   bygd   av   sand   og

grus.    Diam.10-10,5   m,    høyde
1,6   m.   Et   ca.    4   m  vidt   krater

i   toppen  av  haugen  er  nå  fylt
igjen  med   tilkjørt  ma.sse.

_H_9_±_g____4_    1igger    ca.     16    m    ø    for

haug   3,1angs   N-siden   delvis
skåret   av        vegen   gjennom   Grims-
dalen.   Det   er   en   temmelig
uregelmessig   rundhaug,   bygd
av   sand   og   grus.    Diam.    9,5   m,

høyde   ca.    0,9   m.    En   sjakt   gjennom

haugen   (ikke  gravd  helt   til
bunns?)   er   nå   fylt   igjen  med
tilkjørt  masse.

På  de   4   haugene   er   det   satt
opp   treskilt  merket:   "Gravhaug
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frå   vikingtida   -Freda".

En  f emte   gravhaug   i   dette

gravfeltet   like  N   for   haug   1,
på   N-siden   av   Grimsdalsveien
ble   helt   fjernet   i   1947  ved
utbedring   av  daværende  vei.
Her   er  det  nå   et   større  grustak.
Kilder:    Hougen   1937,1947,    Skjølsvold

1967a,    Slomann   1970.

Reg.   nr.    24.      Tverrbekksætri-Mesætri Ca, 151911.     UTM:389845

980   m.o.h.     Fig.16.

3_  _£qngstgra_v_e_r_  _f_9_r_ =j2jj2   uten

ledegjerder.   Den  V-1igste

graven   ligger   ca.1,1   km   SV
for  veisving   opp   til  Mesætri,
ca.   80  m   S   for   sti   derfra.
Området   er   åpent,   med   bare   spredte
bj ørketrær .
1)   Fangstgrav  med   kraftige,   brede

voller   omkrin.g.   Veggene   har
vært   oppbygd   av   steiner,   men
er   nå   temmelig   sammenrast.
Kraf tig     overgrodd   og   stor
bjørk   i  midten.   Indre   diam.
2'8   m.

2)    Fangstgrav   ca.    140   m   lenger   NØ,

ca.    25  m   SSø   for   stien,   av
samme   type   som   foregående.
Gjenvokst   og   stort   bjørketre
i   grava.    Indre   diam.   3,3   m,

gravens   lengde   2,5   m,   dybde
1,1    m.

3)   Fangstgrav   ca.    35  m   lenger   ø,

gravd   ned   i   bakken   og  med   vide
voller   omkring.   Temmelig   sammen-

rast  og  dekket   av   einer   i
bunnen.    Indre   diam.    2,9   m,
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dybde   ca.    1   m.

Gravhø-Haverda l en :

Reg.    nr.    25.       Hornsjøen,    ca.    1300   m.o.h.

Fapgs_t_g_rav __f_or   _r_e_i_n   med

l edegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    368.

Reg.    nr.    26.       Hornsjøen,    ca.    1300   m.o.h.

Fangstgrav   for   rein  med
ledegjerder.   Den   er   C14-
datert   til   1305±75   e.Kr.

(kal ibrert) .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    369.

Re8.    nr. 27.       Sto.rvassber

Reg.    nr.    28.

Re8.    nr.

1519111.     UTM:294776

1519111.    UTM:294776

ca.1320   m.o.h.1519III.    UTM:314773

2   fangstgraver`  for   rein  med   lede-

8j erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    366-7.

Haverdalen,    ca.    1060   m.o.h.              1519111.    UTM:334766

Hu s tu f t ' på   en   liten  høyde-
rygg  der  veien  til  Haverdals-
sætri   kommer   ned   til   Haverdalsåi.
Tufta   er   rektangulær,1agt   opp
av   steiner   som   i  V  og   N   tegner
seg   tydelig   som   ca.    1  m   brede
og   inntil   0,7   m   høye  murer.   De
to   andre  veggene   er  mindre
markerte.   Den  er  orientert  parallelt
med   elva   og   måler   4x4,6   m.    Inn-
vendig   er  den  kraftig  overgrodd
av  einerkratt.

29.      Haverdalen ca.1060   m.o.h.              1519111.    UTM:336767

Fangstgrav  for  rein  uten
l edegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    365.
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Re8.    nr. 30.      Haverdalen

Gravrø sfra
ca.    1090   m.o.h.

ernalderen
1519111.     UTM:335770

ca.    400   m  VSV   for   "Steinhusene"    i
rlaverdalen   (reg.   nr.   33),   helt
inntil   T-merket   sti   (gammel
ferdselsvei),   oppe   i   en
skråning   med  mange   ansamlinger
av   stein.   Like   i   SSV   er   det   et
lite  tjern.   Gravrøysa   er   rund,
bygd   av   stcin,   diam.    ca.    6,5
m,    høyde   ca.1,0   m.    I   midten

er   det   et  krater,   ca.   l,5x2,3  m
som   trolig   går   helt   til   bunns
av   røysa.
Kilde:   Arne   Skjølsvold   1967b.

Reg.    nr.    31.      Haverdalen ca.    1060   m.o.h.

F_?i}g_s_tgrav___f_g_r   _re_i_p   uten    lede-

8j erder .
Kilde:    Edv.Barth,    nr.    364.

Reg.    nr.    32.       Ilaverdalen

1519111.     UTM:337770

ca.1060    m.o.h.               1519Tll`.    U'rM:338770

G_r_avrøys    (_?__2__,_    i    den    S-1ige   de]en

av   en  flate   langs   Haverdalsåi,
ca..    21   m   VNV   for   elva.    Røysa   er

rund,   bygd  av   ett  til   to   lag
stein,   diam.1,5   m,    høyde   0,25   m.

Reg.   nr.   33.      "Steinhusene"   i   Haverdalen 1519111.     UTM:338771

ca.1050   m.o.h.    Fig.    9-10,    22-23.

4   hustufter.    ca.    1200-1300   m

SV   for   Harverdalssætri,   kloss
i   seterveien,   på   en  gress-
slette  på  V-siden   av   Haverdalsåi.
Veggene   er   bygd   av   stein   som
nå   er   bevart   i   50-70   cm   høyde.

Hu_5_  _±_,    hovedhuset   måler   ca.    3x
15  m   og   6r   oppdelt   i   3   rom,

alle  med   åpning   mot   Sø.   Det
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o-8 +ø

Fi,g.    9.    Kar.tskLsse   over.   steLnhusene   i,

Ilavcr.daz,en    (r.eg.nr..    33)  ,   utar.betdet

av   Edv.    Bar.th   1967.    iius   nr..    5   er.   nå

f.jer.net,   Ved   vei.arktegg.    Li,njene   angtr.
derL   gamLe   seter.ve£en   fr.a   Haver.dats-

sætr.L,   over.   Storwassber.get   ttl,   Dovr.e-

by g da .
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midtre   rommet   har   et   ca.    i   m2
stort,   oppmurt   ildsted  midt

på   gulvet,   og   langs   veggene   er
det   40-50   cm   brede   paller   av
stein   (Barth   1977:    fig.    35).

Edv.   Barth   og   Arne   Skjølsvold
undersøkte   i   1967   det  meste   av
det   15-20   cm   tykke   kulturlaget
i   dette   rommet.   Her   ble   det
funnet  deler   av   klebergryte,   et
brynefragment,   mye   saubein   og
trekull.    I   rommet   ved   siden   av
mot   Nø   er   det   også   et   ildsted.
Det   er   ikke  paller   i   dette   og
det   SV-1igste   rommet.   Trifta.   er

delvis  dekket   av   tett   einer-
vegetasj on .

Hus2 mindre,   rektangulær  tuft
med   åpning    (dør)   mot   Sø.    En   halv

delemur   på   ene   siden   innvendig.
Tufta   ersterkt  overgrodd  a.v   einer-
vegetasj on .

EuS_____3+   1itt   større   tuft   enn   fore-

gående,   med   dør   mot   Sø.   En  mur
deler  huset   delvis   i   to,   med

paller   langs  veggene   i  det   indre
rommet.   Der   er   det   også   en   ca.
60   cm   høy  mur   eller   "bord".   Sterkt
overgrodd  av   einer.

Hus 4,   mindre   enn  de f oregående ,
på  V-siden  av   seterveien.   Det   er
delvis   inngravd   i   jordbakken  mot
NV.    Innvendig  måler   tufta   ca.
3x4   m,

En  femte   tuft  har   ligget  noe
lenger   mot   NØ.   Den   ble   f].ernet

ved   anlegg   av   ny  vei   i   1971.   Huset
var   bygd   inntil   en   stor   stein-
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2ØØØ   ste,.nmurer

ææ" lldsted

Z%   Paller av  stein

•#t Steinblokk

Fi,g.10.     Gr.urLnptan    o'i)er.    8t;{>!.,7i.-

husene    L       Haver.dateri,    (-r'et.1.Il-i`.
r33)  ,    utar.be,i,clet    au    Ei~1V.     BLir'1,h

1967.     Det    rrie`st,c    ai`)     'K.`u`it,ui.~

Laget    Lnne    +,    d"   ini,dr[.e    \!jtj,l,t>.r't

av    hus    1    bLe    undep`c3¢li`b    .scim,rrie,

år..    Renbegni,ng    ved   Magine

V a tn e ¢ de q år. d .
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blokk   og  målte   innvendig   ca.    l,5x
2m.

Kilde:    Skjølsvold   1967b,    Barth   1977:54-55.

Re8.    nr.

Gravhø :

34.      Haverdalssætri ca.1040   m.o.h.1519III.    UTM:349783

2_  fa_p_g_stgraver   for   re_i_p   uten

ledegjerder.   De   ligger   inne   på
setervollen.
Kilde:Edv.    Barth,    nr.    362-3.

Reg.    nr.    35.       Gravhø,    ca.    1400   m.o.h.

Randl istøks   av  bronse fra
1519111.

bronsealderens   1.   peri.ode

(C27951).    Den   skal   være
funnet  på   "nordre   side"   av
Gravhø,   "iblandt   stener",
10.    sept.1946   av   Ole   Skrugsta.d,

Dovre.    Edv.    Barth    (1977:54)

opplyser   at   øksen   skal   være   funnet
like  ved   siden   av   "Storgraven"

(reg.    nr.    36).     Fig.14.

Reg.    nr.    36.       "Stor raven" Gravhø ca.12601519111.     UTM:324786

In , o . h .

i¥±ssgfangsta_p_leg_g    for   y_i__±_|__=

±j2±pi  Ligger  på   en  terrasse
langs   siden   av   Gravhø.,   ca.
750   m   NV   for   utløpet   av
Storvatnet   (fig.  ii,25).Det   be-
står  av   en  steinoppbygd,   til-
nærmet     rektangulær   innhegning,
ca.19   m   lang   og   ca.    3   m   bred,

med   1,1-1,8   m   høye   og    1,5-2   m

tykke   murer.   Det   er   en   1,5   m
bred   åpning   på   S-siden.    I   den
ene   enden  er  det  en  liten  fjell-
knaus   som  danner   et   naturlig
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10       2U      3()      40

L__.. -L-_i_-
Ekvidistanse   ca      2   m

c   o       Båqes(iller

•+.71.7£    Varderekker

---     Dyrestier

-   jaqe,  re,n
_   Ledegle:€e!ie,n

Ur

Fi,g.11.    Kar't   over.   fangstanteggene   for'

vLLZ,r.eLn   på   Gr.avh¢.    Var.der.ekl<er'   på   to

sLder'   av   r.eLnst-r.el<ket   har.   tedet   dyr'a

tnrL   mot   st;einbåsen    ("Stor.gr.aven")  ,

(r.eg.nr..     36).    Enl<Le    steLnbygde

r.ei,nsgr.aver   og   bogasti,1,l,er.   tLgger.

i,    LrLnLØpet    og   på    si,clen   av   arLZ,eggcb

(r.C3g.nr'.     :37-41).     F:tt;er.    Edv.    Bar.th    |9r/r/.
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hopp   på   ca.1,3   m's   høyde

ned   i   innhegningen   ("Storgraven").
Selve   tilløpet   er   hellelagt
som   en   låvebro.    På   begge   sider

av   innløpet   til   Storgraven  går
det   ledegjerder   som   danner   en
ruseform.   De   består   dels   av
kantstilte   steinheller,   dels
varder   eller   steinhauger   (stolpc-
1-ester?),    som   står   med    2-4   m's

mcllomrom.   Det   ene   ledegjerdet   er

vel   300   m   langt,   det   andre   om-

trent   halve   denne   lcngden.   -
Reinstrekk  med  markerte   dyre-
stier   går  mot   Storgraven,   og   i
innløpet   ligger   også  vanlige
fangstgraver   for   rein  og   boga-
stiller   (reg.    nr.    37-41).

Kilde:    Barth   1977:49-54.

Reg.    nr.    37.       "Stor raven" Gravhø
1260    m®o,h.

4bo astiller

ca.                      1519IJI.     UTM:324786

1ike   ved   dyre-
tråkket,    50,    65,    80   og   90   m   fra

Storgraven    (innhegningen),    fig.11,    26.

Den   ø-ligste   er   ca.    4   m   bred   og

1   m   høy   og   ligger   i   kanten   av
steinura.   Den  V-ligste   er   ca.
2   m   bred   og   har   lave   murer.

Kilde:    Barth   1977:52.

Reg.    nr.    38.       Gravhø SV,    ca.    1290   m.o.h.

_E±p=_g_s__t_grav    for    rei_n_,    med

ledegjerder.   Fig.11.

Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    383.

Reg.    nr.    39.       Gravhø

1519111.     UTM:324788

SV,    ca.1270-1290   m.o.h.1519111.    UTM:325788

2bo astiller ved   fangst-
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grtivcme   nr.    382   og    383    (fig.     ii   ).
Kilde:    Barth   1977.

Reg.    nr.    40.       Gravhø   SV ca.    1270   m.o.h.

v'er   for   rein,   med
1edegjerder.     Fig.11,    28.

Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    381-2.

Reg.    nr.    41.       Gravhø   SV ca.1270   m.o.h.

2   fangstg_rav_er   f.or_   r_e_ipL,   med

ledegjerder.     Fig.11.

Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    384-5.

Reg.    nr.    42.       Gravhø SV,    ca.1280   m.o.h.

1519111.    UTM:326788

1519111.    UTM:326787

ls19III.    UTM:327790

P_ang stgi=±_y__ _f_gr__   _i_e_i_p±   med

ledegjerder,   blant  de   best
bevarte   i   Rondane-området.  Fig.   29.
Kilde:    Edv.   Barth,   nr.    380.

Reg.    nr.    43.       Gravhø   SV ca.1260   m.o.h.

Fangstgrav   for   reiii__,_   med

ledegjerder,   blant   de  best
t)evarte   i   Rondane-området.
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    379.

Reg.    nr.    44.       Gravhø   SV ca.1245   m.o.h.

.F_a_p_g stgrav    for___r_9±±_2__   med

ledegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    378.

Reg.    nr.    45.       Gravhø   SV,    ca.1190   m.o.h.

Fangstgra.v   for   rein,   med
l edegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    377.

Reg.   nr.    46.      Gravbekkdalen,   Gr

1170   m.o.h.   Fig.12   og   27.

Steinbu

1519111.    UTM:329790

1.519111.     UTM:329789

1519111.    UTM:330787

ca.        ls19III.    UTM:329786

i   skråningen  S  for
fangstgravene   nr.   377-9   og   ca.
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150   m   N   for   Gravbekken.    Bua   er

bygd   av   flate   steiner,   tilnærmet
kvadratisk,   men  med   rundete
hjørner,    særlig   mot   V.   Den   ligger
bygd   inn   i   bakken  mot   N.    I   ø   er
det   en   ca.    80   cm   bred   døråpning.

Murene   er   0,9-1   m   brede   og   1,3-

1,8   m   høye.    Bua   måler   utvendig

ca.    4,3x5,O   m,    innvendig    2,2x2,3

m.    På   innsiden   av   muren   i   SV   og

N   er   det   små   "kamre".    -Svært
få   steiner   er   rast   ned   fra  murene,
innvendig   er   det  mest   gress   og
urter,   bare   enkelte  mindre
steiner.   En  del   av   jorda/torven
innvendig   kan   skrive   seg   fra   et
torvtak.   -Ved  prøvestikk   inne   i
bua   ble   det   påvist   et   ca.    15   cm
tykt   svart,   fett  kulturlag  med
masser   av   trekull.

NOE_-_-±  Q
Fi,g.12.1'`Zan    av

r.est,e,r.   av   stetn-
bu   L   Gr.avbekk-

dat en .

Kilde:    Grimstad   1948:171,    Skjølsvo]d

1967b .

Reg.    nr.    47.       Gravhø   SV ca.1290   m.o.h.

Fangstg_rav   for   rein_,   med

l edegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    376.

Reg.    nr.    48.       Gravhø   SV ca.1255   m.o.h.

Fangstgrav       for   r£jpt  med
ledegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    375.

Reg.    nr.    49.      Gravhø SV,    ca.1230   m.o.h.

Fangstg_rav    _for    r_=f2__±_T}_±   med

l edegj erder .
Kilde:    Edv.   Barth,   nr.    374.

Reg.    nr.    50.       Gravhø   SV ca.1220   m.o.h.

1519111.     UTM:331792

1519111.     UTM:333791

1519111.     UTM:334790

1519111.    UTM:336790
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4_f__an__gs_tgra¥_e__r   _for   rein_,   med

ledegjerder.   Den   ene   (nr.    372)

er   C14-datert   til   1405±45   e.Kr.

(kalibrert) .
Kilde:    Edv.    Barth,    nr..370-373.

Reg.    nr.    5].       llaverdalen,    ca.1020   m.o.h.

2____fa_n_gstgra_ver    for    _r_g_i_p,    uten

l cdegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    360-1.

Reg.   nr.    52.      Haverdalen ca.    1000-1020

m,o.h.

6   forsenkninger/fangstgraver?
ca.    500   m   VNV   for   der   T-

merket   sti   Grimsdalshytta-
Dørålseter   krysser   Haverdalsåi,
ca.    400   m   NNV   for   dette   v{ide-

stedet   og   herfra   ca.   300  m
VSV-over   la.ngs   utydelig   sti.
De   6   forsenkningene   er   gruppert
to   og   to.   To   av   dem   er   åpen-
bart   fangstgraver,   mens   de
fire   andre,   som   er   størrc   og
svært  ureglemessige, er  mer
tvilsomme   som   dyregraver.   De

er   ca.    4   m   lange   og   over   2   m

dype.   Det   er   tett  bjøikeskog
i   området.

Reg.    nr.       53.    Gravhøtan ca.    960-1020

m.o®h.

5   fangstgra.ver   for   rein,
derav   1   med   og   4   uten   lede-

gj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,    nr.    561-565.

151911.[.     UTM:359787

151911.        UTM:403792

151911.    UTM:422810-

425808
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G r i m s tJ {i J  c n :

Reg.    nr.    54.      N   for   Storkrin ca.    880-

900   m,o,h.
"Steinring"   (ikke   funnet).

Kilde:    Edv.    Barth.

Reg.    nr.    55. Nø   for   Storkrin
Flatehu iles

151911.     UTM:45?80?

ca.880m.o.hl519II.    UTM:ca.47481{)

iss   av  hvit
kvartsitt   (C34792),   trolig
fra   bronsealder,   funnet   i   1977
oppe   i   dagen  blant   småstein
nær   en  lite  beferdet   sti   S  for
Grimsa   og   Sø   for   Stakstosætri.   Fig.15.

Kilde:    Barth   1979a.

Reg.   nr.    56.      NNV   for   Veslekrin

m,o,h.

Kullmile

Reg.    nr.    57.

ca.     840        151911.     UTM:485818

av   samme   type   som

øvrige  anlegg   i  nordre  deler
av  vassdraget.   Det   ligger   nær
brinken   ned  mot   Grimsa,   ca.
250   m   V   for   gangbru.

Fallfossen ca.    825   m.o.h.

Fangstgrav  for   elg,   i  ø-kant
av   merket   sti   ca.    100   m   S   for

gangbru   over   Grimsa.   Graven
har   voller   (diam.    5   m)   omkring
en   grop  med   indre   diameter
2x3   m   og   dybde   ca.    0,7   m.

Reg.    nr.    58.       Fallfossen,    ca.    820   m.o.h.

Fangstgrav   for   elg.
Kilde:    Edv.   Barth,   nr.    453.

Reg.    nr.    59. Veslekrin 1aNV

151911.    UTM:488818

151911.    UTM:489818

ca.     920-860           151911.    UTM:489805`

m.o,h.

19   fangstgraver   for   rein,   uten
ledegj erder .
Kilde:    Edv.    Barth,   nr.    454-472.

489814
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Reg.    nr.    60.      Fallet ca.     840-815   m.o.h. 151911.     UTM:488820-

53_  fangstgr_a_ye_r   for   elg,

i   en  rekke   på   i   alt   184   graver

(de   Øvrige   ligger   N   for   ned-
børgrensen,   mot   Folldal).   Rekken
strekker   seg   fra   Grimsa   ca.
200   m   NV   for   bru,   mellom   Grims-

dalsveien  og   turiststien,
krysser  veien  ved   Fallet   og

går   videre   NØ-over   herfra.
Fangstgravene   framtrer   over-
veiende   som   ncdgravde   runde

groper,   med  markerte  voller
omkring.   Ytre   diam.   varierer
mellom   4   og   9   m,    i   gjennom-

snitt   6,3   m,    indre   diam.   3-5
m,    i   gjennomsnitt   3,6   m.   Dybden

er   0,6-1,8   m,    i   gjennomsnitt
1,35   m.   Avstanden  mellom   fangst-

gravene  varierer  mye,   fra   s
til   300  m,   i   gjennomsnitt   ca.
40   m.     Fig.    34.

Kilde:    Streitlien   1941.

Reg.   nr.    61.      NV   for   Fallet

500837

ca.     890   m.o.h.        151911.    UTM:491832

Kullmile   av   samme type   som
ellers   i   nedre  del   av   Grimsa,
ca.    500   m   NV   for   bom   ved

Fallet,   ved   sti   og   like  Nø  for
ny  hytte.

Rwg.    nr.    62.       Fallet,    ca.    830   m.o.h.

Kullmile,   SV   for Fa.11et,   mellom

fangstgrav   nr.    25   og   26   under
reg.   nr.   60.   Mila   framtrer   som
en   sirkelrund   svak  forhøyning
med   diam.    ca.10   m.    Omkring

periferien  er  det   7   avlange
groper.   Kull   i   prøvestikk   i

151911.    UTM:494827
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midten.    Koieovn    (?)    ca.    10   m

NØ   for   milen.

Reg.    nr.    63.       Nø   for   Fallet,    ca.    820   m.o.h.       151911.    UTM:499836

Jernutvinnin 1ass:   blester-
ovn   og   slagghaug.   NØ   for   Fal]et,
V   for   lite   tjern,   1ike  N  for
"knekk"  på   kraftlinjen,   ved

dele   sti-traktorvei.   Blester-
ovnen   er   bygd   av   stein,   rund
til   ova],   med   indre   diam.   ca.
1   m,   dybde   ca.    0,5   m.    En   slagg-

haug   med   diam.   ca.    3   m   ligger

like   Sø   for   ovnen.   Fig.   37.

Reg.    nr.    64.       Holep,    (169/4),    ca.    810   m.o.h.       151911.    UTM:508832

Halv arten n a. k k e d e 1 e n aven
stridsøks båtøks) av   stein,   fra
yngre   steinalder   (C29656).
Funnet  under   jordarbeide  på

gården,   i   hellinga   ned  mot
Grimsa.   Fig.    13.

Reg.    nr.    65.      A±£jL   ca.    825   m.o.h.

2   kullmiler oppe   på   Åsen
151911.    UTM:526778

SV   for   Stodsbuøyi.
A.   Markert  usymmetrisk   for-

høyning   (oval)   med   6   ovale
til  uregelmessige  groper
omkring  periferien,   særlig
i   N   og   V.   F.t   par   groper   også
utenfor  mila   i   NV.   Kull   i

prøvestikk   i  mila.
8.   Mile   ca.    10   m   SSØ   for   A.    Svak,

oval   forhøyning,   diam.   6,5-11
m,   med   3   ovale   groper   om-
kring  periferien.   Gropene
er   2-2,5  m   lange   og   omkring
1  m  brede.   I   prøvestikk   i
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mila  var  det   trekull.

Reg.    nr.    66.       A±j2pL£   ca.    825   m.o.h.

2   kullmiler ca.    125   m   N   for

151911.    UTM:525779

reg.    nr.    65   og   ca.    300   m

Nø   for   trig.punkt   Åsen   (841
m),    i   et   lite   søkk.   De   to   milene
framtrer   som  runde   flater  med
diam.    8-9   m,.17-18   m   mellom

midtpunktet   av   dem.   To   avlange

groper   ligger   i   pcriferien  av
hver   mile.    8-10   m   S   for

østre  mile   ligger   en   stein-
pakning   og   3   mindre   groper
(diam.1-1,6   m).

Re8.    nr.

Re8.    nr.

67.       Åsen   NV ca.    795   m.o.h.

Kullmile,   i NV-he l l ing en
av   Åsen,   ca.    50   m   ø   for

myrkant,   i   turiststi.   Milen
er   av  vanlig   rund   type  om-
kranset   av   avlange  groper.
Like   Ø   £or   mila   er   det   en
liten   røys/oppmuring  mellom.
noen   smågroper.

68.       Åsen NV,    ca.    790   m.o.h.

3   kullmiler på  en  terrassert

1S19II.    UTM:S21782

151911.    UTM:521784-

523786

flate   NV  for  Åsen,   V   for
traktorvei,   50-100  m  ø   for  myr-
ka.nt.    Innbyrdes   avstand  mellom
milene   er   omtrent   100   m.
Milene   er   av  vanlig   type   i
dette   området:
a)   Mile  med   6   groper   omkring   periferien.
b)   Do.   med   s   groper   og   2   groper

noe   lenger   fra.
c)   Do.,   meget   klart   markert,

omkranset   av   5   avlange   groper.
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Reg.    nr.    69.      Stod i-Blæsterdalen 151911.     UTM:523787

ca.    785   m.o.h.

±E±±±£r¢1Z±   (?) ,    jordblandet.
Den   ligger   ut  mot   kanten   av   flatc
i  Åsens  V-vendte,   terrasserte
helling,   ca.10  m   V   for   traktorvei,
ca.    100   m   ø   for   myrkant   og   30-

40   m   NNø   for   reg.    nr.    68.   Terrassen

her   er   småkupert,   med  reinlav
og   glissen   furuskog.   -Røysa   har

godt  markert   prof ilbue   og   er
rundoval   av   form,   lengde   ø-V
ca.10   m,    høyde   1,5   m.    Den   er

helt  dekket   av   reinlav.   S   og
Sø   for   røysa   er   det   et   ca.   20x
15  m   steinfritt   parti,   hvor
byggematerialene   til   røysa   kan
Være   tatt.

Reg.    nr.    70.       St Odsbuø i-Blæsterdalen Ca. 1S19II.    UTM:523789

780   m.o.h.

Kullmile,   ca. 100   m   NNØ   for

reg.   nr.   69.   Traktorvei   går

gjennom   anlegget,    som   er   av
vanli8   type.

Reg.    nr.    71.       St odsbuø i-Blæsterdalen
785   m.o.h.

Kullmile

ca.            151911.    UTM:525790

ca.    100   m   ØNø   for

reg.    nr.    70,   ca.    20   m   ø   for

traktorvei   og   50-60   m  VSV   for
kraftlinje,   i   et   søkk.   Milen
er  av  vanlig   type,   men  dårlig
markert  og  med  et  par   synlige

groper   langs   kanten.

Reg.    nr.    72.       Stod i-Blæsterdalen
785   m.o.h.

ca.            151911.    UTM:525790
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Kullmile 30-40   m   øSø   for   reg.

nr.    71,   nede   i   en   dødisgrop.

Milen   er   av  vanlig   type.

Reg.    nr.    73.       Blæsterdal en,    ca.     790   m.o.h.           15]91[.    UTM:517791

J e r nu t v i nn i n lass:   blestcr-
ovn   og   s],agghaug.   Anlegget

ligger   vel   100   m  V   for   ny-

oppdyrket   felt   på   Blæsterdalen,
ca.   40  m   N   for   traktorvei,   i
Sø-vendt   helling   på   en   smal   og
noe   småkupert   flate.   Blester-
ovnen   er  delvis   gravd   inn   i   en
liten  forhøyning.   Den  har   stein-
foring   og  måler   innvendig   1,3x
0,7   m,   dybde   0,4   m.    I   Ø   er   det

en  renneåpning.   Slagghaugen   ligger

på   N-siden   av   ovnen,   diam:   ca.
2   m,    høyde    0,6   m.

Reg.    nr.    74.      V   for   Tan

Kullmile
ca.    810   m.o.h.

ca.    2   Itm   S   for

Svarttjørni.   Den   framtrer   som
en   sirkelrund   forhøyning  med

groper   rundt.   En   steinsamling
like   ved   kan  være   en   "koieovn".

Reg.   nr.    75.      Blæsterdalen-Sætri '    ca.    790

151911.    UTM:S38797

151911.     UTM:525812

m.o,h.

Gravrøys,   trolig   fra   jernalderen.
Den   ligger   ca.    100   m   ø   for   riks-
veg   27   og   5   m   S   for   gammel   gårds-

vei   til   Sætri   (nå:   sti),   i   små-
kupert   terrengt  med  glissen
furuskog.   Røysa   er   rund,   dia.m.
ca.   10   m,   helt   bygd   av   stein.
Høyden   nå   er   ca.1,5   m,   men   den

ble  noe   restaurert   i   1965,   da
mye   stein  var   fjernet   fra  røysa.
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Ca.    30   m   ø   for   røysa   går   en   gamme]
ferdselsvei  mellom   Ringebu-
Sollia-Folldal.    Fig.   36.
Kilde:    Skjølsvold   1966,   A.    Streit]ien,

UO   top.ark.1921.

Reg.    nr.    76.       Sætri,    ca.    825   m.o.h. 151911.     UTM:540800

Fangstgrav  for   e|g±  ca.
600   m   SSø   for   Svarttjørni.   Gropa
måler   2xl,5   m,   dybden   er   0,7   m.

Reg.    nr.    77.       Sætri,    ca.    800   m.o.h.

Fangstgrav   for   elg,   ca.   350-
400  m   SSø   for   Svarttjørni.
Gropa   måler   3xl   m,   dybden   er

0'4    m.

Reg.    nr.    78.       Sætr__i±    ca.    800   m.o.h.

F_angstgr_q_v   f_or   £[g+   ca.    200
m   S   for   Svarttjørni.   Gropa
måler   2xl   m,   dybden   er   0,2   m.

Reg.     nr.     79.        _S_æt_r_i_,    ca.     780    m.o.h.

Fangstgrav   for   elg,   ca_
30  m   Nø   for   Svarttjørni.
Gropen   har   en   diam.   på   ca.
3   m,   dybden   er   1   m.

Reg.    nr.    80.       Kolbottøyi,    ca.    775   m.o.h.

Kullmile   av  vanlig   type:   rund
med   groper   omkring.   Tre-
kull   i  prøvestikk.

Reg.    nr.    81.      Mjovassdalen,    ca.    990-890

m,o,h.

11   fangstgraver   i   rekke,
antagelig   reinsgraver.   Den
strekker   seg   fra  det  Øverste
bjørkeskogsbeltct     på  v-siden

151911.    UTM:538812

151911.     UTM:537813

151911.     UTM:538817

151911..     UTM:   525824

151911.    UTM:581809-

573810
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av   Skardhøa   ned   til   ca.    50   m   ø
for   sti   gjennom   Miovassdalen.

Cravene   er   jordgravde,   med
steiner   i   vegge]ie   og   i   bunnen.
Lengden   er   2-3,5   m,   bredden

0,7-2   m,    dybden   0,2-0,7   m.    Tre

av   gravene   er   svært   sammenraste.
V-hellingen  der   fangstgravene
ligger   består   av  mosekledde
koller,    søkk   og   rygger   mellom
småmyrer,   med   spredte   einer-
busker,   fjellbjørk,   noe  dverg-
bjørk   og   enkelte   småfuruer.   De
tre   øverste  gravene   ligger   i
bjørkeskogsbeltet.   Fig.   4   og   35.

Reg.    nr.    82.       Nedre   M o v a s s d a 1 s .s æ t r i Ca,

800   m.o,h.

Fangstgrav   for   rein   (?),   ca.
250   m   S   for   bu   ø   for   setra   og
5   m   V   for   stien,   på  mose-

grodd   brink  ved   bekk.   Den
måler   2,5xl,5   m   og   dybden   er

0,5    m.

Reg.    nr.    83.       Nedre   M ovassdalssætri
800   m,o.h.

Fangstgrav   for   rein

Ca,

(?),    ca.
80-90   m   S   for   bua   ø   for   n.   Mjo-

vassdalssætri,   ca.    10   m  V   for
stien,   på  brink  ved   elva.
Ca.     20-30   m   SSV   og    ca.     20   m   NNV

for  bua   er  det  mulige   fangst-
graver,   men  bestemmelsen   er
us ikker .

Reg.    nr.    84.      Tangsætri,   ca.    790   m.o.h.

Jernutvinnin 1ass:    slagg-

151911.    UTM:571827

151911.    UTM:571829

151911.    UTM:561830
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haug,   grop,   2   forhøyninger.
Plassen   ligger  mellom   Bjørntjørni
og   Mysutjørni,   mellom   sti
Tangsætri-Sætri   i   S   og   traktor-
vei   til   Bjørntjørni   i   N.   Slagg-
haugen   ligger  på   kanten  av   en
rygg,   noe   slagg   er   rast   ned   i
stien   nedenfor.   En   grop  med
diam.   ca.    1   m   ligger   rett   V   for
slagghaugen,1,5   m   mot   N   er

det    en   c€i..    2,5   m   lang   og   ca.

0,(>   m   høy   forhøyning.    Stein   og

heller   stikker   her   fram   i   S-
enden   og    i   NV-hjørnet.   Ca.    2   m

Nø   f or   denne   forhøyningen   er   det
en   nærmest   hesteskoformet,   bred
voll,   ca.1   m   høy   og   tverrmål

ca.    4   m.   Vollen   inneholder

stein,

Reg.    nr.    85.       Tangsætri,    ca.    775   m.o.h.

llustufter   og   rydningsrøyser,   på
setervollen   (enga)   mellom
selet   på   Tangsætri   og   Bjørn-

151911.     UTM:568833

tjørni,   og   en   tuet   mo   V-over  mot
myr.   Det   finnes   en   rekke   kultur-
spor   i   dette   området:   syllsteiner/
steinfundamenter   for  huskonstruk-
sjoner,   rydningsrøyser,   "søkk",
"forhøyninger"   og   "voller".   I

S-kant   av   setervollen  d.er   stien

går   ø   for  myra   S   for   Bjørntjørni,
ligger   flere   tufter  på   en  gress-
bevokst   liten  rygg.   -Det   er
vanskelig   å   avgjøre   hvi]ke   av
de   ncvnte   kulturspor   som   skriver
seg   fra   sen   setervirksomhet   og
om   noen   kan   regnes   som   forn-

minner ,
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Rcg.    nr.    8b.       N   1.or   Tan sæt 1. i ca.     770   m.o.h.1519[I.     U1`M:56983o-

5_   fangstg_raver   _fg_r   rgi_n/e_|_g

{£L  På   Ø-siden  av  vei  mellom
Tangsætri   og   Grimsa,   langs   rygg
V   for   bekk,   over   en   strekning

på   ca.    500   m   NV-Sø,   med   15-150
m   avstand  mellom   gravene.   To
av   gravene   har   lave   voller   om-
kring,   hvorav   den   ene   også   har
hatt   steinoppbygde   vegger.   De

.har   en   diam.   på   2   til   3,5   m,

dybden   er   0,4   til   0,8   m.   De

minner   om   gravene   ved   reg.   nr.
82    08    83.

Reg.    nr.    87.       Såtålia,    Grimsmoen

m,o,h.

Ku l lmi l eanl e

ca.    815

I   Såtålia,   på

566841

151911.    UTM:593864

en   avflatet,   noe   NV-hellende
topp,   S  for   øverste   traktorvei
til   Døitjørnsætri.   Mila  består
av  en  avf latet  rundoval   for-
høyning,    diam.    ca.    9   m.   Langs

den   ø-1ige   halvdelen   av   peri-
ferien   er   det   6   groper,   diam.
ca.1   m,    dybde   0,2-0,5   m.    Under

torven   i  midten  av  mila  ble
det  påvist   trekull   i  prøvestikk.
Sø  for  mila   er  det   en  større

grop,   diam,   3   m,   og   mellom   disse

går   en   smal,   delvis   synlig
steinpakning   som   strekker   seg
ca.    10-12   m   mot   ØNØ.    Den   bøyer

av  mot   ØSø   og   ender   i   klart
oppbygd   avlang   røys,   ca.    2xl   m,
høyde   0,5   m.    I   N-kant   av   denne
er  det   en  avlang   forsenkning,
ca.    2,5   m   lang   og   0,3   m   dyp.

3-4   m   NV   for   denne   er   det   en
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annen   avlang   grop,    2,5-3xl   m,

dybde   0,5   m.

Reg.    nr.    88.       Såtålia Grimsmoen

m.o®h.

Ku 11m i 1 e

ca.    710

ca.    250   m   NNV   for

151911.     UTM:591866

reg.   nr.    87,   mellom   de   to

nederste   traktorveiene   i
Såtålia.   Mila   framtrer   som
en   lav   sirkulær   forhøyning
med   diam.    ca.    8   m.    Omkring

periferien  er  det   6  groper
som   i   gjennomsnitt   måler   0,75

m   i   diam.   Midt   oppe   i   mila   har

det   stått   en   t¢mmret   koie,   4x3,5
m,   og   i   dag   er   bare   syllstokkene
bevart.   Trekull   i   4   prøve-
stikk.

Reg.    nr.    89.       Grimsen Grimsmoen,    ca.

725    m.o.h.

Ku l lm i l ean l e pa   en   terrasse

151911..     UTM:584870

ca.    300   m   N   for   Grimsenget,   rett
opp   for   Grimsa,    i   kanten   a.v
sti.   Kullmila   består   av   en
oval   forhøyning,    9x7   m,   med

tre   groper   omkring   (diam.1-
3   m).   Trekull   påvist   i   prøve-
stikk.   En  grop  med  voller
omkring    (2,5x5   m)    1igger   ø

for   foregåendc.    I   v.ollen   er
det   en   steinoppmuring   (pakning),
og   omkring   vollen,   fem   groper
med   diam.    1-2   m.    -Vegeta-

sjonen  på   stedet   er   glissen
furuskog  med  reinlav   i   skog-
bunnen .
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Reg.    nr.    90. 8iimsmoep,   ca.
Kul lm i l eanl e

740    m.o.h.                      151911.    UTM:581870

ca.     500   m   NV

for   Grimsenget   og   ca.    400   m   SV

for   bilvei   over   Grimsmoen,    i
et   lite   dalsøkk   (dødisgroper).
Mila   framtrer   som   et   ovalt

platå,   diam.   8-10  m,   trekull-
holdig   og   dekket   av   et   ca.    5
cm  tykt   lag   av  aske/brent   sand.
I   Nø   og   SV   er   det   synlig   renner
ned   til   nærliggende   groper.   Ca.
5  m   N   for  mila   ligger   en   stein-
oppmuring,   st¢rste  mål   2,5  m
og   høyde   0,4   m,   med   en   grop   ø-

en  for.   Et   snitt   i   kanten  av
oppmuringen  viste   stein   -   20   cm
sand   -3   cm   kullag.   V   for   opp~
muringen   er  det   gravd   inn   i
hellingen   slik  at   det   halvv.eis
dannes   en  grop.   Her  var   det   tre-
kull   i  prøvestikk.
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KULTURHISTORISKE   VERNEVERI)IER    I    VASSDRAGET,

I NNLEDN I NG .

De   registrerte   kulturminnene   i   Grimsava.ssdraget   representerer
både   forskningsmessig-vitenskapelige   og   pedagogiske   og   all-
menne  verneverdier.

Med  vitenskapelige  verneverdier   tenker   en  her
av   arkeologisk  art   som  kan  bidra   til   å  belyse

kulturminner
vel   1okale

bosetningshistoriske   forhold,   som  problemer   innenfor   kultur-
historien   i  videre   sammenheng,   regionalt,   nasjonalt   og   kanskje
også   internasjonalt.   Kulturminner   kan   tillegges   høy  verneverdi
hvis   disse   er   sjeldne   i  nevnte   sammenhenger,   hvis   de   finnes   i
naturmiljøer  der   en  bestemt   type  kulturminner   er   s].elden  eller
der   flere  ulike   typer   kulturminner   opptrer   sa,mmen   i   et  miljø.
På  den   annen   side   kan  kulturminner  være   så  vanlige   i  bestemte
naturmiijøer  at   de   ikke   i   seg   selv  gir  området  høy  verneverdi.
Hvis   slike  minner   er   særlig  godt  bevart   i   ett  bestemt  vassdrag
og   fremtidige  undersøkelser  kan  forventes   å  gi   spesielt   interes-
sante  og  aktuelle  resultater  og   svar  på  sentrale  forsknings-
spørsmål,   da  kan  dette   stille   seg   anderledes.   Et  vassdrag   kari
også  være  mer   typisk  eller   representativt   enn  andre   for   en
landsdel   og   av   den  grunn  ha  høy  verneverdi.   Det   er  med   andre
ord  kulturminnenes   sjeldenhet,   mangfold  og  bevaringstilstand,
sett   i   forhold   til   det   na.tur-   og   kulturmiljø  de   finnes   i   som
er  med  å  bestemmer  den  kulturhistoriske  vitenskapelige-
forskningsmessige  verneverdien   av   et   område.   Som   et   hoved-

prinsipp  gjelder  at  det   er  viktigere  å  bevare   større  miljøer
enn   enkeltobjekter.   Kulturminnene   skal   betraktes   som   et   i

prinsippet   evigvarende   datapotensiale   som   en   skal   kunne  opp-
søke  med   skiftende  problemstillinger,   detaljregistrere,   måle
opp,   ta  prøver   fra  og   foreta  utgravninger   av.

De  vernekriteriene   som   er   av  vitenskapelig-forskningsmessig
betydning   er   stort   sett   også  viktige   for   pedagogiske   og   allmenne
interesser  knyttet   til   kulturminnene.   En  vitenskapelig  under-
søkelse  av  et   kulturminne  forutsetter  en   istandsettelse
(restaurering)   etterpå.   Som  regel  vil  undersøkelsen  dessuten
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bringe   resultater   som   øker   kulturminnets   inl-ormasjonsverdi.

Kulturminners   pedagogiske   og   allmenne  verdi   kan   omfatte   en
rekke   former   for   bruk:   faglig   ekskursjonsmål   for   studenter
og   spesielt   interesserte,   bruk   innenfor   lokalhistorien  av
skoleklasser,   foreninger,   historielag   o.s.v.   og   i   sammen-
heng  med   rekreasjon  og   turistvirksomhet.   Et   område   har
spesielt   stor   pedagogisk  og   allmenn  verdi   hvis   det   innenfor
korte   avstander   f innes  mange  ulike   typer   kulturminner.   For-
utsetningcr   er  at  de   er  rimelig   godt   bevart   og   at   de   er   til-

gjengelige,   d.v.s.   at  de   ligger  nær  vei,   sti,   tettsteder,
overnattingssteder   o.s.v.,   men  uten   at   disse  unødig   Ødelegger
opplevelsesverdien   av   kulturminnene   og   det   landskapet   de
er   en   del   av.   Minnene   som   estetisk  verdi   og   opplevelsesverdi
er   nemlig   også   en  viktig  del   av  verneverdiene.   Når   det   gjelder
Grimsavassdraget  mer   konkret,   kan   det   nevnes   at   Den  Norske
Turistforening   i   1980   arrangerer   en  ukes   tur,   der   en  med
Grimsdalshytta   som  utgangspunkt  vil   1egge   opp  fotturer   til
kulturminnene   i   området   omkring   og   kombinere   dette  med   kvelds-
foredrag   på  hytta.   En  regner  med   at   dette  vil   kunne  bli   et
årvisst   arrangement.

Fdrdi   denne   rapporten  gjelder   spørsmålet   om  vern   a.v  vassdrag,
vil   en   legge  vekt  på  hvilken  tilknytning   kulturminnene  har
til   selve  vassdraget.   Kulturminner  med   stor  visuell   og
funksjonell   tilknytning   til   elver   og  vann  vil   i  vår   sammen-
heng   Øke   områdets   verneverdi.
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EN    B0SETNINGSHISTORISK    SKISSE.

Ste!t77czZcZGz.    (til   ca.1800   f.Kr).    Det   er   ikke   registrert    stein-

alderboplasser   i   Grimsavassdraget,   men   det   er   tidligere   funnet
en   halvdel   av   en   stridsøks   (båtøks)   på   Holen   (reg.    nr.    64),
fra   yngre   steina]der,   som  viser   a.t   folk   har   vært   i   området   så
tidlig.   Det   er   svært   uvanlig  med   en   såpass   sjelden   oldsaks-
form   så   høyt   til   fjells   og   langt   unna   ga.mmel   jordbruksbosetning.
l)et   er   imidlertid  registrert   steinalderboplasser  ved   flere
vann   som   ligger   relativt   nær   Grimsavassdraget.   Ved  Vålåsjøen
og   Avsjøen   i   Dovre,   6-7   km   NV   for   nedbørfeltet,   er   det   kjent
h.h.v.   7   og   13   steinalderlokaliteter   som  har   gitt   funn  fra
både   eldre   og   yngre   steina.1der   (Martens   1972).   Ved   Breisjøene

i  Alvdal,   3-4   km  utenfor   nedbørfeltet   for   Grimsa   i   SØ   er   det

påvist   6   steinalderlokaliteter   (Martens   1974),   og   ved  Atnsjøen
lenger   sør  ble   det   i   1979   registrert   5   1okaliteter.    I   tillegg
er  det   kjent   et   fåtall   løsfunn  fra  yngre   steinalder   i   Folldal
k.    og   i  Atnavassdraget.

Disse   forhold   gjør   det   sannsynlig   at   den   ene   øksa   fra   Grimsa-
vassdraget   neppe   er   representativ   for   bruken   av   dette   områdct
i   steinalder.   Mangelen  på   steinalderboplasser   i  vassdraget   kan
skyldes :
a)   En  bruk  av   området   som  gir   seg  utslag   i   få  bevarte   kultur-

Spor.

b)   For   lite   omfa.ttende   registreringer.
Alle   de   andre   steder  omkring   nedbørfeltet  der   det   er   funnet
steinalderboplasser,   har   disse   ligget  ved   innsjøer.   De  vann
som   f innes   i   Grimsavassdraget   er   få   og   små.   Det   kan  bety   at
eventuelle   boplasser   er   lagt  utenfor  vann,   og   dermed   er   det
myc   vanskeligere   å   lokalisere   dem.   Boplassene   i   de   nevntc   om-
råder   er   dessut.cm  overveiene   svært   små,   med   få   funn,   og   det

gjør  også   lokaliseringen  vanskelig.   For   å   klarlegge  utnyttelsen
av  Grimsavassdraget   i   steinalderen,   må   en  derfor   foreta   langt
mer  detaljerte  registreringer  enn  det  det  var  anledning   til
å   få  utført   i   1979.
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Br.o7tceczz,cze2.cJ77    (1800-500    f .Kr.)    er    i   mange   de]er    av   det    indre

av   Sør-Norgc   en   "funntom"   periode   uten   at   det   bctyr   at   det
var   folkctomt   her.    I   Grimsavassdragct   er   det   imidlertid   funnet
en   såkalt   randlistøks,   en  bronseøks   fra  den   eldste   perioden
av   bronsealderen.   Fra   hele   landet   er   det   bare   kjent   33   slike

økser.   Denne   er   funnet   på   Gravhø,    ca.1400   m.o.h.,   muligens
i   nærheten   av   fangstgravene   for   rein   som   finnes   der   (reg.   nr.
35).   Dette   er   det   høyestliggende   bronsefunn   i   Norge.   En   så
sjelden  bronsegjenstand   i   dette  miljøet   kan  neppe   forklares

på   annen  måte   enn   at   det  må   ha   fo.regått   jakt   på  villrein  her
allerede   i   eldste   bronsealder.   Jakten  har   trolig   skullet   ska.ffe
tilveie   reinsskinn,   kanskje   også  reinshorn,   som   kunne   tjene
som   byttemiddel   innenfor   et   større  vareutvekslingssystem.
Målet   var   å   få   tilført   bronsegjenstander   fra   Sørskandinavia,
tidcns   fremstc   statussymboler.      Et  mer   direkte   indisium  på
denne   jakten  har  vi   i   et   funn  av   en   flatehugget   pilespiss   av
kvartsitt   som    er   funnet   10-15   km   øst   for   Gravhø   og   som   trolig
tilhører   bronsealderen   (reg.   nr.    55).   Foreløpig   er   ingen   av
reinsgravene   i   Grimsavassdraget  datert   så   langt   tilbake   i   tid
som   bronsealder,   og   vi  må  derfor   anta   at   reinsjakten  har   fore-

gått  med   bruk   av   pil   og   bue.   Hvordan  denne   jakten  har   fore-
gått   forøvrig,   hvordan  jaktproduktene   er  blitt   spredd  utenfor
området   og   bronsen   tilbake   hit,   det   er   spørsmål   som   berører
hele   tolkningen   av   kultur-   og   samfunnsforholdene   i   norsk
bronsealder.   Foreløpig   får  vi   la   bronseøksen   fra   Gravhø
representere   et   interessant   tankekors   i  denne   forbindelse.

Etdr.e   jer.naLder   og   mer.ov£nger.ttd    CcæL.    S00   £.Kr.-800    e.Kr.)

er   en   lang   periode  med   få   sikre   kulturspor   i   Grimsavassdraget.
De   eneste   spor  vi   kjenner   er   et   par   C14-dateringer   av   en  tre-
kullprøve  og   et   trestykke   fra  hustuftene  og   avfallshaugen  ved
"Tøftom"   øverst   i   Grimsdalen   (reg.   nr.    2).   Dateringene   lyder

på.   h.h.v   570±80  e.Kr.  oj  700±i20  e.Kr.   (Barth  1977:28-29) .  Fh  km ridlertid
ikke  utelukke   at   det   her   er  gammel   furu   som   er  datert   og   at
bruken  av  materialet   er  fra  noe   senere   tid.   Hvis  dette   ikke   er
tilfelle,   skal   en   ikke  utelukke   a.t   det   nærtliggende  massefangst-
anlegget   for  villrein  ved  Einsethø   ltan  gå   tilbake   til   over-

gangen  mellom   eldre  og   yngre   jernalder.   De   ialt   9   registrerte



FLg.13.    HaLvdez,en    (rLakkedeLen)av   en   str.Ldsøks   av   stei,n   fr.a

yngr'e   steLnaLder.,    funnet   på   HoZ,en    (r.eg.nr..    64).    Dette   er.   det
hLtti,L   eLdste   kjerLte   spor.   av   mennesl<etLg   aktLvi,teb   L   Gr.tmsa-

Fi,g.14.    RandtLstøks   w
br.onse,   fra   ez,dste   dez,en   av
br.onseaLder.,   funnet   på   Gr'avh¢,
ca.1400    m.o.h.     (r.eg.nr..    35).
Foto..    Ove   Hotst,    UO.

Ftg.15.   Ftatehugget  ptte-
spLss   av   l<var.tsLtt,   muLtgens
fr'a   br.onseatder',   funneb   NØ
f or'   Storil<r.Lngz,a,    L   Gr.i,msdaLen,
(r.eg.nr..    55).    Foto:    Ove   Hotst,1.
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FLg.16.    Fangsbgr.av

f or'   r.eLn   av   typen
uten   synL£ge   tede-

gjer.der..    DenrLe

mar.ker'er.   seg    som

en   gr.op   med  kr'afttge

voLLer>    omkr.trLg.

Fr.a   Tver.r.bekksætr.i,-

Mesætr.i,   i,   Gr.Lms-

daten    (r.eg.nr..    24.

nr..     2).    Foto..

Egi,L   Mi,kkez,sen.

FLg.rir..17.    Rekke

av   sbeLnkranser.

e7,ter.   små   steLn-

r.Øyser.   som   har.

tj'ent   som   stoLpe-

f ester'   i,   Lede-
gj€3r.dene   i,   masse-

fangstantegget  på
Ei,nsethø    (r.eg.nr..1).

MeLtom   pl<£.    A   og    8

fLg.    5.    Foto:    EgLL
Mtk7<et s en .
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gravhaugene   og   -røysene   i   Grimsavassdraget   tilhører   overveiende
sannsynlig   jernalderen,   men   en   kan   ikke   avgjøre   om   noen   av   dem

går   tilbake   til   eldre   jernalder,   eller   om  de   skal   plasseres   i
vikingtid.    Foreløpig   er   heller   ikke   noen   av   1`angstgravene   i
vassdraget   datert   til   å  være   eldre   enn  vikingtid,   men  det   kan
bero   på   at  det   er  utført   for   få  undersøkelser.   Reinsgraver   i
andre   deler   av   Rondane-området   går   tilbake   til   tidlig   eldre

jernalder    (Barth   1979   b).

I   det   hele   tatt   kjennetegnes   dagens   situasjon   av   at   vi   nok
har   spor   av  menneskelig   aktivitet   i   Grimsavassdraget   fra   eldre

jernalder   og  merovingertid,   men   de   er   vanskelige   å   erkjenne.
Det   kan   også   tenkes   at   f.eks.   lavt   befolkningspress   i   disse

perioder   ikke   gjorde   det  nødvendig   eller  mulig   å   utnytte
ressursene   i   fjellet   slik   som   i   senere   tider.    Imidlertid  mangler
en   helt   funn   fra   eldre   jernalder   i   dalene   omkring,   f .eks.   i
Dovre-bygda,   og   det   kan   tenkes   at   fjellet   i   virkeligheten  var
et  viktigere   bosetnings-   og   ressursutnytteisesområde     enn
dalbygdene   den   gangen.   Det   ligger  utfordringer   i   dcnne   usikker-
heten,   og   fremtidig   forskningsinnsats   bør   bl.a.   ta   opp   disse
spørsmålene   gjennom   data.ljundersøkelser   i   området.

V+k¢mgtzd   (800-1050   e.Kr.)    representerer   en   ekspansjonsfase   i

bosetningen   over   hele   landet,   og   ikke  minst  med   en   økt   utnyttelse
av   fjellstrøkene.   Dette   ser  vi   tydelig   også   innenfor   Grimsa-
vas sdraget .

Fra   bygdene   nede   i   Dovre   og   Folldal   er   gravfunn   fra   vikingtid
.

nesten   totalt   ukjcnt.   l)et   er   gjort   ett   funn   nedc   i   Dovre,   vcd
siden   av   gravfunnet   fra   Bjørnsgårdsetrene   i   Griinsdalen   (Iiougen
1947:117   flg.,    216   flg.).    Derimot   er   det   kjent   et   stort   anta.11

løsfunnene  pilespisser  av  jern,   særlig   i   fjellstrøkene   i   de
to   kommunene.    I   Oldsaksa.mlingen   finnes   det   omkring   30   stykker

herfra.   Dette   er   klare   tegn  på   at   reinsjakten   i  vikingtid  må
ha  hatt   stor   betydning.    I   Grimsavassdraget   er   det   også   registrert
9`gravhauger     og   -røyser   som   trolig   i   stor  utstrekning   er   fra
vikingtid,   og   det   er   påvist   tufter   som  kan   dateres   til   samme

periode   (reg.    nr.    2).   Det   samme   er   fangstgraver   og   massefangst-
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anlegg   for   villrein    (Barth   1977,19791`)).

Vi   står   her  overfor   et   tilsynelatende  merkelig   og   svært   sentralt
forskningsproblem:   Var   bosetningen   i   Dovre-Folldal   i   viking-
tid  i   større  grad  konsentrert   til   fjellet  og   fjelldalene   enn
til   dalbygdene   omkring,   eller   er   det   det   arkeologiske  materialet
som   ikke   er   tilstrekkelig   geografisk   rcprescmtativt?   Det   kan
f.cks.    tcnkcs   at   senere   tiders   jordbruks-og   anleggsvirl(som-
het   i   større   utstrekning   har   ødclagt   fornminnene   i   dalbygdene
enn      i   fjellet.    Foruten  mer   intensive   arkeologiske   undersøkelser
i   disse   områdene,   vil   undersøkelser   i   fori;i   av   pollenanalyser,
som   kan   registrere   skiftende  menneskelig   aktivitet   (beite,
korndyrking,   rydding   av   skog)   være   nødvendig   hvis   en  vil   1øse
disse   spørsmålene.

Slik  bildet   tegner   seg   i   dag,   virker   det   sannsynlig   at   det   kan
ha  vært   en   temmelig   fast   bosetning   i   vikingtid  ved   Bjørnsgård-
setrene   i   Grimsdalen,   kanskje   også   på   andre   steder   innenfor
Grimsas   nedbørfelt.   De   gode   beiteforholdene   i   Grimsdalen   har

gjort   det   mulig   å  holde   husdyr,   samtidig   som   det   har  vært   gode
jaktområder   for   villrcin.   Foreløpig   har   cm   få   hoLdepunkter   til
å   kunnc   avgjørc   hvorvidt   elgjakt   og   jernutvinning   også   ble
drevet   her   så   tidlig   som   i   vikingtid.

I   de   første   300   år   av   mtc!dGZ,czzder.G73   fortsattedenne   ekspansive

utnyttelsen   av   fjellstrøkene   innenfor   Grimsavassdraget.   Selv
om  det   nå,   etter   at   kristendommen  ble   innført   ikke   lenger   legges
ned  gravgaver   og   bygges   gravhauger,   kan  vi   følge  utviklingen
framover   ganske   godt,    takket   v-ære   de  mange   C14-dateringer   som
finnes   av   kulturminner   fra  vårt  område.   Prøver   fra   furustokker
fra   massefangstanlegget   ved   Einsethø   ka.n  dateres   innenfor

perioden   890-1250   e.Kr.    (beregnet   med   ett    standardavvik).l.`ire

prøver   fra   hustuftene   like   ved   ("Tøftom")   gir  ved   samme   be-
rcgningsmåte   dateringcr   mellom   490   og   1230   e.Kr.    I-`ire   datertc

fangstgraver   for   rein   (med   ledegjerder)    omkrinr  Gravhø   liggcr
innenfor   tidsrommet   1230-1610   e.Kr.   En   gravd   reinsgrav   øst   for
Grimsdalshytta   er   C14-datert   til    1075±95   e.Kr.



-63-

Når   en   skal   vurdere   disse   dateringene  må   en   ta   hensyn   til
hvilket   tidspunkt   en   i   virkeligheten  datere.r.   Det   er  det   tids-

punkt   da  de   daterte   deler  av   treet   var   dødt.   Det   trevirket
(i   vår   sammenheng   stokker  og   spiler   til   reinsgraver   og   lede-
gjerder   i   fangstanlegg)   som   ble   brukt,   hadde  ved   fcllingen
ofte   en   cgenalder.    I   tillegg   må   en   anta   at   trematerialene   ble
brukt   i   en   viss   tid,   i   alle   fall   større   stokker.   Treverk   som
er   datert   til   f .eks.   midten   av   1200-tallet   kan   derfor   godt   ha
vært   i   bruk   fram  til   midten  av  1300-tallet.

Med   disse   forhold   i   tankene   kan   en   se   på   de   dateringsserier   som
kjennes   fra   Grimsavassdraget.   Massefangsta.nlegget   ved   Einsethø
har   trolig  vært   i   bruk  gjennom  hele   tidlig  middelalder,   antydnings-
vis   fram   til   ca.1350.   Det   samme   har   trolig   hustuftene   like
ved.   De   enklere   fangstgravene   for   rein  omkring   Gravhø   har   alle

gitt   dateringer   som   tyder   på   at   de   var   i   bruk   GttGz.   ca.1250,
og   helt   fram   til   ca.   1600.   Disse   dateringene  utelukker   imidler-
tid   ikke   at.  gravene   også   har   hatt   eldre   bruksperioder   og   at
eventuelt   eldre   treverk   er  byttet  ut  med  nytt.   Daterte   reins-
graver   i   Rondane-området   forøvrig  viser   at   slike   har  vært   i
bruk   gjennom   hele   jernalderen   og   middelalderen   (Barth   1979   b).

Massefangstanlegget   ved  Gravhø   har   ikke   kunnet   dateres   nærmere,
men   kanskje   skal   det   plasseres   innenfor   noenlunde   samme  periode
som  det  ved  Einsethø.   I   tilfe|le   ser  det  ut   til   å  være  et  klart
mønster   i  utviklingen  og  organiseringen  av  reinsdyrfangsten   i
dette   området:

I   vikingtid  og   tidlig  middelalder,   fram   til   ca.   1350  var  de
store  massefangstanleggene   i  bruk.   Fangst   av  rein   i   slike  an-
1egg   krevde   trolig   et   stort   jaktlag,  med  drivere,   bueskyttere
plassert  ved  bogastiller  ved   innløpet   og   folk  ved   innhegningen
til   å  slakte  dyra.   Til  flåing,   partering  og   transport  av  kjøtt
og   skinn   trengtes   også   folk.   Det   er   trolig   en   sammenheng  mellom
denne   fangstmetoden  og   Økningen   i   befolkningsmengden   som   fant
sted   i  vikingtid  og   tidlig  middelalder.   Nettopp  da  var   det
mulig   å  organisere   større  grupper   som  kunne   samarbeide   om  reins-

jakten.   Det   er  videre   nærliggende   å   se  opphøret   i   bruken  av
massefangstanleggene   i   sammenheng  med   Svartedauden   i   1349   (sml.
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Barth   l`J77:2(>).    l)cmnc   ijcstcHi    ran`met    bcl`olk]iingi`ii    hi`rdt;    en

regner       med   at   folketallet   ble   redusert  med  mellom  halvparten
og   to   tredjedeler.   Nord-Gudbrandsdal   skal   ha  vært   særlig   hardt
rammet    (Grimstad   1948:133).   Dermed   kan   grunnlaget   for   å   organisere

massefangsten  av   rein  ha   falt   bort.   Bare   fangsten   i   enklere
fallgraver  ble   fortsatt,   men  også   dette   i  mindre   omfang   enn
tidligere.    Bare   ca.    17%   av   de   C14-daterte   reinsgravene   i
Rondaneiområdet   har  med   sikkerhet  vært   i   bruk   etter   Svarte-
dauden   (Barth   1977:140).   Dyregravfamgsten  ved   Gravhø   har
imidlertid   vært   drevet   også   i   nedgangsperioden  mellom   1350
og   ca.   1600.   Dette   tyder  på   at   det   her  var   et   svært   godt   jakt-
område .

De   såkalte   "st.einhusene"   i   Haverdalen   skal   muligens   sees   i
sammenheng   med   reinsfa.ngsten  ved   Gravhø,   men   om   de   skal   knyttes
til   "massefangstperioden"   eller   "dyregravperioden",   kan  bare
framtidige   undersøkelser   av   husene   avgjøre.   Det   samme   gjelder
steinbua   i   Gravbekkdalen   (reg.   nr.   46).

I   det   hele   tatt   ligger  Grimsavassdraget   svært  godt   til   rette
for   forskning   omkring  utnyttelsen  av   fa.ngst-   og   utmarksressursene
i  vikingtid   og  middelalder.   Vi  vet   allerede   en  god   del,   men
det   er   også  mange   spørsmål   som   ikke   er   besvart.   Bl.a.   er   det
lite  vi  vet   om   bruken  av   fangstgraver   for   elg,   som  det   er  mange
av,   særlig   i   nedre   del   av   Grimsavassdraget.   Var   disse   i  bruk   i
middelalderen,   kanskje   også   tidligere?

I   ettez.z.efoz.mcztor.¢sk   ttd   (etter   1536)   og   nyere   tid   har   det
foregått   store   endringer   i  utnyttelsen  av  Grimsa-området,   og
den  nedre  delen  av  vassdraget   er  også  blitt   sterkere  utnyttet.

Reinsfangsten  fortsatte,  men  etter  at  skytevåpen  ble  tatt   i
bruk  på   1600-tallet,   mistet  dyregravene  gradvis   sin  betydning,
og  hele   jakten   endret   karakter.   Mange  av  de   små   steinbuene   i
fjellet   har   trolig   sammenheng  med  denne   sene  reinsjakten.   Elg-

jakten  vet  vi   som  allerede  nevnt,   svært   lite  om.

Fangst   av   jaktfalker   for   eksport   til  utlandet  var   en  virksomhet
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som   i   løpet   av   1500-tallet   fikk   Økt   omfang.   Det   var   sæi`lig

hollenderesom   drev   denne   fangsten.    Innenfor   Grimsas   nedbørfelt
er   det   kjent   en  falkefangerhytte  på   Falkhyttkollen,   som   er
undersøkt   av   Edvard   Barth.   Dateringen   av   den  viser   at   den   er
blant   de   tidligste  vi   kjenner,   fra  omkring   reformasjonen

(Barth   1980:5,    sml.    Barth   1975).

E11ers   er   det   setringen   som   setter   sitt   preg   på   Grimsavassdraget
i   etterreformatorisk   og   nyere   tid.    I   Grimsdalen   har  det  vært   i
alt   30   setre,   i   Haverdalen   3.   Begge   disse   dalene   var   gode
seterdaler  med   fine   husdyrbeiter   (Kleiven   1923:16-17).   Den

spesielle   driftsformen  med  vintersetringen   har   også  vært

praktisert   i   Grimsdalen   (Hougen   1947:87).(Setringen   blir
nærmere   omtalt   i   den   etnologiske   rapporten   fra   Grimsavassdraget,
av   Arne   Lie   Christensen).

Jernutvinning   av  myrmalm   har  vært   drevet   i   de   nedre   deler   av
Grimsavassdraget.   Tre   jernutvinningsanlegg   er   registrert   her.
Anleggenes   art,   utforming   og   bevaringstilstand   tyder  på   at  de
er   temmelig   sene,   kanskje   i   hovedsak   fra.1600-1800-tallet.   Det

gjenstår     imidlertid  å  undersøk  om  det  har  vært   drevet   jern-
utvinning  her   i   ennå  eldre  tid.

Kullmiler   og   kullmileanlegg   av   en  helt   spesiell   type   er   det
mange   av  ved   nedre   Grimsa.   Her   har   det   trolig  vært   produsert
trekull   for   levering   til    lbldals  Verk,   hvor   en   i   årene   ca.
1750-1870   smeltet   kismalmen  ved   bruk   av   trekull.

Fallet   og   Stodsbuøyi   var   de   eneste   gårdene   innenl-or   nedbørfeltet

på   1700-tallet.   E11ers   var   gårdsbosetningen   knyttet   til   selve
Follda.l    (Pay   Dahl   1960,   Kart   V)   og   nede   i   Dovre-bygda.    For   de

to   nevnte   gårder  må  utmarksressursene  ha  vært   svært  viktige.

Gamle   ferdselsveier   har   gått   gjennom   Grimsdalen   og   Haverdalen,
mellom  Gudbrandsdal   og   Folldal,   og   6n  har   krysset   vassdraget
fra  Atna   til   Folldal.   Slike  gamle  veier   kan  gjerne  gå   svært
langt   tilbake   i   tid.   Ved   "Pondervangen",   mellom  Verkenssetrene
og   Bj`Ørnsgårdsetrene      skal   det   ha  vært   en   slags  markedsplass.
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I   dagene   omkring   jonsok  møttes   folk   fra   Lesja   og   Dovre  med

Østerdøler.   rler   ble   det   handlet  med   hester,   spekekjøtt,   støpe-
varer,   knapper,   spenner,   kniver   og   bjeller.   Markedet  ved   Ponder-
vangen   skal   ha  var,t   til   inn  på   1700-tallet,   da  det  ble   flyttet
ned   i   bygda   i   Dovre   (Kleiven   1923:334).   Hvor   langt   tilbake   i
tid  markedet   har  vært   i   funksjon  og   hvilket   omfang   handelen  her
har   hatt,   vet  vi   ikke.

Det   er   i   det   forcgående   pekt   på   en  rekke   interessante  kultur-
historiske   problemer   som   kan   finne   sin   løsning   i   Grimsavassdraget,

gjennom   de   kulturminner   som   finnes   der.   Vi   skal   se   nærmere   på
enkelte   av  disse  virksomheter   som  det   er   knyttet  mange   og/eller
viktige   kulturmimer   til   i  vassdraget,   og   på   enkelte   særlig
betydningsfulle   kulturminneområder.   Hvilke   andre  verneverdier
enn  de   forskningsmessig-vitenskapelige  disse   representerer,
Vil   bli  utdypet.   E11ers   henvises   det   til   rapporten  for   nanoo-
vassd.raget  Atna,   hvor   det   er  mange   av   de   samme   typer   kultur-
minner   som   i   Grimsa,   og   hvor   disse   er   nærmere   beskrevet   og
d i s ku t e r t .
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E I NS ETHØ-''TØFTOM'' ,

Massefarigstanlegget   for   villrein  ved   Einsethø   (reg.   nr.    1)   og   de
4-5   hustuftene   like   ved   (reg.   nr.    2)   utgjør   kanskje   det   mest
betydningsfulle   kulturminneområdet   i   Grimsavassdraget.   Begge
anlegg   har  vært   i   bruk   i  yngre   jernalder   og   første   del   av  middel-
alderen,   muligens   fram   til   ca.1350.   De   er   beskrevet   i   detalj
av   Edvard   K.    Barth   (1977)   og   i   foregående   kapitler.

Massefangstan]egget,   med   de   lange   ledegjerdene   inn  mot   en   smal
ruse(slakteplass),   er   foreløpig   å   regne  blant   de   allermest   be-
tydelige   fangstanlegg  vi   kjenner   i   Norge.   Det   viser   oss   en  jakt-
form   som   forlengst   er  forlatt,     men   som   sikkert  var  meget   effektiv,
noe   bl.a.   de   store   knokkelhaugene   ved   "Tøftom"   vitner   om.   Det
er   en   jaktform   som   krevet   samarbeide   av  mange  mennesker.   An-
tagelig   har   fangsten  av  rein   ikke  bare  vært  drevet   for   å   skaffe
befolkningen   kjøttmat.   Skinn  og   horn,   kanskje   også   tørket   eller
røkt   kjøtt,   har   trolig  vært  viktige  byttevarer   i   kontakter  ut.en-
for   lokalsamfunnet.   Dermed   får   anlegget   betydning   for  vår   opp-
fatning   av  jakten  og   jaktproduktenes   rolle   i  vikingtids-og
middelaldersamfunnet   i   vid   sammenheng.

Hustuftene   eller   "Tøftom"   som  de   kalles,   skal   altså   sees   i
sammenheng  med  massefangstanlegget.   Her   har   folkene   som  drev

jakten  bodd,   og   her   har   de   hatt   sin   arbeidsplass.   Det  viser
både   beliggenheten,   funnene   og   dateringene   derfra.   Dette   er   de
eldst  daterte  hustufter  vi   i  det  hele  tatt  kjenner   i  fjell-
områdene   omkring   Rondane.   Det   ser.ut   til   at   veggene   har   vært
bygd   av   torv,   og   de   er   forholdsvis   godt  bevart.   Uten   tvil   er
disse   tuftcmc   å   rcgne   blant   de   aller  mest   betydningsfulle   kultur-
minner   vi   har   i   dette   området,   ja,   kanskje   i   langt   videre   sammen-
hen8 .

Det   som   her   er   sagt   gjelder   kanskje   særlig   den   forskn-ingsmessige-
vitenskapelige   betydningen  av  massefangstanlegget   og   tuftene.
De  mange  muligheter   til   å   løse   sentrale   kulturhistoriske   spørs-
mål   gjør  det   Ønskelig   å   etablere   et   forskningsprosjekt   hvor
disse   anleggene   inngår   som  undersøkelsesobjekter.
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Verneverdiene   er   imidlertid   langt  mer   omfattende   enn  dette.
Massefangstanlegget   på   Einsethø   tangeres   i   begge   ender   av   bil-
veg   (bomveger).   Disse   har   gjort   noe   skade,   men   samtidig   har   de
ført   til   at   anlegget   er   lett   tilgjengelig.   Det   samme   gjelder
tu£tene   på   nedsiden   av   veien   gjennom   Grimsdalen.    Ikke  minst
i   forbindelse  med   turisttrafikken   i   området,   både   av   bil-og
fotturister,   er  dette  kulturminneområdet  viktig.   Det   inngår
bl.a.    i   Turistforeningens   spesielle   kurs-og   fotturopplegg
for   1980.    En  modell   av  massefangstamlegget   og   annet   materia.le

herfra   er   nå  utstilt   i   Skogbruksmuseet   på   Elverum,   og   Edvard
Barth   har   nylig   publisert   anlegget   i   årboken   til   samme  mu.seum.
Alt  dette  vil   bidra  til   at  det  blir  mer  kjent  og   at   stadig   flere
vil   oppsøke     området.   Det  vil   si   at   de   a.11menne  verneinteressene,
knyttet   til   disse   kulturminnene,   trolig   stadig  vil   øke.   Her
vil   en  ha  muligheter   til   å   studere   og   oppleve   et   ganske   ene-
stående   fangstanlegg.   Også   i   dag   går   reinstrekket   gjennom  an-
1egget,   og   er   en   heldig,   kan   en  reinsflokk  nettopp   her   Øke   opp-
1evelsen   ytterligere.

Stolperekkene   i   fangstanlegget   krysser  Veslegrimsa,   og   en   av
stokkene   er   enda   funnet   delvisL   bevart   ved   bredden   (Barth   1977:
fig.15).   Det   er   derfor   i   høy   grad   en   nær   sammenheng   mellom

kulturminnet   og   selve  vassdraget   her.
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Ftg.18.    "T¢f.tom"   ved   Etnseth¢    (r'eg.nr..    2).    Rester.   w   tor.v-

veggene   ti,L   hustufb   I   A-B    (se   fLg.    7).    En   pr.Øve   her.fr.a   vLser.

at   huset   var.   bebodd  i,   sZ,utten   av   vLl<i,ngtLden.   Fobo:   Egtz,
Mtkket s erL .

Fdg.19.   En   fLåknLv   og   et   vLnketfor'met   stykke   av   beLn   etLer.
hor.ri    (C    23003).    De   er   funnet   for'   tang   tLd   si,den   ''L   Gr.LrnsdaLen",

sammen   med   to   pLtesptsser   og   en   ''stor.   pLgg"   av   jer.n.    I)e   kan

dater.es   tLt   vLkLngtLd   og   skr.iver.   seg   br.oLtg   fr.a   "T¢ftorn"   Ved
Etnseth¢    (r.eg.nr..    2).    Foto:    Ove   HOLst,   UO.



-70-

FLg.    20.    "T¢ftom"   ved   ELnseth¢    (r.eg.nr..    2),    tuft   111.    Rester.

av   tor.veggene   mar.ker.er.   seg   tyåeL4g.    Fobo:    EgLZ,   Mi,kkeLsen.

Om3

FLg.    21.    PLansl<i,sse   av   tuft   111.
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GRAVHø-HAVERDALEN ,

Områdene   omkring   Sæterberget:    Haverdalen   og   NV-og   SV-siden   av

Gravhø   utgjør   et   annet   viktig   kulturminneområde   innenfor   Grimsa-
vassdraget.   Bestanden   av   kulturminner   er   svært   variert   (reg.   nr.
8-15   og   25-51):    6   steinbuer/hustufter,    2   gravrøyser,   et  masse-
fangstanlegg   for  villrein,   34   fangstgraver   for   rein  og   24
bogastiiier.   At   reinsjaKten     er   ga.mmel   i   dette   området,   viser
funnet   fra   Gravhø  av   en   randlistøks   av   bronse   fra   bronsealderens
første   periode.   Gravrøysene   i   Haverdalen,   hvorav   den   ene   er   et
meget   fint   kulturminne   (reg.   nr.   30)    skriver   seg   sannsynligvis
fra   jernalderen,   og   kanskje   helst   den   yngre   delen.   Den   ligger
ved   en  gammel   ferdselsvei.   En   skal   ikke  utelukke   at   det   var
fast   bosetning   i   Haverdalen   i   jernalder.   Det   er   gode   husdyr-
beiter   her   og   kort  vei   til   jaktområdene.

Ikke   langt  unna  gravrøysene   ligger   rester   av   4   (opprinnelig   5)
steinhus   (reg.   nr.   33).   De   er   godt   bevart   og   ganske   forseggjort,
med  vegger   bygget   av   steinblokker.   No6n   av   dem   er   inndelt   i
flere   rom,   har   steinpaller   og   ildsted.   En  undersøkelse   av   ett
av   rommene   i  det   største   huset   kan   tyde  på   at   det   har  vært   i
bruk   på   1500-tallet   (Barth   1977:55),   men   det   er   behov   for   nye
undersøkelser   for   å   få   klarlagt   bygge-   og   bruksperioden  med
sikkerhet.   Det   er   sjelden  å   finne  flere   så  godt  bevarte   stein-
hus   i   et   samlet   komplekt   som  det   her   er   snakk   om.   Sauebein   i
tufta  viser   til   husdyrhold,  men  om  husene  har   tjent   som  per-
manente   boliger,   seter   eller  gjeter-og   ].aktbuer   kan  vi   fore-
1Øpig   ikke   avgjøre.   Det  gjenstår  også   å   få   avklart   om  det   er
noen   sammenheng  mellom  husene   og   fangstanleggene   for   villrein

på  Gravhø.   Det  er  registrert   to   fangstgraver   for   rein  like    ved
husene   og   flere   lenger   nede   i   Haverdalen.

En   kanskje  mer   åpenbar   sammenheng   mellom   bosted   og   £angstminnene

på   Gravhø  viser   beliggenheten   av   en  godt   bevart   stcinbu   likc
nedenfor   fangstgravene,   i   Gravbekl(dalen   (reg.   nr.   46).

Den  andre   av   de   betydningsfulle  massefangstanleggene   for  villrein
i   Grimsavassdraget,1igger   på   SV-skråningen   av   Gravhø,   den   så-
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kalte   "Storgravrcm"   (rcg.    nr.    36).    Ledegjerdcr,   delvis   i   form

av   reiste   steinheller   og  med   bogastiller   på   sidene,   1eder   inn
mot   en   lgx3   m   stor   innhegning   bygd   av   stein.   Denne   er   meget

godt   bevart,   med   1,1-1,8   m   høye  murer.(Se   forøvrig   Barth   1977:
49-54   og   beskrivelsen   foran.)   Foreløpig   har   det   ikke   vært
mulig   å   finne  materiale   som   kan  datere   anlegget   nærmere.   Jeg
har   imidlertid   foran   kommet  med   argumenter   for   at   den   fangst-
metoden   som  disse   anleggene   representerer   trolig   hører   hjemme   i
vikingtid   og   første   halvdel   av  middelalderen.   Lignende  anlegg
er   kjent   fra   senere   perioder   hos   samene   i   Finnmark   (Barth   1977:
451_18.).

På   Gravhø   og   de   nærmeste   områdene   omkring   f innes   som   nevnt   også

de  vanligEfangstgravene   for   rein;   de   aller   fleste   i  dette  om-
rådet   er   bygd  av   stein  og  har   ledegjerder   av   stein  ut   fra
hjørnene   (28   graver).   De   ligger   enkeltvis   eller   2-4   sammen,
i   flere   tilfelle  med   bogastiller   like  ved   siden  av.   Noen  av
disse   fangstgra.vene   er   blant  de   aller   best   bevarte   i   Norge.   Her
er   veggene   i   de   ca.   2  m   dype   gravene   helt   inntakte,   og   nesten
ikke   en   stein   er   falt   ned   i   bunnen   (f.eks.   reg.   nr.   42-43).
Fire   av   fangstgravene   som   omtales   her   er   C14-datert   gjennom
treverk   som  har   inngått   i   konstruksjonene.   Disse  viser   alle   en
bruk   som   trolig   i   hovedsak   ligger   etter   Svartedaudcm   i   1349.
Jeg   har   allerede   omtalt   de  problemer   disse  dateringene   reiser
av   kulturhistorisk  art.

Vi   har   altså   her   i   Gravhø-Haverdals-området  noen   særlig   godt
bevarte   kulturminner,   både   et  massefangstanlegg,   enklere   fangst-
graver  for  villrein  og   steinhus.   Dette  gjør  det   ikke  bare  til
et   interessant   forsknings-og   referanseområde,   men  også   til   et

godt   egnet   område   å   oppsøke   for   folk  med   almindelig   interesse
for   kulturhistorie.   Langs  vestsiden  og   sørsiden   a.v   Gravhø   og

gjennom   Haverdalen  går   det  T-merkete   turiststier   som  passerer
ganske   nær   flesteparten   av  de   omtalte   kulturminnene.   Et   par
steder   er  det   også   satt   opp   treskilt  med   opplysninger   om  k`ultur-
minnene.   På   [Iaverdalssætri,   som   er   overnattingssted   for   fot-
turister,   gis   det   også   oppiysninger   om   "Storgraven"   og   "Stein-
husene".   Også   i  dag   kan  en  være  heldig   å   treffe  på  villrein-
flokker   ved   Gravhø,   og   sa][n]mm   med   de   mange   fangstminnene   heri
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Fbg.    22.    Stei,nhusene   b   Haver.daz,en    (r.eg.nr..    33).    Ilus   2   og   3   tbL

h¢yr.e,   hus   1   tm   vest;r.e.   For.an  hus   1,   L   neder.kant   av   bi,Ldeb

Li,gger'   hus   4    (SmL.    ftg.    9).    R.ondane   NasjonaLpar.k   L   bakgr.unn,

fr.arn   tm   Haver.dal,såi,   som   r.enner.   i,   daz,bunnen.   Foto..    EgtL   Mi,kkel,8erL.

Ftg.   23.   Stei,nhusene   t   Haverdaterr   hus   2   (t.v.)    og   hus   3    (t.h.).
Veten   ti,1,   HaverdaLssætri,   i,   for.gr'unnen.   Foto:   Egtt   MLkkez,sen.
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Fi,g.    24.    Vesbr.e   deLen   av   Gr.avh¢,    fr.a   Stor.vassberget.    Sbor.r-

vatnet   tLL   venstr.e.    Foto:   Eg4L   Mi,kkeLsen.

Fi,g.    25.    "Stor.graven"   på   Gr.avh¢.   den   19   m   tange   og   3   m  brede

stei,nbåsen   som  reLnen  bte   jaget  ned  t,   ved  enåen  av   fangst-
antegget   på   Gr.avhø    (r.eg.nr.    36),    se   f±g.11..    Stor.r.vatnet   £

bal<gr.unn.   Foto:   Egi,t   Mi,kketsen.
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Fi,g.    26.    BogasttLLe    (r.eg.nr.    37)    ved   LnnLØpet   tLt   "Stor.gr.aven",

Gr'avhø    (se   f4g.11).    Jeger.ne   har.   ti,gget   L   skjuL   bak   en   haLv~

kr.ets   av   oppLagte   steLner..    Foto:    EgLL   Mi,kketsen.

F4g.    27.    Stebnbu   t   Gr.aubekk.daLen,   på   s¢r.8tden   av   Gravhø    (r.eg.

nr..   46).    innvendtg.   på   guLvet,   er'   det   et   svar.t  kuttur.Lag.
Foto:    EgLZ,   MLkkeLsen.
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kan  dette   gi   opplevelsesverdier  utenom  det  vanlige.   De   allmenne
verneinteressene   i   området  må  derfor   antas   å  være   betydelige.

For   kulturminnene     i   Haverdalen,   bl.a.   steinhusene   som   ligger
i   dalbunnen,   er   Haverdalsåi   en  viktig  miljøfaktor.   Fangst-
anleggene  ved   Gravhø   ligger   derimot  uten  nærmere   kontakt  med
vann.   Der   er   det   reinstrekkene,   som  har  vært   de   samme   til   alle
tider,   som  er  de  viktigste  miljø-og   lokaliseringsfaktorer.



-78-

BJØRNSGÅRDSETRENE-GRIMSDALSHYTTA,

Dette   er  det   området   i  Grimsavassdraget   hvor   det   tidligere   har
vært  mest  omfattende   arkeologisk  aktivitet. Bortsett  fra   3   fangst-

graver   for   rein   av  den  gravde   typen   (reg.   nr.16-17),1igger
alle  de   andre   kulturminnene  her   innenfor   et   område  på  mindre   enn
6n   km2,   øst   og  sørøst      for   GriiTisdalshytta,   Øst   for   Tverråi   og
nord   for   Grimsa   (reg.    nr.18-23).   Det   er   snakk   om   4   hustufter,
5   gravhauger   og   24   fangstgraver   for   rein  av   den  gravde   typen.

I   1935   kom  det   fram   et   gravfunn   fra  vikingtid   (900-tallet)   på
Talleråskvea.   Det   besto   av   et   sverd,   9   pilespisser,   en   kniv   og
en   spiker,   alt   laget   av   jern   (Hougen   1947:216   flg.).    Like   nord
£or   dette   funnstedet   ligger   en  gravhaug.   Ved   enden   av   den   halv-
kretsformete   ryggen   "Langhaug"        i   sør   ligger   i   dag   4   grav-
hauger,   opprinnelig   har   det   vært   5   (1.c.).   Like   nedenfor   den
enk?1tliggende   ha.ugen   finner  vi   en  rekke   på   5   reinsgraver,   langs
en   terrasse   høyere   opp   er  det   en   rekke  med  minst   19   fangst-

graver   for   rein.   Av   disse   siste   er   6n  nærmere  undersøkt,   og
en   trekullprøve   herfra   er   datert   til   1075±95   e.Kr.    (kalibrert),

(T-1454).   Det  vil   si   at   den   skriver   seg   fra   sen  vikingtid   eller
tidlig  middelalder.   De   4   hustuftene   skriver   seg   trolig   fra
relativt   sen   tid.   Bjørn   Hougen   (1947:218)   antar   at   disse
sannsynligvis   er  rester  av  nedlagte   setre.

De  mange   gravhaugene   i   området   taler   for   at  det   har  vært   fast
bosetning   i   denne  delen  av   Grimsdalen   i  vikingtid.   Dette   er
en  av  de   største   samlinger   av  gravminner  vi  kjenner   fra  fjell-
strøk.   Trolig   har  denne  bosetningen  fortsatt   i   tidlig  middel-
alder.   Arne   Skjølsvold   antyder   at   en  her   kanskje   står   overfor
minner   om   en   fangstbosetning   og   at   de   neppe   har   noe   å   gj¢re
med   f.eks.   forhistorisk   seterdrift.   Han  mener   en   ikke   kan  ute-
1ukke   en   forbindelse  mellom  bosetningen  knyttet   til   gravene
og  massefangstanleggene   for  villrein   i  dette   området   (Skjølsvold
1980:151-2).   Beitende   husdyr   og   villrein   anser   han   som   en   lite
sannsynlig   kombinasjon   (op.cit.:    150).   Hvorvidt   husdyrhold   har
inngått   i   Økonomien   i   vikingtid   og   tidlig  middelalder   her   oppe,
må   imidlertid  undersøkes   nærmere  ved   hjelp   av  pollenanalyser
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F4g.    30.    Gr.i,msdaten   ved   Bjørnsgår.dsetrene   og   Gr.LmsdaLshytta

t   1937.    Gr.avhaugene    (r.eg.nr..    23)    Li,gger.   på   den   haLvkr.ets-

for'mete   r.yggen   rnbdt   L   bi,Z,det.    Foto..    Bj¢r.n   HougerL.

FLg.    31.    Gr.avhaug   frn   jer.naz,der'en   ØSØ   for   Bj¢Tnsgårdsetrenoe/

G;LmsdaLshytta   (r.eg.nr+    23,   haug   2).   Den   7,Lgger   ytter.st   på

kanten   ned   mot   G¥.i,msa.    Foto:    EgLZ,   MbkkeLsen.
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FLg.    32.    Tatz,er.åskvea   under'

Bj¢r.nsgår.dsetr.ene   ved   Gr.tmsdaz,s-

hytta.    I   for.gr'unnen   er.   det   en

gr.avhaug    (reg.nr..    21).    Innenfor'
det   i,nngjer.dete   omr.ådet  bak
L¢a   bz,e   gr'avfunnet    (fi,g.    33)

gjor.t.    Foto:    EgLL   M4kkel,sen.

FLg.    33.    Gr.avfunn   fr'a   VL1<Lng-

tLd   (900-tatLet)   rned   et

sver.d.    9   pLtespLsser.,    en

kntv   og   eri   spLker.   av

jer.n    (r.eg.nr..    22).    Dette
bz,e   funnet   ved  pZ,¢yi,ng   på
TaLteråskvea   L   1935.    Foto:

OZ, ds aks amtLng en .
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i   området.   Foruten   å   kunne   påvise   eventuelt   husdyrhold,   vil
slike   analyscr   også   kunne   si   noe   om   skoggrensen   og   skogs-

sammensetningen   på   den   tiden.   Skogshugst   og   senere   aktiviteter
som   f .eks.    setring   vil   også   kunne   gi   seg   til   kjenne   gjennom

po l l enana l ys er .

I)et   er   i   alle   fal.l   samtidighet  mellom  gravfunnet,   trolig   også

gravhaugene  ved   Grimsdalshytta,   og  massefangstanlegget   og   tuftene
ved   Einsethø.    Hvis   det   har  vært   de   samme  menneskene   som   har

etterlatt     alle  disse  ulike  kulturspor,   kan   en  godt   tenke   seg
et   husdyrhold   ved   Grimsdalshytta,   hvor   det   er   gode   husdyrbeiter,
samtidig   som   en  har   drevet  massefangst   av  villrein  på   Einsethø.
"Tøftom"   kan  da   oppfattes   som   jakthytter   og   sted   for   bearbeiding

av   kjøtt,    skinn   og   horn,   mens   den  mer   permanente   bosetningen
har   ligget   ved   Grimsdalshytta.   Også  massefangstanlegget   og   dyre-

gravene   på  Gravhø   kan  på   lignende  måte   ha.  vært   knyttet   til
denne   bosetningen.   De   ligger   ennå   nærmere.   Hvorledes   fangst-

gravene  ved   Grimsdalshytta   skal   tolkes   inn   i   en   slik   sammenheng,
er   foreløpig   usikkert.   At   området   byr   på   spennende   og   utfordrende
forskningsoppgaver,   er   det   liten  tvil   om.   Fra   et  vitenskapelig
synspunkt   er   derfor   området  ved  Grimsdalshytta  med  dets   kultur-
minner   svært  viktig.

Det   at   kulturminnene   ligger   så   nær   Grimsdalshytta,   Den   Norske
Turistforenings   hytte,   gjør   at   de   også   lett   kan  utnyttes   av
allmennheten.   De   fire   gravhaugene   på   "Langha.ug"   1igger   dessuten
nær   vegen   gjennom   Grimsdalen.   De   er   nå   restaurert,   og   det   er
satt   opp   skilt   som   forteller   om  at  det   er   ''Fredete   gravhauger
fra  vikingtid".   På  Grimsdalshytta  henger   et   fotograf i   av

gravfunnet  fra  Talleråskvea.   Alt  dette  bidrar   til   å  gi  fot-
turister   og   andre   interesserte   som  ferdes   i   området  muligheter
for  opplevelse   av   tradisjon  og   lange   linjer   i   historien,   og
kanskje   også   en  økt   forståelse   av   det   landskapet  de   ferdes   i.

Kulturminnene  ved   Grimsdalshytta  har   en  visuell   kontakt   til
selve   hovedvassdraget,   hvor   Grimsa   er   ganske   bred   og   preger
landskapet.   Gravhaugene  på   "Langhaug"   1igger   på   elvebrinken
ut  mot   elva.
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FALLET-STODSBUØYI  .

Den  delen   av   Grimsavassdraget   som   ligger   i   Folldal   kommune   i
Hedmark  har   en  helt   annen  kulturminnebestand   enn  den  delen   som
ligger   i  Dovre,   Oppla.nd.   Fangstgraver   for   elg,   kullmileanlegg
og  jernutvinningsanlegg  finner  vi  her,   foruten  en  del  reins-
graver  og   et  par  gravrøyser.   Største  delen  av  området   ligger   i
furuskog.   Både  naturmiljøet  og   kulturminnene  knytter   seg   nært
til   nordre  Atnedalen  og  na.bovassdraget   i   sør.   Ett   interessant
område  her   er   strøket  omkring  gården  Fallet.

På  nabogården  Holen,   noe   legger   øst,   er  det   eldste   sporet   etter
menneskelig  aktivitet   i  vassdraget  funnet:   halvdelen  av  en
stridsøks   (båtøks)   fra  yngre   steinalder.   Det   er  va.nskelig
foreløpig   å  gi  noen  forkiaring  på   forekomsten  av   ån  så   sjelden
oldsaksform   i  dette  miijøet,   særlig   så   lenge   en   ikke  har  funnet
steinalderboplasser   i  nærheten.

Det   er   fangstgravene   som   setter   sitt  preg
siden  av  Veslekringla   er  det   en  rekke  med

området.    På   NV-
fangstgraver  for

rein  av  den  gravde   typen.   På   den  andre   siden   (N-siden)   av  Grimsa
begynner   en  mer   eller  mindre   sammenhengende   rekke   av   fangst-

graver   for   elg.   Den   skal   inneholde   i   alt   184   graver   og   strekke
seg   over   ca.   7   km,   fra  Grimsa   til   Lomtjønnet,   nesten  nede   i
Folldal.   I   kanten  av  det   sist  nevnte  tjernet  grov  Bersven  Stølen
i   1901   en  grøft,   og   han   fant   da  mange   elggevir,   som   gikk   i   opp-
1øsning   etter  at  de  uar  tatt  opp   (opplyst,a.v  Ragnar  Streitlien,
født   1896).   Har  dette  vært   en  form  f6r  offerplass   i  gammel   tid,
eller   skal   funnene  forklares  på  annen  måte?   Plassen  ligger  uten-
for   nedbørfeltet   for   Grimsa,   53   av  de   184   elggravene   ligger
innenfor   (reg.   nr.   60).    (Beskrivelse  og  mål   på   elggravene:   se
reg.    nr.    60.)

Vi  har  etter  hvert  flere  dateringer  av  fangstgraver  for  rein
(se   Barth  1979   b).   De  viser   at  denne   fangstmetoden  var   i  bruk
i  Rondane-området  fra  omkring   Kristi   fødsel   og   fram  til   1600-
tallet,  med  hovedvekt  p.å  sen  vikingtid  og   tidlig  middelalder
(ca.   900-1350).   Langt   ferre  holdepunkter  har  vi   for  brukstiden



-83-

Ftg.    34.    Fangstgr.av   for.   eLg   ved   FaLLet    (r.eg.nr'.    60),    Gn   av   en

r.ek.ke   på   baLt   184   eLggr.aver.,    som   str.ekker.   seg   over.   ca.    7   km.

Foto:   PåL   Evensen.

F4g.    35.   Fangstgr'av.   tr'oLbg   for.   vi,LZ,r.ei,n,   L   MjovassdaLen

(r.eg.nr..    81).    Foto..    Påz,   Evensen.
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F£g.    36.    G¥.avr.Øys   ved   BZ,æster.daz,en-Sætr.i,,    tLke   ved   den   gam7,e

f er'dsez,svei,en   meLLom   Gudbr.andsdaLen   og    FOLLdaL    (r.eg.nr..    75).
Røysa   måz,er.   ca.10   m   L   di,ameter.   og    er.   ca.1,5   m   høy.    Den

skr.Lver.   seg   sannsynz,tgvLs   fr.a   jer.naLder..    Foto:    Påt   Evensen.

FLg.    37.   Btester'ovn   på   jer.nutvtnnLngsptass   nor'døst   for'   Fal,1,et

(r.eg.nr..    63).    Ovnen,   hvor.   myr.maLmen   bLe   smeLtet   tm   jer'n.    er'

r.und   tm   ovat.   oppbygd   av   steLner.,   med   en   dLameter.   på   ca.1   m

og   dybde   ca.    0,5   m.    Stagghaugen   Z,i,gger.   £nntLL   ovri,en.    Foto:

Påz,   Evensen.
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a.v   fangstgravene   for   elg.   En  datering   fra  Trangdalen   Sø   for
Tolga  antyder   at   slike  graver   kan  gå  tilbake  til   eldre   stein-
a.1der   (op.cit.:    146-7).   Fra   et   anlegg  ved   Ledsageren   i   Stor-
Elvdal   (Atna-vassdraget)   er  det   foretatt   flere  C14-dateringer
av   elggraver   som  viser   en  bygge-   og   brukstid  mellom   lloo-tallet
og   1700-tallet   e.Kr.   Dette   er  mer   i   samsvar  med  hva   en   tidligere
vanligvis  har  ment  om  dateringen  av   elggraver,   nemlig   at  de   er
sene,   hovedsakelig  benyttet   i   etterreformatorisk  tid.   Det
kreves   imidlertid  langt  flere  dateringer  før   en  kan  få   endelig
klarhet   i  dette.

Foreløpig  kan  vi  bare   konstatere   at   rekken  av  £angstgraver   for

elg  ved  Fallet,   som  fortsetter  utenfor  nedbørfeltet,   er   et
betydelig   kulturminne,   både  ut   fra   sin  størrelse   og  de  mange

godt  bevarte  graver   som  finnes   her.   De   er   lett   tilgjenegelige
både   fra  veien  gjennom  Grimsdalen  og   fra   riksveg   27   som  går

parallelt  med  rekken  over  en  lengre   strekning.

Rett   Øst   for   riksvegen,   mellom  Fallet   og   Stodsbuøyi   ligger
en   fin   gravrøys  med   dia.meter   ca.10   m   (reg.   nr.    75).   En   annen
mulig   gra.vrøys   ligger  NV  for   Stodsbuøyi.   Dette   antyder   at   det
kan  ha  vært   bosetning   i   området   i   jernalder,   sna.rest   i  viking-
tid.

Like  ved   sist  nevnte  gra.vrøys,   sør   for   Blæsterdalen,1igger   en

jernutvinningsplass   (reg.   nr.   73),   en  annen  finnes   nord  for
Fallet   (reg.   nr.   63),   mens   den  tredje   innenfor  vassdraget   ligger
like  ved  Tangsætri   (reg.   nr.   84).   De   er  ganske   godt   bevart,   og
det  virker   som  om  de  skriver  seg  fra  relativt  sen  tid,   trolig
etterreformatorisk  tid.   Bare  nærmere  undersøkelser  og  dateringer
kan   imidlertid  avgjøre  dette.   A11e   tre   steder   er  det   en  slagg-
haug,   ved  de  to   først  nevnte   stedene  også  steinoppbygde  blester-
ovner.   Anlegget   nær  Tangsætri   inneholder  foruten   slagghaugen,
en  grop  og   to   forhøyninger,   hvorav  den  ene  nærmest   er   en  heste-
skoformet  voll.   Dette  kan  være   en  hustuft.

Innenfor   området   som  omtales   her   f innes   også   flere   kullmile-
anlegg.   De   skal   behandles  nærmere   i  neste   avsnitt.
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Vi   kan   konkludere   med   at   det   innenfor   området   Fallet-Stodshuøyi
finnes   flerc   interessante   kulturminner.   Det   er   imidlertid   rela-
tivt   lite  vivet   om  deres   tidsplassering,   og   det   er   derfor  van-
skelig   å   sette   dem   inn   i   en   kulturhistorisk   sammenheng.   Dettc
er   en  utfordring   til   framtidig   forskning,   og   kulturminnene
representerer   det  datapotensiale   en  har   til   rådighet.   Ingen  av
kulturminnene   her   er   spesielt   sjeldne,   men  beva.ringstilstanden
og   beliggenheten   av   noen   av   dem   gjør   at   de   også   representerer
mer   allmenne   verneverdier.   Et   par   kullmileanlegg   og   en   fangst-

grav    Liggc`r   like   ved   Grimsa.    Forøvrig   er   det   liten   sammenheng
mellom   selv.e   vassdraget   og   kulturminnene.
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KULLM I LEANLEGG  .

Det   er   registrert   16   kullmileanlegg   med   tilsammen   20   kull-
miler   innenfor   Grimsavassdraget.   Dette   er   en   type   kullmiler
som   foreløpig   er   lite   omtalt   i   litteraturen   (Pay  Dahl   1960:
47   flg.).   De   er   alle   funnet   i   Folldal   kommune,   i   den   nedre
delen   av   Grimsavassdraget,   mellom   Fallet,   Stodsbuøyi   og
Grimsmoen.

Kullmilene   framtrer   i   terrenget   som   runde,ofte   svake   forhøyninger,
med   en   diameter   på   ca.    8-11   m.   Omkring   denne,    1angs   periferien

er  det   groper,   ofte   avlange,   men  også   runde   eller  mer  uregel-
messige.    6   groper   er   det   vanligste,   men   2-3   og   7-8   forekommer

også.   Ved  prøvestikking   finner   en   trekull   inne   i   selve  mila,
ofte   også   nede   i   gropene.

Foruten   selve  kullmila  med  groper   omkring,   er   det   på   9   av
anleggene  påvist   andre   kulturspor.   Det   er   snakk  om   forskjellige
former   for  groper,   voller   og   steinpa.kninger.   Flere   av   de   i   alt
7   stedene  der  det   er  påvist   steinpakninger,   er  disse   tolket
som  koieovner:   ildsteder   i   tilknytning   til   et  oppholdssted  for
kullbrenneren   som  passet  mila.   Hvilken   funksjon  de   forskjellige

gropene   og   andre   konstruksjoner   kan  ha  hatt,   vet  vi   ikke.

A11e   de   registrerte   kullmileanleggene   ligger   i   furuskog,   710-
890   m.o   h.   Geografisk   og   i   konstruksjonen   har   de   sammenheng   med
tilsvarende   anlegg   i  Atna-vassdraget,   i  nordre  Atnedalen.

Kullmileanlegg   av  den  beskrevne   typen  må   knyttes   til   gruvedrif ten
ved   Foldals -Verk.   Der   ble  det   startet   gruvedrift   på   kisfore-
komster   i   1746.    Fra   1827   hørte   dette   under   Røros   Verk.    "1   ±`ølge
berglovene   hadde  de   bønder   som   bodde   i   nærheten   av   der   hvor
et   bergverk  hentet   sin  ved,   plikt   til   å  hugge   og   føre   frem
setteved  og  brenne  kull   til  verket":

Forordning   av   1736   §5:    "A11e   under   enhver   Jernværks

circumference  hidindtil   lagte   Bøndergaarde   og   deres
opsiddere   skal  være  pligtige   til   at   levere  den  til
hvert   Værks   Drift   fornødne   kul,   saaledes   som  deres
skove   det   taale   og   dem  derefter   paalegges,   imod
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den  hidtil   brugelige   eller  herefter   satte   billige   Pris   ...".
Denne   forordning   ble   i   1743   utvidet   til   å   gjelde   alle  verk

(Pay   Dahl   1960:49).

De   første   to   smeltehyttene,   Strømmen   og   Lovise   hytte,1å   nær
Glåma.    I   1774   kom   Foldalshytten   i   drift.   Den   lå   ca.    7-8   km   NNø

for   Fallet   og   adskillig   nærmere   Grimsavassdra.get   enn  de   to
første   hyttene.   Det   er  rimelig   å   se   kullmileanleggene   i   nedre
del.en   av  vassdraget   i   forbindelse  med   gruvevirksomheten     og
smeltehyttene.   A11e  milene   ligger   innenfor   "circumferens"   for
Foldals   Verk,   som   ble   regnet   til   3   gamle   norske  mi.1   fra   Lovise
hytte   (Pay  Dahl   1960:kart   IV).   Trolig   har   kullbrenningen   i  vårt
område   hatt   størst   omfang   i   perioden   1774-1850   da   Foldalshytten

var   i   drift.   Da   jernbanen   kom   gjennom   østerdalen   i   1870,   gikk
verket   over   til   å   fyre  med   koks   i   smelteovnene   (op.   cit.:   49).
Da  var  det  definitivt   slutt  med   trekullbrenningen,   i  alle  fall
til   dette   formålet.

Gårdene   Fallet   og   Stodsbuøyi   ble   ryddet   omkring   1750,   trolig
oppmuntret   av   offentlige   "rydningskommisjoner". Stedsvalget   ga
rydningsmennene  muligheter   til   å   skaffe   seg   ekstrafortjeneste
i   rede  penger   gjennom   trekullbrenning   og   kjøring   av   trekull   til
Foldals  Verk.   Det   har   trolig  vært  viktig,   da   det  må   ha  vært
behov   for   å   skaffe   seg  bi-inntekter   til   gårdsbruket.

Kullmilene   nederst   i   Grimsavassdraget,   ved   Såtålia-Grimsmoen,
har   trolig   vært   drevet   av   gårdene  nede   i   Folldal:   Brandsnes,
Brennodden   eller   Grimsbu.   A11e   steder  har   det   vært   furuskogen
som  ble   brukt   til   trekullbrenningen.

Som   kulturminner   betraktet   er   kullmilene   og   kullmileanleggene
å   regne   som  de   yngste
vassdraget.   De  utgjør
stå   den   ekspanderende
1700-og   1800-tallet.

hyttene  representerer
i  egentlig  forstand  i

vi   kjenner   av   arkeologisk  art   i   Grimsa-
et  viktig  kildemateriale  til   å  kunne  for-
gårdsryddingen  her   og   nede   i   Folldal   på
Sammen  med   de   gamle   gruvene   og   smelte-
de   de   eldste   spor   av   industrivi-fksomhet
området .
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Ftg.    38.    Omr.åde   med   kuz,LmLLer.   meLLom   Åsen   og   BZ,æsterdaLen    (r.eg.

nr..    65-70).    Foto:    Påt   Evensen.

FLg.    39.    KULLm4Le   vest   for.   Tangen,    ca.1   km   NNØ   for.   StodsbuøyL

(r.eg.nr.    74).    Omkr.i,ng   en   sLr'keLr'und   svak   for.h¢yntng   er.   det   av-
tange   gr.oper..    Foto..   Påt   Evensen.
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Det   er   behov   for   å   få   enkelte   av   anleggene   nærmere  under-
søkt.   Det  vil   gi   flere   opplysninger   om  hvordan  de   har   fungert,
og   det   vil   øke   den  mer   allmenne   verdien   av   denne   gruppen
kulturminner,   som   nå   er   temmelig   ukjent   og   lite   påaktet.
Enkelte   av   kullmileanleggene   ligger   svært   nær   Grimsa.





-91-

LITTERATUR,

Barth,   Edvard   K.    1974:    Gamle   fangstanlegg   for   i`ejn   og   elg.

Statsskog   1974/4,    s.    34-46.    Oslo.

Barth,   Edvard   K.1975:   Fangsthytter   for   jaktfalker   i   norske

fjell.   Årbok   for   Norsk   Skogbruksmuseum,
Skogbruk,   jakt   og   fiske,   Nr.    7,1972-

1975.    Elverum.

Barth,   Edvard   K.1977:   Anlegg   for  massefangt   av   villrein   i

Rondaneområdet.   Årbok   for   Norsk   Skogi
bruksmuseum,   Skogbruk,   jakt   og   fiske,
Nr.    8,1976-1977,    s.    9-74.    Elverum.

Barth,   Edvard   K.1978:   Gamle   buer   og   tufter   i   Rondanefeltet.

Statsskog   1978/1,    s.    5-8.    Oslo.

Barth,   Edvard   K.   1979   a:   Litt   fra  virksomheten   i   Grimsdalen

i   eldre   tid.   Statsskog   1979/1,   s.   3-6.
Oslo,

Barth,   Edvard   K.   1979   b:   Fangstgraver   for   rein   i   Rondane   og

andre   fjell.   Fortiden   i   søkelyset.
Datering   med   L4C   metoden   gjennom   25   år,

s.    139-148.    Trondheim.

Barth,   Sonja   og   Edvard   1980:    På   spor   etter   dc   gamle   1-alkefangerne.

Statsskog   1980/2,    s.    3-6.   Oslo.

Dahl,   Blanche   Pay   1960:   Utviklingen   av   bosetning,   eiendoms-og

bruksforhold   i  Nordre  Atnedalen.   Ad
Norvas   No.    5,   Skrifter   fra   Det   Norske
Geografiske   Selskab.   Oslo.

Grimstad,     Edvard   1948:   Etter   gamalt.   Folkeminne   frå   Gudbrands-
dalen   11.   Norsk     Folkeminnelag   Nr.    62.

Oslo,

Hougen,   Bjørn   1947:           Fra   seter   til   gård.   Oslo.



K]c`iven,     Ivai`     1923:

-92-

Gam{`1    hondckultur    i    C.udl)raiidsdalen.

Lesja   og   l)ovre.    Kristiania.

Martens,    Irmelin   1972:   En   skiferkniv   fra  Avsjøen  på   Dovre.

Nicolay   nr.12,1972,    s.    3-7.

Martens,    Irmelin   1974:    Innberetning   om   steinalderboplasser

ved   Breisjøene,   Alvdal   s.,   p.   og   k.,
Hedmark,    juli   1974.   Univ.   01dsaksamling,

Oslo,   topografisk  arkiv.

Skjølsvold,   Arne   1966:    Innberetning   om   befaring   av   gra.vrøys

på   østsiden   av   Blesterdalsko.11en   i
Folldal,   Hedmark,   høsten   1966.    Univ.

01dsaksamling,   Oslo,   topografisk   arkiv.

Skjølsvold,   Arne   1967   a:    Innberetning   om   besøk   ved   Bjørnsgård-

setra   i   Grimsdalen,   Dovre,   Oppland.
Univ.   01dsaksamling,   Oslo,   topogral`isk
ark iv ,

Skjølsvold,   Arne   1967   b:    Innberetning   om   besøk   i   Haverdalcn,

Dovre,   Oppland.   Univ.   01dsaksamling,

Oslo,   topografisk  arkiv.

Skjølsvold,   Arne   1980:   Refleksjoner   omkring   jernaldersgravene

i   sydnorske   fjellstrøk.   Viking   43    (1979),
s.    140-160.    Oslo.

Slomann,   Wencke   1970:      Rapport   om   befaring   av   gravfelt   på

Bjørnsgårdssetrene   i   Grimsdalen,   Dovre
s.    og   pgd.,   Oppland.   Univ.   01dsaksamling,

Oslo,   topografisk  arkiv.

Streitlien,   Ivar  A.1941:   Elggravene   i   Nord-Østerdal.   Årbok

for   Glåmdalen   1941.    Ha.mar.

Verneplan   for  vassdrag   (nr.    2).   Norges   Offentlige  Utredninger

(NOU)    1976:15.   Universitetsforlaget.



-93-

INFORMANTER,

Edvard   K.    Barth,   Oslo.

01a   Blæsterdalen,   Kasse   66,   2490   Atna.
01uf  Brandsnes,   Folldal.
Henrik  Brennodden,   Folldal.
Jan  Hageland,   Dovre.
Ragnar   Streitlien,   2580   Folldal.
Arve  øyen,   Stodsbuøyi.
Per  øyen,   Sætri.





KART





\

'=_            i ..-,  `S.     ,









-=,lÆzdF:+\̀ `       `g,,l.       ,            -``;r~-`•.
Cr'                .J

JJ
~-H
0¢

•-.-        ,,`-,.  -. -                 ,    -- ' rt                        J<

3.````.`!\\-r?/+\•-§L+

t)'.1£!tj1•'.å1

•o

/(•`T.,,¢ioJ\,l `•_+T,=T\,®
=--L\  -`r;'`1@`/,,o(:;,®,,,§`•.-`¥,c_11-`_-.---

_-                          ' rl
u)r+

Q'00
r,       LJ                JJ
L1       ®                  a)
®     c=               ro
ur:.                                     0

HO•L00
u     ®            '+,       .
£    E          o,=

ro                    C:        ..
CJ    J=            .rl    -
8¥         EE4-          ro   J¢   æ

<S=        E£+
(/)   C\J                       .rl      m
I:     ..    ,tJ            ro     ®    JJ-  -   ®         d   r+    H
g==         E!Og£

1

'      ,_           _     --.tby/
r`-`-_-Jt-,1,-.\`1

/    -_-_-'_,'    _3'J_-3---::---=-::-_:--:# _ .----i.iH,,{/r=~z,`.~----?---`,J--10,

.'

f,-;fl   t\+   o\,`€

1g§:-Y
•;       /_,

a*

/#---,, -,_--+-.•`------f+J¥«+'

1

1       :k.      ),

_t `*tl.,.,_.  :¥.,                r-st

'V    /,/£        /81,,     U`_U      å~

•j?    j'

r} ,-           . - , `r                       _   +J,,,`

iiR•ri<, ` .  S  .-_ •~        æ+       0•'.,.
!    ``     ¥å        ±

t,
Tl

•0i-:-n

-~``     .`1-',._r:'\``

*:;--:++_
- )                                                  •,        \               `,.,'1 \_           /  ..\   `     .'                    \Jf, +•'-\,t-,. \

-<,,,,`!ir` -F/p   /,;),-•  \t\-`t.,-,!7 ,     '-,1,-'S

Lk`\
•å,'Z,\\

`Lå:a/3,;,,,,.;1j,,t--,-``,\,,,,,,o,,,,.,,,,:r:(,

r `       e',;,,,.,,  ,z      .`J.L-,,,`-5          :             L     ,1•,`.L  ,              -
\tLt`          ` -,j`     ` ,-..       -                                                            ,    ,lå        ,          ,e-     `    ,.

r',.`.\,J.` /--.:1,,-.=`-i,,.\     -/           h,                                                 ,,`       /i,              ,

•.  \      ``fr

\'\\Ch1't*1.

.                 rt_     1_11,+-,=. `\``

æ  J..r- ``=_=  _.
(i,;.                  ,.t;.;

`;,`:s    t\+ \

\å#,,___         ,            ,„

\

'(\`'t\\-`,\\ ,'q5,T1 ' `-    .   ``=7,`:  _,v

. 8¥   §V3*.ij<p_rct::`-..`.'/,_ _``---.       ```                      >rrt -,    ¢0        1.,    ,

-S,`qr``'

`       \ `.L  .--_====:     `r--   +,1+-`+-_-     r;r

t,',         `,.         ,/,,     ,       ,`

§                              ,'~^

``\
\` •`.,\:,k)€jT±jY   ^å"

)``-

-,.,....,lri  ;  -  -    ,```-;,
`\\,J,          ,

(t\ei+,Æ,`+`,,L`_.\.
--,    \    ``   ,   ,8

o®,     _       _-=-.       J:g`,`,

{
1'  _.¥t   ,J iå, t/  :,_ }              -`=f=

\+  ,               .Jd' g   --       `*
`.,J \-``.__(   s.-J J `' ). /                   +--

'.`•(,

®•,J` ;   J`.^       \T1.     .y:       ,•.)1
`S _ffa f xou. \ ,,\.}]i'ifrrgw/,riN<A£AZ/,r,r

\•`\.

J1'//

•,`.`t,  . ``r€`\ ``_

-+
\.\+T

\-`                       r`,:,`,,,,!,,''-L__`'a``-)

r
`\   `   ,,        `   ,4,     -

```-~(\,\`-.,.(,,.1,,\_

\`\

.¢
/,,,,,,.,Æ,,,.,,~,-_.`

\_,._._.  t:         _
t-- \   i:,lJjJ,zj,;,-,. ,,  -., 2,,-d,,,,f,',G

Qb, `
0\`,

rs,,,,!     ;,,',,; 6`)rjri4rri` \





Kart,    målestokk    1:50.000

TEGNFORKLARING

Boplasser

*       Gravminner,   religiøse  minner

Næringsminner

^      Andre  kulturminner   (herunder   løse   fornminner)

Tall  ut   for  tegnene   refererer  til   registreringsnummer
(reg.nr.)   i   rapporten.

Sirkel   omkring  et   reg.nr.    (uten  annet   tegn)   betyr  at
kulturminnet   er  unøyaktig  plassert   fordi  nærmere   opp-
1ysninger  mangler.

G/®nse.   Bound®ri.S

Riks. med r.y§o8 merl.      /n/cm./.on6l  wi/h  m.r[ers _  +  +  +®+.+
Fylk®..  kommune    Couny,   Otstrict

Sokn..St.ts.llm.mini     P."`h,  Crown  /ond                       .     _   _...
H.ik®Myrkie   K.o.H   Gr.vpl.ss   Church,   Ch®pe/.   Cem.tery  +        +       .\ .,..

Skole.lors.mlin.slius.11ot.ll o. l.  Schoo/, meeiinghouse, Hoie/, eic  ;           J
Vlrwngshus.  Hytte. Ioie. HouSe,   Cab/n,  elc

G.rd. S®`.i. Bu. n®us\.   F.rrri,  Ch.Iei,  Sh.nly.  bo.I.I`ed _ c\

T.nh. T.m, mim.smerk.o.1    rari[,   rowe/,  monLimenl,  e/c  .
F.brikk,  kra«verk o   1  .  St.ri€.   Mindre
/nduslry,  pow.r  sle/ion,  .h:     large,  Smo/)

GrLive.  Ste.ribrott.Grustak    M.n.    Ouerry    Grdve/  pil

Flyplæs. lendinssol..s. R.dbst.sion                  _
A.rheld:  Lariding  9round;  R.dio  slalion

Sj-f|yl`emn. Anl.ii)l.ss tor fly, lo. t)It _
S..pl.ne  b.se;  Anchor.9.   S.apl.ne,  Bo.I
f yr`  lykt.  Sj.m.rk.   R®dioor tor lly o   1
l;ghlhouse.   L/ghl,   Be®con,   Am  ndv    rddio  beecon,  elc

Trie i)unkt. H..depLii`ht:  KdntrolleTt.  ULon`roll®il _
Trig.  po.nl;  Spol  elev.Ii6n   CI`ec*ed.  Uncheck.cl
H.id oå v®tn:  hont.oil®.t  UkoniToiieri
le*e  e/eve/ion    Chect®d,  Unchecked
Skog  Tr®8rupo.    Woods,  Group o/ irees
Myr. Toivt.I.  M.rih,.  Pe./ cu»mg. _
Kystlinj. md t-irl.ll   Xuwe o. t.l  lo. diupn.
Shorel.n.  wiih  lor..hor.  fl.i.  D.pm  curv.  .nd  souriding
Bd: 1 v.s.fl.t. o8 und« v.In.  Aoc[-Aw®sh,.  Sun*en _

00+,

L>       .h2.''_3P4

Ve..  Roads
Mo`o.ves   C)ual  highway _                 .,._. _ .,... `.,__

RihsveB   Vegnummei   [ufoDave8.  Riksve€   __
Siaie  road.  Rouie m.r*.r    Europe.   Siaie

fylkesv.® County ro.d_____   _
hommunal vea   Di{tritt  road                  _`..__
Privat vec   Ve.bom    Prival.  ro6d,   Roddberrier

F.sl e.kke      Crusd.kk.

H.rdsuri~.L°O.#r,®%.I.gh.
_---::= --tio+

Kieriev.8.  Nerkl sti.  Ceri  /rec*,  P.h  wM  m.rÆ./! _
Tyd.li.  sti. llte Synlis sti.  D.i/inc/  pe/h,  Tr.c[ _
Ves und®i l)y.8ln., Vmt.rvq                           ._ = = = = =
Ro.d  und.r  cori.Irucl.on,  W.nhr  ro.d
Bill./ie. Nindr. f..i..  Ce/  /.wy,  P.!æng.r  /erry _         „

Jernbane.  P..lr«ds
DobD.ItspoT.EnkeltsDor.St.Sionosstoop.pl.ss_   +.=       =     ''+'       -+
Double  lr.c*;  S.ngle  lru*,  SI..ion.  H.II
UÅd.r by88in.  .ll.i  nedl.ft  Smalt spor
lnoper.Iiv.;  N.rrow g..Joe

Tunnel   Ov..bycg. Biu
runne/,   Snow§hed,+   Oridge

Pl.nov.r8.n8. Vq ov®i. v.8 under i.rnb®ne
Level  crossirig,  Underpas..  O\i.rp8.s

[l.ltTisk  sporve.. tr.ll.b.n.  T.ub.n.. shih.is
EI.ciric  caw  I.n.,  A.r..I  cbi.~.y.  i\i  liFI
T.l.g'.' -,,. '.'on,inj..  ",®n'inj®
T.Iqr.pl`  Iine. i.I.phon.  Iin.. Pow.r  lwn

_1_'
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