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FORORD 

Denne rapporten inneholder de pollenanalytiske under

søkelsene som ble utført som del av Dokkaprosjektet fra 1986 

til 1989. Prosjektet hadde sin bakgrunn i utbyggingen av 

Dokkavassdraget i kommunene Nordre Land og Gausdal, Oppland 

til kraftformål. 

Utbyggingsplanene går tilbake til 1960-årene. I 

begynnelsen omfattet planen også Etna-vassdraget. Det ble 

gjennomført arkeologiske registreringer som forprosjekt i 

1978, 1979, 1982, 1983, 1984 og 1985. 

I mai 1985 gav Stortinget konsesjon for separat utbygging 

av Dokkavassdraget. Forprosjektet viste at en stor mengde 

fornminner ville gå tapt. Fornminneinteressene var i det 

vesentligste knyttet til det lille Dokkføyvatnet i Gausdal 

Vestfjell. Dette vannet skulle etableres som magasin. Ved en 

heving av vannstanden med 39 m fra kote 696 ville 9 km 2 bli 

satt under vann. 

En prosjektforberedende gruppe la frem forslag om at man 

ved undersøkelsene skulle konsentrere seg om problemstillinger 

knyttet til steinbrukende tid, jernutvinning og fangst og 

bosetning. Temaene ble fordelt på tre arkeologer, hver av dem 

i fireårs-hjemler. Rammen for feltundersøkelsene var 800 

ukeverk av særskilt engasjert personale. 

Etter utlysning og bedømmelse tiltrådte prosjektledelsen 

fra 1. januar 1986. Sheila Coulson har hatt ansvaret for 

steinbrukende tid, Harald Jacobsen for fangst og bosetning, 

mens Jan Henning Larsen har ledet jernvinneundersøkelsene og 

vært prosjektleder. De pollenanalytiske undersøkelsene er 

utført av Helge Irgens Høeg innen rammen av ett årsverk i 

løpet av prosjektperioden. Prosjektet ble avsluttet i henhold 

til planen ved utgangen av 1989. 

Reguleringen av Dokkfløyvatn har berørt usedvanlig mange 

kulturminner. Ved avslutningen av prosjektet var det kartlagt 

1 helleristningsfelt, 68 steinalderlokaliteter, 8 lokaliteter 

med skjørbrent stein, 1 bergkrystallbrudd, 1 gravhaug, 28 

hustufter fra eldre og yngre jernalder, middelalder og nyere 



tid, 8 jernvinneanlegg fra eldre og yngre jernalder, 25 

jernvinneanlegg med 61 kullgroper fra middelalder, 41 

enkeltliggende kullgroper, 1 tjæremile fra middelalder, 3 

fangstsystemer med 40 fangstgroper, sperregjerder og 5 

bogesteller samt 1 kjøttgjemme fra eldre og yngre jernalder og 

middelalder. I tillegg kommer et stort antall fornminner i 

dalføret som ikke er berørt ved utbyggingen. Karakteristisk 

for de undersøkte fornminnene var at de for det meste var 

svært godt bevart og lite påvirket av aktiviteter i nyere tid. 

Det er planlagt en rekke publikasjoner i Oldsaksamlingens 

Varia-serie om Dokka-undersøkelsene. Prosjektet har prioritert 

trykking av de pollenanalytiske undersøkelsene fordi de utgjør 

en nødvendig basisinformasjon for de øvrige prosjekt

deltagernes arbeid. 

Oslo 25. september 1990 

J an Henning Larsen 
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INNLEDNING 

I forbindelse med den planlagte utbyggingen av Etna og Dokka 

skulle det utføres arkeologiske undersøkelser i området. 

Disse ble organisert i Dokkaprosjektet, da det efterhvert ble 

klart at bare Dokka ville bli berørt av kraftutbyggingen. 

Undersøkelsene har bestått av registrering av fortidsminner og 

utgravning av en del av det mest interessante (se Larsen 1987, 

1988, 1989a, 1989b). Hovedvekten er lagt på stenalder

undersøkelser, jernvinneundersøkelser og historisk arkeologi 

(fangstanlegg og hustufter). Disse undersøkelsene er ledet av 

h.h.v. Sheila Coulson, Jan Henning Larsen og Harald Jacobsen. 

Resultatene vil bli publisert separat av disse (bl.a. Jacobsen 

1989, Larsen 1989c, 1990). 

Som et ledd i de arkeologiske undersøkelsene var det 

viktig å få utført en pollenanalytisk undersøkelse i området. 

Hensikten med denne undersøkelsen var primært å belyse de 

samme problemstillingene som arkeologene studerte, men med 

naturvitenskapelige metoder. Man har i tillegg fått en 

oversikt over vegetasjonsutviklingen og klimahistorien fra 

istidens slutt og frem til i dag og kunnskap om kontinuiteten 

i bosetning og jordbruksaktivitet i området. 

Det første feltarbeidet ble foretatt i september 1982 og 

oktober 1983, før selve Dokkaprosjektet kom i gang. 

det utført feltarbeid hver sommer fra 1986 - 1988. 

Senere er 

I 1982 og 1983 ble det innsamlet prøveserier fra syv 

myrer fordelt på begge dalførene. Tre av disse er analysert. 

Ved det senere feltarbeidet er det samlet inn syv prøveserier 

fra fem myrer rundt Dokkfløyvatn. Av disse er to fullstendig 

og fire delvis analysert. Det er også tatt ut prøver fra et 

stort antall snittvegger i fangstgroper, kullgroper, 

boplassområder, tufter og en rydningsrøys. Av disse er 14 

serier analysert. (Se kart fig. 1). De pollenanalytiske 

lokalitetene, i likhet med de arkeologiske, har alle fått et 

registreringsnummer <DR-nummer) i en serie fra 1 til 379, 

f.eks. DR 372. 
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DOKKFLØYOMRADETS BELIGGENHET OG VEGETASJON 

Dokkfløyvatn ligger i kommunene Nordre Land og Gausdal i 

Oppland fylke <Fig. 1). Selve Dokkavassdraget er ca. 10 mil 

langt og var uregulert ovenfor Randsfjorden da denne 

kraftutbyggingen ble påbegynt. Det har tidligere vært mindre 

fløtingareguleringer, men disse har ikke hatt betydning for de 

myrene som er undersøkt i dette prosjektet. 

Dokkfløyvatn var vel 3 km langt med normalvannstand 

ifølge Økonomisk kartverk på 696,5 m o.h •. Østsiden hadde 

slak stigning mot seterområder som lå 100 - 150 m høyere enn 

vannet. Vestsiden var brattere og mer berglendt. 

Området ligger i øvre barskogsbelte <Moss & Volden 1980). 

Vegetasjonen bestod hovedsakelig av granskog med noe bjerk og 

enkelte furutrær. Undervegetasjonen var vesentlig gress og 

lyng. Det er mange myrer, særlig på østsiden. Mange av dem 

demmes ned når vannet i Dokkfløyvatn stiger de planlagte 39 m. 

INNSAMLING AV PRØVER 

Prøveserier fra myrene er vanligvis innsamlet med russerbor 

med 7,5 cm indre diameter og 75 cm lengde, men ved en 

lokalitet, Østsinni, var de øverste lagene så harde at vi ikke 

fikk ned boret. Det ble derfor gravd et hull ned til 65 cm. 

En prøveserie ble skåret ut av veggen i dette hullet. 

ned i myren ble prøvene tatt med russerbor. Ved DR 63 

Videre 

var det 

med gravemaskin gravd en grøft, og de nederste 75 cm av 

prøveserien ble tatt ut fra veggen i denne grøften. <Denne 

delen av serien er ikke analysert.> Prøveseriene fra 

snittveggene ble tatt ut ved å stikke glass inn i de oppren

sede snittveggene med fra 1 til 5 cm vertikal avstand. 

Ved innsamlingen av myrseriene ble det foretatt en grov 

beskrivelse av prøveserien. 

verifisert på laboratoriet. 

Disse resultatene er senere 

Det ble også botanisert litt på 

og rundt myrene. Dette var ikke tilfelle ved DR 63 og DR 

61/311A, og heller ikke ved snittveggene. Andre har tidligere 

utført grundige botaniske undersøkelser i Dokkfløyområdet 

<Moss & Volden 1980). 
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En naturlig rekkef0lge ville vært å begynne med den 

lavestliggende lokaliteten og fortsatt oppover. Istedenfor 

er det startet med DR 372, Dokkfl0y nord som er den lengste 

pr0veserien, den serien som dekker det st0rste tidsrommet og 

serien med flest daterte nivåer. Den ligger dessuten sentralt 

i uders0kelsesområdet. Østsinni er omtalt sist av myrseriene 

ved at den ligger helt utenfor unders0kelsesområdet, nede ved 

Dokka, 545 m o.h. Derefter kommer de pr0veseriene som er 

analysert ut fra rent arkeologiske problemstillinger. 

Nedenfor felger noen opplysninger om myrene, pr0vene og 

vegetasjonen. 

Pr0veserier fra f0lgende lokaliteter er analysert: 

MYRSERIER 

DR 372. Dokk~1øy nord. ca. 710 • o.h. 

Myren lå ca. 300 m nord for Dokkfl0yvatn. 

stor åpen myr, nesten 1 km lang og 120 m bred. 

ble innsamlet like ved et lite tjern (fig. 2). 

Det var en 

Pr0veserien 

På myren 

vokste Betula nana, Rubus chamaemorus, Andrameda polifolia, 

Empetrum, Carex, Drosera og Menyanthes trifoliata. (Det er 

alfabetisk liste bakerst over latinske plantenavn med 

oversettelse.> På t0rre steder vokste Juniperus. 

rundt bestod av Picea med noe innslag av Betula. 

dypeste stedet ble det i september 1982 innsamlet 

rie ned til 6,62 m. 

Skogen 

På det 

en pr0vese-

Pr0veserien bestod av torv ned til 2,69 m, gytje videre 

ned til 6,45 m, men med moselag ved 4,70 m, 4,90 - 5,00 m, 

5,20 m, 5,40 - 5,50 m og 5,70 - 6,43 m. Videre ned til 6,60 m 

var det.gytjeholdig leire, og fra 6,60 - 6,62 m var det 

gytjeholdig leire og sand. 



Fig. 2 

Fig. 3 
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DR 372, Dokkfløy nord. Som man ser av bildet, 

best~r skogen rundt vesentlig av gran (Picea). I 

skogkanten er det noe løvtrær, vesentlig bjerk 

(Betula). 

DR 373, Dokkfløy syd. Bildet er tatt efter at 

omr~det ble ryddet for skog. 
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DR 373, Dokkfløy syd, 695,5 • o.h. 

Myren lå ca. 900 m syd for Dokkfløyvatn. Denne myren var 

ca. 600 m x 250 m <fig. 3). På myren vokste vesentlig 

Sphagnum, Seirpus hudsonianus, Carex og Eriophorum, men også 

Andromeda, Rubus chamaemorus, Polygonum viviparum, Drosera 

anglica, Pedicularis, Menyanthes og Vaccinium myrtillua. På 

tuene vokste Betula nana. Skogen rundt myren bestod av Picea, 

men med et lite innslag av Betula. Myren var snedekket da 

feltarbeidet ble utført. Botaniseringen ble foretatt i 1988. 

På det dypeste stedet i myren ble det i oktober 1983 innsamlet 

en prøveserie ned til 2,15 m. Serien bestod av torv. 

DR 370, Liuaholseter, ca. 745 • o.h. 

Myren lå nord i magasinområdet ved Liumholseter. Dette 

var en mindre myr, ca. 120 m x 60 m (fig. 4). Myren var 

imidlertid en del av et noe større myrområde, ca. 200 m x 100 

m. På myren vokste noen små Pinus, Betula nana, Salix, 

Calluna, Vaccinium uliginosum, Eriophorum, Seirpus 

caespitosus, Andrameda polifolia, Rubus chamaemorus, Drosera 

og Menyanthes trifoliata. I myrkanten vokste noen eldre Pinus 

og en og annen Betula. Skogen rundt bestod av nesten ren 

granskog. Fra det dypeste stedet ble det i juni 1986 

innsamlet en prøveserie ned til 2,60 m. 

Prøveserien bestod av torv ned til 1,45 m, gytje videre 

ned til 2,59 m og brent torv den siste centimeteren. Fra 2,53 

m var det økende innhold av sand og silt ned mot bunnen. 

DR 371, Kittilbu, 820 • o.h. 

Denne myren lå ved Kittilbu, nordøst for magasinområdet 

og var ca. 200 m x 60 m, men egentlig er den bare den sydlige 

delen av et meget stort myrområde. Borepunktet lå ca. 100 m 

fra Kittilbu seter. På myren vokste det Carex, Eriophorum, 

Pedicularis og Betula nana. Stedvis vokste Salix og Rubus 

chamaemorus. Det var en tilnærmet ren granskog rundt myren. 

På det dypeste stedet ble det i august 1986 innsamlet en 

prøveserie ned til 2,10 m. 

Serien bestod tilsynelatende av omdannet torv, men fra 

1,00 m og opp var det så meget av algen Botryococcus at det må 
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ha vært vann på stedet. Fra 0,40 - 0 , 25 m var det meget 

Botryococcus, nesten 10 ¼. 

Fig. 4 DR 370, Myr ved Liumholseter. 

DR 379. ■yr 2 k• øst for Østsinni. 545 m o.h. 

Fra en liten myr i tett granskog ble det i oktober 1983 

innsamlet en prøveserie ned t i l 3 , 15 m. Det var 10 cm sne på 

myren, så lite kan sies om myrvege t as jonen utove r at det 

vokste meget CareK og/eller Eriophor um ved borestedet. Serien 

bestod av torv med meget trestammer og store røtter helt til 

bunns. 

PRØVESERIER AV SPESIELL ARKEOLOGISK INTERESSE 

Det er analysert prøver fra snittvegger på følgende lokali

teter, fordelt på stenalder, j ernvinne og historisk arkeologi: 
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Stenalder 

DR 84 <Bop1assoarAde) 61x-101y NØ-kvadrant og 67x-100y NV-

kvadrant. 

To prøveserier ble innsamlet i juni 1986 xra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overxlaten 

ved h.h.v. 17 cm og 19 cm. Prøvene ble tatt ut xra 

snittvegger i utgravningsområdet. Prøveseriene xra de andre 

snittveggene er innsamlet på tilsvarende måte. 

DR 85 (Bop1assoarAde) 59x-100y SØ-kvadrant og 52x-97y NØ-kvad

rant. 

To prøveserier ble innsamlet i juni 1986 xra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overxlaten 

ved h.h.v. 22 cm og 19 cm. 

DR 169 <Bop1assoarAde) 46x-107y NØ-kvadrant. 

En prøveserie ble innsamlet i juni 1986 xra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overxlaten 

ved 17 cm. 

Jernvinne 

Kyr ved DR 63. 710 • o.h. 

På myren like ved jernvinneanlegget DR 63 ble det i 

august 1987 samlet inn prøver ned til 1,50 m. Myren var på 

ca. 120 m x 30 m <xig 5). Hensikten med prøveserien var å se 

om kull xra jernvinneanlegget kunne sees helt ute i myren, og 

om man eventuelt ved dette nivået kunne se xorandringer i 

pollensammensetningen som kunne si noe om virksomheten i 

området mens anlegget var i bruk. 

DR 15 <Ku11grop> 

En prøveserie ble innsamlet i juni 1986 xra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overxlaten 

ved 25 cm. 

DR 16 <Ku11grop> 

En prøveserie ble innsamlet i juni 1986 xra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overxlaten 

ved 45 cm. 
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Fig. 5 Myr ved DR 63 

, _. -.t 
;:~ $..-

Fig. 6 Myr ved sperregjerde, DR 61/311A 
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Historisk arkeologi 

DR 61/311A, Sperregjerde I, II og III, ca. 725 ■ o.h. 

I denne myren ble det funnet rester efter ett eller flere 

sperregjerder. Myren var ca. 600 m x 100 m. Sperregjerdene 

gikk på tvers av myrens lengderetning. Da jeg kom til myren, 

var de øverste 20 - 40 cm av torven fjernet med gravemaskin. 

Sperregjerdene lå tildels i dagen (fig. 6). Det ble i august 

1987 innsamlet 3 pr0veserier fra forskjellige steder på myren, 

ned til h.h.v. 75, 65 og 75 cm under den avtorvede overflaten. 

Hensikten med prøveseriene var å prøve å si noe om alderen på 

gjerdet eller gjerdene ut fra pollenanalysene og eventuelt noe 

om vegetasjonen på og rundt myren mens fangstanlegget var i 

bruk. 

DR 312, Rydningsrøys ved Liuaholseter, 765 ■ o.h. 

Røysen lå på setervollen like ved seteren (fig. 7). 

Halve røysen ble utgravd i august 1986, og praveJ ble 

innsamlet fra et stykke nede i det som så ut som upåvirkede 

lag og opp til 43 cm, oppe i de øverste organiske lagene 

mellom stenene i røysen. 

Fig. 7 Rydningsrøyser ved Liumholseter 
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DR 122, Tuft pA Thallauglykkja III, (fjøs>. 

En prøveserie ble innsamlet i juni 1986 fra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overflaten 

ved 27,5 cm. 

DR 123, Tuft pA Flatenseter I og II. 

To prøveserier ble innsamlet i juni 1986 fra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overflaten 

ved h.h.v. 20 cm og 12,5 cm. Bare den første serien er 

analysert. 

DR 124, Tuft ved Blesternseter. 

En prøveserie ble innsamlet i juni 1986 fra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overflaten 

ved 46 cm. 

DR 161, Tuft pA Gaalevollen ved Liuaholseter. 

En prøveserie ble innsamlet i juni 1986 fra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overflaten 

ved 20 cm. 

DR 314, Tuft pA Nordre Iverslien. 

En prøveserie ble innsamlet i juni 1986 fra et stykke 

nede i det som så ut som upåvirkede lag og opp til overflaten 

ved 27,5 cm. 

PREPARERING 

Fra alle de analyserte myrseriene er det preparert og 

analysert prøver med fra 1 til 10 cm vertikal avstand mellom 

prøvene. Prøvene er preparert efter standardmetodene (Fægri & 

Iversen 1950, 1975, Høeg 1979a). Det er tatt ut prøver på 1 

cm 3
• Til hver av dem er det før preparering tilsatt 3 eller 2 

Lycopodium-piller <Stockmarr 1972). Dette er piller som hver 

inneholder h.h.v. 11300~400 og 12077~374 sporer av myk 

kråkefot (Lycopodium clavatum). Ved at det er brukt 2 eller 3 

piller, blir standardavviket mindre. Det tilsatte antall 

sporer blir h.h.v. 33900~231 og 24154~264 pr. prøve. Prøvene 

fra snittveggene er preparert på tilsvarende måte, men det er 

ikke brukt Lycopodium-piller. 
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ANALYSENE 

De fleste myrpr0vene var pollenrike. I hver av disse er det 

opptalt alle typer pollen, naturlig forekommende sporer, 

tilsatte Lycopodium-sporer og en del andre mikroorganismer til 

antallet treslagspollen, AP, var i overkant av 600. I et lite 

antall pollenfattige pr0ver er det talt færre pollenkorn. I 

prøvene fra snittveggene er det også talt færre pollenkorn, 

ofte bare litt over 100. Totalt er det vanligvis opptalt 

700 - 1000 pollenkorn pluss sporer og andre mikroorganismer i 

hver pr0ve. Under analysearbeidet er det angitt med h.h.v. 

ett, to eller tre+ om det er spor av, noe eller meget av 

mikroskopisk trekullstøv i pr0vene. Tilsvarende er også gjort 

hvis det har vært mineralkorn (silt> i pr0vene. Disse 

angivelsene er h0yst subjektive, men gir likevel en antydning 

om mengden. I en del av de analyserte pr0vene er det også 

talt trekullpartikler. 

Resultatene av analysene er oppstilt i et 

prosentpollendiagram for hver prøveserie. Summen av 

pollenkorn, P, fra terrestriske planter utgjør 100¾ ved 

prosentberegningen. Pollen fra vannplanter, sporer, andre 

mikroorganismer, tilsatte Lvcopodium-sporer og eventuelt 

trekullpartikler er regnet i prosent av P pluss vedkommende 

taxon. 

Diagrammene fra myrene er delt i to. Del 1 inneholder en 

skala som viser dybden i m (cm) under myroverflaten, sonene 

som diagrammet er oppdelt i, stratigrafien i prøveserien, 14c

dateringer og kurver for pollen fra trær, busker, vannplanter, 

sporer, andre mikroorganismer og trekull. Eventuelle+ som 

viser trekull og silt er tatt med. Lengst til høyre er det en 

kurve s9m viser mengden av tilsatte Lycopodium-sporer som er 

gjenfunnet. Denne kurven angir om prøvene er pollenfattige 

eller pollenrike. Lite Lvcopodium-sporer viser pollenrik 

prøve og omvendt. Del 2 inneholder kurver for pollen fra 

urter. Kurvene for de primære jordbruksindikatorene er 

svertet for å vises bedre. Lengst til høyre er antallet 

opptalte pollenkorn i hver prøve angitt som streker. Gjennom 

diagrammene er det trukket horisontale streker som angir 

første pollenkorn av h.h.v. Plantago og Cerealia. 
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Diagrammene fra snittvegger er ikke delt i to. 

Dybdeskalaen er i cm over en tilfeldig bunn. Markoverflatens 

beliggenhet i forhold til denne bunnen er angitt under hvert 

diagram. 

I diagrammene er det brukt to forskjellige skalaer. En 

delestrek på skalaen betyr h.h.v. 10 og 1 Y. . I den første 

typen kurve er det horisontale streker. Strekene angir de 

analyserte nivåene. 

Til hjelp ved tolkningen av resultatene er det også 

tegnet diagram hvor summen av treslagspollen, AP, utgjør 100¾. 

Dette diagrammet viser hvordan skogssammensetningen har 

variert, uavhengig av om det har vært meget eller lite skog i 

området. Disse diagrammene er ikke gjengitt i rapporten. 

Det er også laget absoluttpollendiagram. Disse viser 

polleninnhold/cm3 prøve. De enkelte tallene som danner 

grunnlaget for denne typen diagram, er regnet ut fra opptalte 

pollen og tilsatte og opptalte Lycopodium-sporer. Forenklede 

absoluttdiagram er gjengitt for 4 av myrene. Variasjoner i 

polleninnhold/cm3 prøve er vesentlig forårsaket av 2 forhold. 

Hvis det virkelig har skjedd en økning eller en nedgang i 

pollennedfallet på myren, vil dette vise seg som en økning 

h.h.v. nedgang i polleninnhold/cm3 prøve. Torven eller 

sedimentene i prøveserien har vokst med varierende hastighet. 

En økning eller en nedgang i veksthastigheten for torv eller 

sediment viser seg som en nedgang h.h.v. en oppgang for 

polleninnhold/cm3 prøve. Man kan ikke uten videre avgjøre om 

f.eks. en økning i polleninnhold/cm 3 fra en prøve til den neste 

skyldes øket pollennedfall eller minsket tilvekst av 

sedimentene. Først når man har et tilstrekkelig stort antall 

daterte nivåer i myren, kan man se hvordan tilveksten har 

variert. Man kan lage et influxdiagram som angir 

gjennomsnitlig årlig pollennedfall/cm3 ved åta hensyn til 

tilveksthastigheten. Disse diagrammene er ikke gjengitt her. 



14 

DATERINGER 

Det har vært ønskelig med et stort antall dateringer, både for 

å datere enkelte hendelser som f.eks. innvandringen av Picea, 

første spor efter husdyrhold og andre forandringer i pollen

diagrammene som forteller om den menneskelige aktiviteten i 

området, men også for å kunne lage tilvekstdiagram for 

prøveseriene og influxdiagram. 

I alt er 37 prøver datert. En 38. prøve ga ikke gass til 

datering . Av disse er 33 datert ved Laboratoriet for 

Radiologisk Datering, Trondheim. De siste 4 er datert ved 

Tandemacceleratorlaboratoriet, Uppsala. Til Trondheim ble det 

sendt 5 cm av prøveserien til hver datering. I tabellen (se 

senere) er det oppgitt ett nivå for hver datering. Den 

innsendte prøven strekker seg 2,5 cm over og under dette 

nivået. Til Uppsala ble det sendt kun 1 cm. 

Dateringsresultatene er oppgitt i 14c-år B.P. I en tabell over 

dateringsresultatene er de også kalibrerte efter Stuiver & 

Becker (1986) for 14c-aldre yngre enn 3950 år B.P. og Pearson & 

al. (1986), Linick & al. (1985}, Stuiver & al. (1986), Kremer 

& al. ( 1986) og Linick & al. ( 1986) for 14c-aldre mellom 3960 

og 8100 år B.P. Prøver som er eldre enn 8100 14c-år B.P. er 

ikke kalibrert ut fra en kalibreringskurve. En ukalibrert 

alder på 8100 år B.P. blir 9160 år B.P. kalibrert, d.v.s. 1060 

år eldre. I tekst og diagram er prøver som er eldre enn 8100 
14c-år kalibrert ved at det er lagt til 1000 år på 14c-alderen. 

Dette gir en sannsynlig alder <Gulliksen, Laboratoriet for 

Radiologisk datering, pers.med.) I tekst og diagram har jeg 

g j ennomført bruk av kalibrerte aldre. Noen steder er 

imidlertid også de ukalibrerte aldrene oppgitt. Der det 

sammenlignes med publiserte og tipubliserte dateringer fra 

andre steder er disse også kalibrert hvis ikke annet er 

opplyst. 

METODER 

Den pollenanalytiske metoden er bl.a. brukt for å studere 

tidligere tiders vegetasjon, klima, husdyrhold, korndyrking og 

jernvinne. Metoden er basert på at pollenkornene produseres i 
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store mengder, de spres lett, og de faller ned mer eller 

mindre jevnt. De oppbevares og kan kjennes igjen <f.eks. 

Fægri & Iversen 1975, Beug 1961, Erdtman & al. 1961, Moe 

1974 >. Metoden har en begrensning ved at pollen fra 

nærstående arter ikke, eller vanskelig, kan skilles fra 

hverandre. 

Det er i de analyserte prøvene identifisert og talt alle 

typer pollen, noen typer sporer fra karsporeplanter og enkelte 

andre mikroorganismer (noen Rhizopodae, noen alger og en sopp-

spore>. Mengden av trekullpartikler i prøvene er talt, særlig 

i prøver som kan si noe om jernvinne, eller bare anslått. 

Pollenproduksjon og spredning 

Det er stor forskjell i pollenproduksjon og pollenspred-

ning fra de forskjellige planteartene. Pinus har f.eks. en 

enorm pollenproduksjon (Koski 1970), og pollenkornene kan 

sveve over store avstander. Betula har også en stor 

pollenproduksjon, pollenkornene svever ikke så lett, men 

likevel er det eksempler på langdistansespredning av pollen i 

stor stil, som fra Syd-Finland til Tromsø <Høeg 1985). Urter 

som f.eks. Plantago <Bassett & Crompton 1967) og 

Chenopodiaceae produserer også meget pollen, men da det er 

lave planter, kommer ikke pollenkornene i særlig grad opp i 

luftstrømmene. De faller ned i nærheten av plantene hvor de 

er produsert. Undersøkelser over hvor langt pollen og sporer 

spres fra produksjonsplantene er utført av bl. a. Gregory 

(1962>, Prøsch-Daielsen (1984) og Salmi (1962). Noen planter 

produserer lite pollen i tillegg til at det spres dårlig. 

Pollen fra slike planter finner vi sjelden. 

Slike forhold gjør at det kan være vanskelig å avgjøre om 

en plante har vokst i et område selv om kanskje 20 ¾ av 

pollenkornene kommer fra denne planten. Dette gjelder særlig 
•, 

Pinus. På den annen side kan vi ikke alltid utelukke a,t en 

plante har vokst der, selv om vi ikke finner pollen fra den. 

Dette gjelder mange av de insektbestøvede urtene, men også 

Hordeum, Avena og Triticum som er selvbestøvere. Man kan 

heller ikke si at en bestemt art har vært tilstede hvis det 

f.eks. er 5¾ pollen av vedkommende type i en prøve. Dette 
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tallet er også et resultat av den andre vegetasjonen i området 

og av hvor åpent området har ligget til for fjerntransport. 

Det kan av årsaker som dette ofte være vanskelig å si når en 

plante er innvandret eller om den i det hele tatt er 

innvandret. 

Man kan merke seg at dagens tilsynelatende rene granskog 

rundt myren ved Kittilbu har forårsaket 43 ¾ pollen fra 

Betula, 38 ¾ xra Pinus, 5 ¾ Alnus og bare 12 ¾ Picea basert på 

nedfalt trepollen (AP>. 

K1i•aindikatorer 

De mest kjente og omtalte klimaindikatorene er Ilex, 

Viscum og Hedere. Dette er meget små pollenprodusenter, men 

til gjengjeld er plantenes krav til sommer- og 

vintertemperatur godt kjent <Iversen 1944, Hafsten 1957, 

1972>. Finner man pollen fra en eller flere av disse artene, 

vet man at temperaturen må ha vært h0y nok til at de har 

kunnet vokse der. Også planter som f.eks. Betula, Pinus, 

Corylus og Ulmus kan brukes som klimaindikatorer hvis man 

befinner seg i kanten av deres utbredelsesområde, da de 

stiller krav til bl.a. sommertemperaturen for å kunne vokse og 

xormere seg. Vi kan også få holdepunkter om fuktighets

forholdene. Hvis man får 0ket mengde pollen fra Cyperaceae 

eller overgang fra torv til gyttje (begynnende forekomst av 

Pediastrum og/eller Botryococcus>, er det blitt fuktigere 

forhold. Hvis disse plantene forsvinner, og vi får inn mer 

Ericales eller får tegn på at myren har vokst til med skog, er 

det blitt tørrere. At myren er blitt skogbevokst, kan sees 

ved at forholdet mellom trepollen <AP> og urtepollen (NAP> 

0ker eller at vi finner trerester i torven. Forandringer i 

fuktighetsforholdene kan være regionale eller lokale. I det 

siste tilfellet kan de være forårsaket av menneskelig 

virksomhet i omegnen. 

Dokkfl0yområdet ligger h0yt over havet . De mest brukte 

klimaindikatorene mangler. Det ser ut til at Corylus er den 

mest pålitelige temperaturindikatoren i dette området. 

Forholdet AP/NAP, Cyperaceae/Ericales og forekomst av alger er 

de viktigste indikatorene på fuktighetsforholdene. 
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Kenneskelig aktivitet 

Menneskelig aktivitet sees primært ved at vi finner 

pollen fra korn og beiteindikatorene Plantago lanceolata og 

Plantego major <Iversen 1941). Disse pollentypene, sammen med 

Cerealia, omtales som "primære jordbruksindikatorer". Pollen 

fra Chenopodiaceae, Artemisia, Urtica, Rumex og Ranunculus kan 

indikere jordbruk (bl.a. Moe 1973 og Vorren 1979). Da disse 

plantene kan ha vokst naturlig i området før jordbruket 

begynte, omtales de som "sekundære jordbruksindikatorer", og 

det er først når det blir en markert økning i mengden at det 

kan indikere jordbruk. En økning for Poaceae kan også 

indikere jordbruk. En økning for Juniperus, Chamaenerion 

<Epilobium) og Pteridium tyder på at det er blitt mer lysåpent 

(Florin 1957), ofte forårsaket av jordbruk. En økning for 

urter generelt, særlig de insektbestøvede, tyder på det samme, 

mens en økning for Melampyrum tyder på at området kan ha vært 

brent, ofte p.g.a. menneskelig aktivitet <Iversen 1949, 

Berglund 1966). 

Trekullpartikler i prøvene tyder også på brann, ofte 

forårsaket av mennesker. Hvis trekullet forekommer som et 

enkelt lag, skyldes det gjerne en brann. Denne kan være 

forårsaket av et lynnedslag, og behøver ikke ha med 

menneskelig aktivitet å gjøre. Forekommer trekullet som 

mikroskopisk støv gjennom flere cm av sedimentet eller torven, 

er sannsynligheten størst for at det har vært mange branner 

eller bål i området, og over et lengre tidsrom. Mest 

sannsynlig er dette menneskeverk. Det kan være vanskelig å · 

avgjøre om trekull kommer fra en brann eller fra menneskelig 

aktivitet i området. Naturlig skogbrann forekommer imidlertid 

sjelden i løvskog mens det er mer vanlig i barskog. 

Trekullpartikler i prøver fra tidsrom hvor området har vært 

skogløst eller dekket med busker eller løvtreskog, kommer 

derfor efter all sannsynlighet fra menneskelig aktivitet. 

Pollenkorn av Pinus består av en hoveddel og to 

luftsekker. En eller begge luftsekkene kan brekke av. En 

luftsekk eller et pollenkorn som har mistet en luftsekk kalles 

en halv Pinus. Pollenkorn oppbevares best i surt miljø, 

dårligst i alkalisk <Dimbleby 1957, Fægri 1971, Havinga 1963). 
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En skogbrann i et område ferer til tildels betydelig heyere pH 

i vassdrag innen området enn det var tidligere, f.eks. ved 

Heståsen, Lifjell i Telemark (Rosenqvist & Seip 1986). I et 

område og et tidsrom hvor nedbrytningen av organisk materiale 

er sterre enn oppbygningen, vil man få en eket pH. <Sammenlign 

hvordan man lagde lut av aske i tidligere tider.> I tider med 

øket oppbygging av organisk materiale vil man få en senket pH 

i vassdrag innen området <Rosenqvist 1977, 1983). Det gamle 

jordbruket med brenning av skog, lyngsviing, f6rsanking og 

beiting som hindret gjenvekst av ny skog <Berg 1855, Helland 

1904, Heeg 1980, Kaland 1974, Rosenqvist 1984, Solbu 1976, 

Troedsson 1983) og hvor svært lite ble fjernet fra gården, 

ferte til en nedbrytning av organisk materiale. Tildels hele 

jordsmonnet forsvant enkelte steder <Heeg 1980). 

til eket pH i vassdragene. 

Dette ferte 

Opphold i denne typen jordbruk, med påfelgende oppvekst 

av busker og trær og oppbygging av nytt jordsmonn, eller 

overgang til et moderne jord/skogbruk med fjerning av store 

mengder organisk materiale i form av avlinger og temmer med 

bark og tilfersel av sur kunstgjedsel (Lyngstad 1982) ferer 

til senket pH i vassdrag i området. 

Forandringer i pH som felge av forandringer i 

jordbruksintensiteten er en forklaring på hvorfor mengden av 

halve Pinus varierer. Øket mengde halve Pinus kan bety eket 

pH forårsaket av et begynnende jordbruk i nedslagsfeltet for 

den analyserte myr eller tjern eller en intensivering av 

jordbruket. En nedgang i mengden kan bety det motsatte. Øket 

mengde halve Pinus kan også ha andre årsaker som f.eks. en 

naturlig skogbrann, mekanisk skade og muligens klimatiske 

skiftninger <H0eg 1987a,1987b). 

Det kan være vanskelig å påvise spor efter jernvinne. 

Mesteparten av pollenkornene faller riktignok rett ned, men 

ikke så rent små mengder trepollen kan fraktes med vinden over 

tildels store avstander (Heeg 1985). Enkeltstående trær 

produserer også mer pollen enn trær i en tett skog. Nye trær 

som vokser opp blir også ganske raskt pollenproduserende. 

Hvis man tenker seg at trekullbrenningen har foregått ved 

at alle trær ned til et visst minstemål i et område er hugget, 
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vil likevel pollen fra skogen rundt komme inn til området. 

Rotskudd fra Betula og unge gjenstående trær blir så raskt 

pollenproduserende at selvom det i en myr analyseres prøver 

for hver cm, vil disse trærne være i full produksjon ved 

tidspunktet for neste analyserte prøve. Først hvis skogen 

hugges over et meget stort område, og ny tilvekst holdes nede 

ved fortsatt hugging, eller helst ved at løv og ris sankes til 

f6r, og sultne husdyr beiter ikke bare gress, men også unge 

trær og busker, kan man ha mulighet til å registrere dette som 

en nedgang i trepollen og en oppgang for urter. Da er det 

imidlertid strengt tatt husdyrholdet som registreres. En 

nedgang for Betula, som kan være forårsaket av jernvinne, er 

likevel registrert f.eks. på Hovden i Bykle <Høeg, upubl. ). 

Vi kan imidlertid også ha et lite hjelpemiddel i pollen fra 

plantearter som ikke vokser i området. Øket forekomst av 

fjerntransporterte pollenkorn av bl.a. Corylus, Ulmus, 

Quercus, Tilia og muligens Picea (før den innvandret) kan være 

forårsaket av minsket lokal pollenproduksjon, dvs. et åpent 

landskap f.eks. forårsaket av hugst og trekullbrenning. 

Jeg har allerede påpekt at nedbrytning av organisk 

materiale vil føre til øket pH og dårligere oppbevaring av 

pollenkorn, bl.a. øket mengde halve Pinus. 

Jordbruk med nyrydning og brenning fører ofte til en 

kraftig økning i mengden av halve Pinus. En jernvinne med 

stort forbruk av trekull har ført til at skogen rundt 

Dokkfløyvatn er blitt hugget og brent, noe som burde føre til 

øket pH og dermed til øket mengde halve Pinus. Dette bør være 

sikreste måten å påvise jernvinne på ved hjelp av 

pollenanalyse. Man kan riktignok ikke si om meget halve Pinus 

i et analysert nivå i en myr kan ha andre årsaker, som f.eks. 

jordbruk, uten også å se på de andre jordbruksindikatorene, 

men holder vi oss innenfor det intervallet man kan anta at det 

har vært drevet jernvinne, jernalder og middelalder er det 

stor sannsynlighet for at øket mengde halve Pinus har med 

jernvinne å gjøre. Om det har vært brukt Betula eller Pinus 

kan ofte avgjøres av kurvenes forløp i pollendiagrammet. 

Når skogen er ryddet over et stort område, kan man 

forvente øket mengde pollen fra arter som ikke vokser i 
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området, relativt sett. Hvis skogryddingen har vært selektiv, 

ved at f.eks. Picea er blitt stående igjen, vil 

pollennedfallet fra de gjenstående artene øke, både relativt 

og absolutt. Det øker relativt fordi de andre pollenpro-

dusentene er blitt borte, og absolutt fordi de gjenstående 

artene får anledning til å spre seg. 

I denne undersøkelsen er trekull brukt som indikator på 

at mennesker har vært i området. Pollen fra primære og 

sekundære jordbruksindikatorer samt en økning i mengden av 

halve Pinus, brukes som indikatorer på jordbruk generelt. 

Kornpollen indikerer korndyrking. Jernvinne ser ut til å 

kunne påvises sikrest ved hjelp av halve Pinus. En relativ 

økning av fjerntransportert pollen og øket nedfall av 

lokalprodusert Picea-pollen understøtter dette i flere 

tilfeller. 

I Dokkfløyområdet har resultatene fra den 

pollenanalytiske undersøkelsen også vært brukt i letingen 

efter sperregjerder i myrene . Ved at pollendiagrammene var 

daterte, fikk man holdepunkter for i hvilke nivåer man burde 

lete efter sperregjerder. 

DATERINGSRESULTATER 

I tabellen nedenfor er de kalibrerte aldrene oppgitt med 1 

standardavvik, avrundet til nærmeste 10-år. Tallet i parentes 

er den kalibrerte 14c-alderen uten standardavvik. 
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Nr. Dybde Alder B. P. Alder kalibrert BC/AD Alder kalibrert B.P. 

DR 372, Dokk1l0y nord 

T-5490 0,60m 1070.:._70 AD 890 (980) 1020 1060 (970) 930 

T-5491 0,90m 1360.:._50 AD 640 (660) 680 1310 (1293) 1270 

T-5492 1,55m 1490.:._60 * AD 530 (570) 630 1420 (1380) 1320 

T-5493 2,30m 2010.:._100 170 (20) BC AD 70 2120 (1969) 1880 

T-5494 2,60m 2110.:._80 350 (167) 52 BC 2300 (2116) 2000 

T-5495A 3,50m 4360.:._320 3470 (2947) 2580 BC 5420 (4896) 4530 

T-5496A 4,75m 5840.:._140 4890 (4745) 4540 BC 6840 (6694) 6490 

T-5498A 5,25m 7540.:._150 6500 (6415) 6190 BC 8450 (8364) 8140 

T-5497A 5,50m 7820.:._120 6810 (6638) 6490 BC 8760 (6587) 8440 

T-5499A 5,75m 8470.:._180 * ca. 7500 BC ca. 9550 

T-5500A 6,00m Prøven ga ikke gass. 

T-5501A 6,45m 11150.:._150 * ca. 10200 BC ca. 12150 

DR 373, Dokk1l0y syd 

T-7590 0,15m 1530.:._80 AD 420 (540) 620 1530 (1411) 1330 

T-7595 0,28m 1420.:._50 * AD 580 (634) 660 1370 (1316) 1290 

T-7588 0,35m 1510.:._40 * AD 530 (550) 600 1430 (1398) 1350 

T-7592 1,00m 4360.:._110 3110 (2947) 2900 BC 5060 (4896) 4850 

T-8573 1,55m 5440.:._80 4360 (4273) 4170 BC 6310 (6222) 6100 

T-8574 2,125m 8140.:..100 ca. 7200 BC ca. 9140 

DR 370, Liumholseter 

T-7589 0,125m 510.:._70 AD 1390 < 1420 > 1440 560 (533) 510 

T-7594 0,20m 960.:._60 AD 1000 (1029) 1154 950 (921) 790 

T-7587 0,25m 1240.:._60 AD 680 (770) 870 1270 (1183) 1080 

T-7593 0,80m 2670.:._80 910 (823) 790 BC 2860 (2772) 2740 

T-7591 1,40m 3360.:._110 1770 (1659) 1520 BC 3720 (3608) 3470 

T-8577 1,60m 4420.:._70 3300 (2966) 2920 BC 5250 (4915) 4864 

T-8576 2,00m 5870.:._50 4840 (4759) 4610 BC 6783 (6708) 6560 

T-8575 2,55m 8530.:._90 * ca. 7600 BC ca. 9550 
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Nr. Dybde Alder B. p. Alder kalibrert BC/AD Alder kalibrert B. p. 

DR 371, Kittilbu 

Ua-829 0,13m 1400=._100 * AD 560 (640) 690 1390 (1309) 1260 

Ua-830 0,16m 1420=._75 * AD 560 (630) 660 1390 (1316) 1280 

T-7903 0,22m 1570=._50 * AD 410 (450) 550 1540 (1499) 1400 

T-7902 1,075m 4080=._60 2860 (2615) 2530 BC 4800 (4564) 4480 

T-7901 1,50m 5040=._50 3950 (3820) 3785 BC 5900 (5769) 5730 

T-7900 1,90m 6850=._50 5760 (5699) 5650 BC 7710 (7648} 7600 

DR 379, Østsinni 

T-8572 0,825m 970=._60 AD 1010 (1025} 1160 940 (925} 800 

T-8571 1,50m 3330=._70 1730 (1621) 1520 BC 3690 (3570) 3470 

T-8570 2,95m 8030=._110 (7042) BC ( 8991) 

T-8569 3,125m 8850=._80 ca. 7900 BC ca. 9950 

Myr ved DR 63 

Ua-828 0,205m 205=._100 * AD 1630 (1660) 1960 320 (287) 0 

Ua-827 0,255m 1275=._95 AD 650 (710) 870 1300 (1240) 1080 

Alle dateringsresultatene er ikke like sannsynlige. Dette 

kan ha mange årsaker. Det er tvilsomt om området var isfritt 

noe særlig før 9000 år B.P. (ukalib. > eller ca. 8000 år BC 

(cal.>. Deglasiasjonen er i Lesja datert til 9080=._140 år B.P. 

(T-2875, Selsing 1986) eller ca. 8100 år BC (cal.). De eldste 

organiske avsetningene fra nordøstdelen av Hardangervidda er 

datert til 8460=._190 år B.P. <T-1447, Moe & al.1978) eller ca. 

7500 år BC <cal.>. Området må ha blitt isfritt ca. 9000 år 

B. P. (Moe 1978) eller 8000 år BC (cal.). Ved Reineskarvet 

(Reine) var det myrdannelse 8900=._80 år B.P. (Aas & Faarlund 

1988) eller 7900 år BC <cal~) og i Skåbu er bunnsedimenter 

datert til 9080=._140 år B.P. <Alstadsæter 1982) eller ca. 8100 

år BC < cal. >. Nivå 6,62 m, som er bunnen av myr DR 372, 

Dokkfløy nord, kan derfor ikke være eldre enn ca. 9000 år B.P., 

d. v. s. ca. 8000 år BC. (cal.). De nederste dateringsre-

sultatene fra DR 372, Dokkfløy nord må derfor utelates. Også 
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noen av de andre dateringsresultatene virker av forskjellige 

grunner som om de er gale. De utelates også. 

Dateringsresultater som antaes å være usannsynlige er markert 

med* i tabellen ovenfor. 

Hvis berggrunnen eller morenematerialet i et område 

inneholder kalk (kalsiumkarbonat= CaC0
3
), løses kalken til en 

viss grad i vannet. Vi får karbondioksyd <C0
2

) i vannet som 

kommer fra kalken og ikke fra luften. Karbondioksyd fra luften 

inneholder den radioaktive isotopen 14c som danner grunnlaget 

for radiologisk datering av organisk materiale. Karbondioksyd 

fra oppløst kalk inneholder ikke 14c-isotopen. I et vann eller 

tjern lever bl.a. alger. Disse assimilerer C0
2 

fra vannet, ikke 

fra luften. Hvis vi daterer en prøve som inneholder 

plantemateriale som er dannet i vann av bl.a. C0
2 

fra kalk, vil 

prøven inneholde for lite 14c. Dette gir ved målingen samme 

effekt som om prøven var meget gammel (Danner & al. 1971). 

Effekten av oppløst kalk i vannet er størst i bunnprøver i 

tjern eller vann og avtar oppover. Jeg antar at det ved 

Dokkfløy nord må ha vært oppløst kalk i vannet i den første 

tiden efter istiden, og at dette er årsaken til at date-

ringsresultatene er inntil 2500 år for gamle. Det sees derfor 

bort fra de nederste dateringene i denne serien. 

Dateringsresultater kan ellers bli for gamle ved at 

gammelt materiale er blandet inn i prøven. Dette kan skje 

naturlig f.eks. ved at en bekk eller elv under flom graver med 

seg gammelt materiale fra breddene og avsetter dette i vann 

eller tjern nedenfor. Slikt resedimentert materiale kan være 

vanskelig å påvise. På en myr kan vi være utsatt for den 

motsatte effekt også. Plantene på myren har røtter som kan 

trenge langt ned i myren. Friske røtter ser vi, og vi kan 

plukke dem ut, men røtter som har råtnet og gått i oppløsning, 

kan ikke påvises. De går med i prøven som sendes til datering 

og gir et for ungt dateringsresultat. 

Datering av to nivåer i en myr bør gi forskjellig 

dateringsresultat, og den øverste skal være yngst. Hvis vi får 

samme resultat, eller at den øverste er eldst, må det være en 

feil. Hvis ikke helt spesielle forhold har gjort seg gjeldende 

under sedimentasjonen, f.eks. at det har vært en hengesekk i 

tjernet, må minst en av dateringene være gale, men det kan ofte 

være vanskelig å avgjøre hvilken. 
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Dette er et problem i 3 diagram, fra Dokkfløy nord, 

Dokkfløy syd og Kittilbu. I tidsrommet AD 450 - 660 (cal) er 

det 8 dateringer fra de 3 diagrammene. Med ett standardavvik 

er dateringene sammenfallende i hvert enkelt diagram selvom 

avstanden mellom det nederste og øverste daterte nivå er opp 

til 65 cm. Det virker heller ikke som om materialet i myrene 

er omrotet. Pollensammensetningen tilsier at materialet ligger 

stratigrafisk riktig. Trekker man en tilvekstkurve gjennom 

alle dateringene i en myr, blir kurven tilnærmet loddrett i 

dette tidsintervallet, dvs. inntil 65 cm torv er avsatt i løpet 

av få år. Dette burde føre til at polleninnhold/cm 3 prøve 

skulle falle til meget lave verdier. Dette er ikke tilfelle. 

Torven må ha brukt tid på å bygge seg opp, og en eller to eller 

kanskje alle tre dateringene i den enkelte myren må være gale. 

Det er vanskelig å avgjøre hvilken. Ved Kittilbu er avstanden 

mellom de daterte nivåene bare 9 cm. Hvis dateringene er 

riktige, må disse 9 cm være avsatt i løpet av maksimum 200 år, 

mens de ovenforliggende 13 cm har brukt 1250 år på å bli 

dannet. Dette virker mindre sannsynlig. 

Ved at jeg i denne undersøkelsen har flere dateringer fra 

flere myrer innenfor et relativt lite område, kan jeg til en 

viss grad overføre dateringsresultater fra en myr til en annen. 

En datering av f.eks. en granoppgang bør falle omtrent samtidig 

på alle stedene, kanskje med unntagelse av ved Østsinni. 

den ikke gjør det ut fra 14c-dateringene, er det stor 

sannsynlighet for at det ene dateringsresultatet er galt. 

Hvis 

I influxdiagrammene har vi også et hjelpemiddel til å 

avgjøre om det er noe galt i dateringsresultatene. Hvis 

gjennomsnittlig årlig pollennedfall/cm2 overflate mellom to 

daterte nivåer er betydelig høyere for alle pollentypene i 

diagrammet enn over og under, er det sannsynlig at det er for 

få år mellom de to nivåene. Hvis polleninnholdet er lavere, er 

det for mange år imellom. En eller begge dateringene er da 

gale. Hvis bare ett eller noen få nivåer skiller seg ut, 

skyldes det heller at man har tatt litt for stor eller litt for 

liten prøve, at man har fått med en kvist eller annet 

pollenfattig materiale i prøven eller lignende. Hvis det er 
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store svingninger i pollenmengden for bare en eller noen få 

arter, og at fortrinnsvis noen øker og noen avtar, skyldes det 

svingninger i vegetasjonen. Av årsaker som dette er det satt 

spørsmål ved noen av dateringene. 

TIL VEKSTKURVER 

For hver prøveserie er det tegnet et diagram som viser 

sammenheng mellom dybde og alder. Alle "C-dateringene er 

inntegnet med ett standardavvik, ukalibrert og kalibrert. Den 

ukalibrerte alderen er markert som tre prikker. Disse markerer 

selve dateringen og ett standardavvik til hver side. Der kun 

to prikker vises, er den tredje skjult av markeringen av den 

kalibrerte alderen. 

Ved at det er mange daterte nivåer fra 6 lokaliteter 

innenfor et lite område, kan man til en viss grad overføre 

dateringene fra ett diagram til et annet under forutsetning av 

at man kan anta at hendelsen er synkron over hele området. En 

del større oppganger for treslag bør være synkrone, f. eks. 

Alnus- og Picea-oppgangen. 

å være synkron. 

Alnus-innvandringen er også antatt 

En "C-datering har en usikkerhet. Den er oppgitt med et 

standardavvik som er på fra 40 - 320 år for den ukalibrerte 

alderen eller et intervall på 70 - 890 år for den kalibrerte 

alderen. Hele dette intervallet er omtrent like sannsynlig som 

alder på prøven. Den daterte prøven var i de fleste tilfeller 

5 cm høy. Dateringen er oppført på midtnivået for prøven, men 

kan ligge over eller under, kanskje 2 cm over eller under hvis 

karbonholdig materiale ligger ujevnt fordelt. Mellom 

dateringene er det trukket rette linjer. Dette behøver ikke 

være riktig. Fra disse tilvekstkurvene er alle analyserte 

nivåer i hver enkelt myr gitt en alder. Den er oppgitt på 

nærmeste 100 år og kan virke adskillig mer nøyaktig enn det er 

belegg for. Enhver slik oppgitt alder kan p.g.a. de ovenfor 

nevnte usikkerhetene være både 200 og 300 år gal, og i de 

verste tilfellene mer enn 500 år gal . Dette må man ha i 

tankene når man leser diagrammene og de oppgitte aldre . 
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ANALYSERESULTATER 

DEN GENERELLE VEGETASJONSUTVIKLINGEN 

DR 372,Dokkfløy nord, 710 • o.h. (fig. 8, 9, 10, 11). 

Absoluttdiagrammet viser store svingninger i 

polleninnhold/cm3 prøve. Det mest markerte skillet går ved 2,69 

m. Polleninnholdet er høyt under og lavt over. Torven over 

dette nivået har vokst betydelig raskere enn gytjen under. 

Mest pollen var det i prøvene fra 5,75 til 2,69 m. 

Polleninnholdet er høyt for mange pollentyper, og skyldes 

sannsynligvis spesielt liten tilvekst av gytjen. Mindre topper 

i polleninnhold/m3 prøve sees bl.a. fra 4,40 - 4,20 m, ved 1,55 

m, 1,10 - 1,00 m, 0,60 - 0,40 m og ved 0,20 m. Disse toppene 

representerer enten perioder med liten tilvekst eller perioder 

hvor myren har ligget mer åpent til for pollennedfall av alle 

typer fra den omkringliggende vegetasjonen. 

De to nederste dateringene fra denne myren er opplagt for 

gamle. Dette skyldes mest sannsynlig inaktivt karbon. Date

ringsresultatene er erstattet med mer sannsynlige aldre på 

nivåene. Ved 4,75 m var det i influxdiagrammet et markert 

skille, med lav influx under og høy over. Dette tyder på at vi 

har fått for få år over dette nivået og for mange under. 

Dateringen av nivå 4,75 m burde vært en del hundre år eldre, 

ikke 4800 år BC (cal), men heller 5600 år BC. 

Dateringaresultatet er likevel beholdt. Tilsvarende forhold er 

det mellom 1,55 m og 0,90 m. Influxen av alle pollentyper er 

alt for høy mellom disse to nivåene. Dette intervallet kan 

ikke representere bare 90 år som dateringene viser. De burde 

representere minst 300 år, kanskje enda mer. Minst ett av 

dateringsresultatene må være gale. I torv er det større 

sannsynlighet for for unge dateringsresultater p.g.a. røtter 

som har vokst ned i torven, enn for gamle. Jeg antar at nivå 

1,55 mer gal, og at de to yngste dateringene er riktige. 

Pollendiagrammet fra Dokkfløy nord kan inndeles i 6 soner: 
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Tilvekstdiagram for DR 372, Dokkfløy nord. Kurven er 

basert pA kalibrerte HG-dateringer BC og AD. 

Ukalibrerte HG-dateringer er markert med prikker som 

angir dateringer med 1 standardavvik. Der bare 1 

eller 2 prikker synes, er den eller de andre dekket 

av streken som markerer intervallet for den 

kalibrerte dateringen. 
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Absoluttpollendiagram fra DR 372, Dokkfløy nord. 

Kurvene angir pollen/cm3 prøve. Kurver er bare tatt 

med for de viktigste pollentypene. 



29 

Sone Dybde i m Viktigste arter for soneavgrensningen 

1 6,62 - 6,60 Hippophae, Salix, Betula nana 

2 6,60 - 6,45 Betula 

3 6,45 - 5,65 Pinus 

4 5,65 - 4,75 Alnus, Ulmus 

5a 4,75 - 2,69 Bet ula, Pinus, Alnus 

5b 2,69 - 0,90 Bet ula, Pinus, Alnus, Carex 

6 0,90 - 0,00 Picea 

Sone 1. Ca. 9000 år B.P. (ukalibrert) eller 8000 år BC i kalen

derår <NB. Kalibreringskurven går ikke lenger tilbake enn til 

ca. 8100 14c-år B. P. > 

Prøvene bestod av gytjeholdig leire og sand. Prøvene var 

pollenfattige, og pollen fra busker utgjorde opp til 60 ¾ av 

polleninnholdet. Den ekstremt lyselskende planten Hippophae 

stod for 50 ¾ av pollennedfallet, mens bare 30 ¾komfra 

Betula, Pinus og Corylus tilsammen. Prøvene inneholdt sporer 

fra bregner, Dryopteris og Gymnocarpium og algen Botryococcus. 

Det har vært et åpent tjern på stedet med en buskvegetasjon 

bestående av Hippophae, Betula nana, Juniperus og Salix rundt. 

Det har vokst rikelig med Carex, Poaceae, Ericales og 

Polypodiaceae i det ellers åpne landskapet. Pinus var ikke 

innvandret, muligens heller ikke andre treslag. Pollen fra 

Betula, Pinus og Corylus er antagelig fjerntransporterte, for 

Betula og Corylus vedkommende, fra nærliggende steder. Corylus 

innvandret ved Kristiansand ca. 9400 år B.P. (ukalib. Høeg 

1982a), og ved Oslo ca. 9100 år B.P. (ukalib. Nydal 1970, Høeg 

1982a) eller h.h.v. ca. 8400 og 8100 år BC (cal). Corylus 

spredte seg meget raskt over store deler av Østlandet. 

Da nøttene er tunge og faller rett ned istedenfor å blåse 

med vinden, og dyr sjelden eller aldri frakter nøttene langt av 

sted, må vi se oss om efter en annen spredningsmåte. De fleste 

steder på Sør- og Østlandet hvor Corylus har vokst, ser det ut 

til at den innvandret, antagelig med menneskers hjelp (Firbas 

1949, Danielsen 1970, Kaland & Krzywinski 1978, Høeg 1982a), 

før 9000 år B.P. <ukalib. ). Man kan tenke seg at de første 
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Horisontale 

streker under kurvene viser til analyserte nivAer. For disse 

kurvene angir 1 delestrek pA skalaen 10 X. Horisontale streker 

gjennom hele diagrammet angir nivAene for første pollenkorn av 

kjempe (Plantaqo) og 1. pollenkorn av korn (Cerealia). 

dateringene er som følger (ukalibrert): 1: 1070±70, 2: 1360±50, 

3: 1490±60, 4: 1010±100, 5: 2110±80, 6: 4360)320, 7: 5840±140, 

8: 7540±150, 9: 7820±120, 10: 8470±180, 11: (Prøven ga ikke 

gass.) 12: 11150±150. (Alle daterings-resultatene virker ikke 

like sannsynlige. Se teksten. J 
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Fig. 10b Prosentpollendiagram fra DR :372, Dokkfløy nord 

(fortsatt J. Se beskrivelsen til fig. 10a. 
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menneskene hadde med seg hasselnøtter som niste. 

sådd nøtter med vilje for å ha mat ved et senere 

Enten har de 

besøk eller de 

har mistet noen nøtter ved rasteplassene. Disse har så gitt 

opphav til de første hasselbuskene på stedet. 

Sone 1 representerer en senglasial vegetasjonstype, og 

dermed den første tiden efter isavsmeltningen, kanskje ca. 100 

år rundt 9000 år B.P. (ukalib. > eller 8000 år BC (cal). 

Sone 2. Ca. 8900 - 8700 år B.P. Cukalib. > eller 8000 - 7800 år 

BC ved ekstrapolasjon på kalibreringskurven. 

Prøvene bestod fortsatt av gytjeholdig leire, men de var 

betydelig mer pollenrike. Treslagspollen utgjorde 80 - 90 ¾ av 

totalpollen, hvorav Betula stod for 60 ¾. Betula var 

innvandret, Hippophae var gått kraftig tilbake, den er 

utkonkurrert de fleste stedene. Sonen representerer en 

preboreal vegetasjonstype. En innvandring av Betula så tidlig 

er sannsynlig. Trekull fra løvtre er datert fra en 

høyfjellsboplass i 0ppdalsfjellene til 8840~60 år B.P. Cukalib. 

Gustafson 1986), ca. 7900 år BC (cal). Denne vegetasjonstypen 

hadde ikke lang levetid før Pinus innvandret, kanskje ca. 7750 

kalenderår BC. Det er mange gamle dateringer av Pinus i 

fjellet som underbygger påstanden om en så tidlig Pinus

innvandring ved Dokkfløyvatn. F.eks. er furutrerester fra 

Øystre Slidre datert til 8400~200 år B.P. (ukalib. Sandmo 

1960), ca. 7450 år BC (cal). I 0ppdalsfjellene er trekull av 

Pinus datert til 8530~360 år B.P. Cukalib. Gustafson 1986), ca. 

7600 år BC (cal). I Smådalen er furutrerester datert til 

8660~80 år B.P., og i Jønndalen til 8640~100 år B.P. (Aas & 

Faarlund 1988), ca. 7700 år BC (cal). I lavlandet kalles ofte 

tidsrommet 8000 - 7000 år BC furu - hasselperioden, og det 

regionale bildet av Pinus-ekspansjonen tilsier en nær synkron 

fremmarsj i Midt-Norge omkring 9000 år B.P. (Johansen & al. 

1985), ca. 8000 år BC (cal), og i fjellet rundt bare noen få 

hundre år senere (Aas & Faarlund 1988). Fra Dokkfløyområdet 

foreligger det en 14C-datering av trekull fra Pinus fra denne 

første tiden. Dateringsresultatet er 7850 - 7600 år BC. Pinus 

innvandret iallfall før 7700 år BC. 

Iallfall ved begynnelsen av denne sonen er Corylus 

innvandret. 
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Kurve som viser mengden av pollenkorn av furu som har 

mistet en luftsekk og løse luftsekker (1/2 Pinus) i 

prosent av total Pinus fra DR 372, Dokkfløy nord. 

Høye verdier indikerer høy pH, ofte for~rsaket av 

øket jordbruksaktivitet eller jernvinne. 

Sone 3. 8700 - 7900 år B. P. ( ukalib. > eller 7800 - 6800 år BC 

ved ekstrapolasjon på kalibreringskurven. 

Pr0veserien hadde skiftet karakter og bestod av gytje. 

Pr0vene var mer pollenfattige enn i sone 2. Dette tolkes som 

raskere sedimentasjon, og ikke som en nedgang i den totale 

pollenproduksjonen. 80 ¾ av pr0venes polleninnhold var Pinus. 

Det må ha vært en tilnærmet ren furuskog i området gjennom 

st0rstedelen av tiden som er representert av sonen. Noe Betula 

har vokst der. Det var 3 - 4 ¾pollenfra Corylus i prøvene. 

Når det samtidig har vært en tett, nesten ren furuskog, som har 

produsert store mengder pollen, tyder det på at hassel har 

vokst i nærheten av Dokkfløyvatn. Voksestedet var kanskje i en 

lun sydvesthelling i området nord for vannet, men ikke så langt 

nord som ved Liumholseter selvom skråningen ved Liumholseter 

if0lge kjentfolk har det beste lokalklimaet. 
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Furuskogen har redusert buskenes andel av pollennedfallet 

til et minimum, og samtidig med, eller like efter Alnus

innvandringen ved 6,00 m, ca. 7100 år BC, ble Hippophae helt 

borte. 

Alnus-innvandringen er fra Telemark datert til 8400 - 8200 

år B.P. (ukalib. Høeg 1982a). Fra Hedmark foreligger en 

datering på 8200 år B.P. (ukalib. Henningsmoen 1975). En 

oreinnvandring ved Dokkfløyvatn ca. 8100 år B.P. <ukalib.) 

eller ca. 7100 år BC synes ikke urimelig, så dette kan være 

alderen på nivå 6,00 m. Det er meget Botryococcus gjennom hele 

sone 3. Det har fortsatt vært et åpent tjern. 

Sone 4, 7900 - 5850 år B.P. (ukalib. >, 6800 - 4800 år BC (cal). 

Prøveserien bestod av gytje. Prøvene var pollenrike, og 

vegetasjonen må ha vært tett. Mens pollenkornene av Alnus i 

sone 3 kanskje skyldtes småbestander av Alnus som har vokst noe 

lenger borte, er det nå snakk om et tett orekratt rundt 

tjernet. Denne forandringen skjedde ca. 6800 år BC (cal>. 

Carex og Poaceae var de dominerende urtene. 

I prosentdiagrammet har Pinus fått en drastisk 

tilbakegang, men i absoluttdiagrammet ser man at denne tilbake

gangen bare er tilsynelatende og relativ. I virkeligheten har 

produksjonen av Pinus-pollen vært nokså konstant. Pollenproduk

sjonen av Alnus og Betula har øket. 3 - 4 ¾pollenfra Ulmus i 

prøvene tyder på at Ulmus innvandret til området samtidig med 

oreoppgangen, kanskje ca. 6800 år BC for så å utgjøre en 

ubetydelig del av vegetasjonen. Ulmus innvandret til 

Kristiansand ca. 9300 år B.P., 8300 år BC (cal), til Kragerø 

ca. 7350 år BC (cal) og til store deler av Telemark ca. 7000 år 

BC (cal, Høeg 1982a). Ulmus har også vokst høyt opp mot 

tregrensen (Simonsen 1980>. Antagelig har Populus og Quercus 

funnet veien inn til området, Quercus i meget små mengder. 

Quercus innvandret til Agder og Telemark omtrent samtidig med 

Ulmus <Høeg 1982a). Hvor meget Populus som har vokst i området 

er vanskelig å si, da pollenkorn fra denne arten er vanskelig å 

gjenfinne i prøvene. 

En oppgang for Carex kan tyde på at vi har fått et 

fuktigere klima fra ca. 6800 år BC. Da Alnus trives på fuktige 
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steder, kan Alnus-oppgangen også forklares med et fuktigere 

klima. 6800 - 4750 år BC (cal) ligger innenfor det tidsrommet 

som gjerne kalles atlantisk tid. Dette var generelt en varm og 

fuktig tid. På Østlandet ble senatlantisk tid, ca. 4850 - 3650 

år BC ansett som klimaoptimum, men hele tidsrommet 6950 - 850 

år BC, atlantisk og subbareal tid, hadde et gunstig klima. 

Forekomst av Botryococcus forteller om fortsatt åpent 

vann. 

Sone 5. 5850 - 1450 år B.P. <ukalib. >, 4800 år BC - AD 600 

(cal>. 
14C-dateringene og diagrammet fra Dokkfløy syd tyder på at 

soneovergangen 4/5 bør være noe senere, da den i det diagrammet 

først kommer 4550 år BC. Denne forskjellen er imidlertid 

innenfor usikkerheten til 14C-dateringene. En riktigere alder 

på soneovergangen burde kanskje være 4700 år BC. 

Denne sonen kan deles i 2. Sone Sa, fra 4,75 - 2,69 m, 

ca. 5700 - 200 år BC og sone Sb, fra 2,69 - 0,90 m, ca. 200 år 

BC - AD 600. 

I sone Sa bestod prøveserien av gytje med stort innhold av 

Botryococcus som viser at det var åpent vann, mens serien i 

sone 5b bestod av torv med stort innhold av pollen fra Carex og 

rhizopodene Assulina og Amphitrema, noe som viser at tjernet 

har vokst igjen og blitt til en mer eller mindre bløt myr. 

Prøvene i sone Sa var pollenrike, mens de i sone 5b var 

pollenfattige. Dette tydes som om torven har vokst betydelig 

raskere enn gytjen, noe også 14C-dateringene viser. 

Ved overgangen sone 4/5 gikk Corylus og Ulmus tilbake, 

Betula og Pinus noe frem. Gjennom hele sone 5 har skogen 

bestått av Betula og Pinus. Det har vokst noe Alnus på enkelte 

steder langs kanten av tjernet/myren. Corylus falt trinnvis, 

ved 3,85 m, ca. 3500 år BC, ved 3,35 m, ca. 2400 år BC og ved 

3,00 m, ca. 1300 år BC. Corylus og Ulmus har fremdeles vokst i 

et lite antall på gunstige steder opp til 2,95 m, ca. 1100 år 

BC. Skogen har vært tett opp til 3,60 m, ca. 3100 år BC. Fra 

da av begynte en svak tilbakegang som bl.a. er forårsaket av en 

oppgang for Juniperus. Det har skjedd en rydning i skogen . 

Dette kan antagelig settes i forbindelse med det første 

jordbruket i området. (Se senere). 
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I diagram fra Østlandets lavland ser man ofte et almefall 

ca. 5000 år B.P. (ukalib. f.eks. Hafsten 1955, Danielsen 1970, 

Griffin 1988) eller 3780 år BC (cal). I dette diagrammet ser 

vi flere små almefall. Ett av dem er ved 3,75 m, ca. 3300 år 

BC. Det har vært fremsatt mange teorier om årsaken til 

almefallet, f.eks. klimasvingninger, almepest og jordbruk. 

Jordbruk kan være årsaken til et asynkront almefall, da årsaken 

i dette tilfellet er at de tidlige bøndene enten har ryddet den 

beste jorden (hvor Ulmus vokste) eller har brukt almekvister 

til f6r. Unge kvister har ikke blomster, og pollenproduksjonen 

opphørte selv om det var like mange trær i området som før. I 

Dokkfløy området har det aldri vokst meget Ulmus. Almefallet 

kom ikke på det vanlige tidspunktet, og jeg vil sette det i 

forbindelse med jordbruk. 

Da tjernet vokste igjen, fikk vi en kraftig oppgang i 

mengden av urtepollen i diagrammet. Dette gjelder særlig 

pollen fra Carex. Denne, eller rettere, disse artene har vokst 

på selve myren. Samtidig var det en oppgang for Potentilla. 

Denne pollentypen omfatter bl.a. Comarum palustre, og det er 

mest sannsynlig denne arten som har vokst, til dels rikelig, 

ved borestedet. 

Ved 3,10 m, ca. 1500 år BC, kom det pollen av Picea, mens 

en granoppgang først kom ved 2,30 m, datert til ca. år 0. 

Picea-kurven var variabel opp til 0,98 m, ca. AD 500, fra ca. 

0,5 ¾ - ca. 3 ¾ ved 2,30 - 1,90 m og 1,50 m, h.h.v. ca. AD 0 -

100 og AD 300. Det er vanskelig å si hvilket av disse nivåene 

som virkelig representerer innvandringen av Picea til området. 

Picea innvandret til Norge ca. år 0. Til deler av Østfold 

kom den AD 550 - 750, til Vestfold ca. AD 750 - 850 og til 

Telemark . enda senere (Høeg 1978, 1979b). Innvandringen til 

østsiden av Mjøsa er anslått til ca. AD 550 <Høeg 1978). 

Hafsten ( 1985, 1985) har 3 dateringer av Picea-innvandringen 

til området vest for Mjøsa: Holsbru i Gausdal, (T-5329) AD 

770 - 890, Skrukkelisjøen i Hurdal (T-4857) AD 70 - 320 og 

Stormyra i Vestre Toten <T-4554) AD 30 - 130. 

Den første av disse ligger like nord for magasinområdet, 

og en innvandring AD 770 - 890 ved Dokkfløyvatn høres rimelig 

ut og betyr isåfall ved 0,70 m. Den lange granhalen på opp 
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til 2 -3 ¾ fra ca. år O er imidlertid i meste laget til bare å 

være forårsaket av fjerntransport. Da jeg også ser helt bort 

fra forurensning ved innsamling, preparering og analysering av 

prøvene, gjenstår muligheten av at det fra samme tidspunkt som 

Picea innvandret i Hurdal og Vestre Toten, eller noe før, har 

vokst enkelte småbestander av gran også i nærheten av 

Dokkfløyvatn uten at den har klart å spre seg videre før 

senere. 

Hvordan kunne så granen innvandre til dette området lenge 

før den innvandret i naboområdene? Et frø av gran kan blåse 

langt med vinden på skaren vinterstid. En fugl kan kanskje 

også frakte med seg et frø over lengre avstander. En tredje 

mulighet er spredning med mennesker, med overlegg eller 

ufrivillig ("buksebretteffekten"). Denne mulige tidlige 

graninnvandringen i Dokkfløyområdet skjedde omtrent samtidig 

med at menneskene begynte å utvinne jern i området. Hvilke 

mennesker har begynt å utvinne jern? Hvor kom de fra? Hvor 

kom teknologien fra? Kom både teknologi og spesialister fra 

Sverige hvor granen innvandret tidligere? En granlokalitet i 

Beiarn i Nordland ligger ved en samisk trekkvei mellom Rana, 

hvor granen har vokst lenge, og nordsiden av Saltfjellet, hvor 

mesteparten av den granen som vokser der i dag, er plantet i ny 

tid. Det er foreslått at den naturlig forekommende granen i 

Beiarn er kommet dit med menneskers (barns?) hjelp. Dette kan 

kanskje også ha vært tilfelle ved Dokkfløyvatn? 

Sone 6. 1450 - 0 år B.P. (ukalib. ). AD 600 - 1982 (cal>. 

Prøveserien bestod av torv. Picea-oppgangen skjedde noe 

trinnvis med oppganger fra 0,70 - 0,60 m og 0,40 - 0,30 m, dvs. 

fra AD 800 - 900 og AD 1300 - 1500. Vegetasjonen rundt Dokk

fløyvatn fikk efter hvert det utseendet den har i dag, d.v.s. 

en nesten ren granskog med innslag av Betula og Pinus og med 

myrer innimellom med meget Carex og Eriophorum og enkelte 

områder med meget Poaceae. 

DR 373p Dokk~1øy sydp 695p5 • o.h. (~ig. 12P 13, 14). 

Fra denne serien er det utført 6 1"c-dateringer. Det 

foreligger 1"c-dateringer av bl.a. nivåene 0,35 m, 0,28 m og 

0,15 m. Minst 2 av dateringsresultatene må være gale, da de 
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Tilvekstdiagram for DR 373, Dokkfløy syd. 
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endte opp som tilnærmet samtidige. Hvis 20 cm torv var blitt 

dannet i lepet av få år, ville alle prøvene i dette intervallet 

inneholdt de samme pollentypene og i tilnærmet samme mengder. 

Dette var ikke tilfelle. Picea-kurven passerte 1 ¾ ved 0,34 m, 

og det var en oppgang ved 0,28 m og en ved 0,10 m. 0,28 m b0r 

være år O eller yngre fra hva vi fant i Dokkfløy nord. 0,25 m 

bør av samme grunn være ca. AD 600 eller yngre. Bruker vi 

dateringen på 0,15 m får nivå 0,34 men alder på 350 år BC og 

0,25 men alder på ca. år 0. Dette synes så absolutt å være 

far gammelt. Går man ut fra at Picea-oppgangen er samtidig 

innenfor Dokkfløyområdet, kan den midterste dateringen 

beholdes. Dette er mest sannsynlig. Aldrene på de nevnte 

nivåene blir da AD 300 og AD 600 og AD 1400, aldre som er mest 

i samsvar med Dokkfløy nord. Det er likevel vanskelig å 

forklare hvorfor en datering er blitt 300 år for ung mens den 

andre er blitt 700 år for gammel. På grunn av best samsvar med 

Dokkfløy nord velger jeg å bruke dateringen ved 0,28 m. 

Absoluttpollendiagrammet viser lavt polleninnhold av 

alle typer ved 0,80 og 0,70 m, høyt ved 0,60 og 0,50 m. Dette 

tyder på rask torvvekst ved 0,80 og 0,70 m og langsom ved 0,60 

og 0,50 m. Tilvekstkurven er ikke justert for dette, men disse 

forholdene vil føre til at disse nivåene får en annen alder. 

Også dette diagrammet kan inndeles i de samme sonene som 

ble brukt i forrige diagram, men sone 1 og 2 og begynnelsen av 

sone 3 mangler. Overgangen sone 4/5 ser ut fra tilvekstkurven 

ikke ut til å være synkron i diagrammene. Den kommer noe 

senere ved Dokkfløy syd enn ved Dokkfløy nord. Antagelig skal 

den være synkron, med en alder et sted midt i mellom. 
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Prosentpollendiagram fra DR 373, Dokkfløy syd. 

dateringene er som følger: 1: 1530±80, 2: 1420±50, 3: 

1510±40, 4: 4360±110, 5: 5440±80, 6: 8140±100. (Se 

beskrivelsen til fig. 10a.) 
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Fig. 14 Halve Pinus i prosent av total Pinus fra DR 373, 

Dokkfløy syd. <Se beskrivelsen til fig. 11.) 

Sone Dybde i m Viktigste arter :for soneavgrensninger 

3 2,15 - 2,00 Pinus 

4 2,00 - 1,60 Alnus, Ulmus 

5 1 ,60 - 0,28 Betula, Pinus, Alnus 

6 0,28 - o,oo Picea 

Sone 3. 8050 - 7900 år B.P. (ukalib. >, 7100 - 6800 år BC <cal>. 

Prøveserien begynte i sone 3, ved Alnus-innvandringen, ca. 

7200 år BC. Vi ser slutten av Pinus-maksimumet og får en 

nedgang samtidig med i Dokk:fløy nord. Det var 2 - 5 ¾ pollen 

av Alnus i prøvene. Det var bare ca. 1 ¾ Corylus. Vi er her 

lenger :fra stedet der Corylus vokste enn vi var ved Dokk:fløy 

nord . I bunnprøven var det nesten 20 ¾ Salix. Den må ha vokst 

på stedet. 
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7900 - 5700 år B.P. <ukalib. >, 6800 - 4600 år BC 

Prøveserien er analysert for hver 10. cm gjennom største 

delen av diagrammet. Overgangen sone 4/5 er et sted mellom 

1,60 og 1,50 m. Antar man at Alnus-nedgangen skjer i den 

nederste delen av dette intervallet, f.eks. ved 1,60 m, får vi 

en alder på soneovergangen på 4600 år BC. Det er likevel minst 

200 år senere enn ved Dokkfløy nord. Soneovergangen skal 

kanskje ha alderen 4700 år BC. (Se under Dokkfløy nord). 

Det har vokst rikelig med or rundt myren, fra 1,85 m, ca. 

5900 år BC, mens resten av skogen har bestått av Betula og 

Pinus. Det var ca. 2 ¾ Corvlus. Den har vokst i nærheten fra 

ca. 5900 år BC. Litt Ulmus kan det ha vokst i området. 

Pollenmengdene var omtrent lik i diagrammene fra Dokkfløy nord 

og Dokkfløy syd i denne sonen. Det var noe mindre Quercus ved 

Dokkfløy syd. På myren vokste Carex og noe Poaceae. 

Sone 5. 

(cal). 

5700 - 1450 år B.P. (ukalib. >, 4600 år BC- AD 600 

Sonen begynte med en kraftig nedgang for Alnus. Corylus 

har ikke vokst i området ovenfor 0,65 m, ca. 1200 år BC, men 

det sees likevel en ytterligere nedgang ved 0,45 m, ca. 300 år 

BC. Ulmus-kurven falt til ubetydelige verdier allerede ved 1,15 

m, ca. 3300 år BC. Skogen har gjennom hele tidsrommet bestått 

av Betula og Pinus. På myren har det vokst meget Carex og 

periodevis, i første og siste del av tidsrommet, meget 

Eriophorum og andre halvgress (Seirpus hudsonianus type) og 

Sphagnum. Dette representerer antagelig forandringer i fuktig

hetsforholdene på myren fra 1,55 - 1,35 m, ca. 4300 - 3800 år 

BC, og fra 0,95 - 0,65 m, ca. 2800 - 1200 år BC, kanskje 

forårsaket av klimasvingninger. 

Ved Dokkfløy syd var det ikke en Picea-hale på 2 - 3 ½ som 

ved Dokkfløy nord. En granhale med verdier på under 1 ¾ 

begynte ved 0,55 m, ca. 800 år BC. Det var en liten oppgang 

ved 0,38 m, ca. år O. Picea-kurven er ikke over 1 ½ før ved 34 

cm, ca. AD 300. Den lille oppgangen år O og den noe større AD 

300 understøtter en påstand om at det faktisk har vokst noen 

grantrær ved Dokkfløyvatn allerede fra ca. år O. Disse må i 

såfall ha vokst nærmere Dokkfløy nord enn Dokkfløy syd. 
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1450 - 0 år B.P. <ukalib. >, AD 600 - 1983 <cal). 

Sonen begynner ved Picea oppgangen. Picea ble raskt det 

dominerende treslaget, men efter en tid med meget Picea, ble 

det mindre igjen fra 0,18 - 0,11 m, ca. AD 1100 - 1400. AD 

1400 var det en brå økning . Denne økningen kommer samtidig 

med, eller ubetydelig senere enn ved Dokkfløy nord. Mest 

sannsynlig er det snakk om samme økningen. 

vært dagens skogsbilde. 

Fra da av har det 

DR 370, Liu•holseter, 745 • o.h. (~ig . 15. 16. 17. 18). 

Polleninnholdet/cm 3 er høyt opp til 1,65 m, noe lavere opp 

til 1,40 m, lavt til 0,80 m og noe vekslende videre. 

Overgangen høyt lavt faller omtrent sammen med overgangen fra 

gytje til torv og viser at torven har vokst fortere enn gytjen. 

I den øverste delen skjer svingningene for både trær og urter 

samtidig. Dette bør antagelig tolkes som svingninger i 

tilveksthastigheten for torven. 

Fig. 15 
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Tilvekstdiagram for DR 370, Liumholseter. Kurven er 

basert p!J kalibrerte 14C-dateringer. 

til fig. B. J 

(Se beskrivelsen 
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Fig. 16 Absoluttpollendiagram fra DR 370, Liumholseter. 

Kurvene angir pollen/cm3 prøve. Kurver er bare tatt 

med for de viktigste pollentypene. 

rra denne serien er det utført 8 14c-dateringer. De 7 

øverste dateringsresultatene virker fornuftige ut fra hva som 

er sagt om diagrammene fra Dokkfløy nord og syd og fra 

polleninnhold/cm 3 prøve. Den nederste dateringen, ved 2,55 m, 

er fra en tid efter Alnus-innvandringen. Fra bunndateringen 

ved Dokkfløy syd og datering av Alnus-innvandringen ved 

Østsinni må man anta at 7500 år BC er for gammelt. En riktig 

alder burde vært noe yngre, f.eks. 7000 år BC. Det har 

antagelig også her vært inaktivt karbon i bunnprøven. 

I bunnprøven var det 2 ¾ Hippophae. Denne prøven er 

derfor fra sone 1, ca. 9000 år B.P. eller 8000 år BC (cal, 2,50 

m). Prøven inneholdt imidlertid også så meget Pinus at den må 

ha innvandret, og litt Alnus. Alnus-innvandringen må ha skjedd 

like over. 2,59 m må derfor ha alderen 7100 år BC (cal). 

Alnus-oppgangen kom 5800 år BC (2,35 m). Fra disse dateringene 

og overført datering av Alnus-oppgangen har jeg laget et 

tilvekstdiagram for prøveserien. 

Også dette diagrammet kan inndeles i de samme sonene som 

ble brukt i de foregående diagrammene. 
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Prosentpollendiagram fra DR 370, Liumholseter. 

dateringene er som følger: 1: 510±70, 2: 960±60, 3: 

1240±60, 4: 2670±80, 5: 3360±110, 6: 4420±70, 7: 

5870±50, 8: 8530±90. (Se beskrivelsen til fig. 10a.) 
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Fig. 18 Halve Pinus i prosent av total Pinus fra DR 370, 

Li umholseter. (Se beskrivelsen til fig. 12.) 

Sone Dybde i m Viktigste arter for soneavgrensningen 

1 - 2 2,60 HiQQOQhae, Salix, Betula nana, Betula 

3 2 , 59 - 2,35 Pinus 

4 2,35 - 1,98 Alnus, Ulmus 

5 1,98 - 0,28 Betula, Pinus 

6 0,28 - 0,00 Picea 

Sone 1 - 2. 9000 - 8050 år B.P. (ukalib. >, 

(cal>. 

8000 - 7100 år BC 

Bunnpr0ven inneholdt bl.a. meget HiQQOQhae, Betula nana og 

Salix. Dette er opplagt det samme som vi hadde i sone 1 ved 

Dokkfl0y nord . Pr0ven inneholdt imidlertid en del Betula (Sone 

2), en del Pinus og ubetydelig med Alnus. Dette siste 

henspeiler på midten av sone 3. Pr0ven inneholdt meget trekull 

og meget pollen av Carex. Det virker som om det like efter 

istiden ble en myr på stedet hvor det vokste urter, særlig 

Carex, Equisetum og busker. Så kan Betula og tildels PoQulus 

ha overtatt helt eller delvis, og så Pinus. En brann i området 

og på myren, kanskje ca. 8050 år B. P., 7100 år BC (cal), har 
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ødelagt ikke bare vegetasjonen rundt og på myren, men også 

torven på stedet. Pollenkorn tåler kraftig oppvarming uten å 

ta skade <Høeg 1977). De er blitt liggende igjen i asken. Det 

som kan ha vært både 10 og 20 cm torv, ble redusert til 1 cm . 

Det var ikke alger i prøven, følgelig var det ikke åpent vann. 

Sone 3. 8050 - 7900 år B.P. <ukalib. >, 7100 - 6800 år BC (cal). 

Denne sonen begynner senere enn på de andre stedene. 

Dette skyldes at brannen som kom ca. 7100 år BC <cal) ødela 

avsetningene, så vi fikk et brudd i kurvene. 

Pinus ble raskt det dominerende treslaget. Lokaliteten 

kan ha vært en dødisgrop, d.~.s. at stedet opprindelig har vært 

tilnærmet flatt, men under overflaten lå det en stor isklump 

som efter hvert smeltet. På tidspunktet for nivå 2,50 m, ca. 

7000 år BC, var det blitt en grop på stedet. Det er også mulig 

at gropen har vært der hele tiden, men at det i sone 1 og 2 har 

vært så tørt at gropen har vært tom for vann. I sone 3 har det 

vært et fuktigere klima. Vi har fått et tjern med alger, 

Botrvococcus og Pediastrum. Nå var det blitt en nesten ren 

furuskog, men i nærheten av tjernet vokste endel Betula nana, 

Salix og Juniperus. Hippophae var borte. Alnus var 

innvandret, og med 2 X Corylus må også den ha innvandret, 

iallfall så tidlig som ved 2,40 m, ca. 6800 år BC. 

Sone 4. 7900 - 5800 år B.P. (ukalib. >, 6800 - 4700 år BC (cal). 

Det har i denne tiden vokst rikelig med Alnus rundt 

ut over det må det ha vært en tilnærmet ren tjernet, men 

furuskog til ca. 6200 år BC (cal>, og en Betula- Pinus - sk og 

videre oppover. Det har imidlertid ikke vært langt til Corylus 

og Ulmus. Muligens har også Quercus vokst ganske nær. Av 

disse tre artene har det aldri vært noe stort i nnslag, men bare 

enkelte trær. Ikke usannsynlig vokste de rundt Liumholseter, 

det stedet som i følge lokalbefolkningen har det beste 

lokalklimaet. 

Sone 5. 5800 - 1450 år B.P. <ukalib. >, 4700 år BC - AD 600 

(cal). 

Soneovergangen 4/5 var vanskelig å fastsette, da det ikke 
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= 1,98 m. 
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Overgangen er sett ved 4700 år BC 

Denne sonen er lite forskjellig fra største delen av sone 

4. Corylus og Ulmus gikk ned ved 1,60 m, ca. 3000 år BC, Alnus 

først ved 1,35 m, ca. 1600 år BC. Alnus fikk imidlertid en 

økning igjen ca. 1000 år BC, for så å holde seg til 0,60 m, ca. 

300 år BC. Ved 0,75 m, ca. 700 år BC har Corylus og Ulmus helt 

utspilt sin rolle. Fra da av var det ikke over 0,5 ¾ pollen 

fra disse artene. Dette var 400 - 600 år senere enn ved 

Dokkfløy nord og Dokkfløy syd, noe som understreker at 

Liumholseter er stedet med det beste lokalklimaet. 

Midt i sone 5, ved 1,40 m, ca. 1700 år BC, grodde tjernet 

igjen. Det ble slutt på Pediastrum og Botryococcus og Cypera-

ceae, særlig Carex og Seirpus. Sphagnum, Helotium og 

rhizopodene Assulina og Amphitrema kom istedenfor. Mengden av 

Cyperaceae, Ericales og Sphagnum varierte sterkt. Det var 

meget Cyperaceae fra 1,22 - 1,02 m, ca. 1400 - 1200 år BC, og 

0,52 - 0,32 m, 100 år BC- AD 500, meget Ericales 0,67 - 0,57 m, 

500 - 200 år BC, og meget Sphagnum 1,15 - 1,02 m, 1400 - 1200 

år BC, 0,90 - 0,75 m, 1000 - 700 år BC, og ved 0,40 m, ca. AD 

200 . 

Disse forandringene kan gjenspeile forandringer i fuktig

hetsforholdene på myren og kan da enten være klimatisk betinget 

eller være forårsaket av menneskelig aktivitet i området. 

Forhold som vil kunne forårsake øket fuktighet i et område, er 

f.eks. øket nedbør, lavere temperatur eller uthugging/brenning 

av skogen. Fordampningen er betydelig større fra et skogdekket 

område enn fra et åpent område. Ett enkelt bjerketre fordamper 

i løpet av en sommer 7000 kg vann <Bruun 1958). 

Som ved Dokkfløy nord, begynte Picea-kurven før den egent

lige oppgangen. Picea-halen begynte ved 0,65 m, ca. 400 år BC. 

Ved 0,45 m, ca. AD 200 var 1 ¾ av trepollenet fra Picea, men 

først ved 0,28 m, ca. AD 600, kom oppgangen. Det ser ut til at 

vi har hatt forposter av Picea i området fra ca. AD 200. Dette 

underbygger påstanden om at det kan ha vært en liten bestand av 

Picea nord for Dokkfløyvatn allerede fra år 0. 
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Sone 6. 1450 - 0 år B. P. Cukalib. >, AD 600 - 1986 (cal). 

Picea økte sin utbredelse trinnvis fra ca. AD 600 på 

bekostning av Pinus. Det var økninger ved 0,26 - 0,25 m, 0,19 

- 0,18 m, 0,16 - 0,15 m og 0,11 - 0,10 m, h.h.v. ca. AD 800, AD 

1100, AD 1300 og AD 1500. Picea har vært i fremgang til i dag. 

Også i denne sonen var det store variasjoner i mengden av 

Cyperaceae, Ericales og Sphagnum. Det var meget Cyperaceae fra 

0,26 - 0,11 m, AD 700 - 1500, meget Ericales fra 0,29 - 0,26 m, 

AD 500 - 700 og 0,10 - 0 m, AD 1500 - 1986 og meget Sphagnum 

fra 0,28 - 0,24 m, AD 600 - 800, og O, 13 - 0,10 m, AD 1400 -

1550. 

Fra 17/6-86 og ut pollensesongen har det på myren ved 

Liumholseter stått et åpent Norges-glass med litt vann i. 

Gjennom sommeren har pollenkorn falt ned i glasset. Glasset 

ble satt ut efter at trærne var avblomstret, så vi fikk nesten 

bare urtepollen i glasset, vesentlig Poaceae og Carex. Det var 

også meget pollen fra Urtica. Det var ikke pollen fra Cerealia 

i prøven, men et pollenkorn av Plantago major/ Plantego media. 

Plantego-artene, Urtica og noen av de andre urtene er 

karakteristiske for jordbruk og godt forenlig med det seterbru

ket og den beitingen som pågår fremdeles. Plantago media 

vokste i stort antall på setervollen i 1987. 

DR 371, Kittilbu, 820 • o.h. (1ig. 19, 20, 21, 22). 

De 6 1~-dateringene som foreligger fra denne myren virker 

pålitelige, iallfall ved første gjennomsyn, men det virker· 

mindre riktig når vi ser på influxdiagrammet. Dateringene ved 

0,13 m, 0,16 m og 0,22 mer antagelig for gamle. De andre 

dateringene kan brukes. 

Bunnprøven inneholdt pollen av Alnus, så den må være yngre 

enn 7100 år BC. Det var en oppgang for Alnus ved 2,05 m. 

Alderen på dette nivået kan være 6800 år BC. 

eldre enn dette, f.eks. 7000 år BC. 

Bunnen er noe 

Fra absoluttdiagrammet kan man anta at det har vært varie -

rende tilvekst i torven. Prøvene fra 0,42 - 0,25 m og fra 1,75 

- 1,25 m var pollenfattige, og tarven kan ha vokst raskt. Fra 

0,23 - 0,10 m var .prøvene meget pollenrike. Torven må ha vokst 
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60000 60000 270000 60000 60000 

Absoluttpollendiagram fra DR 371~ /(it.tilbu . Hurvene 

angir pollen/cm' prøve. Kurver er bare tat.t med for 

de viktigste pollentypene. 
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langsomt. Dette taler for at dateringene ved 0,10 og 0,13 m må 

være gale. Holder man fast ved en Picea-oppgang i hele området 

ved Dokkfløyvatn ca. AD 600, får vi en alder på nivå 0,22 m på 

AD 600. Alle de tre øverste dateringene er da for gamle. 

Kurven er tegnet ut fra dette. Tar man også i betraktning at 

tilveksthastigheten har variert, vil det gi seg utslag i at 

nivåene 1,90 - 1,50 m blir yngre enn oppgitt og 1,50 - 1,075 m 

eldre. Det vil også kunne være forandringer i den øverste 

delen av diagrammet. 

200 - 300 år. 

Feilen kan være i størrelsesorden opp til 

Diagrammet kan til en viss grad deles inn i de samme 

sonene som er brukt for de andre diagrammene, men prøveserien 

begynte i slutten av sone 3, antagelig ca. 7000 år BC. 

Sone Dybde i m Viktigste arter for soneinndelingen 

3 2,10 - 2,05 Pinus 

4 2,05 - 1,68 Pinus, Alnus 

5 1,68 - 0,20 Betula, Pinus, Alnus 

6 0,20 - o,oo Picea 

Sone 3, 8000 - 7900 år B.P. <ukalib. >, 7000 - 6800 år BC (cal>. 

I skogen vokste vesentlig Pinus og på myren Carex. Alnus 

var innvandret, og det må ha vokst en del Populus i området. 

Allerede bunnprøven fra 6800 år BC inneholdt så meget Corylus 

at man må anta at den var innvandret. 

Sone 4. 7900 - 5800 år B.P. (ukalib. >, 6800 - 4700 år BC (cal). 

Det var små forandringer i pollendiagrammet ved overgangen 

til denne sonen. 

gått litt tilbake. 

Alnus var blitt noe mer vanlig. 

Det var 1 ¾ Corylus. 

Pinus var 

Sone 5, 5800 - 1450 år B.P. <ukalib. >, 4700 år BC- AD 600 

<cal>. 

Soneovergangen 4/5 var vanskelig å fastsette da det ikke 

var noen nedgang for Alnus. Overgangen er satt ved 4700 år BC 

= 1,68 m. 

Denne sonen i dette diagrammet kunne med fordel vært 

inndelt i flere undersoner: A: 1,68 - 1,55 m, B: 1,55 - 1,07 m 

C: 1,07 - 0,20 m. 
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Halve Pinus i prosent av total Pinus fra DR 371, 

Kittil bu. (Se beskrivelsen til fig. 11.) 

Sone 5A skiller seg lite fra sone 4. Pinus var gått noe 

tilbake. Corvlus og Ulmus har vokst i området. 

I sone 5B er Betula gått frem og Carex noe tilbake. Pinus 

hadde de laveste verdiene i slutten av denne sonen, samtidig 

med at det var et kortvarig maksimum for Eriophorum og 

Sone 5C begynte med en markert oppgang for Pinus. 

C' • 
~•Cl. rpus. 

Betula 

og Alnus gikk noe tilbake, likeså Cor.vlus og Ulmus. Ulmus-

kurven falt trinnvis, ved 1,00 m, 0,70 m, 0,45 m og 0,25 m, 

h.h.v. ca. 2400, 1200, 300 år BC og AD 500. Corvlus - kurven 

falt ved 0,95 m, ca. 2200 år BC for så å stige i gjen ved 0,75 

m, ca. 1400 år BC. Den endelige nedgangen var ved 0,50 m, ca. 

500 år BC. Cyperaceae gikk kraftig tilbake i sone SC og 

Botrvococcus frem. Denne forandringen skjedde ca. 2700 år BC. 

Tilbakegangen for Corvlus var tidligere her enn ved de andre 

stedene, selvom vi fikk en ny oppgang senere. Denne oppgangen 

kan være relativ og således ikke reell. Kittilbu må ha hatt et 



58 

dårligere lokalklima enn Dokkfløy nord og Dokkfløy syd, som 

igjen må ha hatt dårligere klima enn Liumholseter. Det må ha 

blitt fuktigere forhold på myren. Denne forandringen begynte 

ved 1,25 m, ca. 3100 år BC, med oppgangen for Eriophorum og 

Seirpus. Dette var i subbareal tid, en generelt sett tørr 

periode. De fuktigere forholdene på myren var derfor kanskje 

helst menneskeverk. Ved 0,25 m, ca. AD 500, begynte Picea

halen. Samtidig var det en økning for Poaceae og en nedgang 

for Botrvococcus. En Picea-oppgang var det først ved 0,22 m, 

ca. AD 600. I sone 5C har skogen bestått av Betula og Pinus. 

Sone 6. 1450 - 0 år B.P. (ukalib. >, AD 600 - 1986 (cal). 

Sonen begynte med en kraftig oppgang for Picea. 

Cyperaceae økte også. Skogen totalt sett er gått kraftig 

tilbake . Også her kom Picea trinnvis, ved 0,11 m og 0,06 m, 

ca. AD 1300 og AD 1600. 

DR 379, ■yr 2 ka eat ~or 0atainni, 545 m o.h. (~ig. 23, 24, 25, 

26). 

Med untagelse av kurven for Pinus er det små forandringer 

i polleninnhold/cm3 prøve. Dette tyder på en jevn tilvekst av 

torven . De høye verdiene for Pinus fra 3,10 - 2,85 m må tolkes 

som øket pollennedfall av Pinus i dette tidsrommet. 

Denne myren ligger 30 - 35 km syd for Dokkfløyvatn og 

således utenfor reguleringsområdet. Myren ligger heller ikke 

sentralt i forhold til det vi vet om tidlig bosetning og tidlig 

jordbruk i Dokka - Dokkfløyvatnområdet. 

Fra denne myren er det 4 1~-dateringer. Noen dateringer 

kan desuten overføres fra Dokkfløy nord, f.eks. oppgangen for 

Pinus (3,12 m), da denne representerer innvandringen. I denne 

sammenhengen er avstanden fra Østsinni til Dokkfløyvatn liten. 

Oppgangen, 2,85 m for Alnus er overført idet det antaes å være 

generelle, store svingninger i fuktighetsforholdene som er 

årsaken til denne oppgangen. 

Pollendiagrammet kan inndeles i de samme sonene som ved 

Dokkfløyvatn. 
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Absoluttpollendiagram fra DR 379~ Østsinni. Kurvene 

angir- pollen/cm3 prøve. Kurver er bare tatt med for 

de viktigste pollentypene. 

Dybde i m Viktigste arter for soneavgrensningen 

3,15 Hippophae, Salix, Betula nana, Betula 

3,12 - 2,85 Pinus 

2,85 - 2,30 Alnus, 

2,30 - 0,82 Pinus, Alnus 

0,82 - 0,00 Picea 

Sone 1 - 2, 9000 - 8700 år B.P. <ukalib. >, 8000 - 7800 år BC 

<cal>. 

Det var en lysåpen vegetasjon i området. Over 30 ¾ av 

pollenkornene kom fra Hippophae, Betula nana og Salix og 20 ¾ 

fra Betula. Pinus var ikke innvandret. Det vokste litt Carex 

og Poaceae på stedet, meget Equisetum og Dryopteris. 4 ¾ 

Corylus tyder på at Corylus var innvandret til området. 
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Sone 3, 8700 - 7900 år B.P. (ukalib. >, 7800 - 6800 år BC (cal). 

I dette tidsrommet har det vokst en ren furuskog på og 

rundt myren. Alnus innvandret såvidt ved 2,95 m, ca. 7100 år 

BC, samtidig som ved Dokkfl0yvatn. Buskene og Betula er 

utkonkurrert. Det har fortsatt vært bregner som 

undervegetasjon. 

Sone 4, 7900 - 5800 år B.P. (ukalib. >, 6800 - 4700 år BC (cal>. 

Det har i dette tidsrommet vokst meget Alnus på myren, med 

meget Dryopteris og Gymnocarpium som undervegetasjon. Rundt 

myren har det vokst en nesten ren furuskog. Det kan ikke ha 

vært langt til hasselbusker, da det var ca. 

Corylus i pr0vene. På det meste var det ca. 

Ulmus. Ulmus har vokst et stykke unna. 

5 ¾pollenfra 

1 ¾pollenfra 

Sone 5, 5800 - 970 år B.P. <ukalib. ), 4700 år BC - AD 1000 

(cal). 

Det var små forandringer fra sone 4. Det har fortsatt 

vært en ren furuskog rundt myren. Alnus er gått noe tilbake på 

myren, og mengden Alnus-pollen avtok trinnvis gjennom sone 5. 

Man kan spore noen fall i kurven for Ulmus, bl.a. ved 1,75 m, 

ca. 2550 år BC. Ved 1,25 m, 650 år BC, er Corylus-kurven falt 

til ubetydelige verdier. Dette er samtidig med ved Liumhol-

seter. Corylus økte noe efter dette, og vi fikk den endelige 

nedgangen ca. AD 750. Det har vært en undervegetasjon av 

bregner og Lycopodium annotinum og efterhvert også av 

Liguliflorae. Det var heller ikke ved Østsinni noen kraftig 

Picea-hale, men også her er det lang tid mellom de analyserte 

pr0vene, ca. 450 år. 

Sone 6, 970 - 0 år B.P. <ukalib. >, AD 1000 - 1983 <cal>. 

Da Picea innvandret ble den raskt det dominerende 

treslaget, og vi fikk den nesten rene granskogen vi har i dag. 

Vi fikk efterhvert et skifte i undervegetasjonen. Lycopodium 

annotinum og bregner ble borte og Selaginella selaginoides kom 

i stedet. Det ser ut til at selve myren ble skogl0s først for 

ca. 250 år siden, ved 0,25 m. 
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Fig. 26 Halve Pinus i prosent av total Pinus fra DR 379, 

Østsinni. (Se beskrivelsen til fig. 11.) 

ANALYSE AV PRØVESERIER AV SPESIELL ARKEOLOGISK INTERESSE 

Det er analysert prøver fra 4 myrserier og 14 snittvegger, 

hvorav 5 er fra boplassområder som er antatt å være fra stenal

der, 2 er fra kullgroper, 6 er fra yngre tufter og 1 er fra en 

rydningsrøys. 

DR 84p 61x-98yp NØ-kvadrant (~ig. 27>. 

Det er analysert 4 prøver fra denne snittveggen, fra 

h.h.v . 7, 9, 12 og 15 cm over bunnen. Markoverflaten var ved 

17 cm. Kulturlaget er antatt å begynne ved 9 cm. 

Det var Picea-pollen ved 12 og 15 cm, men ikke lenger ned. 

De 2 øverste analyserte prøvene må være yngre enn Picea-

innvandringen, d.v.s. yngre enn AD 600. De andre er eldre og 

kan godt være betydelig eldre, da det kan være et brudd i 

sedimentasjonen ved overgangen til det som er kalt kulturlag. 

Det var imidlertid pollen fra Plantago lanceolata ved 7 cm 

og av Cerealia ved 9 cm. Fra hva vi nå vet om jordbruk og 

korndyrking i Dokkfløyområdet, må vi anta at 7 cm er yngre enn 
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Fig. 27 Prosentpollendiagram Fig. 28 Prosentpol.lendiagram 

fra DR 84 I. fra DR 84 II. 

<Se beskrivelsen til fig. 10a. J 
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3000 år BC og 9 cm er yngre enn 900 år BC. 12 cm er yngre enn 

AD 600. Fra DR 84 foreligger det fire 1tc-dateringer, 7050 -

6780 år BC <T-8112>, 4330 - 3990 år BC (Ua-1235>, 3030 - 2670 

år BC (Ua-1236) og 750 - 380 år BC <T-7926). Den nest yngste 

kan ha forbindelse med det tidligste jordbruket i området, og 

den yngste med den tidligste korndyrkingen. 

DR 84, 67x-99y, NV-kvadrant (fig. 28). 

Fra denne serien er det analysert 4 prøver, fra h.h.v. 7, 

10, 13 og 16 cm. Markoverflaten var ved 19 cm. Den nederste 

analyserte prøven var fra før Picea-innvandringen og kan godt 

være gammel. De andre er fra tiden efter Picea-innvandringen 

og må være yngre enn AD 600. 

Ved 10 cm var det meget gresspollen og pollen fra Plantago 

lanceolata og svært meget pollen fra korn, særlig Hordeum og 

Avena <NBl Se skalaen i diagrammet.) Det var så meget 

kornpollen at det ikke kan ha kommet fra dyrking et stykke 

borte. Det må enten ha vært et kornlager på stedet, eller 

pollenkornene må ha kommet fra dyrking på stedet, sammenlign 

med resultatene fra rydningsrøysen på Liumholseter. 

Avstanden mellom denne prøveserien og den foregående var 

bare 6 -7 m. Der var det ikke slike mengder med kornpollen. 

Man kan tenke seg at kornpollenet er avsatt gjennom et kort 

tidsrom, og at man derfor ikke fikk det med i det lille 

antallet prøver som ble analysert i den første serien eller at 

lageret bare har dekket det siste stedet. 

DR 85, 59x-99y, 50-kvadrant (fig. 29). 

Herfra er det analysert 5 prøver, fra h.h.v. 7, 10, 12, 15 

og 18 cm. Markoverflaten var ved 22 cm. De to nederste analy-

serte prøvene var fra et blekt lag, de øverste tre fra et sort 

lag. Den nederste prøven var eldre en Picea-innvandringen, de 

andre yngre. Det var pollen av Plantago major og Cerealia i 

prøvene, men ikke meget. Fra DR 85 foreligger det 14 1tc-

dateringer fra stenalderen. Dateringsresultatene er fra 6430 -

6120 år BC <UA-1233) til 3610 - 3100 år BC <T-7929). Det er 

også to dateringer på h.h.v. AD 1330 - 1440 <T-7404) og 1420 -

1640 CUa-1234). De 2 siste kan ha forbindelse med det 

jordbruket som spores i den pollenanalytiske undersøkelsen. 
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DR ss. 52x-102y. NØ-kvadrant (fig. 30). 

Det er analysert 4 prøver, fra h.h.v. 5, 6, 9 og 11 cm. 

Markoverflaten var ved 19 cm. Et kulturlag begynte ved 6 cm, 

et brunt lag ved g cm. Det var Picea-pollen i alle prøvene, 

men ikke kornpollen. Det var pollen av Plantago major ved 11 

cm. 

DR 169. 42x-92y. NØ-kvadrant (~ig. 31). 

Også fra denne serien er det analysert 4 prøver, fra 

h.h.v. 5, 7, 10 og 12 cm. Markoverflaten var ved 17 cm, mens 

kulturlaget begynte ved 6 cm. 

Det var meget pollen fra Poaceae ved 5 cm, det kan tyde på 

et åpent landskap, og selvom det var lite Picea-pollen i 

prøvene, kan de være fra efter Picea-innvandringen. Det var 

meget pollen fra Plantago major i prøvene og uormalt meget 

kornpollen, særlig fra Avene. <NB! Se skalaen i diagrammet. 

Igjen melder spørsmålet seg om det har vært et kornlager 

eller om det har vært dyrket korn på stedet. Det som er 

anslått som kulturlag er isåfall resultatet av en forsiktig 

jordbearbeiding i tiden efter AD 600, mens det arkeologiske 

funnmaterialet selvfølgelig skriver seg fra mesolitisk tid. 

Det foreligger en datering på 4360 - 4050 år BC. 

Hvis det i senere tid har vært dyrket korn over enkelte av 

de tidligere stenalderboplassene, kan grunnen være at en 

stenalderboplass er relativt flat, og at den ligger på et 

klimatisk sett gunstig sted i terrenget. Det er høyt 

fosfatinnhold i jorden, og det må ha vært relativt lite stor 

sten. Dette burde være et sted hvor senere tiders mennesker 

godt kunne finne på å legge en liten åkerflekk hvor de har 

drevet litt forsiktig jordbearbeiding og sådd sitt korn. Disse 

argumentene passer på DR 84, men ikke på DR 169. Her var det 

både skrått og stenet. 

Hvis bonden i vikingtid eller middelalder valgte en 

stenalderboplass til jorde, skyldtes det kanskje en 

tilfeldighet. Kanskje skjedde det med overlegg ved at han 

visste at et område med rester efter stenaldermennesker bød på 

gode dyrkingsforhold, både klimatisk og næringsmessig. 

Når det fantes granpollen i neolitiske og/eller 

mesolitiske boplasslag, kan det være flere mulige årsaker til 

dette: 
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Pr·osentpollendiagram fra DR 169. 

til fig. 10a.) 

(Se beskrivelsen 
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1 . Boplassene er fra atlantisk tid. Den gangen var det 

relativt fuktig. I den efterfølgede subbareal tid var det 

stort sett tørrere. Man kan anta at man ikke fikk noen 

oppbygging av organisk materiale over boplassområdet i 

subbareal tid, og at det til og med kan ha vært erosjon i de 

organiske avsetningene fra atlantisk tid. Boplassen kan ha 

ligget åpent til fra den ble forlatt og frem til subatlantisk 

tid hvor vi fikk et fuktig og kjølig klima og bedre mulighet 

for torvdannelse. Når det organiske laget over boplassen er 

tynt, vil lett naturens krefter, frost og/eller bioturbasjon 

kunne gjøre seg gjeldende. Materiale kan ha blitt flyttet opp 

eller ned. 

2. Frostpåvirkning. Fuktighet samler seg under stener, 

fryser, utvider seg og presser stenene opp. Når telen går, 

faller ikke stenene ned igjen, men jord siger inn fra sidene. 

Slik kommer stenene opp i yngre lag. Efterhvert har de kommet 

opp i lag fra vikingetid og middelalder. 

3. En flom ca. AD 550 kan ha vasket vekk det gamle jords

monnet/kulturlaget mens stenmaterialet er blitt liggende igjen. 

Ny sedimentasjon begynte mellom stengjenstandene efter flommen, 

like før graninnvandringen. Dette kan være forklaringen på 

noen av delavestliggende lokalitetene, selvom det er lite 

sannsynlig. 

4. Tråkk og overbeiting eller avtorving i forbindelse med 

jernvinne (torv til å dekke kullmilene>, kan ha redusert jords

monnet og øket mulighetene for bortvasking ved kraftige regn

skyll. Ny sedimentasjon startet efterpå. 

5. Pollenkorn er brakt ned i lagene f.eks. med mark. 

Pollenkorn oppbevares dårlig når pH kommer over 5. 

Bevaringsforholdene er dårlige hvis det er lufttilgang i 

lagene, pollenkornene oksyderes. I sand og grusholdige 

boplasslag er det sannsynlig at det både er høy pH og 

lufttilgang. Pollenkornene er blitt utsatt for korrosjon og er 

blitt borte efter hvert. Mark har brakt med seg nye pollenkorn 

ned. Hvis man på et sted kan tenke seg at marken hele tiden 

går ned til samme dybde, f.eks. 15 cm under overflaten, vil de 

eftersom overflaten stiger og de hele tiden holder seg i de 

øverste 15 cm, gå stadig grunnere i forhold til den 
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opprindelige overflaten. Man får en blanding av pollenkorn , 

men eftersom de eldste pollenkornene forsvinner først, bli r det 

likevel et tilsynelatende riktig pollendiagram. De a:ckeolo-

giske gjenstandene må bare karelleres med de pollenkor nene som 

ligger 15 cm lavere ned. Vi vet ikke om det har vært mark i 

jorden, ikke hvor dypt den har gått og denne dybden har 

iallfall ikke vært konstant. 

6. Det har i nyere tid vært drevet jordbearbeiding og 

korndyrking oppå de gamle boplassene. En slik dyrkig vil kunne 

bringe pollen fra Picea og Cerealia ned i de gamle lagene. Det 

bør da være tydelige spor efter omroting i lagene. 

Jeg har datert lagene ut fra grankurven. Grankurven ser 

riktig ut. Jeg antar at pollenkorn i samme nivå vesentlig e r 

fra samme tid og at kornpollen i tiden efter granoppgangen 

virkelig er fra tiden efter granoppgangen, og da antagelig fra 

ca. AD 800 - 1550. Utover at diagrammene gjenspeiler det som 

skjedde fra ca. AD 550 og en tid fremover, må problemen e 

foreløbig stå uløste. 

Myr ved DR 63. <~ig. 32. 33. 34). 

Fig. 32 
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Til vekstdiagram fra myr ved DR 63. /'(urven e r basert 

pA kalibrerte sannsynlige aldre. { Se beskr i v el s en til 

fig. 8.) 
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Det ble samlet inn prøver ned til 1,50 m, men prøveserien 

er bare analysert ned til 0,30 m. Det er to 14c-dateringer fra 

denne myren, ved 20,5 cm og 25,5 cm. Picea-oppgangen kom ved 

26,5 cm. Den er ved de andre myrene antatt å ha en alder på AD 

I bunnprøven var det 0,5 ¾ Picea. Det var en oppgang ved 600. 

29 cm. Den bør være yngre enn år Out fra de andre diagrammene 

i området. 

Det var store forandringer i polleninnhold/cm3 prøve. Det 

er et skille ved 23,5 cm og ett ved 19,5 cm. Går man ut fra at 

det i den nederste delen er 10 ¾ Lycopodium, vil det si 900 

pollenkorn/100 Lycopodium. I neste del var det 22 ¾ 

Lycopodium. Det vil si 355 pollen/100 Lycopodium. Øverst var 

det 55 ¾ Lycopodium, det vil si 82 pollenkorn/~00 Lycopodium. 

Hvis årlig pollennedfall/cm2 hadde vært konstant, og hvis man 

sier at 82 pollenkorn/100 Lycopodium er et resultat av at 

torven representerer x år/cm, får man at 355 pollenkorn/100 

Lycopodium betyr 4,3 x år/cm og 900 pollenkorn/100 Lycopodium 

betyr 11 x år/cm. Setter manx= 20, blir 19,5 cm 390 år, 23,5 

cm blir 735 år, og 30 cm blir 2160 år 8.P., eller h.h.v. AD 

1560, AD 1215 og 210 år BC. Om denne kurven justeres noe, slik 

at den går gjennom år O ved 0,30 m og AD 600 ved 0,265 m og med 

knekkpunkter som polleninnholdet skulle tilsi, får vi en 

akseptabel kurve for tilveksten av torven. Kurven går gjennom 

dateringen ved 0,255 m, men utenfor dateringen ved 0,205 m. 

Den dateringen må være for ung, men ikke mer gal enn at den 

angir alderen på et nivå 10 cm høyere opp. Hvis den daterte 

prøven har inneholdt røtter fra yngre planter, er det til og 

med sannsynlig at prøven daterer nivået 10 cm over. Den 

beregnede tilvekstkurven er en sannsynlig tilvekstkurve for 

myren. 

Skogen rundt DR 63 har bestått av Betula og Pinus i den 

første delen av det tidsrommet som er representert i 

diagrammet. 26,5 cm representerer overgangen mellom sone 5 og 

6, Picea oppgangen ca. AD 600. Fra 20 - 19 cm, ca. AD 1400 -

1450, økte Picea til nesten dagens nivå. Mellom 15 og 10 cm, 

AD 1500 - 1700, økte Pinus noe på bekostning av Betula. Skogen 

har vært utsatt for menneskelig påvirkning iallfall i 

tidsrommet 27,5 - 17 cm, AD 400 - 1500. 
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Fig. 34 Halve Pinus i prosent av total Pinus fra myr ved DR 

63. <Se beskrivelsen til fig. 11.) 

DR 15, Kullgrop (~ig. 35>. 

Fra en snittvegg er det tatt ut prøver og 4 er analysert, 

fra h.h.v. 5, 10, 15 og 20 cm. Markoverflaten var ved 25 cm og 

bestod av mose. Det var trekull fra 10 - 22,5 cm. Prøvene fra 

10 og 15 cm inneholdt ikke pollen. De andre inneholdt Picea-

pollen. Prøvene er yngre enn AD 600. Prøven fra 20 cm 

inneholdt et kornpollen, kanskje fra tiden efter AD 800. DR 15 

er datert til AD 1260 - 1410 <T-7496> og AD 1300 - 1410 <T-

7689 >. 

DR 16, Kullgrop (~ig. 36). 

Prøvene er tatt ut fra en snittvegg. 6 prøver er 

analysert, fra h.h.v. 10, 13, 15, 20, 25 og 35 cm. 

Markoverflaten var ved 45 cm. Den nederste prøven var fra 

overgangen mot et utvaskningslag, mens den neste var fra over 

utvaskningslaget og i et kullag, på overgangen til brun jord . 

De resterende var fra den brune jorden. 

Prøvene fra 10 og 13 cm inneholdt Picea-pollen. Alt er 

således yngre enn Picea-innvandringen. DR 16 er datert til AD 

1260 - 1280 <T-7495). Prøvene fra 15 - 25 cm var pollentomme, 

mens prøven fra 35 cm ikke inneholdt Picea-pollen. Den prøven 
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må være fra gammel jord som enten er rast ned eller med 

overlegg er lagt der i forbindelse med bruken av gropen. Det 

var et pollenkorn av Plantago major ved 13 cm, ellers ikke spor 

efter jordbruk. 

Det ser ikke ut til å ha vært jordbruk i umiddelbar nærhet 

av disse to kullgropene, men jordbruket har ikke vært langt 

unna. 

DR 61/311A. sperregjerde. (~ig. 37. 38. 39). 

Ved utgravninger ble det funnet rester efter ett eller 

flere sperregjerder nede i denne myren. Disse var bygget som 

en skigard med en høyde på 2,5 - 3,0 m. Materialet som var 

brukt, var furu og bjerk. Gran ble ikke brukt <H. Jacobsen, 

pers.med.>. Topplaget av myren var skyflet vekk da jeg kom til 

stedet for åta ut prøver. 

Serie I. 

fjernet. 

Her var myren grunn. De øverste ca. 20 cm torv var 

Prøver ble samlet ned til 75 cm, litt ned i den 

underliggende sanden. Prøveserien begynte ca. 10 cm over 

treverket som var rester efter sperregjerdet. Det ble 

analysert 8 prøver, fra h.h.v. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 cm 

nede i prøveserien. Alle prøvene inneholdt pollen av Picea, 

men ved 10 cm, nivået for treverket, var det en oppgang for 

Picea. Det var også en oppgang ved 6 cm. 

Denne korte prøveserien kan sammenlignes med prøveserien 

fra Dokkfløy nord. Avstanden mellom disse lokalitetene er bare 

500 - 600 m. I diagrammet fra sperregjerdet var det 2 - 10 ¾ 

Picea og 53 - 70 ¾ trepollen. Dette passer inn ved 0,95 - 0,40 

m, ca. AD 650 - 850 i diagrammet fra Dokkfløy nord. En 

sannsynljg alder på gjerdet, som lå halvveis nede i serien, 

blir da ca. AD 750. 

Alle prøvene inneholdt trekull, tildels meget. De fire 

nederste prøvene inneholdt også silt, men ikke de øverste. 

Silten i de nederste analyserte prøvene kan ha en naturlig 

forklaring, men kan også være forårsaket av tråkk langs 

gjerdet. 12 cm nivået representerer isåfall tidspunktet da 

gjerdet gikk ut av bruk. 

Alle nivåene inneholdt sekundære jordbruksindikatorer, 

nivå 17, 9 og 5 cm også primære. 
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fjernet. 
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Også her var myren grunn. De øverste lagene var 

Det ble samlet prøver ned til 65 cm, litt ned i sand. 

Prøveserien begynte ca. 25 cm over trevirket som var rester 

efter gjerdet. Det ble analysert 8 prøver fra h.h.v. 15, 20, 

22, 24, 26, 28, 30 og 32 cm nede i serien. To prøver inneholdt 

pollen av Picea (opp til 0,3 ¾). De andre inneholdt ikke 

Picea. Prøvene inneholdt ca. 1 ¾ Corylus. Trepollenprosenten 

lå mellom 70 og 83 ¾ og Pinus var den største pollen

produsenten. Det ble ikke sett primære jordbruksindikatorer. 

Jeg vil anta at alle de analyserte prøvene er eldre enn år 

O, tidspunktet for 2 - 3 ¾ Picea pollen ved Dokkfløy nord. 

Best samsvar med Dokkfløy nord diagrammet blir det om man 

sammenligner med 2,80 - 2,65 m, ca. 600 - 200 år BC. Gjerdet 

får da en alder på ca. 400 år BC. Fra DR 311A foreligger det 

en datering på 520 - 390 år BC. 

Prøvene inneholdt lite trekull. De 4 nederste prøvene, 

dvs. opp mot sperregjerdet, inneholdt meget silt. Silt manglet 

ovenfor. Det virker som om det har vært meget tråkk også langs 

dette gjerdet opp til 26 cm, at gjerdet så forfalt og brakk 

ned. 

Serie III. Det var fjernet ca. 40 cm torv. Det ble samlet 

prøver ned til 75 cm, fra treverket og nedover. Myren var 

dypere. Det ble analysert 6 prøver, fra h.h.v. 1, 2, 3, 5, 7 

og 10 cm nede i serien. Prøvene fra 1, 3, 5 og 10 cm inneholdt 

litt Picea pollen. Prøvene er avsatt før Picea innvandret, 

kanskje i tidsrommet 600 - 200 år BC ved å sammenligne med 

diagrammet fra Dokkfløy nord. Serie II og III blir omtrent 

samtidige. Serie III var kanskje noe yngre enn serie II, da 

det var litt mer Picea i prøvene. Gjerdet lå ovenfor 

prøveserien. Det var litt trekull ved 3 og 10 cm, silt bare 

ved 3 cm. Her var det også pollen av Plantago lanceolata. 

Det ble samlet inn 3 prøveserier, litt tilfeldig fra 

området med sperregjerder. Det virker som om det har vært 

minst 2 forskjellige sperregjerder i området, kanskje 3. Ett 

var fra ca. 400 år BC, ett kanskje noe nærmere 200 år BC, og 

ett fra ca. AD 700. 
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4 pr0ver fra anlegget er datert, 

1630 <T-7419>, 1400 - 1610 <T-7907>, 

med resultater AD 1430 -

1280 - 1450 <T-7909) og 

260 - 430 <T-7908). Fra DR 311A foreligger det også en 

datering på AD 1030 - 1210 <T-7923) og en på BC 520 - 390 (T-

7924). Fra andre deler av DR 311 foreligger det to dateringer 

innenfor AD 1450 - 1650 <T-8383 og T-8384), og fra DR 61 en på 

AD 1320 - 1440 <T-7489). Om mine tidsangivelser er riktige, er 

resultatene bare delvis forenelige. Det må ha vært minst 4 

forskjellige sperregjerder på stedet, og disse må ha vært brukt 

i helt forskjellige tidsrom fra tidligste jernalder og frem til 

middelalderen eller nesten ny tid, ca. 400 - 200 år BC, AD 350, 

AD 700 og ca. AD 1300 - 1600. 

dene. 

1600. 

Det er ingen grunn til å tvile på 14c-dateringene av gjer-

Fangstgropanleggene har vært i bruk helt frem mot AD 

Dette kan være forklaringen på at det også i myrene var 

trekull i tidsrommet fra tiden før svartedauen og langt opp mot 

vår tid uten noe brudd like efter pesten. 

DR 312, Liuaholeeter, rydningerøye (fig. 40). 

Liumholseter er det stedet i Dokkfløyområdet som har det 

gunstigste lokalklimaet. Når det i pollendiagrammene var spor 

efter korndyrking i form av kornpollen, var det naturlig å se 

efter dyrkingaspor ved Liumholseter. På beitevollene her 

ligger det også rydningsr0yser. Halvparten av en slik røys ble 

utgravd, og en prøveserie ble tatt ut fra et sted nede i det 

som så ut som naturbakke og opp til de øverste jordlag i 

haugen. 8 prøver ble analysert, fra h.h.v. 5, 14, 20, 28, 31, 

32, 36 og 43 cm. Markoverflaten var ved 43 cm. 

Trepollen utgjorde bare 13 - 23 ¾ av totalpollen. Området 

må i den tiden som er representert av diagrammet ha vært mer 

eller mindre skogløst. I bunnprøven var det 18 ¾ trepollen 

hvorav 2 ¾ Picea, dvs. 11 - 12 ¾ Picea regnet i prosent av 

trepollen. Hvis ikke den lokale Picea-bestanden, som kan ha 

vært i området fra ca. år O - AD 600, har stått like ved 

Liumholseter, må bunnprøven være yngre enn AD 600. Sammenlign 

med tapprøven fra Kittilbu hvor det også var 12 ¾ Picea regnet 

i prosent av trepollen, og der bestod skogen nesten utelukkende 

av gran. 
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Mellom 28 og 31 cm var det en kraftig oppgang for Picea. 

Hvis den lokale Picea bestanden har vært i nærheten av 

Liumholseter, kan 5 - 28 cm i diagrammet representere tiden før 

AD 600, kanskje tilbake mot år 0. Oppgangen kan representere 

AD 600. Den øverste delen av diagrammet er yngre. Denne 

tolkningen ansees som mindre sannsynlig. 

Alle prøvene inneholdt kornpollen i tildels store mengder. 

Det vesentligste var Hordeum, men også Triticum og Avena ble 

sett. Ved 5 cm var det 8 ¾ korn og ved 31 cm 9¾. Det var 

meget kornpollen også ved 28 og 32 cm og lite ved de andre 

nivåene. Det virker som om det har vært to korndyrkingsfaser 

på Liumholseter, en før rydningsrøysen ble laget og en efter. 

Denne korndyrkingen bør kunne sees i myren ved Liumholseter. 

Der er det en korndyrkingsfase AD 800 - 900 og en som begynte 

ca. AD 1300. Jeg antar at prøveserien dekker de siste ca. 1400 

år, og at de to korndyrkingsfasene represeterer ca. AD 800 -

900 og et tidsrom fra AD 1300 og fremover. 

DR 122P Tuft Thallauklykkja 111 på Blæsternseter (fig. 41). 

Denne tuften er ikke utgravd. Det ble bare tatt et prøve

stikk, og prøvene ble tatt ut fra kanten i hullet. Fire prøver 

er analysert, fra h.h.v. 5, 10, 15 og 20 cm. Merkoverflaten 

var ved 27,5 cm. Det var synlig et blått utvaskingslag fra 

12,5 - 15 cm. Det var ikke Picea-pollen i prøven fra 5 cm, men 

i de andre. Prøven fra 20 cm inneholdt meget pollen av Poaceae 

og meget Cerealia. Det er spørsmål om kornlager eller åker. 

Bygningen er antatt å være et fjøs. Husdyrgjødsel kan 

inneholde meget både gress- og kornpollen, men en forutsetning 

er da at dyrene har spist enten korn eller halm og agner. Det 

siste må antagelig være det mest sannsynlige, men har dyrene 

spist halm og agner, må korn ha vært dyrket i området, da det 

ikke kan forventes at det er brakt opp halm fra bygden for å 

fore dyrene på seteren . 

Jeg vil fra dette helle mest i retning av at det var en 

kornåker på stedet før det ble fjøs, og at korndyrkingen 

foregikk en tid efter Picea-innvandringen, kanskje fra AD 800. 

DR 123AP Tuft på Flatenseter 1 på Blæsternseter (fig. 42). 

Denne tuften er heller ikke utgravd. Det ble tatt et 

prøvestikk, og prøver til pollenanalyse ble tatt ut fra veggen 
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i hullet. Tre prøver er analysert, fra h.h.v. 5, 10 og 15 cm. 

Markoverflaten var ved 20 cm. 

Picea var innvandret ved 10 cm. I denne prøven var det 

meget gresspollen og svært meget kornpollen, særlig fra 

Hordeum. Hvis det var en bygning på stedet på dette tidspunkt, 

må den ha vært brukt til å lagre korn eller halm med agner. 

Hvis bygningen er av senere dato, kan stedet ha vært en 

kornåker. Jordbearbeiding har ikke foregått så dypt ned som 

til 5 cm. Den prøven er eldre enn AD 600. Dyrkingen var slutt 

før 15 cm. Det kan ha vært en korndyrkingsfase av kortere 

eller lengre varighet på stedet i tiden efter AD 600. 

DR 123B. Tuft på Flatenseter 11 på Blæsternseter. 

Prøvene er innsamlet som i den foregående tuften. Det er 

analysert 2 prøver, fra h.h.v. 5 og 10 cm. Markoverflaten var 

ved 12,5 cm. Begge prøvene inneholdt Picea, og den første 

meget kornpollen, særlig Hordeum. Igjen er det snakk om at det 

kan ha vært en åkerflekk på stedet en gang efter at Picea 

innvandret. Det er heller ikke lenger mellom de to siste 

stedene enn at de kan ha vært en del av den samme åkeren. 

DR 124. Tuft ved Blæsternseter (fig. 43). 

Denne tuften er ikke utgravd. Det er bare tatt et prøve-

stikk, og prøveserien er tatt ut fra kanten av dette. 4 prøver 

er analysert, fra h.h.v. 8, 10, 14 og 20 cm. Markoverflaten 

var ved 46 cm. 

Det var meget trekull ved 10 - 12 cm. Det var Picea i 

prøvene fra 8 og 20 cm, men ikke ved 10 og 14 cm. Det kan her 

være snakk om tilført materiale. Har det f.eks. stått en enkel 

bygning ~ed torvtak på stedet og bygningen er brent, kan 

trekullet være fra den brente bygningen, og pollenkornene ved 

10 og 14 cm kan være fra torven. Ble bygningen satt opp kort 

tid efter Picea-innvandringen, kan torven være tilnærmet uten 

Picea-pollen. Dette kan være en forklaring på pollensekvensen. 

Det var ikke pollen fra Plantago eller Cerealia i prøvene. 

De analyserte prøvene er yngre enn AD 600. Hvis trekullet er 

rester efter en brent bygning, var den kanskje fra AD 650 -

750. 



C) 

I 

-

-
-

+ + + + + 

l--,--'" 

~: 
-

-

-

-~ 

-
-

-

-~~ 
- ~ 

-------- __, -

-/-
-
-

-

- / ~~ 
I 

- -~ 

~: 
I I 

C) 
0 ...,. 

0 
0 
N 

0 

"' 

0 
N 

0 
N 

0 
CD 

0 ...,. 
0 ~ 

0 ~ 

~8 
> 

~~ 
o5 ~ "-

0:: 
...... 
> 

"' 0 

87 

-
-
-
-

+ 
+ 

-

---

-

-

-
-
-

-

-

-

-

I 

+ + 

/: 
/ _ 

./ 

--
-

I~~ 

---
/ -
-
--
/ 

0 
0 ...,. 

0 
0 
N 

0 
N 

C) ...,. 

0 
N 

-0 

C) ...,. 

C) 
N 

~ 

~ 

C) 

"' 
s 
0 
N 

~ 

~ 

~ 

~ 

0 ...,. 
0 
N 

:I:: 
u 

0 
N 

D ...... 
> 
...... 
>--
<,: ___, 
u_ 

c:: 
...... 
> 
0 

Fig. 41 Prosentpollendiagram Fig. 42 Prosentpo llendi agr a m 

fra DR 122. fra DR 123. 

(Se beskrivelsen til fig. 10a .) 



C, (X) 

C, 
C, 
N 

g 

C, 
N 

C, 
N L 

u 
C, -.D 

~ 

~ 8 
> 

C, 
~ u.J 

l
e, <( 

""u: 
0:: 
u.J 

> 
0 

Fig. 43 Prosentpollendiagram 

fra DR 124. 

88 

0 

0 
0 
N 

0 
N 

0 
N 

0~ 

0 
oN .... 

Cl ...., 
> 

0 ~...., 
1-
<t 

0 _, 
N U... 

a:: ...., 
> 
0 

Fig. 44 Prosentpollendiagram 

fra DR 161. 

(Se beskrivelsen til fig. 10a. J 



89 

DR 161, Tuft på Gaalevollen ved Liumholseter <fig. 44). 

Prøveserien ble innsamlet fra en snittvegg. Det er analy

sert 4 prøver, fra h.h.v. 5, 10, 13 og 16 cm. Markoverflaten 

var ved 20 cm. 

Den nederste prøven var fra et utvaskningslag med sand og 

leire. Den neste var fra et trekullag, den tredje var fra et 

rødbrunt lag og den fjerde fra et matjordlag. Den siste inne

holdt ikke pollen, og de tre første inneholdt Picea-pollen. 

Det 7 cm tykke trekullaget tyder på en brent bygning oppsatt 

efter AD 600, da det var Picea-pollen under. 

jordbruksindikerende pollen i prøvene. 

Det var ikke 

DR 314. Tuft på Nordre Iverslien på Blæsternseter (fig. 45). 

Det er Prøveserien er innsamlet som fra de foregående. 

analysert 4 prøver, fra h.h.v. 5, 10, 15 og 20 cm. 

Merkoverflaten var ved 27,5 cm. <Den øverste prøven er ikke 

inntegnet i diagrammet.) Alle de analyserte prøvene var fra 

tiden efter Picea-innvandringen. Prøven fra 10 cm inneholdt 

ikke pollen. Prøvene fra 5 og 20 cm inneholdt meget Poaceae og 

kornpollen, særlig Hordeum. Prøven fra 15 cm inneholdt ikke 

kornpollen. Her er det også snakk om kornlager eller dyrking. 

Ved begge alternativene er det spor efter to faser yngre enn AD 

600, og da kanskje en fra tidsrommet AD 800 - 1000 og en fra 

tiden efter AD 1300. 
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Felles for prøveserien fra rydningsrøysen og alle 

prøveseriene fra tufter som inneholdt kornpollen, var at de lå 

vestvendte på steder som i dag var gressbakker brukt til eng 

eller beite. DR 124 lå inntil Sladrehaugen ved Blæsternseter 

og fikk ikke sol fra vest. DR 161 lå sydvendt. 

Tilsynelatende skulle også der forholdene ha ligget til rette 

for korndyrking, men forholdene har kanskje vært bedre litt 

høyere opp, ved DR 312, hvor det beviselig har vært drevet 

korndyrking. 

Hvis man skulle dyrke korn ved Dokkfløyvatn, er disse 

vestvendte lysåpne stedene blant de best egnede. De var ikke 

så utsatt for nattefrost som lenger nede ved elven og vannet, 

og de har antagelig vært tidlig snebare om våren. Det er 

meget som tyder på at det virkelig ble dyrket korn på disse 

stedene. Prøveserien fra Liumholseter var fra en 

rydningsrøys, og pollenkornene må komme fra dyrking på stedet. 

Det var også kornpollen i prøvene fra en del av 

snittveggene fra de mesolitiske boplassene nesten nede ved 

vannet, også der i tildels store mengder . På de stedene kan 

det ikke avgjøres om kornet er dyrket lokalt eller om 

pollenkornene har fulgt med medbrakt korn som har vært lagret 

på stedet, da prøveseriene er tatt inne på bopplassområdet. 

Pollenkornene er heller ikke samtidige med boplassene. 

DE FØRSTE MENNESKENE I DOKKFLØYOMRADET, JEGERE OG FANGSTFOLK. 

(fig. 46). 

De første spor efter mennesker er gjerne trekullstøv i myren. 

I prøveserien fra Dokkfløy nord var det trekull, tildels 

meget, i 4 prøver fra 6,55 - 5,425 m. I tid var dette ca. 

7900 -7700 år BC (cal), i sone 2 som var dominert av Betula. 

Det oppstår sjelden naturlig skogbrann i løvskog, bare i 

barskog. Samtidig med trekullet er Corylus innvandret. Jeg 

vil sette begge delene i forbindelse med menneskelig 

aktivitet. Det er således sterke indisier på at det var 

mennesker i Dokkfløyområdet allerede for nærmere 9900 år 

siden. Efter at den pollenanalytiske undersøkelsen var 

avsluttet, er det datert trekull fra boplasser som ha r gitt en 
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alder på 8780~125 - 8620~120 år BP <Ua-1238 - 1240), eller ca. 

7800 - 7600 år BC (cal). Det er således fullstendig 

sammenfall mellom resultatene fra den pollenanalytiske og den 

arkeologiske undersøkelsen når det gjelder menneskelig 

aktivitet i området i den første tiden efter istiden. 

Menneskene må primært ha levd av jakt og fangst, men det har 

sannsynligvis også vært muligheter for vegetabilsk føde. Vi 

vet at det vokste Corylus i området og vi finner pollen av 

Ericales fra og med sone 1. Denne pollentypen omfatter 

Vaccinium med artene blåbær, blokkebær og tyttebær. 

Pollentypen Rosaceae forekommer også fra og med sone 1. Den 

omfatter bl.a. bringebær og teiebær. Hippophae har spiselige 

bær og innvandret kort tid efter at istiden var slutt. I 

tillegg hadde flere av de tilstedeværende plantene spiselige 

røtter og/eller andre plantedeler. 

Da det i tidsrommet 8000 - 7000 år B.C. (cal), i boreal 

tid, var et relativt tørt og varmt klima, og myrdannelsen ikke 

eller nesten ikke var begynt, kan man forvente at boplassene 

fra dette tidsrommet også kan ha ligget ved mindre bekker og 

små vannbasseng. De er nå skjult av senere tiders myrdannelse. 

Særlig subatlantisk tid, de siste ca. 2800 årene har vært 

fuktige og kjølige, og vi har fått myrdannelse. Også 

atlantisk tid, 7050 - 3750 år BC, var fuktig med myrdannelse 

som resultat. 

Da fisk ikke har kunnet komme til Dokkfløyvatn ved egen 

hjelp, kan man gå ut fra at det ikke var fisk der i den tiden, 

iallfall ikke i den aller første tiden. Dette kan også være 

en grunn til at de første menneskene ikke bosatte seg ved 

bredden av Dokkfløyvatn, men heller litt høyere opp i 

terrenget, ved mindre vannforekomster. Her var det utsikt, og 

oversikten over landskapet var bedre med tanke på den 

rensdyrjakten de antagelig hadde som hovednæringsgrunnlag. 

Ved at terrenget var åpent, var det lettere å ferdes på land 

enn i dag, og kanskje også lettere enn i båt. Det kan ha vært 

vanskelig å finne brukbart tremateriale å lage båter av. Også 

av den grunn kan boplassene ha ligget lenger vekk fra vannet. 

Pinus innvandret ca. 7800 år BC. Dette er i overensstem

melse med en datering av kull fra Pinus fra DR 291 på 8675~125 

år B.P. (Ua-1240>, ca. 7700 år BC (cal). Området ble for tett 
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for rensdyrene som kanskje var det dyret jegerne først og 

fremst jaktet på. Rensdyrene trakk oppover i dalføret, til 

steder med mer åpen vegetasjon, og jegerne fulgte efter. En 

høyfjellsboplass i Oppdalsfjellene bl.a. er datert til 8840~60 

år B.P. (ukalib. Gustafson 1986), d.v.s. ca. 7900 år BC (cal>. 

Har det vært mennesker i fjellet på et tidspunkt, må det ha 

vært mennesker i dalene samtidig eller tidligere. 

Vi får så et langt tidsrom uten spor efter mennesker i 

dette pollendiagrammet. Fra 2950 år BC, 3,50 m, er det igjen 

sikre spor efter mennesker ved Dokkfløy nord. Muligens kom de 

tilbake til stedet alt ca. 3500 år BC. Det har vært tilnærmet 

kontinuerlig bosetning eller menneskelig aktivitet i området 

videre frem til i dag, muligens med noe avbrudd i tidsrommet 

200 år BC - AD 300, da det her ikke sees trekull eller pollen 

som indikerer jordbruk. 

Den pollenanalytiske undersøkelsen utelukker ikke at 

mennesker har vært i området rundt Dokkfløy nord fra 7700 -

3500 år BC også, men i dette tidsrommet har skogen vært så 

tett at trekullstøv vanskelig har kunnet nå myren/tjernet hvis 

ikke menneskene har vært like i nærheten. Innenfor en radius 

på ca. 600 mer det mange registrerte fornminner. Fra disse 

er det utført 22 dateringer. Med unntagelse av fra ca. 400 -

100 år BC og muligens på 1200-tallet viser disse kontinuitet i 

menneskelig aktivitet fra ca. 500 år BC og frem til i dag. 

Mangelen på registrerte fornminner 400-100 år B.C. hører 

antagelig samme med mangelen på trekull og jordbruks

indikatorer 200 år B.C.- AD300. Da de arkeologiske 

dateringene er sikrere enn de pollenanalytiske, er det mulig 

at mine tidsangivelser bør justeres med noen hundre år. 

Trekull var det også i prøvene fra Dokkfløy syd, i 5 av 7 

prøver fra 2, 15 m, der prøveserien begynner, til 1,60 m, ca. 

7100 - 4600 år BC <cal>. Dette er ikke sammenfallende med ved 

Dokkfløy nord hvor det første trekullet forekom allerede ved 

7900 - 7700 år BC, men dette tidsrommet er ikke representert 

her. Jeg anser det som sannsynlig at det har vært mennesker i 

området rundt Dokkfløy syd mer eller mindre årvisst gjennom 
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tidsrommet 7100 - 4600 år BC, særlig fordi skogen nå var blitt 

så tett at trekullstøv vanskelig ville kunne nå myren hvis det 

ikke kom fra et sted like i nærheten. Dette understøttes av 

den arkeologiske undersøkelsen. 

Også i prøveserien fra Dokkfløy syd er det et langt 

opphold i sporene efter mennesker. Først 3000 år BC er det 

igjen spor efter mennesker. De var der til 2500 år BC for så 

å bli borte til 1200 år BC. Fra da av har det vært kontinuer

lig bosetning i området. 

Ved Liumholseter var det meget trekull i bunnprøven ved 

2,60 m. Det virker som om det har vært en brann på stedet ca. 

7100 år BC, som har ødelagt den torven som var avsatt i 

tidsrommet 8000 -7100 år BC. Denne brannen skyldtes helst 

mennesker og var samtidig med at det var trekull i prøvene fra 

Dokkfløy syd. Dette er igjen et indisium på at jegere k om 

tidlig til området rundt Dokkfløyvatn. 

Videre var det ikke spor efter mennesker før ved 2,00 m, 

ca. 4800 år BC, hvor det også var litt trekull, sannsynligvis 

forårsaket av jegere eller fangstfolk. Dette var en kort 

bosetningsfase på stedet. Den varte kanskje ca. 100 år. 

Ca. 2500 år BC, muligens alt 3000 år BC, kom menneskene 

tilbake til området for tredje gang. De har vært der frem til 

i dag, kanskje med untagelse av fra 1500 - 1300 år BC o g AD 

200 - 600. I disse to tidsrommene sees ikke trekull eller 

pollen som tyder på bosetning, selvom perioden AD 200 - 600 er 

en viktig periode med jernvinne. 

Trekullpartikler er tellet i serien fra Kittilbu. Det 

var trekull i alle analyserte prøver, selvom det var lite i 

enkelte av dem. Det har alltid vært en åpen vegetasjon ved 

Kittilbu. Stedet ligger derfor godt tilrette for transport av 

partikler fra steder litt lenger borte, som f.eks. 

Dokkfløyvatnområdet. Litt trekull i prøvene, så lite at det 

ikke er markert med ett•, kan tyde på at det ikke var 
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bosetning ved Kittilbu, men f.eks. ved Dokkfløyvatn. Isåfall 

kan vi regne med at det i Dokkfløyområdet har vært en 

kontinuerlig bosetning iallfall fra 7100 år B.P. og frem til i 

dag selvom denne kontinuiteten ikke kan sees i de enkelte 

pollendiagrammene rundt Dokkfløyvatn. Årsaken kan være at 

menneskene har hatt sine bål ved bredden av vannet. Den tette 

skogen mellom vannet og de lavtliggende myrene har virket som 

et filter og forhindret at trekullstøv i registrerbare mengder 

kunne falle ned her. 

Ved Kittilbu var det mer trekull, silt og pollen av 

Artemisia i prøvene ved 1,90 m og 1,80 m, 5700 - 5200 år BC. 

I dette tidsrommet har folk også bodd ved Kittilbu. Mer 

trekull, og efter hvert også andre spor efter mennesker sees 

ved Kittilbu fra 4200 - 2500 år BC og fra 1800 år BC og frem 

til i dag med noen kortere opphold eller nedgangsfaser ved 

0,45 - 0,40 m, ca. 300 - 100 år BC, 0,30 - 0,25 m, AD 300 -

500, 0,18 m, AD 700, 0,15 - 0,12 m, AD 1000 til 1200, 0,05 m, 

AD 1700. I enkelte av disse tidsrommene ser det ut til at de 

kan ha drevet med jernvinne. 

Heller ikke denne prøveserien går tilbake til den første 

tiden. Om det også har vært mennesker ved Kittilbu før 7100 

år BC, vet vi ikke. 

I myren ved DR 63 er det kontinuerlige spor efter 

mennesker gjennom den delen av prøveserien som er analysert, 

dvs. fra ca. år O og frem til i dag. 

Ved Østsinni var det Corylus fra 3,125 m. Det nivået er 

datert til 7900 år BC. Innvandringen er eldre enn 8000 år BC. 

Som ved Dokkfløy nord, antar jeg at den er kommet med 

mennesker. Det har også her vært mennesker før Pinus 

innvandret, en gang mellom 8000 og 7900 år BC. Videre var det 

bare spor efter mennesker fra AD 300 - 1000 og i de siste 400 

år, selvom prøveserien går tilbake til ca. 8000 år BC. 
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Fra den pollenanalytiske undersøkelsen kan vi anta at det 

i området rundt Dokkfløyvatn har vært mennesker fra 8000 eller 

iallfall 7900 år BC og mer eller mindre kontinuerlig frem til 

i dag, kanskje med et brudd 7700 - 7100 år BC cal. 

VEGETAS]ON OG DYREARTER 

I forbindelse med undersøkelsene av fangstanleggene for elg 

var det viktig å få frem data om beitegrunnlaget for elg i 

området. Den pollenanalytiske metoden kan brukes til å finne 

ut hvordan tidligere tiders vegetasjon i området var, og 

dermed også om det fantes egnede beiteplanter for rensdyr og 

elg. 

Rensdyrene i Norge i dag er typiske høyfjellsdyr. De 

oppholder seg primært over skoggrensen og ned i bjerkeskogen. 

Om vinteren beiter de vesentlig på lav, om sommeren spiser de 

også gress og annen vegetasjon. Dyrene kan imidlertid gå ned 

i furuskogen, men det er sjeldnere. Man kan ikke utelukke at 

de tidligere har vært mer nede i skogen, sammenlign med den 

finske skogsrenen. 

Elgen er imidlertid primært et skogsdyr, selvom den av og 

til kan gå opp i fjellet. Mange planter er nevnt som viktige 

beiteplanter for elg, f.eks.: Sorbus aucuparia, Salix, bl.a. 

S. caprea, Populus, Betula, Juniperus, Pinus, diverse Poaceae, 

Chamaenerion, Angelica archangelica, Lactuca alpina, Va c cinium 

myrtillus og diverse vannplanter som Isoetes og Sparganium 

(bl.a. Hjeljord 1986). Alle disse plantene finnes i o mr ådet i 

dag <Moss & Volden 1980). En del av disse plantene har pollen 

som inngår i andre pollentyper. Noen er små 

pollenprodusenter, og de kan godt ha vokst i området lenge før 

man finner pollen fra dem. Vannplantenes pollen e l ler s p orer 

spres ikke utenfor vannet. Pollen fra disse vil ikke finnes i 

myrer. Det er således vanskelig med sikkerhet å si hvilke a v 

beiteplantene som til enhver tid har vokst i områd e t, men med 

sikkerhet kan det sies at noen av dem til enhver t i d har vo kst 

der, fra Poaceae og Salix like efter at isen sm e lte t, ti l 

Populus og Betula og videre til Pinus. 

Pinus er en av de viktigste beiteplantene for elg e n, og 

den har gjennom største delen av det tidsrommet som e r 
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representert i undersøkelsen vært vanlig. Den vokste 

imidlertid ikke i området 8000 - 7750 år BC. Jeg antar derfor 

at det i dette tidsrommet var rensdyrene som var det viktigste 

byttedyret. Da renen er et flokkdyr, da det antagelig ikke 

var fisk i Dokkfløyvatn og da vegetasjonen var åpen, er det 

sannsynlig at menneskene i denne tiden vesentlig bodde ved 

mindre bekker oppe i dalsiden, hvor de hadde god utsikt over 

dalen. De behøver ikke å ha bodd der helårlig, men kanskje 

helst om høsten siden man kan anta at de brakte med seg 

hasselnøtter og forårsaket spredning av Corylus til området. 

Da Pinus innvandret, trakk rensdyrene videre oppover dalen, og 

jegerne med dem. Området ble folketomt til elgen begynte å 

vandre i området, og menneskene oppdaget at denne matkilden 

var tilstede. Elgen opptrer enslig eller i små flokker, det 

var nå kanskje kommet fisk i Dokkfløyvatn, og skogen var meget 

tett. Det gikk ikke lenger an å bo oppe i dalsiden og se dyr 

i dalbunnen. Furuen har imidlertid høye stammer, og man kan 

ha ganske god sikt hvis man først er inne i skogen. Det var 

naturlig å slå seg ned ved bredden av Dokkfløyvatn. Elgen har 

hatt gode betingelser i området fra 7800 år BC og frem til i 

dag. Det har i hele dette tidsrommet vært rikelig med gode 

beiteplanter for elgen, både sommer og vinter. Da Picea er en 

dårlig beiteplante for elg, er det mulig at det var mer elg i 

skogene før granoppgangen ca. AD 600, og særlig før skogen 

fikk dagens utseende med en nesten ren granskog en gang efter 

AD 1350. Granskogen er også meget tett, og det er kort sikt i 

en granskog. Menneskene har antagelig utnyttet elgen iallfall 

fra ca. 7100 år BC. 

]ORDBRUKET KOMMER TIL DOKKFLØYOMRADET. <fig. 47 J. 

Sikre spor efter husdyrhold var det ved Dokkfløy nord fra 3,50 

m, datert til 3000 år BC. Denne første fasen med husdyrhold 

varte til 2,90 m, ca. 900 år BC. Fra dette nivået ble det 

slutt på primære jordbruksindikatorer. I dette tidsrommet var 

det pollen av Plantago lanceolata og Artemisia, og en økning 

for Juniperus og Melampvrum. Artemisia pollen har også 

forekommet tidligere, men da bare spredt og i små mengder. Nå 

var det pollen i de fleste nivåene fra 3,50 - 2,50 m. Pollen 
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av Chenopodiaceae var det fra 3,15 - 2,70 m og av Humulus fra 

2,90 - 2,60 m. Igjen kom det trekull i prøvene. Denne gangen 

i tildels små mengder, men til gjengjeld i de fleste nivåene 

fra 3,30 - 2,60 m. Fra 2,80 - 2,60 m var det også silt i 

prøvene, ved 2,70 m ganske meget. Trekullet tyder på en 

besetningsfase i nærheten, silten tyder på at bosetningen 

eller den virksomheten menneskene drev på med, var i myrens 

umiddelbare nærhet. 

Det har vært mennesker i området iallfall fra 3,50 m, ca. 

3000 år BC, til 2,50 m, 200 år BC. De har drevet jordbruk 

iallfall fra 3000 - 900 år BC, antagelig lenger. Mest 

sannsynlig har de flyttet noe rundt, men i tidsrommet 2,80 -

2,60 m, ca. 600 - 200 år BC, har de bodd like ved myren, eller 

rettere tjernet. Det var i tiden like før det vokste igjen. 

Tråkk og annen virksomhet har ført til at vegetasjonsdekket 

ble ødelagt. Regn og/eller smeltevann har vasket sand fra 

boplassområdet ut på myren. 

Sikkert jordbruk sees bare fra 3,50 m, men allerede ved 

3,60 m, ca. 3100 år BC, sees det en oppgang for Juniperus og 

halve Pinus og en nedgang for trepollen, AP. Det er 

sannsynlig at jordbruket begynte så tidlig, selvom det ikke 

sees primære jordbruksindikatorer i det nivået i diagrammet. 

Ved 3,80 m, ca. 3400 år BC, var det et markert maksimum for 

halve Pinus. Det var så markert at det må ha en årsak. En 

nedgang for Ulmus begynte ved 3,75 m, ca 3300 år BC. Kanskje 

begynte et forsiktig jordbruk allerede så tidlig som 3400 år 

BC. Dette er 200 år senere enn i Agder og Telemark hvor det 

eldste jordbruket er datert til 4780~60 år B.P. (ukalib. > i 

Gvarv <Mikkelsen & Høeg 1979, Høeg & Mikkelsen 1979, Høeg 

1982b, 1987a, 1988, 1989), ca. 3600 år BC og bare litt senere 

nord i Tinn. Det er noe senere enn i Vestre Slidre hvor det 

eldste jordbruket er datert til 3700 år BC. (T-4716, Høeg 

1983). I Vestfold er jordbruket enda eldre. Korndyrking e r 

datert tilbake til 5000 år B.P. (ukalib. Henningsmoen 1980) 

eller 3800 år BC. (cal). I undersøkelser på Hardangervidda er 

det antatt et forsiktig husdyrhold så tidlig som 5250 år B.P. 

(ukalib. Indrelid & Moe 1983), ca. 4150 år BC. Dette er 

samtidig med i ytre strøk av Hordaland hvor det er en dateri n g 

tilbake til 5260~90 år B. P. < ukalib. Bakka & Kaland 1971 >, ca. 
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4200 år BC Dette er samtidig med, eller litt senere enn 

introduksjonen av jordbruk til Danmark og Sverige (Troels

Smith 1982, Digerfeldt 1975). 

I en tid fremover, efter den første jordbruksfasen, var· 

det små spor efter menneskelig aktivitet. I influxdiagrammet 

ser det ut til at skogen har gått frem. Det var mer pollen av 

både Betula og Pinus fra 2,50 - 2,35 m. Ved 2,30 m, ca. år O, 

var det en tilbakegang for Betula og Pinus sammen med et 

pollenkorn av Plantago lanceolata. Ved 2,00 m, ca. AD 100, 

var det et pollenkorn av Chenopodiaceae. Det var ikke silt og 

trekull i prøvene og det var lite halve Pinus. 

Den neste jordbruksfasen begynte ved 1,55 m, datert til 

ca. AD 600. Nivået har antagelig heller alderen AD 300. 

Jordbruksfasen begynte muligens allerede ved 1,70 m, ca. AD 

200. Det var meget halve Pinus fra 1,70 - 1,45 m, AD 200 -

400, noe som burde indikere menneskelig aktivitet i en eller 

annen form. Ved 1,55 m, AD 300, var det silt i prøven. 

Kanskje indikerer det en boplass eller annen aktivitet like 

ved myren. Fra samme nivå var det både Plantago lanceolata og 

sekundære jordbruksindikatorer. Fra 1,40 m, ca. AD 400 var 

det også kornpollen CHordeum) og trekull. 

Jordbruksindikatorer, primære og/eller sekundære, var det 

i alle nivåer videre opp til toppen. Aktiviteten har atagelig 

likevel variert en del. 

Det var trekull opp til 1,10 m. Plantago sluttet ved 

1,20 m, mens det var kornpollen (Triticum og Hordeum) ved 1,15 

og 1,10 m, ca. AD 500 - 600. Det virker som om en del av 

området har fått vokse til med skog, først Betula, så Pinus, 

da det ved 1,10 m var en oppgang for Betula og ved 1,05 m 

fortsatt var meget Betula, mens Pinus også hadde øket. 

Ved 0,95 m, ca. AD 600, var det imidlertid entydige tegn 

på at aktivitetene i området hadde avtatt. Det var ikke 

primære jordbruksindikatorer og det var ikke trekull og silt i 

prøvene. Det var lite halve Pinus. Det var en nedgang for 

Juniperus og en oppgang for Picea. Picea har kunnet innta de 

åpne arealene fra de tidligere forposter i området. Efter 

hvert har den også kunnet utkonkurrere den bestående skogen da 

den var mer skyggetålende enn Betula og Pinus, samtidig som 

den ga skygge. 
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Neste fase begynte ved 0,70 m, ca. AD 800. Her var det 

et pollenkorn av Secale. 

av Triticum og Hordeum. 

Ved 0,60 m, AD 900, var det pollen 

Kornpollen var det i alle nivåer opp 

til toppen, med unntagelse av ved 0,23 m, AD 1600. Fra 0,60 -

0,23 m var det trekull i prøvene, og ved 0,50 m, 0,30 m og 

0,23 m var det pollen av Plantago lanceolata. 

Ved 0,50 m, ca. AD 1100, og tildels ved 0,40 m, ca. AD 

1300, var det meget halve Pinus. Det ser ut til at jordbruket 

har pågått i en eller annen form frem til i dag. 

Ved Dokkfløy syd var det mulige spor efter mennesker fra 

1,00 - 0,90 m, 3000 - 2500 år BC. Ved 1,00 m begynte kurven 

for Artemisia, og det var en nedgang for Ulmus som kan være 

forårsaket av et tidlig jordbruk. Ved 0,90 m gikk Betula 

tilbake og urtene frem. Ved 1,00 og 0,90 m var det 50 ¾ halve 

Pinus, de høyeste verdiene gjennom diagrammet. Det virker som 

om vi har fått en rydning av skogen og kanskje en første 

jordbruksfase selvom det ikke er påvist primære 

jordbruksindikatorer. Skogen, både Betula og Pinus kom så 

tilbake igjen. Ved 0,80 og 0,70 m var det ikke spor efter 

jordbruk. Det var også bare i underkant av 15 ¾ halve Pinus. 

Videre var det spor efter mennesker ved 0,60 m, ca. 1000 

år BC. I dette nivået og ved 0,50 m, ca. 500 år BC, var det 

trekull, Artemisia og 36 - 38 ¾ halve Pinus. Ved 0,48 m, ca. 

400 år BC, var det pollen av Plantago lanceolata. Det var 

pollen av Plantago lanceolata i flere nivåer fra 0,35 - 0,25 

m, ca. AD 200 - 700. Ved 0,26 og 0,20 m, AD 700 og 1000 var 

det kornpollen, Avena og Hordeum. Fra 0,48 - 0,12 mer 

trekullpartikler tellet. Det var trekull i alle disse 

nivåene, samt ved O, 10 og Om. Det var meget trekull fra 0,40 

- 0,15 m, 0 - AD 1200, og spesielt meget fra 0,38 - 0,35 m, 

ca. år O -AD 200, en tid med få spor efter jordbruk. 

Fra 0,18 - 0,12 m, AD 1100 - 1400, var det ikke primære 

jordbruksindikatorer. Juniperus og Rumex gikk tilbake og 

trærne noe frem. Det virker som om det har vært et brudd i 

jordbruksaktiviteten i dette tidsrommet. Tatt i betraktning 

hvor usikre dateringene er i denne delen av diagrammet, kan 
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0,18 m like gjerne ha alderen AD 1350 og således ha 

forbindelse med svartedauen. Området er ikke blitt liggende 

øde. Det var trekull i prøvene, og fra 0,20 - O, 10 m, AD 1000 

- 1500, var det tildels meget silt. Det har pågått en eller 

annen aktivitet like ved myren. Ved 0,10 m, ca. AD 1500, var 

det pollen av Plantago major, Hordeum og Secale, ved Om av 

Plantago major og Plantago lanceolata. 

Ved Liumholseter kom første sikre spor efter jordbruk ved 

1,40 m, ca. 1700 år BC. I dette nivået var det pollen fra 

Plantago lanceolata samt trekull og silt. Det har vært 

beitende husdyr på stedet. Det har vært brent litt i området, 

men ikke så meget at det har forandret vegetasjonen i særlig 

grad. Vi har imidlertid fått en kraftig oppgang for ener, og 

noe jorderosjon rundt myren, slik at silt er blitt vasket ut 

på myren. Også ved 1,30 m var det litt silt . Ved 1,25 m var 

det pollen av Plantago lanceolata, og det var meget Juniperus 

opp til 1,20 m. Ved 1,30 m var det et kraftig maksimum for 

Melampyrum. En jordbruksfase har vart iallfall fra 1,40 -

1,20 m, ca. 1700 - 1400 år BC, men noe begynte å skje 

tidligere. Allerede ved 1,50 m, ca. 2300 år BC, var det 

pollen fra Chenopodiaceae, og ved 1,45 rn pollen fra Artemisia. 

Meget halve Pinus var det ved 1,45 og 1,40 m og ved l,25 og 

1,20 m. Ser vi på nedgangen for Ulmus som for~rsaket av 

bønder, var det spor efter jordbruk tilbake til 1,60 m, c a. 

2300 år BC. Jeg anser det som sannsynlig at jordbruket 

begynte 2500 år BC, muligens allerede 3000 år BC. 

Ved 1, 10 og 1,05 m var det sekundære indikatorer, ved 

1,00 og 0,95 m var det meget halve Pinus, og ved 0,85 m va r 

det Artemisia. Fra 0,90 - 0,80 m var det meget Juniperus. 

Det virker som om det har vært et meget forsiktig jordbruk i 

området fra 1, 10 - 0,80 m, ca. 1300 - 800 år BC. Kanskje har 

bøndene flyttet rundt, noen år p~ hvert sted, i denne første 

tiden. I tider med meget halve Pinus har de vært innen 

nedslagsfeltet for myren. Ved 0,80 m var det også et mulig 

pollenkorn av Avena, i så fall første spor efter knrndyrking 

ved denne lokaliteten. Ved 0,75 m, ca. 700 år BC, økte 
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mengden av halve Pinus. Ved 0,70 m, ca. 500 år BC, var det et 

pollenkorn av Hordeum uten andre tegn på jordbruk. Ved 0,60 

m, 300 år BC, var det igjen jordbruk i området med pallen av 

Avena. Det fortsatte til 0,55 m, ca. 200 år BC, hvor det var 

pollen av Hordeum. Meget halve Pinus var det opp til 0,45 m, 

ca. AD 200. 

lanceolata. 

I dette nivået var det også pollen av Plantago 

Ved 0,40 m, AD 250, var det pollen av Plantago 

lanceolata og Triticum. Man kan kanskje se på tidsrommet 500 

år BC - AD 250 som en jordbruksfase. 

Det var imidlertid ikke primære jordbruksindikatorer i 

alle nivåene, men det var store forandringer i vegetasjonen, 

bl.a. et kraftig maksimum for Galluna og andre Ericales fra 

0,65 - 0,60 m. Dette har antagelig forbindelse med mennesker, 

men kan kanskje helst tolkes som en ødegårdsfase hvor skog har 

kunnet vokse opp og øke fordampningen slik at det ble tørrere 

forhold på myren (se under klima). 

Ved 0,30 m, AD 500, var det også pollen av Plantago 

lanceolata og meget halve Pinus. Det var det ikke ved 0,29 m, 

kort tid efter. Primære jordbruksindikatorer manglet fra 0,29 

- 0,26 m, ca. AD 550 - 750. Samtidig kom det en kraftig 

økning for Calluna. Det er blitt tørrere forhold, noe som 

igjen kan være forårsaket av et opphold i jordbruket og 

oppvekst av skog og dermed øket fordampning. Det var trekull 

i prøven, og det var det i alle nivåer opp til 0,05 m. 

Trekullpartikler er tellet fra 0,30 - 0,10 m. Meget var det 

ved 0,25 - 0,19 m og 0,12 - 0,10 m, ca. AD 800 - 1100 og 

1400 - 1500. Det var ett pollenkorn av Hordeum ved 0,25 m og 

ett av Secale ved 0,23 m. Man kan ikke utelukke at dette 

siste er fjerntransportert, da Secale er vindbestøvet og har 

større muligheter enn de andre kornslagene til å spre sine 

pollenkorn over noe lengre avstander. Fra 0,16 - 0,05 m var 

det pollen av både Plantaga og Cerealia. Primære 

jordbruksindikatorer manglet opp til 0,16 m, ca. AD 1200, men 

det var trekull i prøvene. 

I tapprøven var det ikke noe som forteller om jordbruk, 

selvom det ligger flere setre få hundre meter fra myren. 

I denne myren har jeg valgt å stole på 14c-dateringene. 

Vi får da ikke noe brudd i jordbruket efter svartedauen. En 

nedgang i jordbruket var det fra 0,29 - 0,26 m, AD 550 - 750 
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og 0,22 - 0,17 m, 900 - 1200. Skal ett av disse intervallene 

få alderen AD 1350 - 1550, må vi iallfall se bort fra de 2 

øverste dateringene, og tilveksten av torven må ha vært 

minimal fra AD 600 - 1350. Influxdiagrammet tyder ikke på at 

det var tilfelle. 

I AP-diagrammet var det en markert økning for Picea fra 

0,16 - 0,15 m, ca. AD 1200 - 1300. Trekker vi kurven i til 

vekstdiagrammet gjennom det yngste ytterpunktet for dateringen 

med ett standardavvik, får vi denne Picea-oppgangen ca. AD 

1350. En oppgang for Picea på denne tiden kan bety at 

jordbruket virkelig er gått tilbake p.g.a. svartedauen, og at 

Picea har kunnet spre seg på tidligere jorder og beitemarker. 

Ved Kittilbu var det trekull ved 1,50 og 1,40 m, 3 9 00 og 

3600 år BC. Fra 1,40 - 1,05 m, 3600 - 2500 år BC, va r det 

pollen av Artemisia. Ved 1,20 m var det et maksimum fo r 

Juniperus, og ved 1,10 m, ca. 2700 år BC, var det pollen av 

Chenopodiaceae. Fra 1,30 m var det en markert økning for 

halve Pinus. Det ser ut til at det har vært en bosetningsfase 

i nærheten fra 1,50 - 1,05 m, 3900 - 2500 år BC. De kan mot 

slutten ha prøvd seg med litt jordbruk. 

Fra 0,85 - 0,65 m, 1800 - 1000 år BC, var det trekull i 

prøvene. Fra 0,85 m var det en økning for J uniperus og ved 

0,75 m var det pollen av Artemisia. Jeg vil tr o dett e er spor 

efter en bosetningsfase, men det behøver ikke ha vært 

jordbrukere som har bodd der. Økningen for Jtiniper u s betyr 

imidlertid at det var blitt noe mer åpne forhold i om r ådet. 

Ved 0,60 m, 800 år BC, var det pollen av Plant a q o majo r og v e d 

0,45 m, 300 år BC, pollen av Plantago lanceo lRtR. VPd 0 , 55 -

0,50 m var det meget halve Pinus. Derimot ved 0 ,45 og 0,40 m, 

300 - 100 år BC, var det meget lite halve Pinu s . De t se r ut 

til at vi har hatt en fase med husdyrhold 800 - 300 år BC og 

så et brudd. 

Ved 0,35 m, ca. AD 100, var det pollen av Plantago 

2lanceolata og Avena og øket mengde halve Pinus. Dette var 

siste nivå med meget Juniperus. Jordbruksindikat orer manglet 

ved 0,30 og 0,25 m, AD 300 og 500. Fra 0,20 m, ca . AD 700, 
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var det sekundære jordbruksindikatorer i alle nivåer untagen 

ved 0,05 m, ca. AD 1700. Primære indikatorer var det bare ved 

0,10 m, ca. AD 1400, 0,09 m, AD 1450, og 0,07 m, ca. AD 1600. 

Det var meget halve Pinus fra 0,25 m, AD 500, spesielt 

meget ved 0,15 - 0,14 m og 0,07 m, AD 900 - 1000 og 1600. 

Trekull var det fra 0,30 - 0,05 m, AD 300 - 1700. 

Det har bodd folk i området fra AD 100 til i dag, men 

jordbruksaktiviteten har variert. Det har vært jordbruk ca. 

AD 100, 700 - 1600 (særlig kraftig 1400 - 1600) og i helt ny 

tid. 0,13 - 0,08 m, ca. AD 1100 - 1500, var det ikke primære 

jordbruksindikatorer med unntagelse av ved 0,10 m, og lite 

halve Pinus. Dette kan være en nedgang ved svartedauen. 

Skogen hadde en oppgang ved 0,05 m, ca. AD 1700, før vi 

fikk en ny tilbakegang - dagens seterdrift. 

Sekundære jordbruksindikatorer var det i alle analyserte 

nivåer i myren ved DR 63, men de primære manglet ved 28 og 27 

cm, AD 300 - 500. De manglet også ved 25 cm, ca. AD 800, ved 

20 cm ca. AD 1400, ved 18 cm, ca. AD 1500. og ved O cm. Meget 

halve Pinus var det ved 22, 20 og 15 cm. I praksis må man 

anta at det har vært et tilnærmet kontinuerlig jordbruk i 

området fra tidspunktet for bunnprøven, ca. år O og nesten 

frem mot vår tid, kanskje med untagelse av fra AD 300 - 400. 

Innenfor en radius på 350 m fra DR 63 ligger DR 1, 58, 59, 60, 

187, 274 og 339 . Fra disse, inklusive DR 63, foreligger det 

15 dateringer. Den eldste, fra DR 1, ga 360 - 100 år BC <T-

7940). Det er også en datering på AD 810 - 1000 fra DR 63 <T-

7687). De resterende viser kontinuerlig aktivitet fra AD 1000 

- 1220 <T-8154) til AD 1400 - 1450 <T-7503). Disse prøvene 

daterer ikke jordbruk, men henspeiler på stor menneskelig 

aktivitet i området, særlig fra ca. AD 1000 - 1450. 

Fra prøveseriene ved ledegjerdene er det bare analysert 

noen prøver, men også i noen av disse var det spor efter 

jordbruk. Dette er ikke sikkert tidfestet, men ser ut til å 
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være noe før 200 år BC og i tidsrommet AD 600 - 800. 

Det var trekull, halve Pinus og Carex i prøvene fra 

Østsinni fra 1,00 - 0,80 m, ca. AD 300 - 1000. Ved 0,80 m var 

det også et pollenkorn av Hordeum. Det er ikke utelukket at 

det har vært ryddet og brent noe for å bedre beiter eller 

forsankingamulighetene for en jordbruksbefolkning. I den 

ellers tette furuskogen med den høye pollenproduksjonen Pinus 

har, kan man ikke forvente at en slik sparsom virksomhet skal 

gi seg særlige utslag. 

Spor av trekull var det også ved 0,20 m, ca. AD 1700, og 

ved Om. I de samme nivåene var det pollen av Plantago major, 

ved 0,20 m også av Triticum. Meget halve Pinus var det fra 

0,40 - 0,20 m. Dette representerte et sparsomt jordbruk de 

siste 200 år, muligens de siste 400 år, fra ca. AD 1550. 

I Telemark og Agder kom det tidligste jordbruket i 

perioder med kjølig og/eller fuktig klima <Heeg 1982b). Det 

ser ikke ut til å være tilfelle her. 

Mens elgjegerne holdt til på bredden av Dokkfleyvatn, har 

det vært naturlig for bendene å slå seg ned et stykke oppe i 

dalsiden. Der var det mindre fare for nattefrost. Dette 

gjaldt i enda sterkere grad da de senere også begynte å dyrke 

korn. 

Kanskje begynte jordbruket i Dokkfløyområdet så tidlig 

som 3400 år BC, iallfall var det jordbruk fra ca. 3000 år BC 

(cal). Det har vært jordbruk i en eller annen form frem til i 

dag, selvom intensiteten har variert noe. Det kan ikke 

påvises noe brudd efter svartedauen. 

KORNDYRKING. (fig. 48). 

Korndyrking har aldri vært viktig i Dokkfløyområdet. Sporene 

efter korndyrking kommer sent og er små. Mens korndyrking i 

Vestfold kan spores helt tilbake til 3750 år BC <Henningsmoen 
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1980) og i indre Telemark tilbake til 3940+70 år B.P. (ukalib. 

Høeg 1987a, 1989), ca. 2450 år BC (cal), er første spor ved 

Dokkfløyvatn betydelig yngre. 

Korndyrkingen begynte ved Liumholseter. Det var pollen 

av Avene 800 og 300 år BC, av Hordeum 500 og 200 år BC og av 

Triticum AD 200. AD 100 var det ett pollenkorn av Avene ved 

Kittilbu. Dette må sees på som svært forsiktige forsøk på 

korndyrking i denne tiden. AD 400 - 600 var det pollen av 

Hordeum og Triticum ved Dokkfløy nord, AD 700 Avene ved 

Dokkfløy syd og AD 800 - 1000 Hordeum, Triticum og Secale ved 

Dokkfløy nord, Dokkfløy syd, Liumholseter, DR 63 og Østsinni. 

Med untagelse av ett pollenkorn av Secale, som kan være 

fjerntransportert ved Dokkfløy nord AD 1100, var det ikke spor 

efter korndyrking igjen før AD 1300 - 1550. I dette 

tidsrommet var det pollen av alle kornslagene ved Dokkfløy 

nord, Dokkfløy syd, Liumholseter og DR 63. Ved Kittilbu var 

det pollen av Secale. Efter et nytt opphold var det pollen 

fra alle kornslagene AD 1800 - 1850. Ved Dokkfløy nord var 

det også pollen fra Hordeum i topprøven. Det dyrkes ikke korn 

i området i dag, men topprøven representerer et antall år. 

Pollenkornet kan kanskje komme fra et lite dyrkingsforsøk i 

dette århundret, men kommer helst fra beitende husdyr som har 

fått det med seg fra bygden. 

Det er områdene ved Liumholseter og Dokkfløy nord som har 

vært viktigst når det gjelder korndyrking. Dersom mine 

tidsangivelser er riktige, er det heller ikke tegn til noe 

brudd i korndyrkingen efter svartedauen. Det må isåfall ha 

vært av kort varighet. De første kornslagene som ble dyrket 

var Hordeum og Avene. Secale kom først ca. AD 800. Hordeum 

har vært det absolutt viktigste kornslaget, da 37 av 65 

opptalte pollenkorn var Hordeum, mens bare 12 var Secale, 8 

Avene og 8 Triticum. Secale ble dyrket i et kortere tidsrom, 

men til gjengjeld sprer den sine pollenkorn lettere. Den har 

neppe vært mer dyrket enn Triticum og Avene, snarere mindre. 

Det ser ut til at faser med korndyrking begynte i tider 

med et kjølig og/eller fuktig klima. Klimaet var dårligere 

ca. 750 -50 år BC. I dette tidsrommet har vi den første 

korndyrkingen. Det var også kjølig AD 450 - 900. Den neste 

korndyrkingsfasen falt for en stor del i dette tidsrommet. AD 
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1150 - 1250 ble det igjen kjøligere og/eller fuktigere 

<begynnelsen på "Lille istid"). Den varte til rundt AD 1850. 

I dette tidsrommet begynte det som vel må kalles en hovedfase 

i korndyrkingen. 

Når korndyrkingen ofte kan korelleres med et dårligere 

klima, kan det skyldes at andre ressurser sviktet. Det ble 

for lite mat til befolkningen på de tradisjonelle måtene. 

Egen kornproduksjon kunne bøte på noen av manglene. 

JERNVINNE. (fig. 49). 

Ved Dokkfløy nord var det meget halve Pinus 2,45 - 2,32 m, 

1,75 - 1,45 m, 1,07 - 0,92 m, 0,80 m, 0,50 m og 0,23 m, h.h.v. 

100 Ar BC, AD 200 - 400, 600, 800, 1100 og 1600. Den første 

fasen, 100 - 50 Ar BC, er i følge arkeologene for tidlig til å 

kunne være forårsaket av jernvinne. Det er imidlertid heller 

ikke spor efter jordbruksindikatorer som kan tyde på en økning 

i jordbruket. Det var det først ca. Ar 0. Forandringene i 

pollenkurvene tyder imidlertid på at noe er skjedd. 

tilbakegang for Pinus. 

Deler av skogen ble ryddet og områder lå åpne. 

Det er en 

Det førte 

til en relativ økning i mengden fjerntransportert pollen fra 

Corylus og Quercus fra ca. 100 Ar BC. Det ble områder hvor 

forposter av Picea kunne få et fotfeste. Enten denne fasen 

skyldes jordbruk, jernvinne eller andre årsaker, har 

v i rksomheten gått hardest ut over furuskogen. Kanskje har 

åpningen av skogen forbindelse med bygging av fangstgroper og 

sperregjerder. Det ble vesentlig brukt Pinus til dette. 

Økningen for halve Pinus, derimot, har mest sannsynlig 

sammenheng med nedbryting av organisk materiale, f.eks. 

trekullbrenning og jernvinne. 

Ca AD 200 begyte neste fase. Dette kan være en 

jernvinnefase. Det ser her ut til at de har brukt Pinus til 

trekull, iallfall frem til ca . AD 300. Fjerning av Pinus 

førte til fremgang for Carex. Det er blitt mer åpent og 

fuktigere. Videre frem til AD 400 ser det ut til at de har 

brukt Betula, eller både Betula og Pinus. Da skogen ble 

åpnet, økte den relative mengden av Picea- og Corylus-pollen. 

Det skjedde ca. AD 300, og særlig fra AD 400. For Corylus 

varte det til AD 900. 
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den arkeologiske undersøkelsen. 



112 

Neste jernvinnefase var AD 600. Denne gangen ble det 

brukt Betula. Picea fikk også mulighet til å øke. 

Ca. AD 800 kan det ha vært en neste jernvinnefase ved 

Dokkfløy nord. Betula og Pinus gikk tilbake, men Pinus mest. 

Det ser ut som om Pinus er brukt til trekull, men det er mulig 

at Betula er brukt til trekull og Pinus er brukt til et annet 

formål, f.eks. bygningstømmer eller tjærebrenning. Dette kan 

ikke avgjøres ved hjelp av pollenanalyse. AD 1100 var det en 

siste fase med trekullbrenning. 

bjerk. 

Her er det antagelig brukt 

Den siste fasen kan settes i forbindelse med nyrydning da 

aktiviteten igjen tok seg opp efter svartedauen, og moderne 

seterdrift. 

Ved Dokkfløy syd var det meget halve Pinus ved 0,60 -

0,50 m, 0,37 m, 0,31 m, 0,29 - 0,27 m, 0,20 m og 0,12 - 0,10 

m, h.h.v. ca. 1000 - 500 BC, AD 100, 400, 500 - 600, 1000 og 

1400 - 1500. Den første fasen er med stor sikkerhet for 

gammel til å skyldes jernvinne. 

I pollendiagrammet begynte noe å skje mellom 0,39 og 0,38 

m, ca. Ar 0. Her var det en nedgang for Pinus. Det var 

spesielt meget trekull i prøvene fra 0,38 - 0,35 m, ca. 0 - AD 

200. Ved 0,37 m var det en nedgang for Betula. Området er 

åpnet opp noe, og Picea fikk en økning. 

I den neste perioden, ca. AD 400, er virksomheten gått 

sterkest ut over Pinus. Picea fikk en ny økning. 

I den tredje perioden, AD 500 - 600, er det brukt Betula. 

Den kraftigste virksomheten har foregått i dette tidsrommet. 

Det ble åpent landskap med en kraftig økning for Cyperaceae og 

Picea. 

AD 1400 - 1500 har virksomheten primært gått ut over 

Picea, enten det er forårsaket av jernvinne eller andre 

forhold. 

Den siste perioden kan være et resultat av nyrydning i 

forbindelse med det moderne seterbruket, mens de fire andre 

kan være et resultat av trekullbrenning og jernvinne. 
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Ved Liumholseter var det meget halve Pinus 0,57 - 0,42 m, 

0,32 - 0,29 m, 0,26 m, 0,23 m, 0,20 m, 0,16 - 0,14 m, 0,12 m, 

og 0,09 - 0,02 m, h.h.v. 200 år BC - AD 200, 500, 700, 900, 

1000, 1200 - 1300, 1400 og 1600 - 1900. Med untagelse av de 

to siste periodene kan de andre være forårsaket av jernvinne, 

selvom den første begynte noe tidlig. Den første perioden kan 

vel så gjerne være forårsaket av beiting, f6rsanking og 

korndyrking, da det på denne tiden ble drevet jordbruk i 

området. 

I den første perioden er både Betula og Pinus gått 

tilbake, Betula mest. Den arkeologiske undersøkelsen viser at 

det ble brukt Pinus som brensel under den tidligste 

jernvinnefasen. Dette tyder på at det var jordbruk, og ikke 

jernvinne som forårsaket økningen for halve Pinus 200 år BC -

AD 200. Cyperaceae ekte kraftig. Det er blitt fuktigere 

forhold. Nok en gang ferte åpningen av skogen til en økning 

for Picea, og det var øket mengde fjerntransportert pollen. 

I den andre perioden var det Pinus som ble brukt. 

Tilbakegangen var markant. Samtidig var det en mindre oppgang 

for Cyperaceae og Picea. I perioden rundt AD 700 ble det 

sannsynligvis brukt Betula, mens det var Pinus som ble 

foretrukket AD 800 - 900. 

AD 1000 var det tilbakegang for Betula og en kraftig 

oppgang for Cyperaceae. Også i den siste perioden ble det 

brukt Betula. Virksomheten må ha vært kraftig. Mengden av 

trepollen kom helt ned i 35 ¾. Det tilsvarer mengden i sonene 

1 og 2, fer Pinus innvandret. AD 1300 var det slutt på 

jernvinne. Skogen tok seg raskt opp, både Betula, Pinus og 

Picea. 

Ved Kittilbu var det meget halve Pinus 0,57 - 0,47 m og 

fra 0,37 - 0 m. Innenfor det siste tidsrommet var det høyest 

verdier 0,15 - 0,14 m og 0,07m. Dette tilsvarer 700 - 400 år 

BC og O - AD 1986, med en hovedfase AD 900 - 1000 og en ca. AD 

1600. 
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700 - 400 Ar BC er for tidlig til A være forårsaket av 

jernvinne og må ha andre årsaker, f. eks. jordbruk. Det sees 

en mindre nedgang for Pinus. 

År O er en mer naturlig start på trekullbrenningen. Her 

var det en markert nedgang for Pinus og en oppgang for urter. 

Det er blitt mer åpent. Når denne fasen tok slutt, eller om 

den tok slutt kan ikke sies sikkert fra pollendiagrammet. Det 

ber i tilfelle ha vært ved 0,22 m, ca. AD 600, i nærheten av 

det nivået hvor Picea-kurven begynner A stige. Det var eket 

mengde fjerntransportert pollen fra ca O - AD 500. 

Forandringer i fuktighetsforholdene understøtter også at en 

jernvinnefase tok slutt ca. AD 600. 

Fra AD 900 - 1000 er det brukt Betula til trekull. Det 

er ikke så store forandringer i dette diagrammet som i de 

andre. Virksomheten har kanskje ikke vært så kraftig, noe som 

også er naturlig ut fra at et stort område var dekket av myr. 

Skogsarealene var mindre. 

Prøveserien fra DR 63 ble innsamlet for A gi opplysninger 

om jernvinne og trekullbrenning i området. Kullag fra DR 63 

kan felges fra anlegget og nesten ned til myren. Det var 

ønskelig Ase om man kunne felge kullaget helt ut på myren for 

så A kunne se om det skjedde noen forandringer i vegetasjonen 

ved det nivået. I felt kunne man se en farveforandring fra 25 

- 27 cm, men ikke noe kullag. Torven virket også sterkt 

omdannet under dette feltet og lite omdannet over. Det kan 

tyde på liten tilvekst under og rask tilvekst over, som 

tilvekstkurven viser. 

I denne myren er trekullpartikler tellet. PA den måten 

fremkom det et markert kullag ved 24 - 23 cm, ca. AD 1000 -

1100. Hvis kullaget har sammenheng med jernvinneanlegget, 

burde dette være alderen på anlegget. Mengden av trekull 

begynte imidlertid A eke allerede ved 26 cm, ca. AD 700, og 

var heyt opp til 22 cm, AD 1200. 

Det var meget halve Pinus 0,27 - 0,26 m, 0,23 - 0,22 m, 

0,20 - 0,19 m og 0,16 - 0,15 m, h.h.v. ca. AD 500 - 700, 

1100 - 1200, 1400 og 1500 - 1600. De to siste, eller i 
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allfall den siste fasen har antagelig forbindelse med 

nyrydning og det moderne seterbruket, mens de to første kan ha 

forbindelse med jernvinne. Man kan heller ikke se bort fra 

økningen i trekull allerede fra AD 700. Denne må ha en årsak. 

Antar man at det markerte kullaget AD 1000 - 1100 skyldes en 

brann, kan kullet AD 700 - 1000 være forårsaket av jernvinne 

selvom det ikke er noe maksimum for halve Pinus. Isåfall får 

vi tre faser med mulig jernvinne. I den første fasen ble det 

brukt Pinus, i den andre fasen er det antagelig brukt 

vesentlig Betula, da det sees en nedgang for Betula i dette 

tidsintervallet. I den tredje, AD 1100 - 1200, er det brukt 

Betula. Både den første og den siste har ført til oppgang for 

Picea. Ved trekullaget ved 24 cm, ca. AD 1000, var det et 

minimum for Betula, og Pinus er begynt på en nedgang. Skogen 

har nådd et minimum. Dette støtter antagelsen om en 

skogbrann. 

Trekull fra selve anlegget er datert til to faser 

innenfor tidsrommet AD 810 - 1380 (Larsen pers.med.>. 

Dateringsresultatene er AD 810 - 1000 <T-7687), 1000 - 1220 

(T-8154), 1160 - 1250 <T-7494), 1270 - 1380 (-5766). Kullaget 

faller midt i tidsrommet for dateringene av kull fra anlegget 

og kan ha forbindelse med dette. Undersøkelsene tyder heller 

på at selve trekullaget i myren ikke har noen direkte sammen

heng med anlegget, men representerer en skogbrann i området, 

kanskje forårsaket av et uhell ved ett av anleggene. 

En rekke steder i magasinområdet er det påvist kullbiter 

i torvlaget uten at de kan knyttes til kulturminner. Det er 

antatt at kullbitene skyldes en skogbrann i området. Fra DR 

258 foreligger det en datering av kullet fra denne eventuelle 

skogbrannen på AD 1230 - 1290 <T-7942). Hvis det er samme 

skogbrannen som sees ved DR 63, er min tidsangivelse ca. 200 

år for gammel. Dette vil da også gjelde de andre 

tidsangivelsene rundt dette nivået. Det er da trekull i myren 

fra ca. AD 900 - 1400, et tidsrom som er mer i 

overensstemmelse med de arkeologiske dateringene. Mine 

dateringer av tre jernvinnefaser ved DR 63 blir da AD 700 -

900, 900 - 1200 og 1300 - 1400. 
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Ved Østsinni var det meget halve Pinus fra 1,00 - 0,80 m 

og 0,40 - 0,20 m. Dette tilsvarer ca. AD 300 - 1000 og AD 

1500 - 1700. Den f0rste av disse periodene kan ha forbindelse 

med jernvinne rundt Østsinni. 

Da pollen fra Pinus og Betula spres over et stort område 

og nye trær, særlig av Betula, raskt vokser opp efter hugst, 

er tradisjonell pollenanalyse lite egnet til å påvise 

jernvinne. Erfaringen fra unders0kelsene av sure vassdrag 

viser at kull og aske i jordsmonnet f0rer til 0ket pH i myrer 

og vann og det igjen til 0ket mengde halve Pinus. Dette burde 

gjelde i særdeleshet når det er fremstilt trekull og jern i 

myrens eller tjernets nedslagsområde. Perioder med meget 

halve Pinus gjennom de siste 2700 år er oppstilt i fig. 49. 

Vi må her, som ved fig. 46, 47 og 48 ha i tankene at 

tidsangivelsene ikke er absolutte, men må betraktes med et 

stort standardavvik. 

Noen av periodene kan forklares med 0ket 

jordbruksintensitet. Dette gjelder både de eldste og de 

yngste. Noen av periodene i tidsrommet 200 år BC - AD 1400 

kan være forårsaket av en intensivering av jordbruket, men for 

disse er jernvinne også en mulig årsak. 

Den f0rste perioden med mulig jernvinne begynner 200 -

100 BC. Det ser ut til å være brukt vesentlig Pinus frem til 

ca. AD 600. Ca. AD 600 begynte neste periode med jernvinne. 

Den var slutt ca. AD 1100. I dette tidsrommet er det brukt 

Betula til brensel med unnagelse av ved Liumholseter hvor det 

er en nedgang for Pinus ca. AD 900 og ved Dokkfl0y nord ca. AD 

800. Videre er det spor efter jernvinne AD 1200 - 1400, 

kanskje frem til AD 1500. I disse tidsrommene ser det også ut 

til å være brukt Betula. 

Larsen (1990) oppsummerer resultatene fra den 

arkeologiske unders0kelsen til at jernvinne har vært drevet 

hovedsakelig i tidsrommene AD 200 - 500 og AD 1200 - 1400. 

Det har også vært drevet litt jernvinne AD 700 - 1000. Den 

f0rste fasen kan fra 14C-dateringene t0yes i begge retninger 

til 200 år BC - AD 600. Larsen mener imidlertid at jernvinne 

ikke startet f0r år 0. I den f0rste fasen var det brukt Pinus 

til brensel, i den siste Betula. 
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Både Larsen og jeg finner tre faser med jernvinne. Alle 

Larsens faser er av kortere varighet enn mine, men faller i 

sin helhet innenfor mine. Tatt i betraktning av at en 14c
datering helst bør sees med 2 standardavvik, og mine 

tidsangivelser tildels er usikre, må dette sees på som et 

meget bra sammenfall. Jeg vil likevel anta at jernvinne kan 

ha begynt noe tidligere enn hva som er funnet av Larsen. Den 

kan ha begynt før år 0. Det ser også ut til å ha vært noe mer 

kontinuitet i jernfremstillingen enn det den arkeologiske 

undersøkelsen skulle tilsi. Det er også enighet om at det er 

brukt Pinus i første fase og Betula i den siste. 

midterste fasen kan begge deler ha vært brukt. 

RESULTATENE FRA ANALYSEN AV SNITTVEGGENE 

I den 

Alle seriene viser tilnærmet samme alder, enten de er fra en 

stenalderboplass, en hustuft eller en kullgrop. Det ser ut 

til at alderen på seriene er uavhengig av hva lokaliteten 

opprindelig har vært brukt til, men avhengig av en virksomhet 

som startet enten like før granoppgangen, f.eks. mellom AD 550 

og 600 eller mer sannsynlig noe senere. I seriene fra 

snittveggene har vi strengt tatt bare en alder å gå ut fra, 

nemlig granoppgangen. Man kan ikke interpolere uten å ha 

minst 2 daterte nivåer. Vi har riktignok også dagens 

overflate som er fra ca. AD 1980, men da vi ikke vet om 

tilveksten på stedet har vært kontinuerlig eller om torv og 

sedimenter har vokst med konstant hastighet, kan vi ikke si 

mer enn om en prøve er fra tiden før eller efter granoppgan

gen, ikke hvor meget før eller efter. Når det i flere av 

prøveseriene var meget kornpollen i en prøve få cm over 

granoppgangen, er alderen på denne prøven noe yngre, f.eks. 

fra tidsrommet AD 700 - 800. Man kan imidlertid ikke utelukke 

at det er fra tidsrommet AD 1000 - 1700. Hvis det er spor 

efter jordbruk i flere prøver, kan prøvene godt representere 

tiden helt frem til svartedauen eller helt frem mot vår tid. 

Hvis kornet ikke er dyrket lokalt, kan det være fra et hvilket 

som helst tidsrom. 
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KONKLUSJON 

Det er ut10rt pollenanalytiske undersøkelser i Dokkfløyom

rådet. Resultatene er oppstilt i tradisjonelle pollendiagram. 

Det xoreligger mange 14c-dateringer xra diagrammene, men det 

synes klart at noen av dem av xorskjellige grunner må være 

xeil. Når noen er gale, vil det ofte kunne diskuteres hvilke 

som er riktige og hvilke som er gale. Jeg har tatt en 

avgjørelse og prøvd å begrunne den. Tidsangivelsene i 

diagrammene bygger på den. Er den gal, er også 

tidsangivelsene gale. 

Formålet med undersøkelsen var å studere den generelle 

vegetasjons- og klimautviklingen i stenalder og i xorbindelse 

med undersøkelser av jernvinne og historisk arkeologi. Vi har 

i tillegg xått oversikt over klima og vegetasjonsutvikling xra 

istidens slutt og frem til i dag og kunskap om kontinuitet i 

bosetning og jordbruk. En del kriterier xor å beskrive disse 

forholdene er allment anerkjente, andre er mindre anerkjente. 

En av de siste er bruken av halve Pinus som indikator på 

jordbruk og jernvinne i myrens eller tjernets nedslagsxelt. 

Undersøkelser i Telemark og Agder viser at halve Pinus kan 

brukes, og jeg har brukt dem her. 

Innvandringen av busker og trer. 

Hippophae, Betula nana, Salix, Juniperus, treformet Betula, 

Populus, Pinus og Alnus. 
14c-dateringer mangler i bunnen av xlere av diagrammene. 

En nøyaktig tidfesting av når de innvandret er derfor umulig. 

Vi kan derxor bare si at buskene sammen med en del urter 

innvandret da området ble isxr~tt, ca. 8000 år BC, far Betula 

og Populus, som innvandret kort tid exter. Disse innvandret 

f0r Pinus som kom ca. 7800 år BC, og så Alnus som antagelig 

innvandret ca. 7100 år BC. Da området er lite og Betula og 

særlig Pinus er meget store pollenprodusenter, antar jeg at 

oppgangen xor pollenkurvene xor disse artene er synkron. 

Tidspunktet for innvandringen er satt ut fra hva vi kan anta 

om isavsmeltingen og også om hva vi vet generelt om 

innvandringen til Norge efter istiden. 
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Corylus 

Fra dette fremkommer det at Corylus innvandret ved 

Dokkfløy nord kort tid efter 8000 Ar BC. Dette er samtidig 

med ved Østsinni hvor Corylus-innvandringen er datert til ca. 

7900 Ar BC (cal). Ved Dokkfløy syd kom den først 5900 år BC, 

men det var lave verdier fra 7000 Ar BC. Til Kittilbu kom 

Corylus før 7000 Ar BC. Ved Liumholseter ser det ut til at 

den først kom ca. 6800 Ar BC. Det kan se ut som om Corylus 

kom raskt til Dokkfløyområdet, men spredte seg langsomt innen 

området. Da den kom sent til det stedet som i følge 

lokalbefolkningen har det beste klimaet, kan dette ikke ha 

klimatiske årsaker. 

Sannsynligvis er Corylus kommet til Østsinni og Dokkfløy 

nord med mennesker omtrent samtidig. Spredningen innen 

Dokkfløyområdet har vært mer tilfeldig og derfor langsom. 

Corylus har aldri vært vanlig rundt Dokkfløyvatn. 

Ulmus 

Det ser også ut til at Ulmus har vokst i området, men i 

enda mindre mengder enn Corylus. Nordhagen (1943) mener at 

Corylus, Ulmus og Tilia har vokst på solsiden i Sikkilsdalen 

(ca. 1000 m o.h.) i atlantisk tid p.g.a. 2 - 4 ¾ pollen av 

Corylus og 1 - 2 ¾ av Ulmus og Tilia. Fægri <1945) er 

riktignok uenig i dette og mener det skyldes fjerntransport. 

En så høy tregrense for disse artene er likevel ikke 

usannsynlig da Ulmus i dag vokser helt opp til 950 m o.h. i 

Hemsedal <Nitter 1989, B. Aas pers. med). Ulmus ser også ut 

til Aha kommet først til Dokkfløy nord, ca. 6600 Ar BC, til 

Liumholseter og Østsinni noe senere, ca. 6200 år BC, til 

Dokkfløy syd mellom 6200 og 5650 år BC og til Kittilbu mellom 

6300 og 5700 Ar BC. Også Ulmus har brukt tid på å spre seg 

innen området. 

Quercus 

Quercus innvandret enda litt senere og i enda litt mindre 

mengder. Den kom til Dokkfløy nord og Liumholseter ca. 6200 

Ar BC. Den vokste antagelig ikke ved de andre lokalitetene, 

men hvis den likevel gjorde det, var det i meget små mengder, 

ved Dokkfløy syd fra ca. 5100 år BC og ved Kittilbu fra ca. 

4200 år BC. Ved Østsinni har den ikke vokst. 
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Picea 

Det siste treslaget som innvandret var Picea. Ved 

Dokkfløy nord kan det ha skjedd en innvandring så tidlig som 

år O, ved DR 63, AD 150, ved Liumholseter AD 200, Dokkfløy syd 

ca. AD 300, Kittilbu AD 500 og ved Østsinni antagelig ca. AD 

1000. Ved Holseter, litt nord for Liumholseter innvandret 

Picea først ca. AD 850 <Hafsten 1985). 

Picea innvandret til området mellom Dokkfløy nord og 

Liumholseter for så å spre seg langsomt innen området til 

Dokkfløy syd og Kittilbu. En ekspansjon fant imidlertid ikke 

sted før AD 600. Den sees i alle diagrammene untagen ved 

Østsinni hvor innvandringen først skjedde senere. 

Oppgangen for Picea skjedde trinnvis til skogen fikk 

dagens utseende med en nesten ren granskog, ca. AD 1400. Noen 

av oppgangene kan korelleres med slutten på lokale 

jernvinnefaser. 

Prunus har vokst i området og gjør det den dag i dag. 

Flere pollenkorn ble sett, særlig ved Dokkfløy nord og 

Liumholseter. Det ble sett pollen i små mengder fra 7000 år 

BC og frem til i dag. 

Andre treslag har ikke vokst i undersøkelsesområdet, men 

noen busker kan ha vokst der. Det var ett pollenkorn av 

Lonicera ca. 5000 år BC, ett av Viburnum 3000 år BC og ett av 

Rhamnus frangula ca. 1400 år BC. Lonicera xylosteum, Viburnum 

opulus og Rhamnus frangula vokser fremdeles i Dokkas 

nedbørsfelt, men ikke rundt Dokkfløyvatn <Moss & Volden 1980). 

Innvandringen av urter. karsporep1anter. alger. Rhizopodae og 

He1otiu•. 

De forskjellige pollen- og sporetypene forekommer første 

gang til forskjellig tid. Noen av dem er så store produsenter 

av pollen og sporer at det må være meget av dem for at vi skal 

kunne si at de har vokst på stedet. For en del av de 

insektbest0vede urtene er det nok med ett pollenkorn. Da de 

er små pollenprodusenter, kan de til og med godt ha innvandret 

en god stund f0r de f0rste gang sees i diagrammet. Mange av 
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pollentypene omfatter også mange arter som kan ha innvandret 

til forskjellig tid. Nedenfor ramses det opp i hvilken sone 

pollentypene første gang påtreffes. Hvis det dreier seg om 

store pollenprodusenter er det første gang pollentypen 

forekommer i så stort antall at jeg antar at den er 

innvandret. 

Urter, karsporeplanter og alger som innvandret i sone 1. 

Sone 1 er representert med to analyserte nivåer fra 

Dokkfløy nord. Sonen er også tilstede ved Liumholseter og 

Østsinni, men der sammenblandet med sone 2. Følgende er 

basert på analysene fra Dokkfløy nord. Carex, Seirpus 

hudsonianus, Ericales, Calluna, Poaceae, Rumex, Artemisia, 

Rosaceae, Filipendula, Potentilla, Galium, Hypericum, 

Epilobium, Sphagnum, Dryopteris, Gymnocarpium, Pediastrum og 

Botryococcus. 

Planter som innvandret i sone 2. 

Følgende pollen- og sporetyper ble sett ved Dokkfløy 

nord, men mange av dem ble også sett ved Liumholseter og 

Østsinni. Eriophorum, Empetrum, Urtica, Thalictrum, 

Ranunculus, Tubuliflorae, Apiaceae, Lotus, Menyanthes, 

Equisetum, Lycopodium annotinum og Lycopodium selago. I 

tillegg ble Melampyrum sett ved Østsinni. 

Planter som innvandret i sone 3. 

Listene omfatter typer fra alle lokalitetene i omtalen av 

denne og de neste sonene. Melampyrum, Liguliflorae, 

Caryophyllaceae, Saxifraga oppositifolia, Valeriana, Geranium, 

Potamageton, Sparganium, Selaginella, Polypodium og Isoetes. 

Planter som innvandret i sone 4. 

Parnassia og Pteridium, og desuten Helotium, Assulina og 

Amphitrema. 

Planter som innvandret i sone 5. 

Sone 5 strekker seg over et langt tidsrom og både før og 

efter at jordbruket begynte. Mange av de følgende artene har 

forbindelse med jordbruket. Humulus, Koenigia, Saussurea, 
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Stachys, 0xalis, Gentiana campestris, Scrophulariaceae, 

Cornus, Lysimachia, Caltha, Rubus chamaemorus, Drosera, 

Trientalis, Myriophyllum spicatum, Botrychium, Polygonum 

convolvulus, Cirsium, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Plantago 

lanceolata, Plantego major, Hordeum, Triticum og Avene. I 

allfall plantene fra og med Polygonum må antaes å ha 

forbindelse med jordbruk. I tillegg kom også Arcella og 

Macrobiotus. 

Planter som innvandret i sone 6. 

Sonen er sterkt preget av menneskelig aktivitet, men det 

var likevel ikke mange nye pollentyper som kom, bare Montia, 

Polygonum viviparum, Linnaea, Trollius, Fabaceae, 

Chrysanthemum og Secale. Iallfall de tre siste har 

forbindelse med jordbruket. 

Fjerntransporterte pollentyper 

Det forekom pollen av planter som med sikkerhet ikke 

forekom i Dokkfløyområdet. Pollenkornene er 

fjerntransporterte fra steder i større eller mindre avstand 

fra området, mange kommer fra utlandet. 

Faqus ble sett ved Dokkfløy nord fra 3300 år BC og ved 

Dokkfløy syd ca. 300 år BC, Liumholseter ca. 200 år BC og 

Kittilbu fra AD 100. Først senere innvandret den til Norge. 

Carpinus ble sett ved Liumholseter 1600 år BC og fra AD 

300, ved Dokkfløy nord fra 200 år BC, fra Dokkfløy syd fra AD 

300, ved Kittilbu fra AD 900 og ved Østsinni 2000 år BC. 

Treet er ikke viltvoksende i Norge. 

Abies forekom fra år 0 ved DR 63, AD 700 ved Liumholseter 

og AD 1000 og ved Dokkfløy syd og Kittilbu. Det ble sett ett 

pollenkorn av Juglans ca. AD 500 ved Dokkfløy nord. Ingen av 

disse artene forekommer naturlig i Norge. 

Tilia sees ved Dokkfløy nord fra 6600 år BC, ved Liumhol

seter fra 5300 år BC, ved Dokkfløy syd fra 4200 år BC og ved 

Kittilbu fra 4600 år BC. Ved Østsinni var det pollen fra 

Tilia fra 6200 år BC. Jeg mener at Tilia ikke har vokst ved 

Dokkfløyvatn, men muligens ved Østsinni fra 3400 - 1800 år BC. 

Den innvandret ikke til Norge før 7700 år B.P. <ukalib. >. ca. 

6600 år BC (cal), på Østlandet antagelig først efter 6500 år 



123 

B.P. Cukalib), ca. 5500 år BC (cal), Høeg 1982a). 

Fraxinus sees ved Dokkfløy nord fra 6900 år BC, ved 

Liumholseter fra 5300 år BC, ved Dokkfløy syd og Kittilbu fra 

4600 år BC og ved Østsinni fra 4700 år BC. Heller ikke denne 

arten har vokst ved Dokkfløyvatn, og pollenkornene fra den 

første tiden må være fjerntransportert fra utlandet. 

Picea-pollen kom også inn lenge før treet kom til 

Dokkfløyvatn og også lenge før det kom til Norge. 

Fjerntransporterte pollen var det ved Dokkfløy nord fra 1600 

år BC, ved Dokkfløy syd fra 500 år BC, ved Liumholseter fra 

400 år BC, ved Kittilbu og Østsinni fra AD 500. 

Myrica har heller ikke vokst i området, men pollen fore

kom fra 200 år BC ved Dokkfløy nord, AD 400 ved Dokkfløy syd, 

AD 1200 ved Liumholseter og AD 1400 ved DR 63. 

Avstanden mellom lokalitetene er liten, og man kunne 

forventet samme tidspunkt for begynnende innslag av 

fjernflukt, enten det dreier seg om Picea som senere kom til 

området, eller Fagus og de andre. Det er imidlertid betydelig 

større innslag av fjerntransportert pollen ved Dokkfløy nord. 

Denne lokaliteten må ligge spesielt gunstig til for 

fjerntransport. 

gjøre. 

Dette kan ha med vindforhold og turbulens å 

Vegetasjonsutviklingen i Dokk~løyo•rAdet 

Sonene i diagrammene er avgrenset av h.h . v. oppgang og 

nedgang for enkelte store pollenprodusenter. 

tildels store forskjeller fra sted til sted. 

Det er likevel 

Alle sonene sees 

ikke i alle diagrammene. De nederste mangler i flere. 

Sone 1 

Denne sonen sees ved Dokkfløy nord og delvis ved Liumhol

seter og Østsinni . Vegetasjonen bestod av lyselskende busker, 

bl.a. Hippophae, og urter. Bare ca. 40 ¼ av pollenkornene kom 

fra trær. Mesteparten av disse var fjerntransportert. 

Området rundt Dokkfløyvatn må ha vært lysåpent og oversiktlig . 

Hippophae er stiv og stikkende og må ha vært et ubehagelig 

innslag for dem som befant seg i området. Bærene var 

imidlertid spiselige. 
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Sone 2 

Betula og Corylus var innvandret. Det var 60 ¾ Betula 

ved Dokkfløy nord, og trepollen utgjorde 80 - 90 ¾. 

Vegetasjonen var fortsatt åpen, og landskapet var oversiktlig. 

Hippophae var kraftig redusert, og det må ha vært betydelig 

lettere å ferdes i området. 

Sone 3 

Sone 3 er representert i alle diagrammene, og 

forskjellene begynner å gjøre seg gjeldende. Ved Østsinni var 

det mellom 90 og 100 ¾ trepollen, ved Dokkfløy nord 90 - 95 ¾ 

og ved Liumholseter 80 - 90 ¾. Ved Dokkfløy syd var det 70 -

90 ¾ og ved Kittilbu 65 ¾. 

Ved Østsinni var det nesten ren furuskog med 80 ¾ Pinus. 

I totalprosentdiagrammet var det noe mindre Pinus ved Dokkfløy 

nord, Dokkfløy syd og Liumholseter, og bare 50 ¾ Pinus ved 

Kittilbu. Ser man istedenfor bare på skogen, på AP

diagrammet, er det ca. 80 ¾ Pinus-pollen i alle diagrammene. 

Forskjellen er mengden av skog i forhold til myr og for de 

andre treslagene. Det var ca. 5 ¾ Betula ved Østsinni, 10 ¾ 

ved Dokkfløy syd og Liumholseter, 15 ¾ ved Kittilbu og 20 ¾ 

ved Dokkfløy nord. Corylus var innvandret, og det var mest 

Corylus ved Dokkfløy nord. Da Alnus innvandret ble den 

vanligst ved Østsinni. 

Sone 4 

Skogstettheten var omtrent som i sone 3, med nesten 100 ¾ 

trepollen ved Østsinni, 80 - 90 ¾ ved Dokkfløy nord og 

Liumholseter, 70 - 85 ¾ ved Dokkfløy syd og ca. 65 ¾ ved 

Kittilbu, dvs. tett skog ved Østsinni og ganske åpen ved 

Kittilbu. 

Pollenkurvene var mer variable gjennom denne sonen, med 

svingninger for f.eks. Pinus ved Dokkfløy nord fra 30 - 70 ¾. 

Totaldiagrammet viser minst Pinus ved Kittilbu, 40 ¾, men AP

diagrammet viser at ca. 60 ¾ av trepollenet kom fra Pinus alle 

steder med untagelse av ved Dokkfløy syd. hvor det bare var 55 

- 25 ¾ og noe av tidsrommet ved Dokkfløy nord hvor mengden var 

nede i under 35 ¾. Ved Østsinni var det Alnus som kom inn med 
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20 - 35 ¾, og den må ha vokste på myren. Ved Dokkfl0y nord og 

Dokkfl0y syd var det mindre Alnus, og minst var det ved 

Liumholseter med 10 - 15 ¾. For Betula var det stor forskjell 

fra 5 ¾ ved Østsinni til 30 - 40 ¾ ved Liumholseter, Dokkfl0y 

nord og Dokkfl0y syd. 

Sone 5 

Ved Østsinni var det stabile forhold i denne sonen, og 

nesten som i sone 4. Det var nesten ren furuskog med litt 

Betula og Alnus. Nesten 100 ¾ av pollenkornene kom fra trær. 

Ved de andre lokalitetene var det store variasjoner. Ved 

Kittilbu var det myr på stedet opp til ca. 2700 år BC med 55 -

80 ¾ trepollen. Så ble det et tjern. Det var det nesten opp 

mot vår tid. Det farte til at det frem til ca. 100 år BC var 

80 ¾trepollensiden lokalproduksjonen av urtepollen opphørte. 

Fra da av ble det igjen en nedgang for trepollen. Ved 

Dokkfl0y nord var det det motsatte som skjedde. Det var ca. 

85 ¾ AP opp til 1800 år BC, 80 ¾ videre opp til 200 år BC, da 

det tidligere tjernet vokste igjen og ble myr. Videre var 

mengden av AP varierende og helt nede i 45 ¾. 

Ved Liumholseter var det ca. 80 ¾ AP opp til 1550 år BC. 

Videre var det variabelt og helt nede i 40 ¾. Ved Dokkfl0y 

syd var kurven variabel gjennom hele sonen, fra 85 - 45¾. 

Variasjonene skyldtes variasjon i mengden lokalprodusert 

urtepollen som for en stor del har sammenheng med om det var 

skog, myr eller tjern på stedet. Variasjonene som begynte 

1800 år BC ved Dokkfløy nord, noe efter 3000 år BC ved 

Dokkfl0y syd og 1600 år BC ved Liumholseter har antagelig 

vesentlig andre årsaker, mennesker og jordbruk. Forandringen 

3100 år BC ved Kittilbu kan også være et resultat av at det er 

ryddet skog med den virkningen at det ble minsket fordampning 

og så h0yt grunnvann at det ble et tjern. Tilbakegang for 

skogen ved Kittilbu 50 år BC kan ha forbindelse med jernvinne. 

Ved alle 4 lokalitetene ved Dokkfløyvatn har det vært en 

bjerk - furu skog med noe mer pollen fra Pinus enn fra Betula. 

Da Pinus er den største pollenprodusenten, må man anta at det 

har vært vel så meget Betula som Pinus i skogen. Alnus har 

vokst i avtagende mengder på fuktige steder rundt myren. 

Corylus, Ulmus og Quercus har vokst på de gunstigste stedene i 
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området i den første delen av sonen. Picea kom inn med 1 - 5 

¾motslutten, men ikke ved Kittilbu og Østsinni. Slutten av 

sonen sees også ved DR 63. Der var det 80 ¾ trepollen, 40 -

50 ¾ Betula og 25 - 30 ¾ Pinus. Betula har dominert i 

skogsbilledet. 

Sone 6 

Sonen er karakterisert ved oppgangen for Picea med opp 

til 60 X av pollennedfallet. Også i denne sonen skiller 

Østsinni seg fra de andre lokalitetene. Det var nesten 100 ¾ 

trepollen med unntagelse av i de øverste nivåene hvor det bare 

var ca. 70 ¾. Det var da blitt myr ved borestedet. Mengden 

Picea-pollen steg raskt til 25 - 60 ¾, mens Pinus stabiliserte 

seg på 30 - 40 ¾. Betula gikk ned fra 10 - 0 ¾ og Alnus fra 4 

- 1 ¾. 

Ved de andre lokalitetene varierte mengden AP mellom 40 

og 80 ¾. Ved Kittilbu, Dokkfløy syd og DR 63 var utslagene 

noe mindre, h.h.v. 50 - 70, 65 - 80 ¾ og 70 - 85¾. Det var 

myr med myrvegetasjon på alle lokalitetene. Picea-kurven økte 

alle steder mer eller mindre raskt og mer eller mindre 

trinnvis gjennom sonen på bekostning av Betula og Pinus. Av 

totalpollen var det h.h.v. 5 - 12, 5 - 20, 5 - 30, 2 - 8 og 

5 - 22 ¾ Picea ved Dokkfløy syd, Dokkfløy nord, Liumholseter, 

Kittilbu og DR 63. Den høyeste verdien alle steder 

representerer dagens vegetasjon, en nesten ren granskog med 

myrer imellom. Ser vi isteden på et AP- diagram, blir 

situasjonen noe riktigere. Picea-prosenten kommer opp i 20 

ved Dokkfløy nord og Dokkfløy syd, 27 ved DR 63, 40 ved 

Liumholseter og 15 ved Kittilbu. De resterende mengdene 

trepollen, fra 20 ¾ Betula ved Liumholseter til 45 ¾ ved 

Kittilbu, 32 X Pinus ved Dokkfl~y syd til 45 X ved Dokkfløy 

nord og 1 X Alnus ved Liumholseter til 7 ¾ ved Dokkfløy syd 

kommer fra de få trærne av Betula, Pinus og Alnus som finnes i 

området og fra fjerntransport. 

Temperatur 

Den beste temperaturindikatoren ved Dokkfløyvatn er 

Corylus. Ulmus kan brukes med forsiktighet, men nedgangene 

for denne arten er ofte et resultat av jordbruk, ikke av 
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klima. Betula og Pinus kan brukes som klimaindikatorer for 

den første tiden. Kanskje sier også ett pollenkorn av 

Lonicera 5000 år BC, ett pollenkorn av Viburnum 3000 år BC og 

ett av Rhamnus frangula 1400 år BC noe om klimaet. Viburnum 

er nokså vanlig i dag i skog og ur nord til Bodø. 

Høydegrensen er ikke angitt i Lid <1979). Av Lonicera er det 

2 arter, vivendel som har en høydegrense i Sokndal på 450 m 

o.h. og leddved som vokser på tørre steder i skog nord til 

Lena og Tolga. 

Trøndelag. 

Rhamnus frangula vokser nord til Nord-

Hvordan klimaet var før en plante innvandret, kan vi ikke 

si noe om. Plantene trenger tid på å innvandre. 

Det er mange Betula-arter, og treformet bjerk vokser i 

dag høyt til fjells. Den stiller likevel krav til 

temperaturen. Gjennomsnitstemperaturen i de tre varmeste 

månedene Ctritermen) må være over 8°C <Dahl 1983). Allerede 

8000 år BC var temperaturen så høy. 

Corylus vokser i urer og tørre bakker, mest i kyststrøk, 

men også nord til Sør Fron og Vang i Valdres. Ulmus vokser 

nord til Beiarn og i solvarme berg i fjelldalene opp til 935 m 

o.h. Quercus robur, sommerek vokser på tørre steder på 

Østlandet nord til Ringsaker. 

Corylus innvandret antagelig nærmere 8000 år BC ved 

Dokkfløy nord. Allerede da må klimaet ha vært gunstig nok. 

Den brukte tid på å spre seg innen området, noe som kan 

skyldes lokalklimaet, men kanskje vel så sannsynlig er det at 

nøttene er tunge og faller rett ned. De må fraktes bort med 

mennesker eller dyr. Den kom til Kittilbu, det høyestliggende 

stedet før 7000 år BC. Da må det ha vært varmt nok der. Til 

Liumholseter kom den 6800 år BC og til Dokkfløy syd ca. 5900 

år BC, men det var lave forekomster allerede fra 7100 år BC. 

Til Østsinni kom den før 7900 år BC. 

Ulmus innvandret ved Dokkfløy nord 6600 år BC, Liumhol

seter og Østsinni 6200 år BC og til Dokkfløy syd mellom 6200 

og 5700 år BC. Til Kittilbu kom den mellom 6300 og 5700 år 

BC. Quercus kom til Liumholseter og Dokkfløy nord 6200 år BC. 

Hvis den kom til Dokkfløy syd og Kittilbu, kom den h . h.v . 5100 

og 4200 år BC, men verdiene er så lave at det er tvilsomt om 

den har vokst ved disse stedene. Den vokste ikke ved 
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Østsinni. Også fruktene til Quercus, ekenøttene, er tunge og 

faller rett ned. En spredning må skje med dyr eller 

mennesker. 

Kittilbu ligger høyest og mest værhardt til. Det er 

ventet at et dårlig klima vil slå ut der først. Corylus gikk 

tilbake 2200 år BC. Fra da av har den ikke vokst der. En 

ytterligere nedgang sees 500 år BC. Ulmus-nedganger sees 2400 

år BC, 1200 Ar BC. (omtrent samtidig med en økning for 

Corylus), 300 år BC og AD 500. Dette kan tolkes som trinnvise 

klimanedganger 2500 - 2150, 1200, 500 - 100 år BC og AD 500. 

Ved Dokkfløy syd gikk Corylus tilbake 1200 og 100 år BC 

og Ulmus 3300 år BC. Ved Dokkfløy nord gikk Corylus tilbake 

4700, 3600, 2600 og 1300 - 1100 år BC og Ulmus 5300 - 5000 og 

3700 Ar BC. Ytterlige nedganger sees ca.1300 - 1100 år BC og 

år 0. Ved Liumholseter gikk Corylus tilbake 2700 og 700 år BC 

og Ulmus 2700 og 800 - 600 år BC. Ved Østsinni gikk Corylus 

gradvis tilbake fra 2000 - 1600 år BC. Den ble helt borte ca. 

AD 700. Ulmus gikk tilbake 4500 og 1600 år BC. 

Systematiseres disse tallene, får vi en tilbakegang for 

vegetasjonen som kan være forårsaket av et dårligere klima i 

periodene 5300 - 5000, 4700 - 4500, 3700 - 3500, 3300, 2700 -

2400, 2200 - 1600, 1300 - 1100, 800 - 700, 500 år BC - år O og 

AD 500. På det varmeste har det vært varmt nok til at Corylus 

og Ulmus har vokst helt opp t i l Kittilbu. Nå vokser ingen av 

dem i Dokkfløyområdet. Corylus er også blitt borte fra 

Østsinni. Corylus forsvant først ved Kittilbu samtidig med at 

den gikk kraftig tilbake ved Østsinni ca. 2200 og 1800 år BC 

h.h.v., så ved Dokkfløy nord og Dokkfløy syd ca. 1200 år BC og 

ved Liumholseter først ca. 700 år BC. 

den muligens først AD 700. 

Ved Østsinni forsvant 

Klimaet var på det beste før 2200 år BC, men først 700 år 

BC ble det så dårlig at Corylus døde ut i området. Hvis det 

er et generelt trekk at høydegrensen for Corylus sank fra over 

820 m o.h. (Kittilbu) til under 545 m o.h. (Østsinni), eller 

med mer enn 275 m, kan man gå ut fra at temperaturen i 

vekstsesongen har sunket med mer enn 2° fra ca. 2200 år BC - AD 

700 (0,7°/100 m, Johannesen 1956). Nedgangen var trinnvis ca. 

1200 og 700 år BC. Undersøkelsen bekrefter også at ved 

Dokkfløyvatn har Liumholseter til alle tider hatt det beste 

lokalklimaet og Kittilbu det dårligste. 
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Nedbørsforhold 

Fuktige forhold på og ved myren sees ved at en myr blir 

til tjern, skog blir til myr, en økning for Alnus da den 

trives i fuktig miljø eller en økning for Cyperaceae på 

bekostning av andre urter, f.eks. Poaceae og særlig Ericales. 

Fra 8000 - 7400 år BC var det så tørt at lokaliteten ved 

Liumholseter var myr, ikke tjern. Det vokste meget Cyperaceae 

på stedet. Forholdene ble fuktigere, og det ble et tjern der. 

Også ved Dokkfløy syd var det så tørt at det vokste Salix i 

store mengder ved borestedet ca. 7100 år BC. Så ble det 

fuktigere. Spesielt fuktige forhold var det fra 6800 til 4700 

år BC. Dette sees delvis ved at det var meget Alnus ved 

lokalitetene (sone 4 i diagrammene) og delvis ved at det var 

meget Cyperaceae. Ved Liumholseter og Dokkfløy nord var det 

fuktig lenger p.g.a. at det var åpent vann på stedet, men 

dette var lokale forhold. Ved Kittilbu var det fuktige 

forhold 5000 - 4000 år BC. 

En ny fuktig periode begynte 2700 år BC. Ved Kittilbu 

var det så fuktig at det ble et tjern på stedet 2700 år BC -

AD 500. Ved Dokkfløy syd var det fuktig 2800 - 800 år BC, og 

ved Liumholseter 1400 - 1200 og 100 år BC - AD 500. 

Ved Liumholseter var det også fuktig AD 700 - 1500, ved 

Dokkfløy syd AD 700 - 1983, ved Kittilbu AD 1400 - 1986 og ved 

Østsinni AD 1700 - 1983. Ved Liumholseter var det så meget 

Ericales på myren i perioder at det må ha vært tørt der fra 

500 -300 år BC, AD 500 - 700 og 1500 - 1986. 

Fra tidligere undersøkelser (bl.a. Moe 1978, Lamb 1977, 

Utaaker 1984, Hafsten & Solem 1976, Høeg 1972, 1980) vet vi en 

del om klimautviklingen i tidligere tider. Boreal tid, 8000 -

7000 år BC (cal), var varm og tørr. I Dokkfløyområdet var det 

varmt nok til at Corylus kunne vokse der og tørt nok til at 

bassenget ved Liumholseter var en myr. 

Atlantisk tid, 7050 - 3750 år BC var varm og fuktig og 

klimaoptimum på Østlandet var i siste del av dette tidsrommet. 

Ved Dokkfløyvatn var det fuktig 6800 - 4700 (ved Kittilbu 5000 

- 4000 år BC>. Det var fortsatt varmt, men noe kjøligere fra 

en gang mellom 5300 og 5000 - 4700 år B.P. 
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Subbareal tid, 3750 - 750 år BC, var varm og stort sett 

t0rr, men med fuktigere perioder fra 3450 - 3200 år BC og en 

tid fra 2750 - 2550 år BC. I Dokkfl0yområdet ser det ut til 

at temperaturen har falt trinnvis fra ca. 3700 til 700 år BC. 

En fuktig periode begynte 2700 år BC. Den var av forskjellig 

varighet på de forskjellige stedene p.g.a. lokale forhold. 

Subatlantisk tid, 750 år BC - ca. AD 1980, var fuktig og 

kj0lig, men med gunstigere perioder fra 50 år BC - AD 450 og 

900 - 1150 <1250) og fra ca. 1850. Ved Liumholseter ser det 

ut til å ha blitt kj0ligere AD 700, ved Kittilbu ca. 500 år BC 

og AD 500 og ved Østsinni AD 700. Ved Kittilbu var det fuktig 

til AD 500 og fra AD 1400. Ved Liumholseter ble det fuktigere 

50 år BC - AD 500 og 700 - 1500 og t0rrere 500 - 300 år BC og 

AD 500 - 700 . Ved Dokkfl0y syd var det fuktigere fra AD 700 -

1983. Dette er bare delvis forenelig med det generelle 

m0nsteret, men kan ha lokale årsaker, f.eks. rydding for 

jordbruk eller trekullbrenning i forbindelse med jernvinne. 

Flere av de tidsrommene hvor det er antatt at det har vært 

drevet jernvinne faller sammen med fuktige perioder. 

Fuktigere forhold de siste 400 - 300 årene kan reflektere 

en nyrydning ved flere av lokalitetene efter en 

nedgangsperiode efter svartedauen. 

ftenneske1ig aktivitet 

Menneskene kom til området kort tid efter at det ble 

isfritt, fra for nærmere 8000 til 7600 år BC. Disse 

menneskene bodde spredt i landskapet, kanskje for en stor del 

h0yere opp hvor det var bedre oversikt. Disse brakte antage

lig Corylus med seg til området, ufrivillig eller med 

overlegg. Det er få arkeologiske funn fra denne perioden. 

Videre har det vært mennesker i området fra 7100 år BC og frem 

til i dag i felge den pollenanalytiske unders0kelsen. Den 

arkeologiske unders0kelsen har heller ikke gitt spor efter 

mennesker i tidsrommet 7600 - 7100 år BC., men den indikerer 

kontinuitet i virksomheten i området frem til ca. 2300 år BC 

og mer sparsom virksomhet frem til ca. 500 år BC. Fra da av 

indikerer også den arkeologiske unders0kelsen kontinuerlig 

virksomhet frem til i dag. I begynnelsen bodde de spredt i 

terrenget, bl. a. ved Dokkfl0y syd, Liumholseter og Kittilbu. 



Den arkeologiske undersøkelsen viser at de efter hvert bosatte 

seg nærmere vannet. 

Jordbruket kan ha begynt så tidlig som 3400 år BC, men 

med sikkerhet ca. 3000 Ar BC. Det har vært en eller annen 

form for jordbruk frem til i dag, men det er tegn på nedganger 

i aktiviteten AD 200 - 600, 1000 - 1200 og 1600 - ca. 1750. 

En meget forsiktig korndyrking begynte ca. 800 Ar BC og 

varte til AD 100. Det var pollen fra Avene, Hordeum og 

Triticum. Fra AD 400 - 1000 var det mer korndyrking, mot 

slutten av perioden sees også Secale. Fra AD 1300 - 1500 var 

korndyrkingen mest intens. Ved Dokkfløy nord er det muligens 

også dyrket korn i dette århundret. Det er ingen klar nedgang 

efter svartedauen, men øket mengde halve Pinus og tilbakegang 

for skogen ca. AD 1500 - 1600 tyder på en nyrydning på den 

tiden. 

Man kan hele tiden gå ut fra at annen virksomhet har vært 

viktigere enn jordbruket, og at husdyrholdet har vært 

viktigere enn korndyrkingen. Det kan ikke avgjøres fra denne 

undersøkelsen om det har vært gårdsdrift eller seterdrift med 

korndyrking i området. Seterbruket kom inn en gang, men det 

siste gårdsbruket med fastboende mennesker, Tjyruverket, ble 

nedlagt i dette århundret. 

Jernvinne er vanskelig A påvise ved hjelp av 

pollenanalyse. Det ser ut til at maksima for halve Pinus, 

ofte sammen med en nedgang enten for Betula eller Pinus og en 

oppgang for Picea og Cyperaceae indikerer jernvinne. 

Det kan være en jernvinnefase innenfor tidsrommet 100 år 

BC - AD 500, en AD 500 - 1000 og en 1100 - 1400. 
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SU/'l/'IARY 

In response to the construction o1 the Dokk1ley dam and 

subsequent regulation o1 the Dokk1leyvatn vatercourse toa 

level ca 39 m higher than the original level (695 m>, 

extensive archaeological investigations vere carried out. In 

connection vith these investigations, palynological studies 

vere also undertaken, the r·esul ts o1 vhich are presented and 

discussed in this paper. 

A complete series o1 samples 1rom 5 bogs vere analysed; 

DR 372 Dokk1løy North <ca 710 m a.s.l. >, DR 373 Dokk1løy South 

(695,5 m a.s.l. >, DR 370 Liumholseter (ca 745 m a.s.l. >, DR 

371 Kittilbu (ca 820 m a.s.l. > and DR 379, a bog ca 2 km east 

o1 Østsinni (545 m a.s.l. >. Partial sample sequences 1rom 2 

additional locations have also been analysed; a bog near DR 63 

(710 m a.s.l. > and at DR 61/311A, by pit1all 1ences I, 11 and 

111 (725 111 a.s.l. ). Shorter· sequences vere also analysed 1rom 

samples taken 1rom the section cuts at stone age localities DR 

84, DR 85 and DR 169, 1rom charcoal pits DR 15 and 16, 1rom 

clearance cairn DR 312 at Liumholseter, and 1rom house-sites 

DR 122, DR 123, DR 124, DR 161 and DR 314. 

Samples vere prepared using standard procedures (Fægri & 

Iversen 1950, 1975). In preparing the bog sequences, 1 cm3 

samples were extracted. 2-3 Lycopodium capsules were added to 

each <Stockmarr 1972> to facilitate the subsequent calculation 

of pollen content/cm~ and average yearly pollen depost/1 cm~ 

The majority of samples were rich pollen. From each 

sample, at least 600 pollen grains from trees were counted, 

along with pollen from herbs, naturally occurring spores, 

artificially generated Lycopodium spores and other micro

organisms. In samples from the section cuttings, however, 

fewer pollen grains were counted. Charcoal particles were, in 

part, counted, in part estimated. Amounts of mineral residues 

were estimated. The results are compiled using a traditional 

diagram showing pollen procentages. Fora number of pollen 

types, diagrams showing pollen content per cm3 have 

additionally been compiled. 

37 radio-carbon samples have been analysed; 33 at the 

Laboratory 1or Radiological Dating in Trondheim, the remaining 

4 at the Tandemaccelerator Laboratory in Uppsala. The 
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resulting dates have been tabulated in 14c years BP, in 

calibrated years BC/AD and in calibrated years BP. For 14c 
dates older than 8100 BP, calibrations have been made by 

adding 1000 years to the 14c date. The calibrated BC/AD 

datings have been used in this text. Fora number of reasons, 

same of the dating results are considered unreliable. These 

are marked with a • in the tables, while in the text, a more 

probable date is suggested arrived at by interpolation, or 

through comparison with other pollendiagramstaken in 

proximity. Under analysis, attention was directed towards 

gathering information which would shed light on human presence 

in the Dokkfløy area, when animal husbandry and/or cultivation 

was practied, and when iron was produced. Additionally, 

analysis was able to provide a more general information about 

lang-term vegetatianal development and climatic change. 

Cereal pollen is used as an indicator of cereal 

cultivation. Pollen from Plantago is used as a reliable 

indicator of animal husbandry. Increases in various other 

herbs, aften coupled with increases in charcoal amounts and 

other changes in the pollen sequence, are used as probable or 

possible indications of early farming. The presence of 

charcoal dust in samples, sametimes occuring with silt, 

indicates human activity, such as hunting, befare the 

introduction of agriculture. The amount of loose "air-

bladders" from Pinus, or pollen grains which have lost ane of 

their "air-bladders" in procent of the total Pinus-pollen may 

be used as an indication of ferming and iron extraction. 

is because these activities hasten the decomposition of 

organic materials, which in turn raises pH values in bogs 

This 

<Rosenquist 1977, 1983, 1984, Rosenquist & Seip 1986). Pollen 

is best conserved in acidic environments <Dimbleby 1957, 

Havinga 1963, Fægri 1971). The number of incomplete Pinus 

will therefore increase as farming and/or iren production are 

intensified. 

The investigation showed that Hippophae, Betula nana, 

Salix, Juniperus and various other herbs spread quickly into 

the area as it became ice-free, ca 8000 BC <cal.). Species of 

Populus and the tree species Betula must have arrived shortly 

after, perhaps ca 7950 BC. 

BC, and Alnus ca 7100 BC. 

Pinus made its entrance ca 7800 
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Corylus was probably brought to the area by man soon 

after 8000 BC (cal.). Ulmus arrived ca 6600 BC, and Quercus 

ca 6200 BC. Tilia may have grown at Østsinni from 3400 to 

1800 BC, but not at Dokkfløyvatn. Corylus, Ulmus, Quercus and 

Tilia have never made up a large part of the Dokkfløy 

vegetaion. Picea may have come to Dokkfløy North as early as 

the year O, hut if sa, this must have been a small immigration 

from far afield. At this time, the large-scale Picea 

immigration would have only just reached the present day 

Swedish border on its way westward. The expansion of Picea 

took place later, ca AD 600. Its progress was made in stages, 

resulting in the dominant spruce forests of today. 

The climate reached its optimum befare 2200 BC, hut it 

was not until 700 BC that conditions had worsened to the 

extent that Corylus could no longer survive. It appears that 

the upper limit for Corylus dropped from 820 m a.sl. to 545 m 

a.s.l. during this period of time. This corresponds toa 

temperature fall of more than 2° (in the growing season} 

(Johannesen 1956). 

As regards precipitation, little more can be said than 

that it was appearantly dry from around 8000-7400 BC, and wet 

from 6800-4700 BC and from the time around 2700 BC. There 

also seems to have been large fluctuations in the water 

content of the bogs, though most of these fluctuations were 

probably of local character. 

Man must have followed the ice as it retreated. We have 

evidence of human presence at Dokkfløyvatn from about 8000 BC 

to 7700 BC, and again from 7100 BC to the present. Perhaps 

reindeer was hunted in the initial phase, while the people of 

later periods hunted moose. 

Ferming may have begun as early as 3400 BC (cal.>, hut 

certainly had commenced by ca 3000 BC. Ferming continued 

uninterupted to the present, although there is evidence of 

decreased activity from AD 250-600, 1050-1250 and 1600-1750. 

Limited cereal cultivation began around 800 BC and lasted 

until ca AD 150, evidenced by pollen of Avene, Hordeum and 

Triticum. More intensive cultivation took place from AD 400-

1000. Towards the end of this period Secale was also grown. 

Cereal cultivation was most intense between AD 1300-1550. 

There are occasional occurances of cereal pollen right up to 
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modern times. There is no marked fall after the Black Death, 

but there is same indication of increased activity around AD 

1600. 

There appears to have been three phases of iron 

production in the area: 100 BC - AD 550, AD 550-1050, and AD 

1150-1400. Pinus was used to fuel the furnaces in the first 

phase, Betula the last, while both were used in the middle 

phase. 

Farming has never been as important as other types of 

resource exploitation in the Dokkfløy. Of the farming 

practiced, pastural farming was more important than cereal 

cultivation. Whether farming was based on a permanent farm-

or transhumance economy can not be determined. 

All the sample sequences laken from excavation sections 

were roughly the same age, irregardles of whether they had 

been taken from stane localities, charcoal pits or house -

sites. Thus it appears that the age of the pollen sequence 

bears no relationship to that of the site in question, or its 

period of use, but rather has been determined by activity from 

ca AD 600 or later. In many cases, large amounts of cereal 

pollen are found in samples which post-date the Picea 

immigration. This applies to sequences from stane - age, 

clearance cairn and house sites. Amounts of pollen are so 

great, that it is difficult to conceive any other e xplanation 

that that cereal has been grown or stored at the sile . Many 

of these sites are found on level surfaces which aften face 

westward. Today they are used as meadow - and pasturel and, and 

would once have been well suited for small-scale cultivation. 

When this could have occurred is difficult to date accurately , 

although it must post-date the Picea immigration eround AD 

600. The clearance cairn at Liumholseter, however, lies so 

close the the samples bog that comparisons should be possible. 

From the cairn sequences two cultivation phases can be seen; 

ane befare the cairn was raised and ane after. Cereal 

cultivation presumably took place from AD 800 - 900 as well as a 

time from ca AD 1300. 



PLANTELISTE 

Abies edelgran 

Acer lønn 

Alnus or 

Amphitrema encellet dyr 

Andrameda hvitlyng 

Angelica archangelica kvann 

Apiaceae skjermplantefamilien 

Arcella encellet dyr 

Artemisia burot, malurt 

Assulina encellet dyr 

Avena havre 

Betula treformet bjerk 

Betula nana dvergbjerk 

Botrvchium marinøkkel 

Botrvococcus alge 
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Brassicaceae korsblomstfamilien 

Calla myrkongle 

Calluna røsslyng 

Caltha bekkeblom 

Campanula blåklokke 

Carex starr 

Carpinus agnbøk 

Caryophyllaceae nellikfamilien 

Centaurea jacea knoppurt 

Ceratophvllum hornblad 

Cerealia korn 

Chamaenerion geiterams 

Chenopodiaceae meldefamilien 

Chrvsanthemum prestekrave 

Cirsium tistel 

Comarum myrhatt 

Cornus skrubbær 

Corvlus hassel 

Cyperaceae halvgressfamilien 

Drosera soldugg 

Drvopteris bregner 

Empetrum krekling 

Epilobium melke, 

Eguisetum snelle, 

Ericales lyng 

Eriophorum myrull 

geiterams 

kjerringrokk 

Fabaceae erteblomstfamilien 

Fagus bøk 

Filipendula mjødurt 

Fraxinus ask 

Galium maure 

Gentiana campestris bakkesøte 

Geranium storkenebb 

Geum humleblomst 

Gymnocarpium fugletelg 

Hedera eføy 

Helotium sopp 

Hippophae tindved 

Hippuris hesterumpe 

Hordeum bygg 

Humulus humle 

Hvpericum perikum 

Ilex kristtorn 

Isoetes brasmegress 

Juglans valnøtt 

Juniperus ener 

Koenigia dvergsyre 

Lactuca alpina turt 

Liguliflorae kurvplantefamilien 

Linnaea linnea 

Lonicera vivendel, leddved 

Lotus tiriltunge 

Lycopodium annotinum stri kråke

fot 

Lycopodium clavatum myk kråke

fot 

Lycopodium selago lusegress 



Lvsimachia fredløs, gulldusk 

Macrobiotus encellet dyr 

Melampvrum marimjelle 

Menyanthes bukkeblad 

Montia kildeurt 

Mvrica pors 
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Rubus chamaemorus multe 

Rumex syre 

Salix vier 

Salix caprea selje 

Saxifraga oppositifolia rød

sildre 

Mvriophyllum alterniflorum tusen-Saussurea fjelltistel 

blad Scheuchzeria sivblom 

Mvriophyllum spicatum akstusen- Seirpus sivaks 

blad Seirpus caespitosus bjønnskjegg 

Nuphar gul nøkkerose Seirpus hudsonianus sveltull 

Nymphaeaceae nøkkerosefamilien Scrophulariaceae maskeblomstfam. 

Oxalis gjøkesyre Secale rug 

Parnassia jåblom Selaginella dvergjamne 

Pediastrum alge Sorbus aucuparia rogn 

Pedicularis myrklegg Sparganium piggknopp 

Picea gran Sphagnum torvmose ' 

Pinus furu Stachys svinerot 

Pinguicula tettegress Thalictrum frøstjerne 

Plantago lanceolata smalkjempe Tilia lind 

Plantago major groblad Trientalis skogstjerne 

Plantago media dunkjempe Trifolium kløver 

Poaceae gressfamilien Triticum hvete 

Polygonum bistarta stor armrot Trollius ballblom 

Polygonum convolvulus vindel- Tubuliflorae kurvplantefamilien 

slirekne Tvpha latifolia bred dunkjevle 

Polygonum viviparum harerug Ulmus alm 

Polypodiaceae sisselrotfamilien Urtica brennenesle 

Polypodium sisselrot Vaccinium myrtillus blåbær 

Populus osp Vaccinium uliginosum blokkebær 

Potamageton tjønnaks Valeriana vendelrot 

Potentilla mure, myrhatt 

Prunus hegg 

Pteridium einstape 

Quercus ek 

Ranunculus soleie 

Rhamnus frangula trollhegg 

Rhinanthus engkall 

Rhizopodae encellede dyr 

Rosaceae rosefamilien 

Viburnum k r ossved 

Viscum album misteltei n 
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