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Forord 
Med dette bind av Varia publiseres primært resultatene av den pollenanalytiske 
undersøkelsen på Rødsmoen, Åmot i Hedmark. Undersøkelsen er en del av 
Rødsmoprosj ektet - Arkeologiske undersøkelser på Rødsmoen. Prosjektet har sin 
bakgrunn i flyttingen av kavaleriet fra Gardermoen til Amot. 

Tilsammen er det analysert prøveserier fra 5 myrer og 7 jordprofiler på 
Rødsmoen. Fire av myrseriene dekker størstedelen av tidsrommet fra siste 
istids slutt og frem til i dag. Analyseresultatene er belagt med 23 14C
dateringer utført ved Laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim. 

For å sette resultatene fra den pollenanalytiske undersøkelsen inn i en 
større sammenheng, er det også tatt med resultater fra andre undersøkelser i 
Hedmark og nærliggende områder i Oppland. Det er tatt med resultater fra fire 
pollenlokaliteter i Tolga og Os, en i Øvre Rendal, en i Dovre, to i Ringebu, 
en i Elverum og en i Løten. Disse analysene er belagt med 33 14 C-dateringer. 
Det er også tatt med resultater fra en undersøkelse i Engerdal (Sørensen 
1979). 

Det er laget sammenstillinger over plantenes innvandring, vegetasjonsut
viklingen, klimautviklingen og bosetningen - jegere og fangstfolk, husdyrhold 
og dyrking. 

Bakerst er det satt opp en alfabetisk liste over latinske og norske 
plantenavn nevnt i teksten og pollendiagrammene og en liste over planter som 
har vokst i området og som kan ha vært brukt til mat, medisiner eller andre 
formål. 

Oslo, 31/8-96. 

Helge Irgens Høeg 



' 



Innholdsfortegnelse 
1. Generell del 
1.1 . Innledning 
1. 2. Feltarbeid 
1 . 3. Laboratoriearbeid 
1.3.1 . Preparering 
1.3 . 2. Analyser 
1 . 3.3. Diagramtegning 
1 . 3.4. Dateringer 
1.3.5. Tilveksthastighet 
1.4. Pollenproduksjon og spredning 
1.5. Menneskelig aktivitet 
1.5.1. Jegerbosetning 
1.5.2. Husdyrhold 
1. 5 . 3. Dyrking 
1.5.4. "Halve Pinus" 
1.6. Klimatiske forhold 
2 . Rødsmoen, Amot i Hedmark 
2.1. Beliggenhet og vegetasjon 
2. 2. Feltarbeid 
2.2.1. Persmyrkoia i Amot, PN318875 
2.2.2. Ulvehammeren i Amot, PN290829 
2.2.3. Dulpmoen i Amot, PN304839 
2.2.4. Ottersmyra i Amot, PN316851 
2.2.5. Kilde i Amot, PN288819 
2.2.6. Andre lokaliteter 
2.3. Dateringsresultater 
2.4 . Analyseresultater 
2.4.1. Persmyrkoia i Amot, 304 m o.h. 
2.4.2. Ulvehammeren i Amot, 292 m o.h. 
2.4.3. Dulpmoen i Amot, 273 m o.h. 
2.4.4. Ottersmyra i Amot, 273 m o.h. 
2.4.5. Kilde i Amot, 225 m o.h. 
2.4.6. Jordprofiler på Rødsmoen, Amot 
2.4.7. R 576, Jordprofil 1, Amot 
2 . 4.8. R 576, Jordprofil 2, Amot 
2.4.9. R 576, Jordprofil 3, Amot 
2.4.10. R 576, Sjakt 1, Amot 
2.4.11. R 576, Sjakt 5, Amot 
2.4.12. R 576, Sjakt 6, Amot 
2.4.13. R 576, Sjakt 16, terrasse L, Amot 
2 . 5. Konklusjon 
2.5.1. Vegetasjonsutviklingen 
2.5.2. Klimautviklingen 
2.5.3. De første menneskene på Rødsmoen - Jegere og fangstfolk 
2.5.4. Husdyrhold 
2.5.5. Korndyrking 
3. Tolga og Øvre Rendal i Hedmark 
3.1. Innledning 
3.2. Beliggenhet og vegetasjon 
3.3. Feltarbeid 
3 . 3.1. Kåsmyra i Tolga, PQ256105 
3 . 3.2 . Myr ved Lensmannsvollen, Trangdalen i Tolga, PQ235095 
3.3.3. Bånntjern, Vingelen i Tolga, NQ974233 
3.3.4. Myr ved Stortallsjøen i Tolga, PQ013228 
3.3.5. Myr ved Lille Sølensjøen i Øvre Rendal, PP327808 

s. 5 
s. 5 
s. 5 
s. 7 
s. 7 
s. 7 
s. 8 
s. 9 
s. 10 
s. 10 
s. 11 
s. 11 
s. 12 
s. 12 
s. 12 
s. 13 
s. 15 
s. 15 
s. 15 
s. 15 
s. 15 
s. 15 
s. 18 
s. 18 
s. 18 
s. 18 
s. 19 
s. 19 
s. 25 
s. 30 
s. 35 
s. 40 
s. 42 
s. 44 
s. 46 
s. 46 
s. 49 
s. 49 
s. 49 
s. 53 
s. 54 
s. 54 
s. 54 
s. 55 
s. 5 7 
s. 5 7 
s. 59 
s. 59 
s . 59 
s . 59 
s . 59 
s. 59 
s. 59 
s. 62 
s. 62 

1 



3. 4. 
3.5. 
3. 5 .1. 

3. 5. 2 . 

3 . 5. 3. 

3. 5. 4. 

3. 5. 5. 

3. 6 . 
3. 6 .1. 
3. 6. 2. 
3. 6. 3. 
3. 6. 4. 
4. 
4 .1. 
4. 2. 
4 . 3. 

4 . 4. 
4. 5. 

4. 6. 
4. 7. 
5. 
6. 
6 .1. 
6. 2. 
6. 3. 
6 . 3 .1. 
6. 3. 2. 
6. 4. 
6 . 5. 
6. 5 .1. 
6 . 5. 2. 
6. 6. 
6. 6 .1. 
6. 6. 2. 
6. 6. 3. 
6. 6. 4 . 
7. 
7 .1. 
7. 2. 
7. 3. 

7. 4. 
7. 5. 

8 . 
8 .1. 
8. 2. 
8. 3. 

2 

Dateringsresultater 
Analyseresultater 
Kåsmyra i Tolga, 925 m o.h. 
Bosetning 
Myr ved Lensmannsvollen, Trangdalen i Tolga, 768 m o.h. 
Bosetning 
Bånntjern, Vingelen i Tolga, 709 m o.h. 
Bosetning 
Myr ved Stortallsjøen i Tolga, 665 m o.h. 
Bosetning 
Myr ved Lille Sølensjøen i Øvre Rendal, 705 m o.h. 
Bosetning 
Konklusjon 
Vegetasjons- og klimautviklingen 
De første menneskene i Tolga og Øvre Rendal 
Jordbruk 
Arkeologiske funn 
Grimsdalen, Dovre i Oppland 
Innledning 
Beliggenhet og vegetasjon 
Feltarbeid 
Tverrlisætri, Grimsdalen i Dovre, NP363837 
Dateringsresultater 
Analyseresultater 
Tverrlisætri, 935 m o.h. 
Bosetning 
Konklusjon 
Elvdal, Engerdal i Oppland 
Hirkjølen, Ringebu i Oppland 
Innledning 
Beliggenhet og vegetasjon 
Feltarbeid 
Myr ved Hirsjøen i Ringebu, NP862428 
Myr ved Skjerdingfjell i Ringebu, NP835425 
Dateringsresultater 
Analyseresultater 
Myr ved Hirsjøen i Ringebu, 729 m o.h. 
Myr ved Skjerdingfjell i Ringebu, 784 m o.h. 
Konklusjon 
Vegetasjonsutviklingen 
Klimautviklingen 
De første menneskene ved Hirkjølen 
Husdyrhold og korndyrking 
Svevollen, Elverum i Hedmark 
Innledning 
Beliggenhet og vegetasjon 
Feltarbeid 
Hellemundsmyra i Elverum, PN409432 
Dateringsresultater 
Analyseresultater 
Hellemundsmyra i Elverum, 190 m o.h. 
Engelaug, Løten i Hedmark 
Innledning 
Beliggenhet og vegetasjon 
Feltarbeid 
Myr ved Engelaug i Løten, PN249423 

s . 62 
s. 63 
s. 63 
s. 6 7 
s. 68 
s. 69 
s. 69 
s. 75 
s. 78 
s. 79 
s. 79 
s. 83 
s. 84 
s. 84 
s. 84 
s. 86 
s . 86 
s. 89 
s. 89 
s. 89 
s. 89 
s. 89 
s. 89 
s. 89 
s. 89 
s. 93 
s. 95 
s. 97 
s. 99 
s. 99 
s. 99 
s. 99 
s. 99 
s .101 
s.101 
s.102 
s.102 
s.109 
s .114 
s .114 
s .114 
s .115 
s .115 
s .117 
s .117 
s .117 
s .117 
s .117 
s . 118 
s .118 
s .118 
s.125 
s.125 
s.125 
s.125 
s.125 



8. 4. 
8.5. 
8. 5 .1. 
8. 5. 2. 
9. 
9 .1. 
9. 2. 
9. 3. 
9.4. 
9. 5. 
9. 6. 
10. 

11. 
12. 
13 

Dateringsresultater 
Analyseresultater 
Engelaug i Løten, 183,7 m o.h. 
Enga, Grøft 3, 1 og 6 
En sammenstilling av resultatene fra undersøkelsesområdet 
Plantenes innvandring 
Vegetasjonsutviklingen 
Klimautviklingen 
Bosetning - jegere og fangstfolk 
Husdyrhold 
Dyrking 
Liste over latinske (Lid 1979) og norske plantenavn nevnt 
i teksten 
Planter som kan ha vært ansett som nytteplanter 
Summmary 
Litteratur 

s.126 
s.126 
s.126 
s.131 
s.135 
s.135 
s.137 
s.140 
s.142 
s.142 
s.144 

s.147 
s.151 
s.155 
s.157 

3 



4 



1. Generell del 

1.1. Innledning 
En pollenanalytisk undersøkelse gir opplysninger om plantenes innvandring, 
vegetasjonsutviklingen, klimahistorien, bosetningshistorien, husdyrholdet og 
korndyrkingen i et område. Metoden er basert på at pollenkornene produseres 
i store mengder, de spres lett, og de faller ned mer eller mindre jevnt. De 
oppbevares og kan kjennes igjen (f.eks. Fægri & Iversen 1975, 1989, Beug 1961, 
Erdtman & al. 1961, Moe 1974, Reille 1992, 1995). Metoden har en begrensning 
i at pollenkorn fra nærstående arter ikke, eller vanskelig, kan skilles fra 
hverandre. En annen begrensning er fjerntransport. Pollenkorn fra 
vindbestøvede arter kan i store mengder sprees over store avstander, men også 
enkeltpollenkorn fra de insektbestøvede artene kan i spesielle tilfeller 
fraktes langt med mennesker eller dyr eller med vind. 

De siste årene har det vært drevet arkeologiske undersøkelser på 
Rødsmoen, Amot kommune i Hedmark. Pollenanalytiske undersøkelser er blitt 
utført som en del av den arkeologiske undersøkelsen. Det er analysert prøver 
både fra myrer og jordprofiler. 

Jeg har tidligere utført pollenanalytiske undersøkelser i Tolga (for 
Bygdebokkommiteen, Tolga kommune), Øvre Rendal (for Universitetets Oldsaksam
ling), Grimsdalen i Dovre (for Universitetets Oldsaksamling), Hirkjølen i 

· Ringebu ( for Norsk Inst i tutt for Skogforskning), Hellemundsmyra i Elverum ( for 
Universitetets Oldsaksamling) og på Engel aug i Løten ( for Universitetets 
Oldsaksamling). Enkelte av disse undersøkelsene (Grimsdalen og Hirkjølen) er 
publisert tidligere (Høeg 1994 a,b, Gunnarsdottir & Høeg 1996). Resultatene 
fra alle undersøkelsene taes imidlertid med her for å sette resultatene fra 
Rødsmoen inn i en større sammenheng (fig. 1). 

1.2. Feltarbeid 
Under feltarbeidet som ligger til grunn for denne avhandlingen, er det samlet 
inn prøveserier fra myrer, tjern og jordprofiler. På alle de undersøkte 
myrene er det prøveboret med et hillerbor for å finne det dypeste stedet på 
myren hvor man vanligvis finner den mest fullstendige prøveserien. Her er 
gjerne de eldste sedimentene som kan mangle på grunnere partier i myren. 
Tilveksthastigheten har normalt vært størst, noe som gir mulighet for bedre 
oppløsning i pollendiagrammene. På tilsvarende måte er det prøveboret rundt 
det ene tjernet, Bånntjern, Vingelen i Tolga. Fra dette stedet på myrene og 
i tjernet er det vanligvis med russerbor samlet inn en fullstendig prøveserie 
fra toppen av myren (sjøsedimentet) og ned til bunnen. Bunnen er det nivået 
hvor det blir umulig å få boret dypere ned. Her er det ofte fjell, sten eller 
ugjennomtrengelig sand. Ved Stortallsjøen i Tolga ble prøveserien skåret ut 
fra et opprenset profil i en fersk grøftekant. I serien fra Skjerdingfjell 
er de nederste 20 cm av serien innsamlet med hillerbor, da sedimentene var så 
kompakte at det var umulig å få russerboret ned. 

Russerboret har en lengde på 75 cm og en diameter på 7,5 cm. Prøvene 
er pakket i plast, lagt i takrenner og fraktet til laboratoriet for videre 
behandling. 

Prøver fra jordprofiler er delvis innsamlet av meg og delvis av 
arkeologer. Her er et jordprofil renset opp med horisontale bevegelser 
ovenfra og ned. Så er prøver innsamlet ved å stikke plastrør inn i profilet 
nedenfra og opp. Avstanden mellom prøvene varierer. Denne metoden minsker 
faren for forurensning av dryss ovenfra under arbeidet. 
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Kartdata fra Dokumentasjonsprosjektet 

Fig. 1: Kart over undersøkelsesområdet. 1. Bånntjern, 2. Stortallsjøen, 3. 
Lensmannsvollen, 4. Kåsmyra, 5. Lille Sølensjøen, 6. Persmyrkoya, 7. 
Ottersmyra, 8. Dulpmoen, 9. Ulvehammeren, 10. Kilde, 11. Engelaug, 12. 
Hellemundsmyra, 13. Grimsdalen, 14. Skjerdingfjell, 15. Hirsjøen. 
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1.3. Laboratoriearbeid 
1.3.1 . Preparering 
Prøvene er preparert efter standardmetodene (Fægri & Iversen 1950, 1975, Høeg 
1979). Prepareringen bestod kort i fjerning av humussyrer ved hjelp av 10% 
kalilut (KOH), fjerning av grovt materiale ved hjelp av siling gjennom 250 µ 
nylonduk og fjerning av cellulose med en blanding av eddiksyreanhydrid 
((CH3C)20) og konsentrert svovelsyre (H2SO.). Noen sterkt sandholdige 
myrprøver er varmet opp med konsentrert flussyre (HF) i vannbad for å fjerne 
sand, og en del kalkgytjeprøver fra Bånntjern i Vingelen er behandlet med 5% 
saltsyre (HCl) for å løse opp kalken. Fra prøveseriene fra myrer og tjern er 
det tatt ut prøver på 1 cm3 med fra 1 til vanligvis 10 cm vertikal avstand. 
Dette gjelder ikke alle lokalitetene på Tolga. 

Til disse prøvene er det før preparering satt Lycopodium-tabletter 
( Stockmarr 1972). Dette er tabletter som hver inneholder sporer av Lycopodium 
clavatum. Til prøvene fra Lensmannsvollen og Lille Sølensjøen er det brukt 
4 tabletter som hver inneholdt 11300±400 sporer, til de fra Grimsdalen, 
Hirsjøen, Skjerdingfjell, Persmyrkoia, Kilde og Engelaug er det brukt 2 
tabletter som hver inneholdt 12077±374 sporer og til de fra Ottersmyra 2 
tabletter som hver inneholdt 12542±414 sporer. Til prøvene fra Ulvehammeren, 
Dulpmoen og Hellemundsmyra er det brukt 2 tabletter som enten inneholdt 12077 
eller 12542 sporer. Ved at det er brukt 4 eller 2 tabletter, blir standardav
viket mindre. Det tilsatte antall sporer blir henholdsvis 33900±231, 
24154±264 og 25084±293. Dette gir mulighet til å regne ut polleninnhold/cm3 

prøve og i siste omgang influx = gjennomsnittlig årlig pollennedfall/cm2 

overflate (pollen/cm2 år). 
Prøvene fra jordprofilene og de resterende fra Tolga er preparert på 

samme måte, men det er ikke tatt ut nøyaktig 1 cm3 prøve og det er ikke brukt 
Lycopodium-tabletter. Jordprofilprøvene var alle svært sandholdige og burde 
vært behandlet med HF. Dette er ikke gjort. Analyseresultatene herfra er i 
alle tilfeller usikre (se 2.4.6. og 8.5.2. ), og prøvene er fulle av 
kullpartikler som ikke lar seg løse. Jeg har istedenfor HF-behandling 
foretatt en forsiktig dekantering efter behandlingen med KOH for å bli kvitt 
mesteparten av sanden. Under analysen er prøven fortynnet slik at pollenkorn 
ikke ble dekket av silt eller kullpartikler. 

1. 3. 2. Analyser 
I hver prøve fra myrer og tjern er det under mikroskop med normalt 300 gangers 
forstørrelse vanligvis identifisert og opptalt minst 650 pollenkorn, ofte 
langt flere. Ved problematiske pollenkorn er det brukt opp til 1500 gangers 
forstørrelse. I tillegg er det opptalt sporer fra Sphagnum, diverse typer 
karsporeplanter, noen typer alger og noen andre mikroorganismer. Det er 
opptalt tilsatte Lycopodium-sporer. I en del av prøveseriene er det også talt 
kullpartikler, i andre er det bare angitt om det er meget kullstøv (3), noe 
kullstøv (2) eller spor av kullstøv (1). Det er på samme måte oppgitt om det 
er silt i prøvene. 

I prøvene fra jordprofilene er det vanligvis talt et mindre antall 
pollen og andre mikroorganismer. Dette ble gjort fordi prøvene ofte var 
pollenfattige, og pollenkornene var svært korrodert. Korrosjonen er ofte 
selektiv. Pollentyper som Juniperus og Populus blir helt borte, mens sporer 
av Dryopteris og Lycopodium forblir hele. Pollenkorn fra f.eks. Alnus og 
Tilia er gjenkjennelige selvom det bare er "spøkelsene" igjen av dem, mens 
mange andre pollentyper blir fullstendig ugjenkjennelige selv med bare litt 
korrosjon. Prøvene hadde gjerne et stort antall gjenstander som godt kan ha 
vært deler av pollenkorn, men som var totalt ugjenkjennelige. Den statistiske 
usikkerheten blir i alle fall så stor at det ikke hjelper å telle et stort 
antall pollenkorn. 
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1.3.3. Diagramtegning 
Resultatene fra analysene er oppstilt i pollendiagram av flere typer. Det er 
et prosentdiagram for hver lokalitet . Her er mengden av alle typer pollen, 
sporer o.a. i hvert nivå oppgitt i prosent av ~P hvor ~Per summen av pollen 
fra alle terrestriske planter, dvs. av planter som vokser på land. Det kan 
ikke bli mer enn 100% av en enkelt pollentype, men av andre taxa, særlig 
Sphagnum, Dryopteris, algene Pediastrum og Botryococcus og kullstøv kan det 
bli mer da også de er regnet i prosent av ~P, ikke i prosent av ~P+ 
vedkommende taxon . 100% og 1000% kullstøv betyr f.eks. at det er henholdsvis 
like mange og 10 ganger så mange kullstøvpartikler som det er pollenkorn. I 
denne diagramtypen er mengdene relative. Om mengden av en pollentype øker fra 
et nivå til det neste , kan det enten skyldes at planten er blitt mer vanlig 
eller at en eller flere andre planter er blitt mindre vanlig. Mengden av sand 
og silt er ikke oppgitt i prosent, men efter følgende skala: 0 betyr at det 
ikke var sand eller silt i prøven, 1 betyr meget små mengder, 2 betyr noe, 3 
betyr meget og 4 betyr at prøven er behandlet med HF. 

Kurvene som fremkommer i diagrammene, er tegnet mørke. Prosentskalaen 
nederst på diagrammet tilhører den mørke kurven. Noen pollentyper forekommer 
bare i meget små mengder, eller de forekommer i meget små mengder gjennom 
deler av diagrammet. Det er tegnet kurver i 10 gangers målestokk utenpå den 
mørke kurven. Innenfor disse kurvene er det horisontale streker som angir de 
analyserte nivåene. Skalaen for disse kurvene blir tiendeparten av det som 
står oppført. Til venstre i diagrammene er det en dybdeskala i cm under 
overflaten. Det er også en kronologisk skala i ukalibrerte år BP ( Be fore 
Present= før AD 1950). Denne skalaen er brukt som primærskala selvom den er 
noe usikker i diagram hvor tidsangivelsene ikke bygger direkte på 14C
dateringer. 

Diagrammene fra myrer og tjern er vanligvis delt i to da de inneholder 
mange taxa og er plasskrevende. Diagrammene fra jordprofilene har færre taxa. 
De blir derfor mindre, og de behøver ikke å deles. Til høyre i diagrammene 
er det en kurve som viser mengden av trepollen, og det er oppgitt hvor mange 
pollenkorn som er opptalt i hvert nivå. Det er også angitt sonegrenser og 
sonebetegnelser. Alle 14C-dateringene er innskrevet til venstre i diagrammene 
enten de er riktige og er benyttet som grunnlag for den kronologiske skalaen 
eller opplagt gale og er forkastet. 

Det er også tegnet et influxdiagram for hver av lokalitetene hvor det 
er brukt Lycopodium-sporer. Her er bare de viktigste pollentypene tatt med. 
Dette er diagram som angir gjennomsnittlig årlig pollennedfall/cm2

• For at 
disse tallene skal være pålitelige, må det ha vært tilnærmet konstant 
tilveksthastighet mellom daterte nivåer. Dette har ikke vært tilfelle. Et 
maksimum eller minimum i et enkelt nivå kan skyldes mindre eller større 
tilveksthastighet på sedimentet på det tidspunktet. Det kan også skyldes at 
den uttatte prøven var litt for stor eller litt for liten, eller at det 
tilfeldigvis er kommet med mindre eller mer materiale som ikke inneholdt 
pollen som f.eks. trerester . I denne diagramtypen er mengdene absolutte. 
Hvis mengden av en pollentype øker fra et nivå til det neste (når vi ser bort 
fra feilkildene som er nevnt ovenfor), har planten blitt mer vanlig. 

lnflux er et godt tall for om en plante har vokst i et område eller ikke 
og i hvilke mengder. Her må man også ha i tankene at de forskjellige plantene 
har forskjellig pollenproduksj on og spredningsevne. Influx av Betula og Picea 
må opp i ca. 300 for å kunne si at trærne har vokst i området, mens 
tilsvarende tall for f.eks. Pinus er 500 på grunn av større pollenproduksjon 
og bedre spredningsevne . 

Også i disse diagrammene er det to skalaer til venstre, en dybdeskala 
i cm og en kronologisk skala, men her er den kronologiske skalaen i kalibrerte 
år BP (=før AD 1950). Dette er gjort for at det skal bli tilnærmet riktig 
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antall år for beregningen av influx. 
ukalibrerte 14 C-dateringene innskrevet. 

1.3.4. Dateringer 

Også i disse diagrammene er de 

Mange prøver er 14 C-datert. De fleste dateringene er utført ved Laboratoriet 
for Radiologisk datering i trondheim ( T-). Noen er utført ved B-analytic Inc. 
i Miami, Florida (B-). Prøver til datering er tatt ut fra de samme 
prøveseriene som prøvene til den pollenanalytiske undersøkelsen. Det er 
vanligvis sendt 5 cm av prøveserien. Dateringsresultatet er oppgitt med 
henholdsvis T-nr eller B-nr, dybde under overflaten og ukalibrerte år BP. 
Dateringsresultatene er også oppgitt i kalibrerte år BC/AD og kalibrerte år 
BP (Stuiver & Reimer 1993). Kalibrerte år BP er oppgitt som en middelverdi 
uten standardavvik. 

Det er mange feilkilder ved da te ring av prøver fra myrer og tj em. 
Disse feilkildene har man efter beste evne forsøkt å unngå. 

Hardvannseffekten ( Danner & al. 1971): Hvis det er kalk ( CaCO3 ) i 
fjellet eller i løsmassene bassenget ligger i, løses denne i vannet og bringes 
ut i tjernet. Vi får hardt vann. Det dannes CO2 fra stenen som i motsetning 
til CO2 fra luften, ikke inneholder 14 C-isotopen. Planter som lever i vannet, 
særlig alger, tar opp CO2 fra vannet. De får lavere innhold av 14C enn om de 
hadde tatt opp CO2 som kom fra luften. Prøver som inneholder organisk 
materiale som er laget ved at planter har assimilert CO2 som stammer fra kalk, 
inneholder for lite 14C. Ved datering av en slik prøve får vi at prøven er 
eldre enn den egentlig er. Feilen kan være flere tusen år. Prøveserien fra 
Bånntjern i Vingelen inneholdt kalkgytje. Den er derfor ikke datert. Også 
vanlig gytje kan av denne grunn være uegnet for datering. Det vil særlig 
gjelde bunnprøven. Noen dateringsresultater er opplagt for gamle. Oppløst 
kalk i vannet kan her være årsaken. 

Resedimentasjon: Rundt en myr eller et tjern har det gjennom kanskje 
flere tusen år bygget seg opp et lag av organisk materiale, et jordsmonn. 
Efter en skogbrann eller efter at jordbearbeiding begynte, mistet jorden det 
rotsystemet som holdt den på plass. Jorden kan, særlig under flom, sige ned 
på myrer eller ut i tjern. Bekker kan også erodere i eldre organiske 
avsetninger og bringe materiale med seg ut i nedenforliggende tjern. Dette 
materialet som kan være flere tusen år gammelt, blander seg med det materialet 
som naturlig skulle forekommet. En datering av en slik prøve vil også bli for 
gammel. 

Røtter: Røtter vokser ned i torven eller sedimentet. Røtter av 
Ericaceae vokser kanskje bare noen cm ned i torven, røtter fra Ru bus 
chamaemorus kanskje 20 cm ned og røtter fra Cyperaceae kanskje 40 cm ned (Rapp 
1993). Røtter fra busker og trær kan også vokse dypt, særlig i tørre tider 
med lav grunnvannstand. Friske røtter kan fjernes før prøven sendes til 
datering, men døde røtter sees ikke og går med i prøven. Dette gir for unge 
dateringer. 

Omroting: Hvis det har vært gravd eller på annen måte rotet rundt i 
torven på en myr, f.eks. under leting efter jernmalm, vil en datering gi gal 
alder, for ung eller for gammel, avhengig av hva slags materiale man får mest 
av. Dette kan av og til sees i felt og kan også av og til avsløres i 
pollendiagrammene ved at pollenkurvene har et usannsynlig forløp. Ved at 
prøveseriene normalt samles inn på det dypeste (og bløteste) stedet på myren, 
er omroting sjelden noe problem. 

Forurensning: Denne kan slå begge veier, men på laboratoriet er man 
nøye med å fjerne mulige forurensninger. Størst fare for forurensning er det 
under innsamling av prøver. Boret skyves ned gjennom ungt materiale til 
gammelt. Hvis noe materiale følger med boret ned, kan det komme inn i boret 
når det åpnes for innsamling av prøve. Dette materialet kan ikke all tid 
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sjeldnes fra det materialet som skulle kommet inn i boret. Dette vil kunne 
gi en feil i analyseresultatet ved at pollentyper tilsynelatende begynner å 
forekomme for tidlig, og det vil kunne føre til for unge dateringsresultater. 

Manglende sedimenter: Sedimenter fra et tidsrom kan mangle. Dette kan 
ha naturlige årsaker eller være forårsaket av mennesker. Under tørkeperioder 
kan tilveksten av sedimentet stoppe opp, og det kan skje en erosjon i 
tidligere sedimenter. Når det igjen blir fuktigere forhold, begynner ny 
tilvekst. Hvis man har et myrprofil tilgjengelig, vil dette kunne sees som 
en brå overgang fra mørke til lyse sedimenter. Dette kalles en rekurensyte 
(Granlund 1932). Rekurensyter er vanskelig å se i prøveserier innsamlet med 
russerbor. Torvtekt i tidligere tider kan også være årsak til at deler av 
sedimentet mangler . 

I denne undersøkelsen kan det være eksempler på de fleste typer 
feilkilder. I Bånntjern i Tolga er det kalkgytje. Denne serien er ikke 
forsøkt datert. Kalk er sannsynligvis årsaken til for gamle dateringer fra 
serien fra Hirsjøen i Hjerkin og bunnprøven fra Dulpmoen på Rødsmoen. Fare 
for innhold av kalk er årsaken til at bunnen av serien fra Engelaug i Løten 
ikke er datert. 

Resedimentasjon kan ha forekommet i flere diagram. Det sees lettest i 
influxdiagrammene. Hvis det i noen nivåer efterhverandre er spesielt høye 
verdier for mange pollentyper, og både for trær og urter, er det stor fare for 
at det har forekommet resedimentasj on av pollenkorn. Forekomst av silt 
samtidig styrker antagelsen. Slike maksima kan imidlertid også være 
forårsaket av varierende tilveksthastighet mellom to daterte nivåer. 

Røtter vokser alltid ned i eldre sedimenter. Større røtter kan fjernes, 
særlig hvis de fremdeles er friske. Ofte er dette umulig, og det kan være 
årsaken til for unge dateringer bl.a. i bunnen av serien fra Ulvehammeren. 
Forurensning kan her være like sannsynlig. Hvis meget materiale fra 
høyereliggende nivåer har fulgt med boret ned og kommet inn i boret under 
prøvetagningen, vil prøven bli for ung. Slike forurensninger kan ofte sees 
og fjernes, men hvis de har samme farve og konsistens som selve prøven, er det 
umulig. 

Det er i denne undersøkelsen ikke sett spor efter omroting i sedimen
tene, men det er manglende sedimenter ved Persmyrkoya på Rødsmoen, kanskje 
også ved Stortallsjøen i Tolga. Sannsynligvis er torvtekt årsaken begge disse 
steder. 

1.3.5. Tilveksthastighet 
Fra 14 C-dateringer og overførte dateringer utfører dataprogrammet (Tilia) en 
rettlinjet interpolasjon mellom de daterte nivåene. Hvert nivå får en alder 
i ukalibrerte år BP i prosentdiagrammene og i kalibrerte år BP i influxdia
grammene. Man må ha det klart for seg at en 14 C-datering har en usikkerhet 
på ca. 100 år til hver side. En overført datering har en noe større 
usikkerhet, og aldre man kan lese ut av diagrammene mellom dateringene har en 
enda større usikkerhet da disse er basert på konstant tilvekst av sedimentet 
mellom dateringene, noe som ikke har vært tilfelle. 

En forandring i pollendiagrammet skjer gjerne ikke ved et nivå, men 
mellom to nivåer, eller den begynner forsiktig mellom to nivåer for å øke på 
mellom de to neste. Dette fører til litt forskjellige tidsangivelser gjennom 
teksten. Av og til er det brukt alderen på nivået over eller under, av og til 
en alder midt i mellom. Her har jeg ikke vært konsekvent, da det omtales 
resultater fra 8 adskilte undersøkelser. Forskjellen i tidsangivelser på 
samme hendelsen skulle likevel holde seg innenfor feilmarginen. 

1.4. Pollenproduksjon og spredning 
Plantene har forskjellig pollenproduksjon og pollenkornene har forskjellig 
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spredningsevne. Disse to forholdene henger sammen. De viktigste metodene for 
pollenspredning er ved hjelp av vind og insekter. Vindbestøvede planter 
slipper pollenkornene ut i luften på lykke og fromme. Bare et mikroskopisk 
antall når målet - arret i en hunblomst av samme art. Resten faller før eller 
siden ned på bakken, bla. på myrer og tjern. Pollenproduksjonen er derfor 
meget stor, særlig hos Pinus (Koski 1970). De insektbestøvede plantene har 
spesialisert seg på å frakte pollenkornene med insekter som flyr fra blomst 
til blomst, ofte til blomster av samme art. Dette er en ganske sikker metode. 
Pollenproduksjonen er liten. Meget av disse pollenkornene bringes også med 
insektene til deres bolig, f.eks. bikuben, som mat til larvene. Noen planter 
benytter seg mer eller mindre av begge metoder, f.eks. Salix. 

Ikke bare pollenproduksjonen er forskjellig fra plante til plante. De 
har også forskjellig mulighet til å få pollenkornene inn i luftstrømmer som 
kan bringe dem langt av gårde. De høyeste plantene, dvs. trærne, har størst 
mulighet. Trekronene varmes opp av solen. Dette forårsaker oppadgående 
luftstrømmer som tar med seg pollenkorn. Så kan vinden frakte dem mangfoldige 
mil, som fra Syd-Finland til Tromsø {Høeg 1985) eller Skandinavia til 
Svalbard. Pinus-pollen har i tillegg to luftsekker som gjør at de svever 
bedre. 

Vindbestøvede busker og urter som f.eks. Chenopodiaceae og Plantago 
(Bassett & Crompton 1967) og sporeplanter har riktignok stor produksjon, men 
pollen og sporer kommer ikke opp i luftstrømmene. De faller derfor fort til 
bakken, sjelden mer enn 50 m fra plantene {Gregory 1962, Salmi 1962, Prøsch
Danielsen 1984). 

De insektbestøvede plantene har ofte pollenkorn som klumper seg sammen 
for bedre å sitte fast på insektene. Disse klumpene er tunge og faller fort 
til jorden. 

En liten gruppe planter er selvbestøvere. Dette gjelder bl.a. Hordeum, 
Avena og Triticum. Her slippes bare unntaksvis pollenkorn ut av blomsten 
under blomstring. Mesteparten av pollenkornene slippes ut under tresking. 
En liten pollenproduksjon og dårlig spredningsevne betyr likevel ikke at ikke 
et enkelt pollenkorn kan spres langt, f.eks. med dyr eller mennesker. 

Dette er en grunn til at vi må se på den enkelte plantes pollenproduk
sjon, spredningsevne og den andre vegetasjonen før vi kan tolke et pollendia
gram. Dette gjelder spesielt prosentdiagrammet. Mens ett pollenkorn av Linum 
betyr lindyrking på stedet, behøver ikke 20% Pinus å bety at det har vokst 
furu i området i det hele tatt. I en recent pollenprøve fra Svalbard kan det 
være 90% pollen av Pinus, men alt er kommet fra Skandinavia. Man kan også 
merke seg at en tilsynelatende ren granskog rundt en myr ved Kittilbu, Gausdal 
i Oppland har forårsaket 43% pollen fra Betula, 38% fra Pinus, 5% fra Alnus 
og bare 12% fra Picea (Høeg 1990a). 

1.5. Menneskelig aktivitet 
1.5.1. Jegerbosetning 
Menneskene i seg selv setter små spor på vegetasjonen og i pollendiagrammene. 
Det er først når de rydder skog for dyrking at vegetasj anen og dermed 
pollennedfallet forandres. 

I mange pollenprøver er det kullstøv i større eller mindre mengder. 
Dette er partikler som kommer fra bål eller branner i større eller mindre 
avstand fra myren eller tjernet. En brann kan være naturlig, kanskje 
forårsaket av lynnedslag. Naturlig skogbrann og lyngbrann forekommer så og 
si bare i barskog og lynghei. Brannen kan være ufrivillig forårsaket av 
mennesker eller den kan være et ledd i næringsvirksomheten, enten de har 
ønsket rydninger i skogen med urter og busker for å lokke til seg jaktbart 
vilt eller for å få jordbruksarealer. Erfaringen tyder på at kullstøv i 
prøvene betyr at det har vært mennesker i nærheten. Små mengder kullstøv kan 
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blåse langt, men større mengder har kort spredningsavstand, antagelig mindre 
enn 200 m. 

1.5.2. Husdyrhold 
Husdyr trenger beite og i de fleste steder i Norge også for i vinterhalvåret. 
Som for brukes i dag vesentlig gress, men i tidligere tider var løv og ris, 
bark og skav vel så viktig. Det ble brukt både Ulmus, Pyrus malus, Fraxinus, 
Betula, Juniperus, Quercus, Pinus, Corylus, Prunus, Tilia, Alnus, Populus, 
Sorbus, Salix og Frangula (Ropeid 1960). Gress var antagelig lite brukt som 
vinterfor før i jernalderen. Gress i større mengder kuttes dårlig med 
stenredskap. Menneskene fant fort ut hvilke planter dyrene likte best og 
hvilke som var mest næringsrike. Et av treslagene som ble brukt var Ulmus. 
Her ble grenene skåret kanskje hvert 4. år, men en gren trenger kanskje 7 år 
eller mer før den produserer blomster og pollen. En tilbakegang for Ulmus
pollen behøver ikke bety en tilbakegang for Ulmus, bare at fra nå av har det 
trengtes vinterfor til husdyr . Beiting og forsanking fører til at skogen blir 
mer åpen. Her vokser urtene opp. Mange urter som vokste i området tidligere 
får bedre kår, bl.a. Poaceae, Rumex, Ranunculus og Pteridium. Ranunculus og 
Pteridium er i tillegg giftige, og dyrene lar dem stå igjen på beitet. Dette 
fører til en ytterligere oppblomstring. Beiting fører til øket næringstil
gang. Næringskrevende urter, f.eks . Urtica og Rubus idaeus, får bedre vilkår. 
Mennesker og dyr fører til gjødsling av området. Skjer det rydning med brann, 
kommer ofte Melampyrum. Med husdyrene kommer det imidlertid også inn nye 
planter, planter som har klebrige frø og lett sitter fast på husdyrenes ben, 
som Plantago major, P. media og P. lanceolata. Pollen fra Plantago-artene er 
de sikreste indikatorene på husdyrhold (Iversen 1941). Forsanking, f.eks. 
myrslått fører til at noen planter får vanskelige forhold og går tilbake, mens 
andre, f.eks. Thalictrum, får gunstigere forhold da den er lav og de høyere 
konkurrentene blir fjernet. Thalictrum er derfor en plante som øker i 
pollendiagram fra fjellområdene samtidig med at jordbruket kom. Det skyldes 
myrslått (Gunnarsdottir 1996, Gunnarsdottir & Høeg 1996). 

1. 5. 3. Dyrking 
Menneskene nøyde seg ikke med å holde husdyr. De begynte å dyrke mat, først 
gjerne Hordeum, så Triticum og Avena og tilsist Secale. Det har også enkelte 
steder vært dyrket Linum og Cannabis. Sammen med dyrkingen kommer det flere 
ugress, bl. a Chenopodiaceae og Centaurea cyanus. Pol len fra disse artene 
tyder på dyrking. 

Sammen med jordbruket i en eller annen form øker også gjerne Asteraceae, 
Artemisia, Brassicaceae, Chrysanthemum, Epilobium og Cirsium (f.eks. Berglund 
1966, Florin 1957, Iversen 1949, Moe 1973, Vorren 1979). 

1.5.4. "Halve Pinus" 
Undersøkelser tyder på at jordbruk og virksomhet som fører til nedbryting av 
organisk materiale som hugst uten nyplanting, skogbrann, lyngsviing og 
overbeiting, fører til øket pH (Rosenqvist & Seip 1986, Rosenqvist 1977, 
1983), mens manglende jordbruk med påfølgende oppvekst av busker og trær 
senker pH (lager sure forhold i myrer og tjern). 

Pollenkorn oppbevares best i surt miljø (Fægri 1971, Dimbleby 1957, 
Havinga 1963). Pollenkorn av Pinus består av en hoveddel og 2 luftsekker for 
å kunne sveve lett . Disse luftsekkene kan brekke av. Under analysearbeidet 
registreres en luftsekk som et halvt pollenkorn, likeså ett pollenkorn som 
mangler en luftsekk. Pollenkorn som har mistet begge luftsekkene, telles 
ikke. Undersøkelser (Høeg upubl.) viser at mengden halve Pinus øker tilnærmet 
proporsjonalt med pH i sedimentet. En forutsetning her er lik preparering av 
alle prøvene da en mer hardhendt preparering også øker mengden av halve Pinus. 
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Mengden av slike halve Pinus i prosent av total mengde Pinus kan derfor være 
et uttrykk for surheten i myrer og tjern og til en viss grad av brann, jord
og skogbruk i myrens nedslagsområde (Rosenqvist 1987, Høeg 1987a, 1990b). 

Det gamle jordbruket med brenning av skog, lyngsviing, forsanking og 
overbeiting som hindret gjenvekst av ny skog (Berg 1855, Helland 1904, Høeg 
1980-, Kaland 1974, Rosenqvist 1984, Solbu 1976, Troedsson 1983) førte til en 
nedbryting av organisk materiale. Enkelte steder forsvant hele jordsmonnet 
(Høeg 1980). Brann eller jordbruksaktivitet i et bassengs nedslagsfelt kan 
med andre ord føre til øket mengde halve Pinus. Dette kan derfor brukes med 
forsiktighet som en bosetnings- og/eller jordbruksindikator i tillegg til 
andre jordbruksindikatorer, da det også kan være andre årsaker til en økning 
i mengden av halve Pinus (Høeg 1987b). 

Øket mengde halve Pinus kan være forårsaket av naturlig skogbrann, 
mekanisk skade og klimatiske skiftninger (Høeg 1987 a,b). Registrering av 
halve Pinus under analyser gjennom mer enn 25 år tyder på at det virkelig er 
en sammenheng mellom halve Pinus og menneskelig virksomhet selvom nyere 
undersøkelser (Høeg & Stabell upubl.) kan tyde på at det ikke er en enkel og 
direkte sammenheng mellom halve Pinus og pH. 

1.6. Klimatiske forhold 
Hedmark er et stort fylke. Undersøkelsen omfatter også deler av Oppland. Fra 
den sydligste til den nordligste lokaliteten er det 185 km. Høydeforskjellen 
er fra 183,7 m o.h. i Løten til 935 m o.h. i Grimsdalen. Dette gir naturlig 
nok utslag i de klimatiske forholdene ved lokalitetene, både når det gjelder 
temperatur og nedbør, og dermed også vegetasjon. 

Det er ikke meteorologiske målestasj aner like ved alle loka li tetene, men 
det er tatt med noen resultater fra målestasjoner som burde være relevante. 

Kommune H~yde over havet Gjennomsnittlig årlig nedb~r 
Løten 324 m o.h. 600 mm 
Elverum 188 - 221 m o.h. 670 mm 
Amot 240 - 450 m o.h. 610 - 766 mm 
Engerdal 481 - 794 m o.h. 570 - 740 mm 
Rendalen 513 - 530 m o.h. 538 - 725 mm 
Tolga 670 - 788 m o.h. 501 - 605 mm 
Ringebu 641 - 940 m o.h. 545 - 660 mm 
Dovre 643 - 972 m o.h. 430 - 450 mm 

Laveste og høyeste nedbør i Norge er Skjåk i Oppland med 278 mm og 
Brekke i Sogn med 3575 mm. Laveste og høyeste i Hedmark er Folldal med 364 
mm og Ringsaker med 1020 mm. (I Oslo er variasjonen 685 mm på Sankthanshaugen 
til 1180 mm på Tryvasshøgda.) En årsnedbør ved de fleste lokalitetene på ca. 
600 - 700 mm viser at muligens med unntagelse av i Grimsdalen, er det hverken 
spesielt vått eller spesielt tørt klima ved de analyserte lokalitetene. 

Temperaturvariasjonene er større. Vekstsesongen blir kortere og 
temperaturen lavere med økende høyde over havet. I samme område synker 
temperaturen ca. 0,6°C for hver 100 m man stiger. Vekstsesongen er lengst og 
somrene varmest ved de sydligste og lavestliggende lokalitetene, kortest og 
kjøligst ved de nordligste og høyestliggende loka li tetene. Det er stor 
forskjell på 15,4°C og ll,2°C i juli. Dette skiller mellom en skog som kan 
inneholde Corylus, Ulmus, Quercus, Ti lia og Fraxinus i tillegg ti 1 mer 
kuldetålende arter og en skog hvor bare Betula, Pinus og Alnus incana, busker 
og urter trives. Jordbruksmessig skiller det mellom gode dyrkingssteder for 
korn og steder bare egnet for beite og forproduksjon. En temperaturstigning 
på 2°c ville føre til at både tregrenser og dyrkingsgrenser ville stige med 
ca. 300 m. Det betyr at i Amot ville man få tilsvarende forhold som det er 
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i Ringsaker og på Løten i dag. 

Temperaturnormaler i °C, periode 1961 - 1990. 

Januar feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep Okt Nov. Des Ar 
Kise, Ringsaker, 128 m o.h. 
-7,4 -8,1 -3,1 2,2 8,5 13,6 15,2 14,0 9,6 5,1 -0,8 -5,3 3,6 

Bjørke - Ilseng, Vang/Stange, 200 m o.h. 
-8,9 -8,4 -3,1 2,7 9,6 14,2 15,4 13,9 9,2 4,4 -2,1 -7,2 3,3 

Elverum, 180 m o.h. 
-10,0 -8,7 -3,1 2,3 9,0 14,2 15,0 13,5 8,3 3,6 -3,3 -8,2 2,7 
Haugedalshøgda, Amot, 240 m o.h. 
-11,2 -9,6 -3,7 1,7 8,2 13,2 14,3 12,5 7,7 2,9 -4,3 -9,3 1,9 
Rena, Amot, 250 m o.h. 
-11,0 -9,5 -3,5 2,0 8,5 13,5 14,5 13,0 8,0 3,0 -4,0 -9,0 2,1 
Løsset, Amot, 262 m o.h. 
-9,4 -8,7 -3,6 1,6 8,2 12,9 14,1 12,8 7,7 3,1 -3,0 -7,5 2,4 

Drevsjø, Engerdal, 672 m o.h. 
-11,5 -10,2 -6,3 -1,1 5,5 10,5 11,9 10,6 5,9 1,6 -5,1 -9,6 0,2 
Sørnesset, Stor-Elvdal, 739 m o.h. 

-9,9 -8,4 -4,8 -0,7 5,2 9,8 11,2 10,3 6,1 2,0 -4,5 -8,2 0,7 
Tynset, 483 m o.h. 
-13,3 -11,8 -5,5 0,3 6,7 11,2 12,4 10,8 6,2 1,5 -6,6 -11,6 0,0 
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2. Rødsmoen, Amot i Hedmark 

2. 1. Beliggenhet og vegetasjon 
Undersøkelsesområdet ligger på Rødsmoen, mellom elvene Rena og Glomma (fig. 
2). Høyden over havet er fra ca. 220 m til 564 m. Berggrunnen i området 
består av konglomerat, sandsten og skifer, men rundt de analyserte myrene 
dominerer sandsten . I enkelte områder, bl.a. sydvest for Ottersmyra er det 
skifer og kalksten. 

Løsmassene består av bunnmorene og elveavsetninger, særlig breelvavset
ninger, og myr. Både i vestre og østre del av området er det mektige 
breel vavsetninger med mange eskere og dødisgroper, særlig i det østlige 
området hvor avsetningene også er mer grusholdige. I det mellomliggende 
området er det morene, myr og bart fjell. På breelvavsetningene som i liten 
grad har evne til å holde på fuktighet, vokser det en åpen, fattig furuskog 
(fig. 3) med en undervegetasjon av Cladonia, Galluna og Vaccinium vitis-idaea. 
På fuktigere steder, ofte på steder med mer næringsrik berggrunn, er det en 
rikere blandingsskog av Pinus, Picea og løvtrær, vesentlig Betula (fig. 4). 
Der det er kalk i undergrunnen, er det en rik undervegetasjon hvor det også 
forekommer sjeldne planter. I disse områdene har det i tidligere tider vokst 
Coryl us og Ulmus, kanskje også Ti lia, Quercus og Fraxinus. Både Coryl us, 
Ulmus og Tilia vokser fremdeles enkelte steder i Hedmark, nord for dette 
undersøkelsesområdet og opp til ca . 400 m o.h. Dette sees på somreliktfore
komster efter en større utbredelse tidligere . 

2.2 Feltarbeid 
Feltarbeidet på Rødsmoen er utført i flere omganger, i 1993, 1994 og 1995 . 

2.2.1. Persmyrkoia i Alnot, PN318875 
Her ble det 11. oktober 1993 innsamlet en prøveserie ned til 1,45 m. Serien 
bestod av torv. Det var en åpen skog av Pinus med en og annen liten Picea på 
myren, men det var ikke langt til skog med større innhold av Picea. På 
myrflaten vokste det Sphagnum, Rubus chamaemorus, Galluna, Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea, Oxycoccus, Andrameda og Cladonia. 

2.2.2. Ulvehammeren i Alnot, PN290829 
Her ble det fra en liten myr 20. mai 1994 innsamlet en prøveserie ned til 1,45 
m. Serien bestod av torv ned til 1,27 m, gytje videre ned til 1,43 m og 
gytjeholdig sand til 1,45 m. Skogen bestod av Pinus, men med et mindre 
innslag av Betula og Picea. På myrflaten vokste det Galluna, Vaccinium vitis
idaea, Salix, Andrameda, Empetrum og en del Cyperaceae. 

2.2.3. Dulpmoen i Alnot, PN304839 
Fra en dødisgrop ble det også 20. mai 1994 innsamlet en prøveserie ned til 
2,20 m. Dette var i en fuktig periode, så hele myren stod under 10 - 20 cm 
vann. Sedimentene var så harde at vi ga oppå komme dypere ned. 16. august 
1994 fortsatte feltarbeidet. Vi gravde et hull ned til 1,30 m og samlet 
prøver fra 1,75 m til 3,39 m. Myren var dypere, iallfall 3,50 m, men vi 
klarte ikke å komme dypere ned med russerboret. Serien bestod av torv, men 
det var enkelte synlige sandkorn fra ca. 3,15 m. Pollenanalysen viser at det 
kan ha vært åpent vann opp til ca. 1,80 m. Det vokste Pinus på myren og 
Pinus, Picea og litt Betula rundt. På myrflaten vokste det Betula nana, 
Oxycoccus, Vaccinium uliginosum, V. vi tis-idaea, Andrameda, Cal luna, Empetrum, 
Rubus chamaemorus og Eriophorum. 
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Fig. 3: Furuskog på næringsfattige steder på Rødsmoen i Amot. 

Fig. 4: Granskog på mer næringsrike steder på Rødsmoen i Amot. 
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2.2.4. Ottersmyra i Amot, PN316851 
Dette er et større myrområde med noen småtjern. Området er drenert og vannene 
er senket med minst 1 m. Fra det dypeste stedet på myren, øst for det 
østligstevannet, ble det 20. mai 1994 innsamlet en prøveserie ned til 2,45 m. 
For å være sikker på å få med også de eldste sedimentene gikk vi ut på 
hengesekken på det østligste vannet og tok opp en bunnprøve fra 3,88 m til 
4,63 m. Myrserien bestod av torv ned til 1,90 m, gytje videre. I bunnen var 
det overgang til sand. I serien fra vannkanten var det gytje ned til 4,50 m, 
og overgang til sand og sten ved 4,55 m. Skogen rundt bestod av Pinus med noe 
innslag av Picea og Betula. På myren vokste det Betula nana, Galluna, 
Andromeda, Oxycoccus, Rubus chamaemorus, Eriophorum og Sphagnum. 

2.2.5. Kilde i Amot, PN288819 
Her har det vært en myr som nå er drenert og oppdyrket. Det ble 16. august 
1994 samlet inn en prøveserie ned til 0,70 m fra et smalt ikkedyrket område 
mellom en kornåker og en grøft. De øverste 13 cm så ut til å være omrotet. 
Resten så bra ut. Serien bestod av torv, men med litt sand i bunnen og en 
sandstripe 5 cm over bunnen. Skogen omkring bestod av Betula og Picea samt 
noen frøtrær av Pinus. På og ved prøvestedet vokste det Rubus idaeus, Urtica, 
Chamaenerion ( Epilobium), Galeopsis tetrahit, Vi cia cracca, Hordeum, Elytrigia 
repens og Calamagrostis. 

2.2.6. Andre lokaliteter 
6. oktober 1994 ble det innsamlet en prøveserie fra Gorosmyra (PN298975) og 
fra en myr ved Harpetjønn (PN330931). Disse er ikke analysert. Den siste 
kunne vært spesielt interessant ved at vi her kanskje kunne påvist dyrking og 
røting av Cannabis. Forstavelsen "Harp" betyr ofte hamp (O.A. Høeg 1974). 
28. juni 1995 ble det samlet inn ytterligere to prøveserier i Asligrenda, 
sydvest for Rena. Den ene eller begge seriene vil bli analysert av student 
Berit Nordtug som del av hennes hovedoppgave i botanikk ved Universitetet i 
Tromsø . 

Det er samlet inn flere prøveserier fra mulige åkerterrasser på 
Rødsmoen. Selv har jeg samlet inn prøveserier fra R 576, sjakt 1, 5 og 6. 
Disse terrassene lå i et svært næringsfattig område med en åpen furuskog. 
Undervegetasjonen bestod av Cladonia og en og annen Calluna, Vaccinium 
myrtillus og V. vitis-idaea. Jordsmonnet bestod av silt og sand med større 
eller mindre innhold av trekull. Øverst var det et tynt lag organisk 
materiale. Det er analysert prøver fra ytterligere 4 jordprofiler. 

2.3. Dateringsresultater 

T-nr. Dybde±2, 5 cm Datering BP Kalibrert BCLAD Kalibrert BP 
Persmyrkoia Middelverdi 
11585 42,5 295±80 AD 1490 - 1665 375 
11584 57,5 1220±60 AD 750 - 890 1130 
11947 72,5 2820±85 1060 - 860 BC 2910 
11651 87,5 4270±70 2925 - 2870 BC 4850 
11652 112, 5 5890±95 4865 - 4680 BC 6725 
11583 142,5 8150±120 7300 - 7010 BC 9105 
Ulvehammeren 
11656 27,5 615±65 AD 1300 - 1405 600 
11948 55,0 3685±45 2140 - 1980 BC 4010 
11655 92,5 7445±95 6385 - 6165 BC 8225 
11654 112, 5 8185±80 7300 - 7045 BC 9125 
11653 132,5 7925±80 7000 - 6610 BC 8755 
11582 142,5 7965±85 7025 - 6645 BC 8785 
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T-nr. Dybde±2 1 5 cm Datering BP Kalibrert BCLAD Kalibrert BP 
Dulpmoen Middelverdi 
11657 57,5 1975±75 45 BC - AD 115 1880 
11949 132,5 3090±85 1440 - 1240 BC 3290 
11658 157,5 4375±65 3065 - 2915 BC 4940 
11659 190 5375±105 4340 - 4050 BC 6145 
11660 220 6470±85 5460 - 5305 BC 7335 
11586 336,5 887 5±120 8030 - 7730 BC 9830 
Ottersmyra 
12139 27,5 1080±50 AD 935 - 1005 980 
11953 47,5 2175±45 235 - 145 BC 2140 
11952 82,5 3145±85 1485 - 1315 BC 3350 
11950 187,5 4860±55 3690 - 3635 BC 5615 
11951 242,5 8630±80 7705 - 7540 BC 9575 

Prøvene daterer hendelser i pollendiagrammene, som f.eks. bunnen, 
innvandring av de enkelte artene eller starten på jordbruket. Noen hendelser, 
som innvandringen av Alnus eller Picea må forventes å ha skjedd samtidig ved 
alle lokalitetene da avstanden mellom dem er liten. En datering av Alnus
eller Picea-innvandringen i et diagram bør kunne overføres til de andre. 

Alle dateringsresultatene virker ikke like sannsynlige. Det var 
forventet at Alnus hadde innvandret ca. 8000 BP. Fra det skulle bunnen av 
myren på Dulpmoen være noe yngre enn 8000 BP. Den ble 8875±120. Bunnen av 
Ulvehammeren skulle vært eldre, kanskje nærmere 9000 BP. Den fikk alderen 
7965±85 BP. Bunnen av Persmyrkoia ble som forventet 8150±120 BP, og bunnen 
av Ottersmyra som forventet eller litt eldre, 8630±80 BP. Tre dateringer til 
fra Ulvehammeren er blitt for unge. Det gjelder dateringene ved 92,5 cm, 
112,5 cm og 132,5 cm. Det kan ikke være snakk om forbytting av prøver hverken 
hos meg eller på Laboratoriet for radiologisk datering, da prøvene er innsendt 
i tre forskjellige omganger. Prøven(e) som er blitt for gammel, kan skyldes 
hardvannseffekten. Prøvene som er blitt for unge, er vanskeligere å 
bortforklare. Pollendiagrammet viser ingen tegn til forurensning. De 
nederste prøvene er gytjeprøver mens resten er torv. Det så ikke ut til å ha 
vært røtter i prøvene som har kunnet gi for ung alder. Man må bare gå ut fra 
at dateringsresultatene er gale. 

Picea-innvandringen er datert til 217 5±45 BP ved Ottersmyra og til 
1975±75 ved Dulpmoen. Dateringen av Picea-innvandringen ved 57 ,5 cm i 
Persmyrkoia ble ikke ca. 2000 BP som forventet, men 1220±60 BP. En datering 
ved 72,5 cm på 2820±85 BP viser at årsaken sannsynligvis er torvtekt for ca. 
1000 år siden. De andre dateringene virker sannsynlige. 

2.4. Analyseresultater 
Det er vanlig å inndele pollendiagram i soner. Disse var opprinnelig definert 
ut fra hva som hadde vokst i området i tidligere tider (Jessen 1935, 1937, 
1938). De er nå definert som kronosoner, dvs. hver sone omfatter et eksakt 
tidsrom (Mangerud & al. 1974, Mangerud 1982). Her har jeg kun brukt lokale 
soner definert ut fra hva som har vokst i området og avgrenset av 14C
dateringer eller interpolerte aldre. Sonegrensene har derfor ikke samme alder 
i de forskjellige diagrammene. 

2.4.1. Persmyrkoia i Amot, 304 m o.h. 
Prøveserien var 1, 45 m dyp. Det er analysert 28 prøver. Diagrammet kan 
inndeles i 3 soner (fig. 5a,b og 6). 
P 1, 1,43 - 1,40 m, 8200 - 8000 BP 
P 2, 1,40 - 0,575 m, 8000 - 2200 BP 
P 3, 0,575 - 0 m, 1100 BP - AD 1993 
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P 1, 1,43 - 1,40 m, 8200 - 8000 BP, 9150 - 8850 BP cal. 
Prøveserien begynner før Alnus-innvandringen. Det var allerede på denne tiden 
myrdannelse på stedet . Det har vokst skog på myren . Den bestod av Pinus og 
noe Betula. På lune steder har det vokst Gorylus. Skogen har vært tett da 
det var ca. 95% trepol l en gjennom sonen. På myren har det iallfall vokst noe 
Betula nana, Salix, Garex , Eriophorum, Galluna og Poaceae . Vegetasjonen har 
ellers vært fattig. 

I bunnprøven er det 400% kullstøv, og ved 1, 40 m over 2000%. Fra 
influxdiagrammet ser vi at gjennomsnittlig årlig nedfall i denne tiden var fra 
48000 til 364000 kullpartikler/cm2 (Ikke inntegnet i diagrammet av plasshen
syn). Det er ikke tvil om at det har vært brent i nærheten av myren, eller 
kanskje på myren. Antagelig har det bodd mennesker i nærheten. 

P 2, 1,40 - 0,575 m, 8000 - 2200 BP, 8850 - 2250 BP cal 
Sonen begynner med Alnus-innvandringen og varer frem til et brudd mellom 0,60 
og 0,55 m. Ved 0,60 mer det ikke pollen av Picea. Det er riktignok funnet 
ett pollenkorn ved 0,65 m, men Picea er med sikkerhet ikke innvandret på 
Rødsmoen ved 0, 60 m. Det øverste nivået uten Picea i Ottersmyra og på 
Dulpmoen er interpolert til henholdsvis 2245 og 2085 BP. Nivå 0,60 m bør ha 
en alder på minst 2200 BP, men nivået er neppe meget eldre da 0,725 m har en 
alder på ca. 2800 BP. 

Samtidig med Alnus-innvandringen eller litt senere er det en kraftig 
økning for Betula på bekostning av Pinus. Gjennom sonen er det videre små 
forandringer. Skogen har vært tett. Det er ca. 95% trepollen. Betula var 
det viktigste treslaget. Mengden er svakt avtagende mot toppen av sonen. Det 
har også vært meget Pinus, og mengden er svakt økende gjennom sonen. Det har 
vært 5 - 10% Alnus, 2 - 3% Gorylus opp til 0,75 m, ca. 3000 BP, 1 - 1,5% Ulmus 
opp til 0 , 95 m, ca. 4800 BP og ca. 1% Quercus . Det har vokst Gorylus i 
området, kanskje også en og annen Ulmus og Quercus. Tilia, som er en dårlig 
pollenprodusent, kan ha vokst i området på spesielt lune steder i tidsrommet 
4800 - 3000 BP. Av Fraxinus er det bare påtruffet enkelte pollenkorn . De 
viktigste urtene var Garex, Poaceae, Ericales og Galluna i litt vekslende, men 
små mengder. Ericales har et lite maksimum mellom 1,00 m og 0,75 m. 
Pteridium har på tilsvarende måte et lite maksimum mellom 1,10 m og 0,85 m. 
Disse forandringene kan ha noe med fuktighetsforholdene å gjøre. Fra 1,15 m 
har myrflaten vært dekket av Sphagnum. 

Det er meget kullstøv i prøvene opp til 0,95 m med unntagelse av ved 
1,30 m og 1,10 til 1,00 m. 

I influxdiagrammet ser vi at økningen for Betula var forbigående og 
sammenfallende med nedgangen i mengden av kullpartikler fra 171.000 pr. cm2 år 
ved 1,35 m til ca. 15.000 mellom 1,30 og 1,20 m. Det er et minimum for Betula 
1,20 - 1,15 m. Ved 1,15 mer det et nytt maksimum for kullstøv på 70.000 
partikler/ cm2 

( Ikke inntegnet i diagrammet). Det er et nytt maksimum for 
Betula ved 1,10 m samtidig med et neste minimum for kull. Kurven for halve 
Pinus følger kurven for kullpartikler i influxdiagrammet. Det har vært brent 
regelmessig i myrens nedslagsområde fra 8200 - 4600 BP. Intensiteten har 
variert. Brannene har gått ut over skogen. Første nivå med lite kull efter 
et kullmaksimum viser et maksimum for Betula. Dette viser at Betula var det 
treet som først vokste opp og ble pollenproduserende når brenningen i en 
periode var mindre effektiv. Det har antagelig bodd mennesker i området opp 
til mellom 0,95 og 0,90 m, ca. 4600 BP, kanskje med unntagelse av 5800 - 5000 
BP. Fra da av er det bare ubetydelige mengder kullstøv i prøvene. 

Ved 0,85 m var det ett pollenkorn av Hordeum og ved 0,75 m var det ett 
pollenkorn av Plantago lanceolata, dvs. mellom 4270±70 og 2820±85 BP. To 
pollenkorn på 1500 år er i minste laget til å postulere et jordbruk i 
nærheten, men ved 0,75 mer det et lite maksimum for Betula og et tilsvarende 
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minimum for Pinus. Dette kan skyldes rydding av skog for å bedre beiteforhol
dene. Fra 0,75 til 0,65 mer det også et maksimum for halve Pinus. Jeg antar 
at jordbruket inklusive korndyrking kom til Rødsmoområdet før 4300 BP, o~ at 
det var husdyr på beite rundt Persmyrkoia iallfall fra ca. 3300 og minst 
lOOOår fremover. 

p 3 , 0,575 - Om, 1100 BP - AD 1994, 1000 BP cal - AD 1994 
Allerede første prøve i sonen inneholdt 15% pollen av Picea. Denne store 
forskjellen fra foregående sone kunne indikere at det hadde vært et brudd i 
sedimentasjonen. Dette var imidlertid den første prøveserien som ble 
analysert fra Rødsmoen, og det ble ikke tenkt på den muligheten. 

Nedre sonegrense ble satt til 1100 BP, basert på en 14 C-datering . 
Prøven var ment å datere Picea-innvandringen. Det var ingen forandringer i 
torven som kunne indikere et brudd, men sammenlignet med forventet Picea
innvandring og dateringer av innvandringen ved de andre lokalitetene, ble det 
klart at det måtte være et brudd. Hvis hele den daterte prøven er yngre enn 
bruddet, mangler det torv fra ca. 2200 BP til ca. 1100 BP. Bruddet er mellom 
0,55 og 0,60 m. Den daterte prøven var også 0,55 - 0,60 m. En større eller 
mindre del av prøven kan bestå av materiale som var eldre enn bruddet. I 
såfall er prøven blitt for gammel. Nivå 0,55 m må være yngre enn 1100 BP. 
Det er vanskelig å si hvor meget yngre. 

Sonen kan karakteriseres som en Pinus - Picea-sone. Betula er gått 
tilbake. Det er mindre Alnus, og Corylus, Ulmus og Quercus er blitt helt . 
borte. Skogen har vært tett opp til 0,45 m. Fra nå av er skogen litt mer 
åpen, og det er svingninger i kurvene for Betula, Pinus, Picea og skogstett
het. Betula har et minimum ved 0,25 m og et maksimum ved 0,15 m. Pinus har 
minima ved 0,45 og 0,20 - 0,15 m, Picea har et maksimum ved 0,20 m og minima 
ved O, 25 og O, 15 m og skogen et minimum ved O, 30 - 0, 15 ro . Det er også 
varierende mengder urter og et større antall typer urter. 

Hvis vi antar at 0,55 m har en alder på 1100 BP og 0,45 - 0,40 men 
alder på 295±80 BP og ser på influxdiagrammet, får vi et annet sett 
svingninger. Ved 0,50 m og 0,40 - 0,10 m har det vært et årlig pollennedfall 
på under 500 pollenkorn av Betula/cm2

, i noen nivåer, 0,40 - 0,20 m, til og 
med under 300 pollenkorn/cm2

• Det skulle bety at det ikke hadde vokst Betula 
i området. Ved 0,40 m og 0,20 - 0,15 m har nedfallet av Pinus-pollen vært 
under 1000 pr cm2

, og i noen nivåer, 0,40 m og 0,25 - 0,20 m, til og med under 
500. Det har derfor heller ikke vokst Pinus i området. Når man med 
tilsvarende resonnement også konkluderer med at det ikke har vokst Picea i 
området ved 0,40 m, og heller ikke andre trær fra 0,40 til 0,10 m, mens skogen 
har vært tett til ganske tett iallfall opp til 0,30 m, kan noe være galt med 
dateringene. 0,55 m kan imidlertid ikke være noe særlig yngre enn 1100 BP for 
da blir influxen i denne nederste del av sonen høyere. En alder på 500 år på 
dette nivået vil f.eks gi en influx som er mer enn 4 ganger høyere enn den som 
er vist i diagrammet, og det er usannsynlig. Den øverste dateringen kunne 
godt vært noe yngre, men det er lite sannsynlig at den er blitt for gammel. 
Det er derfor sannsynlig at dateringene er tilnærmet riktige. Det tilsynela
tende uforklarlige ved at trærne er gått tilbake mens skogen har vært like 
tett, må forklares med at da trærne ble felt eller falt ned, vokste det enten 
ikke opp noe, eller det vokste opp mose og/eller lav som ikke produserer 
pollen, istedenfor urter . 

Ser vi på skogsutviklingen i lys av dette, har det i følge influxdia
grammet vært skog på myren iallfall opp til mellom 0,45 og 0 , 40 m, ca . 400 BP. 
Efter den tid er det maksima for Pinus 0,35 - 0,25 m og 0,10 - 0,0 m, ca. 250 
- 175 BP og 70 BP og frem til i dag. Ser vi på prosentdiagrammet, ser vi at 
ved 0,30 m, ca. 200 BP blir skogen noe mer åpen. Det er et minimum for Betula 
0,40 - 0,20 m, 280 - 150 BP, og et maksimum 0,15 - 0,10 m, 100 - 70 BP. Det 
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er et maksimum for urter, særlig Poaceae og Rumex, fra 0,20 - 0,15 m, 150 -
100 BP. 

Det er meget, men avtagende mengder kullstøv fra 0,55 til 0,45 m, og et 
mindre maksimum ved 0,25 m. Ved 0,50 m var det pollen av Plantago lanceolata, 
ved 0,45 mav P. major og fra 0,40 m og opp var det pollen av tildels alle 
kornslagene. Det er meget halve Pinus ved 0,45 m og små maksima ved 0,25 m 
og 0,15 - 0,10 m. Det er sannsynlig at det har vært mennesker i området 
gjennom hele sonen. Det har vært beitende husdyr i de siste 800 årene og 
korndyrking i nærheten de siste 300 årene. Betula og Pinus er blitt hugget 
mens Picea er blitt stående. Aktiviteten har vært størst 150 - 100 BP, så har 
først Betula vokst opp, dernest Pinus. Picea har relativt sett gått tilbake. 

De store mengdene med kornpollen er et større problem . Ett kornpollen 
kan bortforklares med fjernflukt og tilfeldigheter, men når det blir over 1% 
pollen av Hordeum og nesten like meget Secale, ville man normalt si at det 
hadde vært kornåker på stedet eller like i nærheten. Når dette kommer i 
tillegg til store svingninger for trærne og for skogen som helhet, er det hva 
man kaller tydelige tegn på rydning og dyrking. Prosentverdiene for 
kornslagene er større enn hva man normalt ville forvente på et slikt sted, men 
siden meget skog antagelig er blitt ryddet uten at andre pollenproduserende 
vekster er vokst opp i stedet, gir det seg utslag i høye verdier for de urtene 
som tross alt er vokst opp - kornet. Aktiviteten har vært størst de siste 150 
årene, og sporene efter denne aktiviteten burde være synlige i området den dag 
i dag. 

2.4.2. Ulvehammeren i Amot, 292 m o.h. 
Prøveserien var 1,45 m dyp. Det er analysert 36 prøver. Bunnprøven var så 
full av sand at den måtte behandles med HF. Også de neste to prøvene 
inneholdt silt. Diagrammet k?n inndeles i 5 soner (fig. 7a,b og 8). 
U 1, 1,45 - 1,43 m, 9000 - 8950 BP 
U 2, 1,43 - 1,35 m, 8950 - 8850 BP 
U 3, 1,35 - 0,925 m, 8850 - 8050 BP 
U 4, 0,925 - 0,425 m, 8050 - 2000 BP 
U 5, 0,425 - 0 m, 2000 BP - AD 1994 

U 1, 1,45 - 1,43 m, 9000 - 8950 BP, 10000 - 9950 BP cal 
Sonen begynner kort tid efter at istiden var slutt. Det var ikke skog på 
stedet, men en vegetasjon som bestod av busker og urter. Viktigst var 
Hippophae, Betula nana, Salix, Juniperus, Rumex og Poaceae. Det var pollen 
av Corylus allerede i bunnprøven, men bare i små mengder. Corylus var 
innvandret til Norge, men ikke til Rødsmoen. Bunnprøven kan derfor ikke være 
noe særlig eldre enn 9000 BP. Samtidig er det klart at prøven må være 
betydelig eldre enn 8000 BP, da Alnus først innvandrer mellom 0,95 og 0,90 m. 

Det var åpent vann med Potamogeton, Equisetum, antagelig E. fluviatile, 
Pediastrum og meget Botryococcus. 

Det var ubetydelig med kullstøv. Det har antagelig ikke bodd mennesker 
i området. 

U 2, 1,43 - 1,35 m, 8950 - 8850 BP, 9950 - 9900 BP cal 
Det varte ikke lenge før Betula og antagelig også Corylus og Populus 
innvandret. Vi fikk en åpen bjerkeskog med en undervegetasjon av busker, 
Carex, Ericales, Rumex og Poaceae. I denne sonen er det 1 pollenkorn av 
Ephedra. Dette er en steppebusk som aldri har vokst i Norge. Pollenkornet 
er fjerntransportert fra kontinentet . Det var fortsatt åpent vann på stedet 
med de samme vannplantene som i foregående sone. 

Heller ikke i denne sonen var det spor efter mennesker. 
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fig. 6). 



U 3, 1,35 - 0,925 m, 8850 - 8050 BP, 9900 - 8950 BP cal 
Ikke før hadde Betula etablert seg skikkelig, så kom Pinus. Det ble en 
betydelig tettere skog på stedet. Her dominerte Pinus med over 60% av 
pollennedfallet. Hippophae ble skygget ut midt i Wfien, og de andre buskene 
gikk tilbake. Det var åpent vann opp til 1,30 m med bl.a. Potamageton. I 
første del av sonen var det meget Garex. Den har vokst i vannkanten. Da 
tjernet vokste igjen, gikk Garex tilbake, mens Poaceae økte. Mot slutten av 
sonen var det et maksimum for Ericales, Galluna og Sphagnum. 

Ved 1,35 mer det i influxdiagrammet et lite maksimum for kullstøv. I 
nivåene over er det et minimum for både Betula og Pinus. Influxdiagrammet 
viser så lave verdier for Betula og Pinus at hvis tidsangivelsene og dermed 
influxen er riktig, må området ha blitt tilnærmet skogløst. Også i 
prosentdiagrammet er det et minimum for trepollen. Det kan ha vært en brann 
som har redusert skogen. På denne tiden var det åpent vann på borestedet, så 
der har det ikke kunnet brenne, derfor de lave kullverdiene. 

Ved 1,15 mer det et lite minimum for Pinus. Ved 1,10 mer det et lite 
maksimum for Betula og kullstøv, og ved 1, 00 m er det et minimum for 
trepollen. Det kan virke som om det har vært en ny skogbrann som gikk ut over 
Pinus, mens Betula klarte seg bra. 

Fra 1,30 til 1,15 m var det bare 3% kullstøv, ved 1,10 mer det 100%. 
Så 10%, og gradvis økende til 100% igjen. Det var meget halve Pinus opp til 
1,05 m. Det virker som om kullet kommer fra branner i myrens nedslagsfelt opp 
til 1,05 m, utenfor ved 1,00 m og 0,95 m. Det er sannsynlig at det har vært 
mennesker i området gjennom hele sonen som ufrivillig eller med overlegg har 
forårsaket branner. 

U 4, 0,925 - 0,425 m, 8050 - 2000 BP, 8950 - 1950 BP cal 
Sonegrensen er satt ved Alnus-innvandringen som er datert til 7445±95 BP. 
Dette er opplagt for ungt, og jeg ser bort fra dateringen. Sonen varer frem 
til Picea-innvandringen. Den er ikke datert i denne myren, men dateringen er 
overført fra Dulpmoen og Ottersmyra. Nivå 0,425 m er satt til 2000 BP. 
Picea-kurven begynner ved 0,45 m. Det er mulig sonegrensen skulle vært satt 
ved det nivået, men verdiene er så lave at det antaes å være fjerntransport. 

Det er små forandringer gjennom sonen. Skogen har bestått av Betula og 
Pinus. På fuktige steder har det vokst Alnus, og på lune steder Gorylus opp 
til 0,525 m, 3300 BP, kanskje helt opp til 0,40 m, 1800 BP. Hverken 
prosentdiagrammet eller influxdiagrammet sannsynliggjør at det har vokst andre 
treslag helt i nærheten. Ulmus kan imidlertid ha vokst i området 7000 - 4300 
BP, Quercus 7000 - 2000 BP og Tilia 5500 - 2600 BP. Skogen har vært tett, men 
kurven for trepollen viser noen lavere partier. Det var noe mindre Betula enn 
ved Persmyrkoia, ellers er det store likheter mellom de to diagrammene. 

Poaceae har vært den viktigste av urtene, men det har også vokst noe 
Garex og Galluna gjennom hele sonen. I den nederste delen har det vokst noe 
Filipendula i området, og i den øverste ganske meget Melampyrum. 

Mens det ved Persmyrkoia var opp i 2000% trekull og en influx på 364.000 
partikler/cm2 år, er det her bare 200% og maksimum 17.000 partikler/cm2 år. Det 
er maksima for kullstøv ved 0,90 - 0,85 m og ved 0,75 m, 7900 - 7300 BP og 
6100 BP. Verdiene er relativt høye opp til O, 65 m, 4900 BP, men med et 
minimum ved 0,80 m, 6700 BP. Mengden halve Pinus er høy gjennom hele sonen 
med unntagelse av ved 0,80 m. 

Ved 0,825 mer det et minimum for skogen og en økning for Poaceae. 
Influxdiagrammet viser at økningen for Poaceae er reell, mens tilbakegangen 
for skogen bare var relativ. Man skal imidlertid ikke se bort fra at kullet 
ved 0,90 og 0,85 m skyldes branner som har gått ut over særlig Pinus slik at 
det er en reell tilbakegang for skogen også . 

Det er et tilsvarende minimum for skogen ved 0,525 m, og forklaringen 
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kan være den samme. Ved 0,55 mer det 1 pollenkorn av Plantago lanceolata. 
Hal ve Pinus har et maksimum og Poaceae øker . Ved O, 50 m er det et li te 
maksimum for kullstøv. Det har neppe vært noe stort jordbruk på stedet, men 
kanskje en fase med noen beitende husdyr. 0,55 mer datert til 3685±45 BP. 
Det har antagelig vært mennesker i området gjennom sonen opp til 4900 BP og 
ca. 3000 BP, kanskje med unntagelse av ca. 6700 BP. 3700 BP er det spor efter 
beitende husdyr. 

U 5, 0,425 - Om, 2000 BP - AD 1994, 1950 BP cal - AD 1994 
Sonen begynner med Picea-innvandringen. Betula avtar gjennom sonen, men med 
en liten økning mot toppen. Pinus har et maksimum ved 0,25 m for så å avta 
brått mot toppen . Alnus har sitt maksimum på 25% ved 0,35 m for så å ha under 
3% gjennom resten av sonen. Det er 15% Picea, men i likhet med Pinus er det 
en tilbakegang mellom 0,25 og 0,20 m. 

Urtene, særlig Cyperaceae, øker fra 0,325 m, men med et forbigående 
minimum 0,25 - 0,20 m. 

Influxdiagrammet viser noe av det samme som det fra Persmyrkoia. Det 
blir en brå nedgang for alle pollentypene mellom 0,40 og 0,375 m, ca. 1650 BP. 
Influxen av Betula-pollen faller til ca 450 pr. cm2 år og videre til 250. 
Pinus til ca. 700 pr. cm2 år. Dette skulle tyde på bortimot skogløse forhold 
0,375 - 0,275 m, 1650 - 700 BP, mens prosentdiagram.met heller ikke her viser 
tegn til en eventuell avskogning før mellom 0,35 og 0,325 m, ca. 1200 BP. Der 
skyldes dessuten ikke nedgangen i skogstrepollen bare at Alnus blir borte og 
at Carex øker. Nedgangen for Alnus er så brå at man ikke kan se bort fra at 
den skyldes menneskeverk. Man kan ikke se bort fra at det også her kan være 
mangler i prøveserien. Et eventuelt brudd er mest sannsynlig mellom 0,425 og 
0,40 m, men kan ha skjedd så høyt oppe som mellom 0,30 og O, 25 m. Isåfall 
må dateringen her være gal, selvom det ikke virker slik. En avskogning uten 
at mengden trepollen går tilbake i prosentdiagrammet, er også her mulig, hvis 
det ikke vokser opp pollenproduserende urter, men mose og lav. 

Det er en del kullstøv i alle de analyserte nivåene, men med et minimum 
0,375 - 0,35 m, ca. 1550 - 1300 BP. Det er et minimum for halve Pinus ved 
0,35 til 32,5 m. Det er pollen av Plantago lanceolata ved 0,425 m, 0,325 m 
og fra 0,25 m. Fra 0,25 mer det jordbruksindikatorer i alle nivåene, fra 
0,15 m, 350 BP, også kornpollen, men i moderate mengder i motsetning til ved 
Persmyrkoia. 

Mellom 0,30 og 0,25 m, datert til 615±65 BP, øker influxen av Pinus. 
Dette kan være et resultat av Svartedauen. Ved 0,20 mer det et maksimum for 
kullstøv og Betula mens Pinus går tilbake. Dette kan skyldes nyrydning ca. 
400 BP, hugst, beite og noe korndyrking ikke alt for langt borte. 

Det virker som om det har vært folk i området gjennom hele sonen, særlig 
ca. 2000 BP og fra 1200 BP. Aktiviteten ser ut til å ha vært størst 1200 -
700 (600?) BP og fra 400 BP. Det har vært litt husdyrhold i begge periodene 
og litt korndyrking i den siste. 

2.4.3. Dulpmoen i Amot, 273 m o.h. (fig. 9). 
Prøveserien var 3, 39 m dyp. Det er analysert 51 prøver. Diagrammet kan 
inndeles i 2 soner (fig. lOa,b og 11). 
DI, 3,38 - 0,525 m, 8000 - 1800 BP 
D 2, 0,525 - 0 m, 1800 BP - AD 1994 

D 1, 3,38 - 0,525 m, 8000 - 1800 BP, 8850 - 1700 BP cal 
Prøveserien begynner efter Alnus-innvandringen, men det kan se ut som om det 
ikke er så lenge efter. Bunnivået har fått alderen 8000 BP selvom det er 
datert til 8875±120 BP. Sonen går opp til Picea-innvandringen, ca. 1800 BP. 

Som ved de andre stedene, er det små forandringer gjennom sonen. Skogen 
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Fig. 9: Myr på Dulpmoen i Amot. 

har bestått av Betula og Pinus omtrent som ved Ulvehammeren, men det har vært 
større kortvarige svingninger i forholdet mellom dem som f.eks ved 0,80 m hvor 
det var nesten 90% Betula. Det har vokst litt Populus, på fuktige steder har 
det vokst Alnus og på lune steder i nærheten små mengder av både Corylus (fra 
8000 BP), Ulmus (fra ca. 6900 BP) og kanskje Quercus (iallfall gjennom deler 
av sonen). Det er en nedgang for Ulmus ved 1, 90 m, 53 7 5±105 BP som kan 
representere slutten for Ulmus, men den kan ha holdt seg opp mot 2000 BP. En 
nedgang for Corylus ved 1,75 m, 4900 BP, kan representere at denne arten har 
måttet gi tapt, men det er også her en ny nedgang ca. 2000 BP. Quercus kan 
også ha klart seg opp mot sonegrensen hvis den i det hele tatt har vokst i 
området. Hvis det har vokst Tilia i nærheten, må det ha vært i tidsrommet 
5400 - 3100 BP. Kanskje har det vokst enkelttrær opp mot 2000 BP. 

Det er store svingninger i andelen trepollen. Det skyldes store 
svingninger i mengden pollen fra Carex, Ericales, Calluna og Poaceae. Dette 
er vesentlig planter som har vokst på myren. Her har de konkurrert med 
Sphagnum om å dominere plassen. Sphagnum er ikke med i 100%-summen. Når det 
er meget Sphagnum og lite av de andre, blir det prosentvis meget trepollen. 
Når det er lite Sphagnum og meget av de andre, blir det lave verdier for 
trepollen uten at skogen behøver å ha forandret seg. Svingningene har derfor 
lite med skogstettheten å gjøre. 

I de to nederste prøvene var det silt og pollen av Potamogeton og 
Nymphaea. Det var også Pediastrum og meget Botryococcus. Det var åpent vann 
på stedet. Botryococcus var vanlig opp til 1,90 m, og forekom opp til 1,70 
m. Fra 1,75 m var det Sphagnum i prøvene. Det er sannsynlig at det åpne 
vannet holdt seg opp til 1,75 m. 

Influx-verdiene viser også svingninger. De ligger veldig høyt mellom 
1,30 og 0,70 m. En grunn til at pollennedfallet i dette tidsrommet, 3000 -
2200, er dobbelt så stort som i tiden før, er at det har vært tørrere forhold, 
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og at det har vokst opp skog på selve myroverflaten. Tidsrommet 5000 - 2500 
BP var generelt en tørr periode. Mange myrer vokste igjen i begynnelsen av 
denne perioden, men de var sikkert for våte enda en tid til at trær kunne 
vokse. Det er ikke umulig at de ca. 3000 BP er blitt tørre nok. 2500 BP ble 
det fuktigere og kjøligere, men trærne kan ha holdt seg en tid efter det. 
Dette er den mest sannsynlige årsaken . En annen forklaring kan være at 
dateringen ved 1,325 rn er blitt for ung, men da forskyver bare problemet seg 
nedover slik at dateringene ved 1,575 m og 1,90 m også må være for unge. 
Dateringen ved 0,60 m kan heller ikke være for gammel pga. Picea-innvandrin
gen. En tredje forklaring kan være resedirnentasjon, men det virker lite 
sannsynlig her. 

Det er store svingninger i mengden av kullstøv, både i prosentdiagrammet 
og influxdiagrammet. Prosenten var oppe i 2000%, mens influxen var oppe i 
117.000 pr. cm2 (Av plasshensyn ikke inntegnet i diagrammet). Nivåer som 
pekerseg ut, er 2,40 m, 1,90 m, 1,80 m, 1,50 - 1,05 m og 0,85 - 0,70 m, med 
flere store topper innenfor de to intervallene. Influxdiagrammet viser 
tilsvarende maksima, men i tillegg 3,30 m, 2,70 - 2,40 m og 1,90 - 1,75 m. 
Mellom disse nivåene er det bare ubetydelig med kullstøv, under 5% eller en 
influx på under ca. 200. 

Det er pollen av både Hordeum, Avena og Plantago lanceolata, Hordeum ved 
1,55 m og 1,35 m, Avena ved 0,55 m og P. lanceolata ved 1,10 m, 0,70 m og 0,55 
m. Det er lite andre pollentyper som indikerer jordbruk, bare et og annet 
pollenkorn av Artemisia, Urtica og Chenopodiaceae, de siste ved 1,55 m og 1,05 
m. 

I dette diagrammet er det liten hjelp av halve Pinus. Det er høye 
verdier 3,38 - 2,60 m, 2,00 m, 1,80 - 1,00 m, 0,90 - 0,70 m og 0,60 m. Dette 
er bare delvis sammenfallende med når det er kullstøv og jordbruksindikatorer 
i prøvene. Branner og et eventuelt jordbruk har ikke påvirket pH i bassenget, 
dvs. brannene har antagelig skjedd utenfor bassengets nedslagsområde. 

Det som er sannsynlig, er at det har vært mennesker i området 7900 BP, 
7100 - 6700 BP, 5400 - 4900 BP, 4250 - 2700 BP og 2400 - 2150 BP. Det har 
vært prøvd på korndyrking i nærheten ca. 4250 BP, 3200 BP og 1900 BP. Fra 
2750 BP har det også sporadisk vært beitende husdyr i området. 

D 2, 0,525 - 0 m, 1800 BP - AD 1994, 1700 BP cal - AD 1994 
Sonen begynner der Picea-kurven passerer 1%., men kurven er lav opp til 0,45 
m, ca. 1550 BP. Her er det en brå økning. I denne sonen er det høyere 
verdier for Pinus og lavere for Betula enn i sonen under. De andre treslagene 
er borte. Det er minima for Pinus 0,30 m og 0,15 - 0,10 m, 1050 BP og ~00 -
350 BP med tilsvarende minima for trepollen. Dette skyldes vesentlig Calluna 
som sikkert har vokst på myren da det i de resterende nivåene er meget 
Sphagnum som med sikkerhet har vokst på myren. 

Som i de andre prosentdiagrammene, tyder også dette på at det har vokst 
skog rundt myren også i sone D 2, mens influxdiagrammet viser at Betula 
tildels har manglet og at det til tider har vært lite Pinus og Picea, særlig 
0,45 - 0,40 m, 1600 - 1300 BP. 

Fra 0,40 m og opp til 0,10 mer det meget kullstøv, men det er lite 
pollen fra jordbruksindikatorer, pollen av Plantago lanceolata ved 0,35 m og 
0,10 m, av P. major ved 0,15 m, Hordeum ved 0,20 og 0,10 m og Secale ved 0,10 
m. Det er meget halve Pinus fra 0,40 til 0,30 m og fra 0,20 - 0,10 m. Det 
har vært folk i området fra 1600 BP, og aktiviteten ser ut til å ha vært 
størst i tidsrommene 1400 - 1000 BP og 700 - 350 BP. Jordbruksaktiviteten i 
området har vært minimal gjennom hele sonen. 

2.4.4. Ottersmyra i Amot, 273 m o.h. 
Prøveserien var 2,45 m dyp. i tillegg ble det analysert fire prøver fra en 
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annen prøveserie som gikk ned til 4,63 m. Det er analysert 42 prøver. 

Diagrammet kan inndeles i 4 soner {fig. 12a,b og 13). 
0 1, 4,62 - 4,50 m, 9100 - 8300 BP 
0 2, 2,45 - 2,375 m, 8800 - 8300 BP 
0 3, 2,375 - 0,45 m, 8300 - 2050 BP 
0 4, 0,45 - 0 m, 2050 BP - AD 1994 
0 1 og O 2, 4,62 - 4,50 m og 2,45 - 2,375 m, 9100 - 8300 BP, 10050 - 9300 BP 
cal 
Prøveserien begynner før Alnus-innvandringen. Bunnprøven i O 1 inneholdt 
riktignok både Alnus og Picea. Dette skyldes antagelig resedimentasjon fra 
langt tidligere tider eller forurensning. En datering ved 2,425 m på 8630±80 
BP kan virke noe gammel, men ikke urimelig. Hele den daterte prøven var eldre 
enn Ao. Den nederste prøven i begge sonene viser det samme. Det er meget 
pollen av Hippophae, Betula nana, Salix, Juniperus og meget Poaceae. Så 
innvandret Betula og utgjør en betydelig del av vegetasjonen. Ved 2,40 mer 
også Pinus innvandret. 

Det er høye verdier for Betula, særlig i øverste del av O 1, og lave 
verdier for Pinus, Det er litt Corylus, men ikke Alnus. Det siste er 
tydeligst i O 2. I den nederste prøven i O 2 er det bare 60% trepollen. 
Skogen har vært åpen. Her bestod vegetasjonen av urter og busker og kanskje 
en og annen Betula. Hippophae er ekstremt lyselskende og viser at det var 
åpent. I O 1 er det også et pollenkorn av Ephedra og et av Helianthemum. Den 
første har ikke vokst på Rødsmoen, og heller ikke i Norge. Her er det snakk 
om fjerntransport. Helianthemum, som er en liten urt, har antagelig vokst 
også på Rødsmoen i tiden like efter istiden. Pollen fra den sees ofte i 
senglasiale sedimenter langs kysten av sørvestlandet, f.eks. på Lista {Høeg 
1995). 

Ved overgangen til sone O 3 er skogen blitt tett, og Hippophae og de 
andre buskene er skygget ut. Pollen av Potamogeton og Nymphaea og Pediastrum 
og Botryococcus viser at det var åpent vann. 

Det er ubetydelig med kullstøv i disse prøvene og ingen tegn på 
menneskelig aktivitet. 

0 3, 2,375 - 0,45 m, 8300 - 2050 BP, 9300 - 2000 BP cal 
Sonen strekker seg fra Alnus-innvandringen til Picea-innvandringen. Det er 
små forandringer gjennom diagrammet. Pinus var den største av pollenprodusen
tene, og skogen har bestått av Betula og Pinus gjennom hele sonen. På fuktige 
steder har det vokst Alnus. Corylus innvandret ca. 8700 BP, Ulmus ca. 7100 
BP, Quercus ca. 4700 BP, Tilia ca. 4800 BP og kanskje til og med Fraxinus ca. 
4400 BP. 

I diagrammet kan det settes et skille mellom 1,95 og 1,90 m, ca. 5200 
BP. Her går Corylus, Alnus og Botryococcus tilbake. Sphagnum, Helotium, 
Assulina og Amphitrema kommer. Tjernet er vokst igjen. Det er blitt myr på 
borestedet. Fra samme nivå er det en kraftig nedgang i influx for alle 
pollentyper og en nedgang i mengden av halve Pinus. Begge deler har 
sammenheng med gjengroingen og at det er blitt en annen type sediment. 

Nedgangen for Corylus, og Ulmus som skjedde ett nivå lenger ned, ca. 
5500 BP, kan være klimatisk, og fra sonens begynnelse og opp hit har Ulmus og 
Corylus vokst i området. Nedgangen har en alder på ca. 5500 - 5200 BP. Man 
kan ikke utelukke at Corylus og Ulmus har holdt seg i området lenger opp mot 
vår tid, kanskje opp til 0,45 m, ca. 2000 BP. Hvis det har vokst Fraxinus i 
området, har den måttet gi tapt 3600 BP og Tilia 2500 BP, mens Quercus kan ha 
klart seg helt frem til 1400 BP. 

Tilbakegangen for Corylus og Ulmus kan også være forårsaket av 
mennesker. Det er riktignok hverken pollen av Plantago eller Cerealia, og det 
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er heller ikke mer enn 2 - 3% kullstøv, men det kommer efterhvert pollen av 
både Humul us/Cannabis, Urt i ca, Artemisia og Rumex, planter som får bedre 
vilkår når menneskene begynner å rydde skog. 

Det er få sikre spor efter mennesker i denne sonen. Kullmengden er lav, 
stort sett under 4%. Det er ikke pollen av Cerealia, og bare ett pollenkorn 
av Plantago lanceolata. Dette er ved 0,80 m, og nivået er datert til 3145±55 
BP. I dette nivået er det også et maksimum for halve Pinus, et maksimum som 
til en viss grad kan sies å holde seg opp til 0,70 m. Det kan virke som om 
det har bodd mennesker i området fra ca. 5200 BP og opp til grensen mot neste 
sone. Det har isåfall vært jegere og fangstfolk som kanskje innimellom har 
forsøkt seg på litt husdyrhold. 

O 4, 0,45 - 0 m, 2050 BP - AD 1994, 2000 BP cal - AD 1994 
Sonegrensen er satt ved første nivå med pollen fra Picea, ca. 0,5%. En første 
oppgang skjer ved 0,35 m, ca. 1600 BP og en neste mellom 0,30 og 0,25 m, 
datert til 1080±50 BP. Opp til dette nivået er det små forandringer fra 
foregående sone, men nå blir det en oppgang for Pinus og en nedgang for 
Betula. Influxen er også som i øverste del av foregående sone, mellom 500 og 
1000 pollenkorn av Betula/cm2 og mellom 1000 og 1500 av Pinus, noe som tyder 
på skog rundt myren. 

Ved sonegrensen er det et markert skille når det gjelder andre 
mikroorganismer. I sone O 3 var det meget av de encellede dyrene Assulina og 
Amphitrema og lite av soppen Helotium. I sone O 4 er det omvendt. 

Ved 0,45, 0,40 og 0,30 m var det lite kullstøv og lite halve Pinus. Ved 
0,35 m, ca. 1600 BP, var det meget av begge deler, og fra 0,25 m og opp er det 
meget, men avtagende mengder kullstøv. Meget halve Pinus er det ved 0,25 og 
0, 20 m. Fra O, 25 til O, 15 m kan man snakke om en jordbruksfase. Det er 
pollen av Plantago lanceolata og alle kornslagene. Denne jordbruksfasen i 
nærheten av Ottersmyra ser ut til å ha vart fra ca. 1100 til 550 BP, eller 
kanskje mer sannsynlig frem til Svartedauen. Her er det ikke tegn til noen 
avskogning som ved de andre lokalitetene, men skogen går noe tilbake fra 0,15 
m, ca. 800 BP. Ved 0,10 mer det et pollenkorn av Plantago major som kanskje 
kan representere ny aktivitet ca. 450 BP. 

2.4.5. Kilde i Amot, 225 m o.h. 
Prøveserien var O, 70 m dyp. Det er analysert 9 prøver. Diagrammet kan 
inndeles i 2 soner (fig. 14). 
Ki 1, 0,70 - 0,125 m 
Ki 2, 0,125 - 0 m 

Ki 1, 0,70 - 0,125 m 
Sonen begynner efter Alnus-innvandringen og slutter før det kommer Picea
pollen i prøvene. Det er en nedgang for Alnus fra 0,60 til 0,50 m. Slike 
nedganger sees også i de andre diagrammene, men de er ikke synkrone og har en 
alder på fra 5650 - 4100 BP. Det er lave verdier for Corylus, Ulmus, Quercus 
og Ti lia. Dette kan tyde på at vi i tid befinner oss efter en eventuell 
tilbakegang for Corylus og Ulmus. Hvis en tilbakegang her er samtidig med 
tilsvarende tilbakeganger ved de andre lokalitetene bør hele prøveserien være 
yngre enn 5400 BP, men alle tidsangivelser er svært usikre . 

Skogen var tett og bestod av Pinus, men med mindre innslag av Betula og 
Alnus. Betula øker mot toppen av sonen. Kanskje var det fortsatt litt 
Corylus. Ved Ulvehammeren var det Corylus opp til 3300 BP og ved Dulpmoen 
iallfall til 4700 BP, og antagelig frem til 2000 BP. Undervegetasjonen bestod 
av Carex og Dryopteris. Det var meget kullstøv i prøvene i denne sonen, opp 
til 300%, men ikke spor efter noen form for jordbruksaktivitet. Kullet må 
skrive seg fra jegere, fangstfolk eller fiskere. 
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Ki 2, 0,125 - 0 m, 
Denne sonen skiller seg klart ut. 
sone K 1 og Picea er innvandret. 

Det er mer Betula enn i størstedelen av 
Prøvene er yngre enn 2000 BP . Massene var 

i tillegg omrotet (pløyd). 
Det er 225% kullstøv og ca. 1% 

også tatt i kanten av en kornåker. 

2.4.6. Jordprofiler på Rødsmoen, Amot 

pollen av Hordeum. Prøveserien var jo 

I undersøkelsesområdet er det observert noen merkelige terrasser. Systemene 
er inntil 200 m lange. De ligger i flere områder. Hver terrasse har en 
utstrekning på maksimum 20 x 4 m. De avsluttes av en ca. 30 cm høy kant. 
Mange er betydelig mindre. De ligger samlet i skråninger omtrent som i et 
gresk teater, og de er særlig vendt mot øst og nord. Det ble foreslått at det 
kunne dreie seg om solifluksjon. Dette er ikke mulig på grunn av sedimentenes 
kornfordeling, og fordi sedimentene er selvdrenerende til stort dyp. Snitt 
gjennom terrassene viser også horisontale kullholdige lag, noe som ikke finnes 
utenfor terrassene. Slike forskjeller ville man ikke fått ved solifluksjon. 
De avgrensede kullagene må skyldes menneskelig aktivitet. Man står igjen med 
at terrassene mest sannsynlig er menneskeverk, og en sannsynlig hensikt med 
å anlegge hundrevis av slike terrasser er å bruke dem til jordbruksformål (se 
også Sørensen 1996) 

Jordsmonnet i områdene består av silt og sand. I forbindelse med 
terrassene er det meget kullstøv, tildels i striper eller lag som går inn i 
bakken i bakkant av terrassene. Det er gjerne også to podsolprofi ler som 
ligger over hverandre. En slik lagfølge er umulig under naturlige betingel
ser. 

Vegetasjonen i områdene i dag består av Pinus med stor avstand mellom 
hvert tre. På bakken vokser det Cladonia og en og annen Galluna eller 
Vaccinium vitis-idaea, med andre ord en lite krevende vegetasjon som tyder på 
tilnærmet fullstendig fravær av næring og dårlig tilgang på vann. Dette er 
ikke et sted man i dag ville velge for å drive jordbruk , og man ville normalt 
heller ikke gjort det tidligere. 

Jorden er imidlertid lett å bearbeide da den er helt stenfri, men den 
er også fri for næring, og den holder ikke på fuktighet. En dyrking her vil 
bety at det måtte fraktes inn næring og vann eller materiale som kan holde på 
vannet og hindre det i å synke ned til grunnvannsmagasinet. 

Ved å lage terrasser kunne de få avgrensede flate områder som kunne 
gjødsles ved å bringe inn kvist og annet brennbart materiale som de kunne 
sette fyr på. Ved at de flate områdene vendte mot øst og nord, ble 
innstrålingen og dermed også fordampningen mindre, og det ble mindre fare for 
tørkeskader. Flatene kunne vannes, men det er et stykke til vann, og vann er 
tungt å bære. 

Her kan også trekkes en parallell til i dag. Skal man i Amot dyrke 
jordbær eller bringebær, må det gjøres på jorder som vender mot nord eller 
øst. Sneen smelter først i syd- og vesthellingene. Man får tidlig vekst og 
blomstring og stor fare for nattefrost og frostskader. Målinger viser også 
at nedbøren er størst i skråninger som vender mot nord og øst (opplysninger 
fra jordbærdyrker Tormod Skramstad, Hole, Asbygda i Amot.) 

Jorden ville holde bedre på fuktigheten hvis den ble blandet med 
organisk materiale som f.eks. torv. Forekomst av en kraftig utviklet podsol 
under vekstsjiktet kan tyde på at organisk materiale, f.eks. torv har vært 
blandet inn i mineraljorden sammen med trekull (Østeraas 1994, 1995). 

En av de undersøkte myrene, Persmyra, ligger ikke langt fra et slikt 
"åkeranlegg". Her mangler det sedimenter fra tidsrommet 1200 - 2200 BP. Det 
var ingen tegn på myren til at det skulle være tatt torv, men det må ha vært 
tatt torv over hele myroverflaten for ca. 1100 - 1200 år siden. De har spadd 
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bort en spadybde. Denne torven kan ha vært brukt til mange formål, f.eks. 
brensel, men den kan også ha vært brukt til jordforbedring på åkerterrassene. 
Her kan det være en sammenheng. Isåfall var terrassene i bruk ca . 1200 BP, 
eventuelt tilbake mot Kristi fødsel. Det er analysert prøveserier fra 5 slike 
terrasser fra fornminne R 576. 

2.4.7. R 576, Jordprofil 1, Amot 
Det er analysert 15 prøver fra denne serien. 
0 cm Strølag, overflate 
3 cm Strølag 
4 cm Overgang til utvaskingslag 
4,5 cm Utvaskingslag 
6 cm Utvaskingslag 
7 cm Anrikningslag 
9,5 cm Humus/Kullll cm Blandet Utvasking/Anrikning 
13,5 cm Utvaskingslag 
14,5 cm Anrikningslag 
15,5 cm Humus/Kull 
17,5 cm Anrikningslag 
20 cm Humus/Kull 
23 cm Utvaskingslag/Kull 
26 cm Anrikningslag 

Prøvene var pollenrike, og det er med ett unntak analysert fra 500 - 900 
pollenkorn pr. prøve. Den nederste prøven var yngre enn Picea-innvandringen. 
De to nederste prøvene hadde lite Picea, resten meget. En Picea-oppgang er 
i Ottersmyra datert til 1080±50 BP. Ved Dulpmoen sees en oppgang ca. 1400 BP. 
Ved Ulvehammeren er oppgangen før 1800 BP og ved Persmyra før 1100 BP. Picea
oppgangen i jordprofilet kan derfor ikke brukes til datering. 

I et jordprofil er det alle muligheter for at det har vært omroting pga. 
jordbearbeiding. Det ser ikke ut som om det har vært omroting i dette 
diagrammet da det er klare lag i profilet og det skjer forandringer gjennom 
diagrammet. En omroting må isåfall ha begrenset seg til et enkelt lag. 

Fra Pinus-kurven kan diagrammet deles i 3 soner (fig. 15). Prøvene fra 
26 til 20 cm har 40 - 50% pollen av Pinus, prøvene fra 17,5 til 9,5 cm har ca. 
60% og prøvene fra 7 til O cm tildels 70 - 80%. Det er ca. 10% Picea fra 20 
cm og opp. Galluna avtar fra 45% ved 26 cm til 3% ved O cm. Det er meget 
sporer av mange typer ved 13,5 cm. Det er Sphagnum-sporer i alle prøvene, og 
meget kullstøv særlig fra 11 til 4,5 cm. 

Sphagnum er interessant. Den vokser ikke i disse skråningene, men det 
er sporer fra den i pollendiagrammet. Dette kan tyde på at det virkelig er 
tilført myrmateriale. Vi kan isåfall heller ikke si hvilke pollenkorn som 
er lokalproduserte og hvilke som kommer fra en myr, f.eks. Persmyra. Fra 
dagens vegetasjon på stedet kan man anta at iallfall en del av Pinus-pollenet 
er lokalprodusert. Det er antagelig også Galluna siden ingen av de analyserte 
myrene viser så høye verdier for Galluna. De høye verdiene for Pinus og lave 
verdiene for Galluna i topprøven passer bra med dagens vegetasjon, en åpen 
furuskog nesten uten urter. 

Ved 15,5 og 3 cm var det ett pollenkorn av Secale, ved 3 cm også av 
Gerealia og ved 9,5 cm ett pollenkorn av Plantago lanceolata. Det er også 
pollen av bl.a. Ranunculus og Epilobium. 

Secale og Plantago kan være resultat av fjerntransport, det kan komme 
fra myrmaterialet eller plantene kan ha vokst på stedet. De andre urtene har 
mest sannsynlig vokst på stedet da de forekommer i mindre mengder i myrene. 
Dette er ugress som ofte følger jordbruk og som ikke ble sett i området nå. 
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2.4.8. R 576, Jordprofil 2, Amot 
Det er analysert 13 prøver fra denne serien. 
0 cm Strølag, overflate 
3 cm Strølag 
4 cm Overgang til utvaskingslag med spredt kull 
5 cm Utvaskingslag med spredt kull 
6 cm Utvaskingslag 
12 cm Utvaskingslag 
22 cm Anrikningslag 
28 cm Utvaskingslag 
32 cm Anrikningslag 
37 cm Utvaskingslag med kull 
41 cm Kullag 
45 cm Utvaskingslag 
51 cm Undergrunn 

Av de 11 analyserte prøvene var det bare prøvene fra O til 6 cm og 41 
cm som inneholdt pollen (fig. 16). De var til gjengjeld pollenrike. Prøven 
fra 41 cm hadde mer Betula enn Pinus, 0, 5% Picea, 55% Calluna og 1000% 
kullstøv. Prøven bør være yngre enn Picea-innvandringen selvom myrmateriale 
er blandet inn. Myrmaterialet må i alle fall være eldre da det allerede var 
avsatt et annet sted. I de andre prøvene dominerer Pinus og Calluna, men 
Calluna er i sterk tilbakegang i topprøven. Det er 7 - 20% Picea, og mengden 
er økende mot toppen. 

Det er meget kullstøv fra 6 til 3 cm og med et maksimum på over 2500% 
ved 4 cm. Ved 5 cm er det 3% Sphagnum, noe som tyder på tilført myrmateriale. 
Det er også pollen av Chenopodiaceae, Plantago lanceolata, Cerealia, Secale, 
Linum og diverse andre urter mellom 6 og 4 cm. Linum er en pollentype som 
ikke er påtruffet i noen av myrene. Den er også en ekstremt dårlig 
pollenprodusent, og den sprer sitt pollen dårlig. Ett pollenkorn tyder på 
dyrking i umiddelbar nærhet. Det kullholdige laget her må sees på som et 
kulturlag. Det har vært brent plantemateriale på terrassen, det er brakt inn 
myrmateriale og det er dyrket Linum, Secale og andre kornslag. Det kan se ut 
som om denne dyrkingen er av relativt ny dato (noen hundre år) på grunn av 
dybden, men dyrkingen kan godt være eldre da tilveksten sannsynligvis har vært 
liten efter at dyrkingen opphørte. Alderen kan derfor godt være 1000 - 1500 
BP. 

2.4.9. R 576, Jordprofil 3, Amot 
Det er analysert 9 prøver. Her manglet det øverste laget. 
6 cm Utvaskingslag 
12 cm Anrikningslag 
17 cm Anrikningslag 
24 cm Humus/Utvaskingslag 
28 cm Anrikningslag 
29 cm Utvaskingslag 
35 cm Utvaskingslag med kull 
38 cm Kullstripe 
45 cm Anrikningslag 

Alle prøvene var pollenrike (fig. 17). Pollendiagrammet minner svært 
om det fra profil 1. Pinus dominerer av treslagene. Det er lite Picea ved 
45 cm og ca. 10% videre. Det er 15 - 40 % Calluna, ved 12 cm også 20 % 
Ericales. Prøvene inneholdt 1 - 2% Sphagnum og 500 - 4000 % kullstøv. 

Igjen er sannsynligvis myrmateriale tilført. Ett pollenkorn av Plantago 
major og ett av P. lanceolata ved 12 cm forteller om beite i området, og de 
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Fig. 17 : R 376, Akerterrasse, jordprofil 3 i Amot (se beskrivelsen til fig. Sa) . 
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kan være produsert på stedet. Dyrkingslaget i jordprofil 2 hadde en tykkelse 
på 2 - 3 cm, 6 - 4 cm under overflaten. Hvis det samme er tilfelle her, kan 
hele dyrkingslaget være høyere opp i serien, eventuelt falle mellom to 
analyserte prøver. 

2.4.10. R 576, Sjakt 1, Åmot 
Det er analysert 6 prøver. 
6 cm anrikningslag 
10 cm kullag 4 
15 cm kullag 3 
19 cm kullag 2 
21 cm kullag 2 
29 cm kullag 1 

Prøvene var ikke så pollenrike som de foregående. Det er derfor tellet 
færre pollenkorn/prøve. Bunnprøven var tilnærmet pollentom og må sees bort 
fra i diagrammet (fig. 18). De resterende prøvene er yngre enn Picea
innvandringen . Prøven fra 6 cm skilte seg ut med 80 % Calluna. I de 
resterende 4 prøvene var forholdet mellom treslagene og Calluna omtrent som 
i de andre diagrammene. Diagrammet skiller seg ellers fra de foregående ved 
at det er mer pollen av Ericales og Ranunculus. Det er praktisk talt ikke 
sporer av Sphagnum, og det er under 200 % kullstøv. Ved 19 cm er det igjen 
pollen av Linum. Det har vært dyrket Linum en gang efter Picea-oppgangen. 
Opp til 10% Ranunculus tyder også på at det har vært andre forhold på stedet 
tidligere, noe som underbygger påstanden om at det virkelig er åkerterrasser 
vi holder på med. 

2.4.11. R 576, Sjakt 5, Åmot 
Det er analysert 7 prøver: 

0 cm Strø, råhumus 
2 cm Blekjord 
6 cm Topp anrikningslag 
14 cm Gulbrunt sandlag/anrikningslag 
18 cm Topp av varmepåvirket blekjord 
20 cm Varmepåvirket blekjord 
22 cm Varmepåvirket blekjord 

Det er talt 300 - 1300 pollenkorn/prøve. Serien begynner ved eller før 
Picea-innvandringen (fig. 19). Topprøven representerer dagens vegetasjon med 
bl.a. 45% Pinus, 20% Picea, 25 % Calluna og 50% kullstøv. 

Også i dette diagrammet dominerer Pinus. Det er mindre Picea , og Picea
kurven har en oppgang mellom 2 og O cm. Bare prøven fra 6 cm inneholder over 
1% Sphagnum. Prøvene fra 22 til 2 cm inneholder meget kullstøv, opp i over 
3000%. Prøven fra 14 cm skiller seg ut med pollen av Artemisia, Cerealia, og 
andre urter. Selvom det ikke er mange kornpollen, er det mulig at dette 
nivået representerer en kortvarig dyrkningsfase. 

2.4.12 . R 576, Sjakt 6 1 Åmot 
Det er analysert 10 prøver, og 350 til 850 pollenkorn er opptalt pr. prøve. 
0 cm Overflate, Strølag 
8 cm Over kullag, silt og sand 
10,5 cm Gammel markoverflate, kullholdig med kullbiter og røtter 
13 cm " 
16 cm " 
19 cm Kullholdig sandlag 
22 cm Blekgrå - blekrosa silt 
26 cm Overkant av kullag, noe blekjord 
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28 cm Kullag 
31 cm Blekjord med kull/Underkant av kullag 

Serien begynner før eller ved Picea-innvandringen (fig. 20). Det er 
ikke pollen av Picea ved 31 cm. Det er under 1% fra 28 til 16 cm og 5 - 15% 
videre opp. Det er 20 % Betula opp til Picea-oppgangen, under 10% videre. Ved 
22 cm er det 40 % Ericales, og fra 31 til 19 cm er det 15 - 35% Galluna. 
Videre opp er det 40 - 60 %. Det er ubetydelig med Sphagnum. Det er 1000% 
kullstøv i den nederste delen av diagrammet og 2000% i den øverste . 

De tre nederste prøvene skiller seg klart ut når det gjelder urter. Ved 
31 cm var det pollen av Plantago lanceolata, Garyophyllaceae, Liguliflorae og 
Geranium. Ved 28 cm var det pollen av Artemisia, Rosaceae, Filipendula, 
Galium, Lotus og Trifolium og ved 26 cm Artemisia, Cerealia, Rosaceae, 
Filipendula, Garyophyllaceae, Epilobium og Geranium. Ved 28 cm var det over 
20 % Filipendula. Denne planten vil ha det fuktig og næringsrikt. Det er 
ganske andre forhold enn det er i dag. Det virker som om det er en 
jordbruksfase her, med tilførsel av både næring og vann. 

I denne serien er det meget kull helt opp. Kullet i strø laget kan 
skyldes en skogbrann i ny tid. Kullet videre ned kan skyldes naturlige 
skogbranner eller menneskelig aktivitet. 

2.4.13. R 576, Sjakt 16, terrasse L, Amot 
Det er analysert 8 prøver fra serien og en ekstra prøve fra kullaget ''K". 
2 cm Torv, Lag I 
4 cm Blekjord med kull, Lag II 
7 cm Øverst i anrikningslag, Lag XI 
12 cm Nederst i anrikningslag, Lag XI 
15 cm Øverst i kullag, Lag K 
17 cm Nederst i kullag, Lag K 
18 cm Gammelrosa blekjord, Lag IV 
22 cm Øverst i anrikningslag, Lag VIII 

Prøven fra 22 cm var pollentom. Resten av prøvene var middels 
pollenrike, og det er opptalt 125 - 700 pollenkorn/prøve (fig. 21). 

Diagrammet ser rotete ut. Det skyldes spesielt 12 cm hvor det er 95% 
Ericales. Hele serien er yngre enn Picea-innvandringen. Det er over 2% Picea 
ved 18 cm. Også her er Pinus den største pollenprodusenten. Det er også 
meget Galluna. Det er meget kull i alle prøvene unntagen 12 og O cm, opp i 
over 4000%. 

Ved 17 cm ble det funnet 2 pollenkorn av Linum, og ved 15 cm var det 
pollen av Plantago lanceolata. Sammen med maksimumet for kull ved 17 cm, ser 
dette ut til å representere en dyrkingsfase. Ekstraprøven fra kullaget 
inneholder mer Picea og Galluna enn prøvene i hovedserien, men her ble det 
funnet pollen av Gerealia. Det er også pollen av Plantago lanceolata ved 4 
cm. Kanskje dette er en neste dyrkingsfase. 

Prøven fra 12 cm kan kanskje representere en gjengroingsfase siden det 
er lite kull og meget Ericales av Vaccinium-type. 

Ser man på analysene fra jordprofilene samlet, viser det seg at det er 
store mengder kullstøv. Kullet ligger i lag som ikke sees utenfor terrassene. 
Det er pollen av Linum i tre av prøveseriene. Denne planten er en meget 
dårlig pollenprodusent som også sprer pollenet dårlig. Man bør kunne si med 
sikkerhet at det har vært dyrket Linum på terrassene. Det er også pollen av 
Gerealia, noe som tyder på at det har vært dyrket korn på terrassene. I 
tillegg er det pollen av Plantago og andre urter som kan indikere en eller 
annen form for jordbruk. 

Min konklusjon er at det dreier seg om åkerterrasser. De har vært i 
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bruk samtidig eller til forskjellige tider en gang efter Picea-innvandringen, 
kanskje ved eller før 1200 BP, eller kanskje helt opp mot vår tid. 

Det foreligger 4 14 C-dateringer fra åkerterrasser. De er som følger: 

T nr. Prøvens merke Materiale Alder BP Kalibrert BP Kalibrert BC/AD 
T-11675 R-576, Kp 14, åker Pinus 240±80 Yngre enn 420 Y. enn AD 1530 
T-11676 R-576, Kp 16, åker Pinus 1750±85 1730-1545 AD 220-405 
TUa-1032 R-610, Kp 1, åker Pinus 2740±75 2920-2765 970-815 BC 
TUa-1031 R-683, Kp 1, åker 1730±75 1715-1535 AD 235-415 

Det er få dateringer og stor variasjon. Det daterte kullet bestod av 
Pinus som kan ha en høy egenalder, og dateringene må sees på som maksimums
aldre. Bare to dateringer er fra R-576, og de viser at terrassene har vært 
i bruk til svært forskjellig tid. 

2.5. Konklusjon 
2.5.1. Vegetasjonsutviklingen 
Istiden tok slutt, og Rødsmoen ble antagelig isfri ca. 9000 BP. Først 
innvandret en kuldetålende, solelskende pionerflora med urter og busker, 
særlig Cyperaceae, Poaceae, Hippophae, Betula nana og Salix. Spesielt må også 
nevnes Helianthemum som ikke vokser i Norge i dag. 

Denne vegetasjonstypen ser vi slutten av ved Ulvehammeren og Ottersmyra. 
Så innvandret Betula. Kort tid efter innvandret Corylus og Populus og så 
Pinus kanskje allerede 8800 BP. Nå var skogen blitt tett. Pionerfloraen var. 
kraftig redusert, og Hippophae og Helianthemum var blitt helt borte. 

Alnus og Frangula innvandret ca. 8000 BP, Ulmus og Prunus ca. 7600 BP, 
Quercus muligens 6800 BP og Ti lia kanskje 5500 BP. Det er også mulig at 
Fraxinus vokste i området fra 4400 til 3600 BP. Corylus, Alnus, Ulmus, 
Quercus, Ti lia og eventuelt Fraxinus representerer varmetidsfloraen i 
området. Disse treslagene fikk aldri noen stor utbredelse i området, og de 
fikk en trinnvis tilbakegang fra 5400 til 1400 BP. En gang mellom 2800 og 
1800 BP ser det ut til at Corylus døde helt ut. Dette gjelder kanskje også 
Ulmus, i tilfelle var det bare som enkeltstående trær på spesielt lune steder 
fra ca. 5000 BP til ca. 2000 BP. Tilia kan ha vokst i området til 2400 BP, 
og hvis Quercus i det hele tatt har vokst i området, kan den ha holdt seg 
lenger, kanskje opp mot 1400 BP. Picea innvandret 2000 BP som det siste 
treslaget. 

Der det er skifer og kalkholdig fjell og morene, har tilgangen på både 
næring og fuktighet vært rikelig og vegetasjonen kan ha vært tett, men den har 
kanskje aldri vært tett i nærheten av de analyserte myrene. Det var ikke å 
vente siden særlig breelvavsetningene er meget næringsfattig og har liten evne 
til å holde på fuktighet. Skogen har likevel vært tettere tidligere. Ved 
Persmyrkoia ble skogen mer åpen en gang mellom 2200 og 1100 BP, ved Ulvehamme
ren ble skogen mer åpen ca. 1650 BP. Ved Dulpmoen var det minst skog 1600 -
1300 BP og ved Ottersmyra gikk skogen noe tilbake ca. 800 BP, men ikke så 
meget som på de andre stedene. Denne åpnere skogen var antagelig menneske
verk. 

2.5.2. Klimautviklingen 
De mest varmekrevende plantene som har vokst i området er Corylus, Ulmus, 
Quercus, Tilia og muligens Fraxinus. I tillegg kan Alnus si noe om klimaet. 
I fjellet er den en god varmetidsindikator mens den i lavlandet kanskje heller 
indikerer fuktige forhold. Corylus ser ut til å ha innvandret kort tid efter 
at området ble isfritt. Reinjegerne som fulgte isens tilbaketrekning hadde 
antagelig med seg nøtter som de kanskje mistet på leirplassene og kanskje 
plantet med overlegg for senere å kunne ha variasjon i kosten (Firbas 1949, 
Danielsen 1970, Kaland & Krzywinski 1978, Høeg 1982a), men det var iallfall 
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varmt nok ti 1 at den kunne vokse i området. Når Ul mus, Quercus, Ti lia og 
Fraxinus innvandret senere, behøver det ikke ha klimatiske årsa~ men 
vandringshastigheten fra overvintringsstedene under istiden. 

Lokalitetene på Rødsmoen har liten høydeforskjell, bare fra 273 til 304 
m o.h. Hadde høydeforskjellen vært større, kunne man sett på forskjellen 
mellom den høyestliggende og den lavestliggende lokaliteten, når et planteslag 
når opp til den enkelte høyde og når den igjen døde ut der. Her kan vi bare 
si at det er blitt varmt nok til at trærne har nådd lokalitetene og at 
temperaturen er høy nok og vekstsesongen lang nok for det aktuelle treslaget. 
Man vet ikke hvor meget høyere temperaturen er blitt. 

Tilbakeganger for de varmekjære treslagene har derimot i de fleste 
tilfeller klimatiske årsaker. Tilbakeganger sees 5400 BP, 5300 BP, 5200 BP, 
5000 BP, 4200 BP, 4100 BP, 3600, 3200 BP, 2800 BP, 2700 BP, 2500 BP, 2400 BP, 
2200 BP, 1900 BP, 1800 BP og 1400 BP. I tillegg kan det sees tilbakeganger 
for Alnus 5650 BP, 5200 BP, 4900 BP og 4100 BP. 

Tidspunktet for disse tilbakegangene er ikke eksakte. De er fremkommet 
ved interpolasjon mellom daterte nivåer og har en usikkerhet på minst 100 år 
til hver side. 5400 BP i et diagram kan egentlig være samtidig med 5200 BP 
i et annet. 

Fra dette kan man antyde at klimaet ble dårligere ca. 5200 BP, 4100 BP, 
3000 BP, 2500 BP og 1900 BP. At klimaet ble dårligere, betyr at temperaturen 
ble lavere og/eller at nedbøren økte. Det ble dårligere forhold for de mest 
varmekrevende plantene. De døde ikke ut i hele området med en gang, men først 
på de mest utsatte stedene. Derfor blir det en trinnvis nedgang i pollenpro
duksjon og nedfall. 

Klimaet er kanskje ikke blitt dramatisk dårligere, men det er blitt 
trinnvis kjøligere og fuktigere fra 5200 BP. Vegetasjonen er imidlertid ikke 
blitt dramatisk forandret før granen innvandret da de varmekjære treslagene 
aldri har utgjort mer enn en meget liten del av vegetasjonen i området. 

2.5.3.De første menneskene på Rødsmoen - Jegere og fangstfolk (fig. 22 og 50) 
Kullstøv i prøvene forteller om brann eller bål i området. Undersøkelser på 
Gardermoen (Høeg upubl) viser store forskjeller i mengden av kullstøv innenfor 
en avstand på mindre enn 500 m. Iallfall når kullmengden kommer opp i 15 -
20% eller mer, må man anta at brannen eller bålet har vært ganske nær. Vi 
kan ikke avgjøre om kullet kommer fra en naturlig skogbrann, en brann 
ufrivillig eller med overlegg forårsaket av mennesker eller et bål i 
myrkanten. Vanligvis ser det ut til at kullet kommer fra en eller annen form 
for menneskelig aktivitet. Kullstøv i prøvene er den eneste muligheten man 
har i pollendiagrammene til å efterspore tidligere tiders jegere. 

Kullmengden er forskjellig i de fire diagrammene. Ved Persmyrkoia er 
det meget kull 8200 - 4600 BP og 1100 - 0 BP, men noe mindre ca. 7200 BP og 
5800 - 5000 BP. Ved Ulvehammeren var det ikke kull 9000 - 8850 BP . 8850 -
4600 BP og 2000 - 0 BP var det kull, men noe mindre 8300 BP, 6700 BP og 5400 
BP. Ved Dulpmoen var det store svingninger i kullmengden, og det var meget 
7900 BP, 7100 - 6700 BP, 5400 - 4900 BP, 4250 - 2700 BP, 2400 - 2150 BP og 
1600 - 0 BP. Ved Ottersmyra var det lite kullstøv. Det var ikke kull 9150 -
8600 BP. Mindre maksima var det 7200 - 5100 BP, 4800 - 2800 BP, 1500 BP og 

1150 - 0 BP, muligens bare til 600 BP. 
Kullstøvet kan komme fra naturlige branner. Jeg vil likevel velge å 

tolke det som spor efter mennesker. I så fall har det ikke bodd mennesker 
kontinuerlig ved alle lokalitetene, men det har mest sannsynlig vært mennesker 
i området i hele tidsrommet fra 8850 og frem til i dag. Aktiviteten ut fra 
maksima for kullstøv kan se ut til å ha vært størst i tidsrommene 8850 - 4600 
BP, 4250 - 2600 BP, 2400 - 1700 BP og 1600 - 0 BP. 
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Fig . 22: Diagram som viser når det er funnet kullstøv (vanligvis tegn på 
menneskelig aktivitet i nærheten), beiteindikatorer og spor efter korndyrking 
på Rødsmoen i Amot . Tykk strek betyr meget. ? betyr manglende sediment. 
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2.5.4. Husdyrhold (fig. 22 og 50) 
Det er små spor efter beitende husdyr. Også her er det store forskjeller fra 
lokalitet til lokalitet. Det kan se ut som om jordbruket som metode kom til 
Rødsmoen før 4300 BP, uten at det ble vanlig. Pollen som indikerer 
husdyrbeiting er ikke vanlig i noen av diagrammene. Når man ser på alle 
indikatorer som kan si noe om jordbruk under ett, kan man likevel snakke om 
faser hvor det har vært drevet noe jordbruk. Ved Persmyrkoia er det to faser, 
3300 - 2900 BP og 800 - 0 BP, ved Ulvehammeren 3700 BP, 2000 BP, 1100 BP og 
600 - 0 BP, ved Dulpmoen 2750 - 1900 BP, 1200 BP og 500 BP og ved Ottersmyra 
3150 BP og 1100 - 300 BP. 

I området samlet ser vi spor efter beitende husdyr 3700 BP, 3300 - 1900 
BP og 1200 - 0 BP, men med en tilbakegang, og muligens et opphold 600 - 500 
BP . Oppholdet 600 - 500 BP kan forklares med befolkningsnedgangen efter 
svartedauen AD 1349. Oppholdet i jordbruk 1900 - 1200 BP er derimot vanskeli
gere å forklare eftersom det i høyeste grad var folk i området. Klimaet var 
dårligere (kjøligere og fuktigere) i dette tidsrommet, men ikke så dårlig som 
700 - 200 BP (AD 1250 - 1750), og i dette tidsrommet ble det drevet jordbruk 
i en eller annen form i området. 1600 BP ble skogen mer åpen. Dette kan være 
et resultat av det dårligere klimaet, men sannsynligvis er det et resultat av 
menneskelig virksomhet. I så fall må det ha vært drevet hugst, brenning, 
jernvinne og tjærebrenning i nærheten av de analyserte myrene mens jordbruket 
har vært drevet andre steder. 

2.5.5. Korndyrking (fig. 22 og 50) 
Sporene efter korndyrking er enda mindre enn sporene efter beitebruk. Stort 
sett dreier det seg om ett enkelt kornpollen som ved Persmyrkoia 4050 BP, ved 
Dulpmoen 4250 BP, 3200 BP, 1900 BP, 700 BP og 300 BP og ved Ottersmyra 900 BP 
og 700 BP. 

Først i relativt ny tid, efter svartedauen, er det noe tydeligere spor. 
Ved Dulpmoen er det pollen av Hordeum og Secale 300 BP, ved Ottersmyra er det 
ikke kornpollen i denne tiden. Ved Ulvehammeren og Persmyrkoia er det snakk 
om dyrking i nærheten, ved Ulvehammeren fra 350 BP og ved Persmyrkoia fra 300 
BP og opp mot i dag. Her forekommer pollen fra alle kornslagene, ved 
Persmyrkoia i forholdsvis store mengder. Det ser ut til at svartedauen har 
satt spor efter seg også her. Det er heller ikke kornpollen i tidsrommet 1900 
- 1200 (-900) BP. Pollendiagrammene viser således full stopp i al l form for 
jordbruk i dette tidsrommet. 

Det er ingen økning for jordbruksindikatorer som kan tilsi at skog ble 
ryddet 1600 - 1700 BP og fremover, noen steder opp mot vår tid. Kanskje 
skyldtes det hugst for å få trekull til jernfremstilling eller for tjærepro
duksj on. Muligens er årsaken å finne i områdene med terrasser. Trær er 
hugget og brent på terrassene for å gi næring til avlingene. Akerterrassene 
var isåfall i bruk særlig i tidsrommet 1650 - 1200 BP (torvtekt i Persmyra 
stoppet), men kan godt ha holdt på lenger opp mot vår tid. 1650 - 1200 BP er 
imidlertid innenfor det tidsrommet hvor det ikke er spor efter jordbruk i 
pollendiagrammene. Ut fra dette bør åkerterrassene være yngre enn 1200 BP, 
kanskje også yngre enn 900 BP ved at det er funnet pollen av korn på 
terrassene, men ikke i myrene før dette tidspunkt. 

Iallfall på ett tidspunkt i løpet av de siste 2000 årene har det vært 
dyrket Linum på terrassene. Dette skjedde mest sannsynlig ved eller noe før 
1200 BP, men det kan ha skjedd nesten helt opp mot vår tid. Ved at terrassene 
ikke er datert kan man ikke si når, og ikke om dyrkingen er samtidig på alle 
terrassene. 
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3. Tolga og Øvre Rendal i Hedmark 

3.1. Innledning 
I forbindelse med at det skulle skrives en bygdebok for Tolga ble jeg spurt 
om jeg kunne utføre en pollenanalytisk undersøkelse i kommunen, og i 1979 ble 
det på oppdrag fra professor Arne Skjølsvold i Universitetets Oldsaksamling 
innsamlet en prøveserie fra en myr ved Lille Sølensjøen i Øvre Rendal 
(Skjølsvold 1958, 1981). 

3.2. Beliggenhet og vegetasjon 
Undersøkelsesområdet ligger i Tolga, på begge sider av Glomma og i Øvre 
Rendal. Høyden over havet er fra ca. 665 m til 925 m. Ved Kåsmyra og 
Trangdalen i Tolga og Lille Sølensjøen i Øvre Rendal bestod berggrunnen av 
sandsten mens det ved Bånntjern og Store Tallsjøen i Tolga var mer næringsrike 
forhold med bl.a. olivinsten. Ved alle lokalitetene var det meget løsmasser 
som vesentlig bestod av morenemateriale, men også breelveavsetninger og myr. 

Vegetasjonen var svært forskjellig fra sted til sted, fra en skog 
dominert av Pinus og Picea ved Stortallsjøen, Betula og Pinus ved Bånntjern, 
Betula i Trangdalen til en åpen skog av Betula og Betula nana med store åpne 
myrstrekninger ved Kåsmyra. Tregrensen var ved 975 m. Ved Sølensjøen bestod 
skogen av Pinus og noe Betula. 

3.3. Feltarbeid 
Det ble i 1977 og 1978 innsamlet prøveserier fra tilsammen 6 lokaliteter i 
Tolga, hvorav 4 er analysert, henholdsvis fra Kåsmyra, fra myrkanten i 
østenden av Bånntjern, myr ved Stortallsjøen og myr ved Lensmannsvollen i 
Trangdalen. Prøveserien fra Øvre Rendal ble innsamlet i 1979. 

3.3.1. Kåsmyra i Tolga, PQ256105 
Kåsmyra er stor, med lengderetningen øst-vest. I nord-syd-retningen er den ca. 
250 m. Rundt myren er det glissen bjerkeskog. Myren var en strengmyr med 
strengretningen nord-syd. På de tørrere strengene vokste Betula nana, Rubus 
chamaemorus, Empetrum og Vaccinium vitis-idaea. På de bløtere områdene mellom 
strengene vokste vesentlig Carex, men også litt Sphagnum og Menyanthes. 
Gresset på myren ble slått til ca. AD 1930. 

En prøveserie ble innsamlet fra det dypeste stedet i myren, ned til 3,25 
m (fig. 23). De øverste 0,75 m var fra en streng, resten fra et bløtere parti 
1 m fra strengen. Dette har betydning for tolkningen av pollendiagrammet 
rundt dette nivået. Prøveserien bestod av Carex-torv blandet med noe Sphagnum 
ned til 2,40 m, ren Carex-torv videre ned til 3,13 m og gytje ned til 3,25 m. 

3.3.2. Myr ved Lensmannsvollen, Trangdalen i Tolga, PQ235095 
Myren ligger i et tidligere, antagelig senglasialt, elveløp (fig. 24). På og 
ved myren vokste det Betula nana - Salix-kratt , Rubus chamaemorus, diverse 
Ericales og Carex, i myrkanten vokste Juniperus, og skogen bestod av Betula. 
Det var ca. 0,5 km til en dyregravrekke, 4 kullmiler og hustufter fra 
Kobberverkets tid. Det ble samlet prøver ned til 1,45 m. 

3.3.3. Bånntjern, Vingelen i Tolga, NQ974233 
Bånntjern er et lite tjern (fig. 25). Dyrket mark ligger i dag helt ned til 
tjernet. I kanten, og særlig i østenden av tjernet, vokste Betula nana, 
Sa lix, Potentilla palustris ( Comarum pal us tre) og Ca rex. Skogen omkring 
domineres av Betula og Pinus. Tjernet var demmet opp 1/2 - 1 m. 

Over største delen av tjernet manglet sedimenter, men i østenden var 

59 



Fig. 23: Kåsmyra i Tolga. Lokaliteten for prøveserien er midt på bildet. 

Fig. 24: Flyfoto av myren ved Lensmannsvollen, Trangdalen i Tolga . 
Prøveserien er innsamlet omtrent midt på myren. 
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Fig. 25: Bånntjern, Vingelen i Tolga. Prøveserien er innsamlet fra myrkanten 
i venstre kant av vannet. 

Fig. 26: Myr ved Lille Sølensjøen i Øvre Rendal. Øverste delen av serien er 
innsamlet i kanten av strengen til venstre på bildet, resten ved boret til 
høyre på bildet. 
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sedimentene ca . 3 m tykke. En prøveserie ble innsamlet herfra. Vanndybden 
var 1 m. Prøveserien bestod av kalkgytje opp ti 1 2, 70 m og vanlig gytje 
videre opp. 

3.3.4. Myr ved Stortallsjøen i Tolga, PQ013228 
Prøveserien er fra en myr ved Stortallsjøen. På myren vokste det Pinus og noe 
Picea, men rundt myren var det skog av Picea. En og annen Betula kunne sees. 
Bunnvegetasjonen bestod av Carex og Eriophorum. Myren var nyli g grø ftet. Det 
var ca. 500 m til nærmeste gård. Prøveserien ble innsamlet for å få en 
datering av Picea-innvandringen i området. Prøveserien ble tatt ut fra en 
grøftekant, ned til sten og leire. 

3.3.5. Myr ved Lil le Sølensjøen i Øvre Rendal, PP327808 
Prøveserien ble innsamlet fra en liten myr ca . 100 m øst for Lille Sølensjøen 
og ca. 50 m øst for 7 små gravrøyser som hadde gitt funn fra yngre jernalder. 
Det var en åpen myr med Pinus omkring. Mellom myren og sjøen vokste det også 
noe Bet ula. Det var ingen Picea å se. På fuktige steder på myren vokste 
Carex og Sphagnum. På tørrere steder vokste Betula nana, Rubus chamaemorus, 
Empetrum , Vaccinium uliginosum, Oxycoccus og Andromeda. Prøvene ned til 0,75 
m ble innsamlet fra et tørt parti i myren, videre ned til 1,27 m fra et våtere 
sted, ca. 10 m bortenfor (fig. 26, prøvestedene er h.h . v. til venstre og høyre 
på bildet . ) 

3.4. Dateringsresultater 

T-nr. Dybde±2, 5 cm Datering BP Kalibrert BCLAD Kalibrert BP 
Middelverdi 

Kåsmyra 
2853 45 580±70 AD 1285-1420 600 
2854 175 4120±70 2880-2580 BC 4680 
3170 235 5780±90 4780-4530 BC 6605 
Tallsj øen 
(3321 15 1150±50 AD 780-980 1070) 
3322 45 3770±70 2340-2040 BC 4140 
Sølensjøen 
(4043 44 130±70 Yngre enn AD 1665) 
4042 72 2020±40 90 BC- AD 50 1970 

Prøven fra O, 15 m i myren ved Stortallsj øen skulle datere Picea
innvandringen. 1150±50 BP er opplagt for ungt. En årsak kan være at det er 
innblandet yngre røtter. Det er også en annen mulighet. Når det bare er 15 
cm torv med Picea-pollen, kan det tyde på at det har vært tatt torv fra myren. 
Hvis menneskene i området 300 - 1100 BP fjernet 1-2 spadybder med torv for å 
bruke til brensel eller annet, f.eks. jordforbedring, kan det mangle 1000 -
2000 års sedimenter. Den daterte prøven kan bestå av et blandingsmateriale, 
litt som er ca. 2000 år gammelt og litt som er 200-300 år gammelt. Resulta
tet blir en gjennomsnittsalder, 1150 BP. Man kan heller ikke utelukke at det 
dreier seg om en såkalt rekurensyta, en uttørkingshorisont (Granlund 1932). 
En slik er påvist og datert i Elvdal, Engerdal kommune . En datering 
umiddelbart under horisonten lyder på 3320±80 BP, en like over på 1660±80 BP 
( Sørensen pers. med.). I en tørr periode ca. 2000 - 1600 BP har det ikke 
blitt dannet ny torv, og det har også skjedd erosjon i torven under. Noe 
slikt kan også ha skjedd ved Stortallsjøen. 

Prøven fra 0 ,44 mi myren ved Sølensjøen er også opplagt for ung . Her 
er sannsynligvis årsaken røtter av Carex og Eriophorum. 
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3.5. Analyseresultater 
3.5.1. Kåsmyra i Tolga, 925 m o.h. (fig. 27a,b) 
Går vi ut fra de 3 14 C-dateringene, som synes rimelige, føyer til at toppen 
av myren har en alder på -25 år, og videre sier at Alnus innvandret ca. 8200 
BP (3,20 m), har vi en del holdepunkter. Alnus-innvandringen er ikke datert, 
men undersøkelser fra andre steder, bl.a. i Jamtland hvor Alnus innvandret ca. 
8400 BP (Lundqvist 1969), tilsier omtrent den alderen på innvandringen. 

I mange pollendiagram kan man se et almefall, dvs. en nedgang i 
prosentkurven for Ulmus. Dette kan ofte settes til 5000 BP (Danielsen 1970, 
Hafsten 1956, 1960). Et almefall skjer i dette diagrammet ved 2,25 m, men er 
her noe eldre. 

Picea-innvandringen skjedde ved Sølensjøen ca. 2000 BP. Foruten 
dateringen av innvandringen ti 1 området rundt Sølensj øen foreligger det 
dateringer av Picea-innvandringen til Elvdal til 1660±80 BP (Sørensen 1979), 
til Trysil og Engerdal (øst for Sølensjøen) til mellom 2100 og 1900 BP og til 
Rendalen (vest for Sølensjøen) til ca . 1250 BP (Hafsten 1985, 1986). Rendal
dateringene virker noe unge i forhold til dateringen fra Sølensjøen, men da 
Picea er innvandret fra øst, er det rimelig å anta en innvandring, iallfall 
ved Sølensjøen, Kåsmyra og Trangdalen ca. Kr.f., 1950 BP. Fra de foreliggende 
dateringene kan man ikke utelukke at innvandringen til området vest for Tolga 
sentrum kan være noen hundre år yngre enn Kr.f. 

Nå vokser det ikke Picea rundt Kåsmyra, og pollenkorn av Picea er brakt 
dit av vinden, både fra fjerntliggende og nærtliggende områder. Det er lave 
prosenter av Picea helt fra 1,70 m. Dette skyldes opplagt fjerntransport 
langt borte fra. Ved 1,30 mer det over 1%. Det er det også fra 1,10 - 0 m. 
Kanskje kan Picea-innvandringen settes til 1,00 m, ca. 1950 BP. 

Ser vi i første omgang bort fra almefallet og Picea-innvandringen, får 
vi at torven har vokst med en hastighet av 3,5 cm pr. 100 år opp til 2,35 m, 
3,6 cm pr 100 år videre opp til 1,75 m, 3,7 cm pr 100 år opp til 0,45 m og 7,4 
cm pr. 100 år videre opp, dvs. en tilnærmet konstant tilvekst opp til 0,45 m 
og dobbelt så raskt videre, noe som er helt naturlig, da torven er lite 
omdannet i toppen. Med en så jevn tilvekst som i hele den nederste delen av 
prøveserien, kan man interpolere mellom dateringene og sette en omtrentlig 
alder på hvert analysert nivå. Også ved interpolasjon får vi tilnærmet den 
alderen på almefallet og Picea-innvandringen som jeg tidligere har antatt, 
h.h.v. ca. 5000 BP og 1950 BP. 

Prøveserien var 3,25 m dyp. Det er analysert 34 prøver. Diagrammet 
kan inndeles i 4 soner. 
Kå 1, 3,25 - 2,25 m, 8200 - 5500 BP 
Kå 2' 2,25 - 1,75 m, 5500 - 4100 BP 
Kå 3' 1,75 - 1,05 m, 4100 - 2200 BP 
Kå 4' 1,05 - 0,0 m, 2200 BP - AD 1977 

Kå 1, 3,25 - 2,25 m, 8200 - 5500 BP, 9150 - 6300 BP cal 
Sonen begynner ved eller kort tid efter at Alnus innvandret. Skogen har 
bestått av Pinus og Betula, kanskje omtrent like meget av hver siden Pinus er 
en større pollenprodusent. I de fuktige skråningene ned mot myren har det 
vokst Alnus incana i rikelige mengder. Corylus har antagelig også vokst i 
Tolga, da det er 2% pollen av Corylus i de nederste prøvene og over 1% opp til 
2,35 m, 5780±90 BP. Ulmus har kanskje også vokst i Tolga gjennom hele sonen, 
men ingen av dem har vokst ved myren. 

Det var åpent vann på stedet opp til 3, 20 m. I vannet vokste 
Potamogeton og Isoetes. I vannkanten har det antagelig vokst en del Carex og 
Poaceae. Så vokste det grunne tjernet igjen. Det er blitt en myr på stedet. 
Vannplantene er forsvunnet og erstattet av Poaceae, Carex, Eriophorum, Seirpus 
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og litt Menyanthes. 
Tilia har aldri vokst i nærheten av Kåsmyra, men fjerntransporterte 

pollenkorn forekommer fra 2,40 m, ca. 5900 BP ved interpolasjon. Da Tilia er 
en dårlig pollenprodusent, og siden pollenkornene heller ikke i særlig grad 
transporteres over store avstander, er dette et rimelig tidspunkt å finne de 
første pollenkornene. Tilia kan ha innvandret til lavereliggende steder i 
nærheten kanskje et par hundre år tidligere. I Jamtland skjedde Tilia
innvandringen mellom 6800 og 6200 BP (Lundqvist 1969). 

Fra 2,40 m ser det ut til at myrflaten er blitt så tørr at Betula nana 
har kunnet vokse ut på den. 

Det er ikke opptalt kullstøv i prøvene fra denne myren, bare notert om 
det var spor av kull. Det var det ved 3,10 og 3,00 m og 2,30 og 2,20 m. 
Dette kan skyldes en jegerbosetning i skogkanten 7800 - 7500 BP og 5700 - 5400 
BP. 

Kå 2, 2,25 - 1,75 m, 5500 - 4100 BP, 6300 - 4650 BP cal 
Ved 2, 25 m skjedde det en del forandringer. Alnus og Ulmus gikk kraftig 
tilbake. Corylus gikk tilbake 10 cm lenger ned. Alnus har fortsatt vokst 
rundt myren, men nå i mindre mengder. De andre to vokser ikke lenger i Tolga. 
Pinus gikk noe frem. Eriophorum gikk tilbake, mens Betula nana og Sphagnum 
med innhold av det encellede dyret Assulina gikk frem. 

Atlantisk tid, 8000 - 5000 BP, er kjent som en fuktig og varm tid. På 
Østlandet lå klimaoptimum i senatlantisk tid. Det virker som om forandringen 
ca. 5700 BP skyldtes at klimaet var blitt tørrere. Pinus kan ha utkonkurrert 
Alnus incana rundt myren. Betula nana, som ikke vil ha det for vått, og mose 
har fått mulighet til å erstatte Eriophorum og Seirpus som tildels kan ha 
stått i 10 cm vann. Siden de varmekjære treslagene går tilbake, har det neppe 
blitt varmere. Det har antagelig blitt noe kjøligere. Subboreal tid, 5000 -

2500 BP er ellers kjent som en forholdsvis varm og tørr tid, men avbrutt av 
kortere eller lengre fuktige perioder, bl.a. fra 4700 - 4500 BP og fra 4100 
BP og et stykke fremover (Høeg 1972, 1975, 1982, Lamb 1977, Moe 1978). 

Kå 3, 1,75 - 1,05 m, 4100 - 2200 BP, 4650 - 2250 BP cal 
Sonen begynner med en tilbakegang for Pinus. Betula, Alnus, Carex og Sphagnum 
øker. Skogen totalt går noe tilbake. Det virker som om klimaet er blitt 
mindre gunstig, fuktigere og/eller kjøligere. Hvis det fortsatt har vokst 
Pinus rundt myren, har det bare dreid seg om enkelttrær. Det er pollen av 
Picea i alle prøvene, tildels opp i over 1% fra 4120±70 BP. Dette er uventet 
tidlig. 1% Picea pleier å bety at den er innvandret. Her er det imidlertid 
en stor, flat, åpen myr. Det er liten lokal pollenproduksjon, og en liten 
andel fjerntransportert pollen gir seg stort utslag. 

Fra 1,45 m, ca. 3300 BP, er det en markert økning for Betula nana. Det 
har kanskje blitt noe tørrere forhold på myren. 

Kå 4, 1,05 - 0,0 m, 2200 BP - AD 1977, 2250 BP cal- AD 1977 
Den siste sonen representerer subatlantisk tid. Subatlantisk tid har vært en 
kjølig og fuktig periode, men ikke uten lyspunkter. Fra ca. 1950 til 1600 BP 
og fra 1200 - 700 BP var det varmere (Hafsten & Solem 1976 a,b). Den siste 
perioden omtales som "Lille optimum", i motsetning til ''Lille istid" som kom 
efterpå. Ved 1,15 m, ca. 2500 BP, går Alnus tilbake. Alnus incana er ikke 
en kravstor plante, og mange steder vokser den helt opp mot tregrensen. Det 
ser likevel ikke ut til at det har vokst mange eksemplarer rundt myren i 
subatlantisk tid. Også Betula går noe tilbake og urtene, særlig Carex, frem. 
Den åpningen i vegetasjonen som begynte 4100 BP skjøt fart fra 2500 BP. Den 
tilbakegangen for trærne som har sitt maksimum ved 0,80 m, kan være relativ 
og derfor bare tilsynelatende, og være forårsaket av lokal Carex på myrflaten. 
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Ved 0, 75 m, ca. 140 0 BP, var det en kraftig forandring. Carex ble 
erstattet av Rubus chamaemorus og videre av Betula nana. Jeg har vært til
bøyelig til å anta at skiftet skyldtes at de øvers t e 0,75 mer innsamlet fra 
et tørrere sted , en streng i myren, mens resten av serien er innsamle t mellom 
to strenger. Pollenkorn fra trær kan spres langt, men pollenkorn fra urter 
og lave busker spres kun kort. Me st pollenkorn faller rett ned, derfor meget 
pollen av Carex mellom strengene hvor det er vått, og av Betula nana og Rubus 
chamaemorus på strengen hvor det er tørt. Når avstanden er så liten som 1 -

2 m, kan man imidlertid ikke se bort fra at skiftet i vegetasjonen kan ha 
forbindelse med klimaforbedringen ca. 1200 BP . Et varmere og kanskje tørrere 
klima kan ha gjort det mulig for Rubus chamaemorus delvis å utkonkurrere Carex 
ved O, 70 m, ca. 12 50 BP. Ved O, 60 m, ca. 1000 BP, er det blitt så tørt på 
stedet p.g.a. høyere temperatur og/eller mindre nedbør at Betula nana har 
ekspandert ut på myren. Fra 0 ,7 0 - 0,50 m har også skogen vært noe tettere. 

Pinus var mest vanlig frem til 4100 BP, betydelig mer sjelden frem til 
ca. 2000 BP. Fra O, 45 m, 550 BP, har det ikke vokst Pinus rundt myren. 
Betula holdt seg lenger, men fra 0,25 m, ca. 300 BP, er bjerkeskogen også 
blitt mer åpen. Me d 30 - 40% pollen av Betula nana og meget urtepollen kan 
man anta at det ble nesten skogbart fra ca. 1650 e.Kr. Kun topprøven viser 
et annet bilde. Betula nana og urter er gått ti lbake, Betula og Pinus frem . 
Fremgangen for Pin us skyldes f j em transport fra nærliggende steder, for Betula 
skyldes det den glisne skogen som er der i dag og som således er vokst opp i 
løpet av de siste ca. 100 år. 

Nedgangen for Pinus ca. 550 BP, er opplagt et resultat av det dårligere 
klima under den "Lille istid'', ikke et resultat av uthugging i forbindelse med 
driften av kobberverket på Røros. Nedgangen for Betula fra 300 BP, derimot, 
er mest sannsynlig forårsaket av kobberverket. I tillegg til Kobberverkets 
behov for trekull har en øket befolkning ført til et øket behov for brensel, 
beite og for. Det er hugget Betula. Løv og ris er brukt som tilleggsfor til 
dyrene og beitingen har hindret oppvekst av ny skog. I dette århundret, 
særlig i helt ny tid, har klimaet bedret seg noe og det er gått tilbake med 
både beite og forsanking og også vedhugst. Skogen er på vei inn i området 
igjen. 

Bosetning 
Det er ikke store spor efter menneskelig aktivitet rundt Kåsmyra. Det er spor 
av kullstøv i prøvene ved 3,10 m og 3,00 m, ca. 7800 - 7500 BP (fig. 33). Det 
er så lite kullstøv at det ikke er snakk om noen avsviing av området. Det kan 
være forårsaket av naturlige eller påsatte skogbranner eller det kan være 
forårsaket av enkelte leirbål i nærheten av myren. 

Ved 2,30 m og 2,20 m, 5700 - 5400 BP, er det igjen spor av kullstøv. 
Også denne gangen kan det være snakk om fjerntransport fra en brann et annet 
sted eller fra et bål i nærheten. I Trangdalen, ca. 770 m o.h., ca. 25 km 
sørøst for Tolga, er det funnet trekull under den oppkastede vollen rundt en 
dyregrav, grop 30. Kullet hadde en alder på 5690±80 år B.P. (T-2153, Barth 
1979). Han mener kullrestene stammer fra et bål på stedet umiddelbart før 
dyregraven ble anlagt. Enten kullet stammer fra en naturlig skogbrann eller 
en brann eller bål forårsaket av mennesker, er det samtidighet her. Det kan 
være en forbindelse. Området har vært brukt til dyregravfangst iallfall frem 
til ca. 1050 BP (Grop 31, T-1880, Barth 1979). Det kullstøvet jeg har funnet, 
kan være nedfall fra et slikt bål i nærheten av myren. 

Ved 1,85 m og 1,55 m, h.h.v. 4400 og 3600 BP, var det en nedgang for 
Betula og ved 1,75 m for Pinus mens Carex gikk frem. Det var også pollen av 
Chenopodiaceae ved 1,90 m og 1,60 m, 4500 og 3700 BP. Chenopodiaceae finnes 
ofte ved strender, men de følger også jordbruket. Forandringene i skogen og 
pollenkornene av Chenopodiaceae kan tyde på et jordbruk, om ikke i umiddelbar 
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nærhet, så ikke så langt unna. Ikke noe tyder på korndyrking. Hvis det var 
et jordbruk, var det bare et beitebruk med innsamling av bjerkeløv og -ris til 
vinterfor. 

Første sikre spor efter jordbruk sees ved 1,30 m, ca. 2900 BP. Her var 
det pollen av Plantago lanceolata, en sikker indikator på beiting. Dette er 
omtrent samtidig med at jordbruket i form av husdyrbeiting begynte andre 
steder i fjellet, f.eks. i Grimsdalen i Dovre hvor det er datert til 2410±85 
BP (T-8920), og i Visdalen i Lom hvor det er datert til 2695±105 BP (Tua-106). 
Spor efter korndyrking sees først ved 0,80 m, ca. 1500 BP. Det var ett eneste 
pollenkorn av Hordeum. Selvom pollen av Hordeum sjelden kommer mer enn 50 -
100 m fra plantene, regner jeg med at pollenkornet må komme fra en av dalene 
nedenfor myren. Sammen med dette pollenkornet var det et minimum for Betula. 
Det kan tyde på beiting og forsanking rundt myren. De store mengdene med 
Carex må ha vært en utnyttet ressurs i den tiden, som den har vært det mange 
steder her i landet helt opp til vår tid. 

Ved 0,20 og 0,10 m, ca. 250 og 150 BP, var det pollen av Secale. Secale 
er vindbestøvet, og pollenkorn kan spres et stykke med vinden. Denne 
rugdyrkingen må sees sammen med en nedgang for Betula ved 0,20 m og 0,10 m. 
Menneskene på 1700- og 1800-tallet har prøvd å opprettholde livet for seg og 
sine husdyr. Denne nedgangen kan være forårsaket av lauving og vedhugst 
sammen med overbeiting. Thalictrum kan indikere myrslått. Den forekommer, 
tildels sammen med Rumex, Artemisia, Chenopodiaceae og Urtica, ved 1,60 m, 
1,30 - 1,20 m, 0,80 - 0,70 m og fra 0,50 m, dvs . 3700 BP, 2900 - 2600 BP, 1500 
- 1250 BP og 700 - 0 BP. 

Flere nivåer i Kåsmyra utpeker seg med meget halve Pinus, f.eks. 1,90 
m, 1,60 m og 1,30 m, nivåene med pollen av Chenopodiaceae, Plantago lanceolata 
og Thalictrum. Videre var det meget halve Pinus fra 1,10 m, ca. 2400 BP, noe 
som kan tyde på at det har bodd mennesker som har hatt husdyr som har beitet 
i området, fra 2400 BP. Noen nivåer har spesielt meget halve Pinus, f.eks. 
0,60 m, ca. 1000 BP, og 0,30 - 0,10 m, 400 - 100 BP. Dette understøtter 
påstanden om at det har foregått en rovdrift på naturen iallfall fra 
kobberverket kom, muligens fra noe tidligere. Verst var det for drøye 100 år 
siden. Nå er vi på vei tilbake mot mer naturlige forhold. 

3.5.2. Myr ved Lensmannsvollen, Trangdalen i Tolga, 768 m o.h. 
Prøveserien var 1,45 m dyp, og det er analysert 16 prøver. Det er ingen 14 C
dateringer, og diagrammet er vanskelig å datere (fig. 28a,b). Det begynner 
opplagt efter almefallet og nedgangen for Alnus, dvs. efter 5000 BP (5750 BP 
cal). Picea-innvandringen skjedde ved 0,60 m, antagelig ca. 2000 BP. Bruker 
vi jevn tilvekst av torven, får vi en alder på bunnen på 4800 BP. Torven 
behøver ikke ha vokst jevnt, snarere tvert imot. 

Ved Kåsmyra var det en nedgang for Pinus ca. 4100 BP. Det var antagelig 
blitt fuktigere. Det var en nedgang for Pinus i denne myren fra 1,40 - 1,30 
m. Kanskje er alderen på nivå 1,40 mi nærheten av 4200 BP. Bunnprøven blir 
da ca. 4300 år gammel. Riktig alder ligger kanskje et sted imellom. 

Det er analysert prøver for hver 10. cm i myren, dvs. det er i 
gjennomsnitt 330 år mellom hver analysert prøve om vi går ut fra at 0,60 mer 
2000 år. 

Fra denne myren foreligger det et influx-diagram, men da det ikke er 
14 C-dateringer fra denne myren, kan man bare i liten grad gjøre bruk av det. 
Det ser ut til at skogen kan ha blitt noe mer åpen ca. 2000 BP og betydelig 
mer åpen fra en gang mellom 1300 og 1000 BP. 

Skogen har gjennom hele det tidsrommet som er representert i diagrammet, 
bestått av Betula og Pinus i noe varierende mengder. Ca. 1000 BP sees en 
markert økning for Betula på bekostning av Pinus. Det mest sannsynlige fra 
influxdiagrammet er imidlertid at både Betula og Pinus har gått tilbake, men 
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Pinus mest. Det har vokst litt Alnus i området opp til ca. 1000 BP. Det har 
aldri vært meget Picea. På myren har det hele tiden vokst gress og halvgress. 

Bosetning 
I Trangdalen har det vært drevet jordbruk. Allerede i bunnprøven, ved 1,45 
m, antagelig en gang mellom 4800 og 4300 BP, sees pollen av Plantago 
lanceolata (fig. 33). Dette kan representere et første kortvarig forsøk på 
husdyrhold i området. Videre var det ikke sikre spor efter husdyrhold før ved 
0,80 m, muligens ca. 2600 BP. Her er det også pollen av Plantago lanceolata. 
Igjen ser det ut til å ha vært et kortvarig forsøk. Da det er over 300 år 
mellom de analyserte prøvene, kan det imidlertid representere et noe mer 
langvarig jordbruk i yngre bronsealder eller på overgangen til jernalderen. 
En dyregrav, grop 28, er datert til 2700±50 BP (T-7764, Barth, pers. med.). 
Her kan det være en forbindelse. 

Ved 0,40 m, ca. 1300 BP, sees neste pollenkorn av Plantago lanceolata. 
En dyregrav, grop 31, er datert til 1160±70 BP (T-1880, Barth 1979). Igjen 
kan det være en forbindelse. Ved 0,30 m og 0,22 m, ca. 1000 og 700 BP, var 
det pollen av Secale og spor av kullstøv. Ved 0,10 m og Om var det pollen 
av Hordeum. Det er Thalictrum i mange prøver fra 1, 20 m og opp, og også 
pollen av Artemisia, Rumex, Urtica og Chenopodiaceae. Ved 0,30 og 0,22 m var 
det kullstøv. 1,20 - 0,90 m og 0,60 - 0,40 m utpeker seg med spesielt høye 
verdier for halve Pinus. 

Det ser ut til å ha vært et sporadisk jordbruk gjennom mer enn 4000 år, 
og det har vært tilsynelatende sammenhengende iallfall gjennom de siste 1300 
år, muligens gjennom de siste 2000 år. På grunn av avstanden mellom de 
analyserte prøvene kan det likevel ha vært et opphold i jordbruket efter 
svartedauen. Kullstøvet tyder på at det har vært brent i området. 
Brenningen, samt hugst, forsanking og beiting har ført til et åpnere landskap. 
Det har gått ut over både Betula og Pinus, men mest Pinus. 

3.5.3. Bånntjern, Vingelen i Tolga, 709 m o.h. 
Prøveserien er 4, 00 m dyp, og det er analysert 30 prøver. Når materialet 
består av kalkgytje, må man regne med at meget av C02-innholdet i vannet 
kommer fra oppløst kalk og ikke fra luften. Det har derfor til enhver tid vært 
for lavt innhold av 14 C-isotopen i vannet. Det er derfor ikke utført 14 C
dateringer fra Bånntjern. En del nivåer kan imidlertid dateres fra andre 
diagram. 

Picea innvandret ved 2, 00 m, ca. 2000 BP eller noe senere, Alnus 
innvandret ca. 3,35 meller kanskje så tidlig som 3,60 m, ca. 8200 BP. 4,00 
mer antatt å ha en alder på ca. 9000 BP da Corylus antagelig var innvandret 
til Norge, men ikke til Tolga. Pinus var enda ikke innvandret. 

Overgangen preboreal/boreal ble tidligere definert som overgang fra 
Betula til Pinus-dominans. Dette skiftet faller ofte sammen med Corylus
innvandringen ca. 9400 - 9200 BP. Overgangen preboreal/boreal er nå satt til 
9000 BP, noe efter Corylus-innvandringen. 

Prøveserien begynte tidligere enn den fra Kåsmyra. Den begynte i tidlig 
boreal tid, antagelig så tidlig som 9000 BP, selvom dette synes noe tidlig ut 
fra hva som er antatt om isavsmeltingen av Sørensen (1979). I Elvdal har han 
en datering av bunnlagene i en myr på 8360±140 BP. Den daterte prøven 
inneholdt pollen fra pionervegetasjonen med bl.a. Juniperus, Salix og 
Hippophae. Han antar at de første fjelltoppene i Elvdal først ble isfrie i 
tidsrommet 9000 - 8500 BP. Først ca. 8000 BP var all isen smeltet i lavlandet 
(Sørensen 1979). Jeg vil likevel tro at diagrammet fra Bånntjern begynner 
svært nær 9000 BP. 
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Diagrammet kan deles i 5 soner: 
B 1, 4,00 - 3,85 m, 9000 - 8700 BP 
B 2' 3,85 - 3,60 m, 8700 - 8200 BP 
B 3' 3,60 - 2,65 m, 8200 - 4900 BP 
B 4' 2,65 - 2,00 m, 4900 - 2000 BP 
B 5' 2,00 - 0 ,0 m, 2000 BP - AD 1977 

B 1, 4,00 - 3,85 m, 9000 - 8700 BP, 10000 - 9650 BP cal 
I den første tiden som er representert i pollendiagrammet fra Bånntjern, var 
det en åpen bjerkeskog i området (fig. 29a,b). Rundt vannet, og/eller som 
undervegetasjon i den åpne skogen, har det vokst Hippophae rhamnoides, Betula 
nana, Salix, Juniperus, Poaceae, Rumex og Artemisia. Vi har fått med noe av 
den tidligste pionerfloraen. Pinus og Corylus var ikke innvandret. 

B 2, 3,85 - 3,60 m, 8700 - 8200 BP, 9650 - 9150 BP 
Pinus innvandret først ved 3,85 m, kanskje så tidlig som 8700 BP, og man fikk 
en nesten ren furuskog i området. Betula nana og Juniperus klarte konkurran
sen, mens Hippophae ble utkonkurrert. Salix gikk kraftig tilbake. Skogen har 
vært tett. Det er vanskelig å si sikkert når Corylus innvandret da 
pollenmengden hele veien er lav. Den kan ha innvandret så tidlig som ved 3,70 
m, ca. 8400 BP, og holdt seg til 2, 00 m, ca. 2000 BP. Om det har vokst 
Corylus på Tolga i denne tiden, har den neppe vokst ved Bånntjern selvom det 
her er et gunstig lokalklima. Lokaliteten ligger sannsynligvis noe for høyt. 
Det er bare O, 5% pollen av Corylus i prøvene. Dette er mindre enn ved 
Kåsmyra, men rundt Bånntj em var vegetasjonen tett i motsetning til ved 
Kåsmyra. 

B 3, 3,60 - 2,65 m, 8200 - 4900 BP, 9150 - 5600 BP cal 
Alnus innvandringen er satt til 3,60 m, ca. 8200 BP, men den kan ha innvandret 
så sent som ved 3,35 m da Alnus-kurven først i dette nivået passerer 1%. I 
såfall burde dette nivået hatt den alderen. Det er også her snakk om Alnus 
incana, og den har sikkert vokst i skråningene ned mot tjernet. 

Ulmus kan ha vokst i Tolga 8000 - 2500 BP, men ikke ved Bånntjern. 
Lokaliteten ligger nok noe for høyt. Det er bare nivå 2,70 m som har over 1% 
Ulmus, og det er litt lite til å sette en sonegrense. Ved Kåsmyra var det en 
markert nedgang for Alnus omtrent samtidig med nedgangen for Ulmus. Vi har 
også i Bånntjern en nedgang for Alnus som begynner over nivå 2,70 m. Det er 
derfor rimelig å sette sonegrensen ved 2,65 m, eventuelt litt høyere opp. 

Bånntjern ligger betydelig lavere enn Kåsmyra, og man skulle ventet et 
større innslag av pollen fra varmekrevende planter i dette diagrammet. Man 
kan se på Pinus som en varmeindikator, da den er mer varmekrevende enn Betula. 
Pinus-kurven ligger høyere i dette diagrammet enn i det fra Kåsmyra. Ser man 
på de mer tradisjonelle indikatorene, Corylus, Ulmus, Tilia og Quercus, er 
forholdene omvendt. Mens man ved Kåsmyra både hadde et almefall og en 
sammenhengende kurve for Tilia, er almefallet meget svakt i Bånntjern. Det 
er ikke noe Tilia-kurve, og også Corylus-kurven ligger betydelig lavere. Den 
mest sannsynlige årsaken ti 1 dette er at vegetasjonen rundt Bånntj ern har vært 
meget tettere enn ved Kåsmyra. Den lokale pollenproduksjonen har vært 
betydelig større. Andelen av ikke lokalprodusert pollen blir derfor mindre 
i et prosentdiagram. I et influxdiagram som angir gjennomsnittlig årlig 
pollennedfall pr. cm2 overflate ville vi antagelig fått høyere verdier ved 
Bånntjern. 

I dette tidsrommet har det vokst mindre Pinus i området enn tidligere, 
men betydelig mer Betula og Alnus. Dette gjenspeiler et fuktigere klima. 
Pinus er blitt utkonkurrert på de fuktigste stedene, og da spesielt rundt 
vannet. I vannet har det vokst rikelig med algen Pediastrum. 
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Nedgangen for Pinus og oppgangen for Betula og tildels for Alnus førte 
til et skifte i undervegetasjonen ved 3,05 m, fra Gymnocarpium dry~is til 
andre bregnetyper. Ellers er det få forandringer å spore. 

B 4, 2,65 - 2,00 m, 4900 - 2000 BP, 5600 - 1950 BP cal 
Denne sonen skiller seg lite fra den foregående, men Alnus gikk noe tilbake 
og Pinus øker gjennom hele sonen. Det kan tyde på at vi nå har fått tørrere 
forhold. B 5, 2,00 - 0,0 m, 2000 BP - AD 1977, 1950 BP cal - AD 1977 
Ved 2,10 mer det skjedd en forandring. Vi er kommet inn i den fuktige og 
kjølige subatlantisk tid. Alnus har bare i liten grad, vokst i området i 
denne sonen. Mens både Betula og Pinus gikk tilbake ved Kåsmyra p.g.a. det 
mer ugunstige klimaet, var det ved Bånntjern bare Betula som gikk tilbake. 
Carex og gress økte kraftig. Selv om klimaet er blitt både kjøligere og 
fuktigere, er det ikke blitt så dårlig at Pinus har fått problemer. På 
voksestedene for Betula er det muligens blitt for fuktig, gress og Carex har 
inntatt plassen. Det ser ikke ut til at det har vokst Picea i tjernets 
umiddelbare nærhet. 

Fra 1,55 - 1,20 m, ved interpolasjon 1100 BP, til et sted mellom 600 og 
200 BP, er det et kraftig fall for Pinus. Om alderen er riktig, er dette 
fallet ikke forenlig med hverken ''Lille istid'' eller kobberverkets virksomhet. 
Vi må se efter en annen mulig årsak, f.eks. jordbruk. 

Bosetning 
Det er få spor efter menneskelig aktivitet i de tidligste tidene. Det var 
spor av trekull ved 3,10 m, ca. 7000 BP, ellers var det ikke trekull (fig. 
33). Fra 2,50 m, ca. 4300 BP, var det en forandring i sedimentene. De ble 
fulle av noe som antagelig er en type alger. Dette kan ha forbindelse med 
forandrede næringsforhold i vannet p.g.a. menneskelig aktivitet på land, 
f.eks. et forsiktig beitebruk. Fra 2,50 til 2,30 mer det også et maksimum 
for Rumex, og fra 2,10 m, ca. 2500 BP, er det Thalictrum og Ranunculus i alle 
prøvene. De algelignende restene forekom i alle prøver til toppen med 
unntagelse av ved 1,10 m. 

Først ved 1,80 m, ca. 1600 BP, begynte med sikkerhet et jordbruk. Det 
var pollen av Plantago major, Avena og spor av sand. Sand var det også ved 
1,60 m, ca. 1200 BP. Ved 1,70 m, ca. 1400 BP, var det pollen av både Hordeum, 
Avena og Secale, ved 1,60 m, 1200 BP, av Hordeum. 

Samtidig med nedgangen for Pinus fra 1, 60 m til 1, 50 m var det en 
kraftig oppgang for Poaceae, Carex, Rumex og også for diverse insektbestøvede 
urter. Oppgangen for disse pollentypene begynte tidligere, alt ved 2,00 m, 
ca. 2000 BP for Carex og Poaceae og ved 1,80 m for Rumex. Kurvene for Carex, 
Poaceae og Rumex lå høyt til mellom 1,30 m og 1,10 m, ca. 600 - 200 BP. I 
samme tidsrom var det pollen av Cerealia i alle prøvene, tildels fra alle 4 
kornslagene. Ved 1,10 m, ca. 200 BP, har Pinus kommet tilbake. Carex, 
Poaceae og Rumex har igjen fått lave verdier, og jordbruksindikatorene er 
borte. I topprøven er igjen Pinus i nedgang, mens Poaceae, Carex, Rumex og 
insektbestøvede urter og Cerealia er i oppgang. 

Halve Pinus forekom med meget høye verdier gjennom hele serien, fra 35% 
til 93%. Dette kan tyde på at det alltid har vært høy pH i dette vannet, noe 
også kalkgytjen er et bevis på. Det er kalkgytje opp til 2,70 m, mens de 
høyeste verdiene for halve Pinus forekom fra 2,60 m og opp, og særlig fra 2,50 
m. Det virker som om vi har hatt øket pH fra 2,60 m, ca. 4800 BP, og særlig 
fra 2,50 m, ca. 4300 BP. 

I diagrammet er det få av de tradisjonelle pollentypene som tilsier et 
virkelig gammelt jordbruk, men det er heller ingen forhold som forklarer 
hvorfor mengden av halve Pinus steg fra 57% ved 2,70 m, til 69% ved 2,60 m, 
81% ved 2,50 m og 93% ved 2,40 m. Det er imidlertid et maksimum for Rumex fra 
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2,50 til 2,30 m og for Thalictrum og Urtica fra 2,10 m. Et ~abilt ~ordbruk 
fra ca. 4300 BP eller kanskje allerede fra 4800 BP er sannsynlig, ogsa ut fra 
når jordbruket kom i sydligere deler av Norge, f.eks. i Agder, Telemark og 
Oppland (Mikkelsen & Høeg 1979, Høeg & Mikkelsen 1979, Høeg 1982, 1987b, 
1990a), og ut fra dateringen av et før ste mulig beitebruk i nærheten av 
Kåsmyra, ca. 4500 BP. Det har vært et husdyrbruk hvor Thalictrum viser at de 
bl.a. har drevet med myrslått. 

Plantago major og sand ca. 1600 BP forteller om tråkk og jorderosjon 
rundt vannet. Samtidig begynte dyrking av korn. 

Man har hatt et intensivt jordbruk i Vingelen fra ca. 1600 til 600 BP. 
Da døde trolig befolkningen ut, helt eller delvis, og skogen ekspanderte. 
Først i løpet av de siste 200 årene har det igjen vært en jordbruksekspansjon 
i området. Jeg må her presisere at tidsangivelsene er gitt ut fra et lite 
antall dateringer overført fra andre lokal i teter og derfor i seg selv er 
usikre. Videre er det regnet med konstant tilvekst av sedimentene mellom de 
daterte nivåene, noe som ikke behøver være tilfelle. 

3.5.4. Myr ved Stortallsjøen i Tolga, 665 m o.h. 
Picea-innvandringen sees ved 0,15 mi diagrammet (fig. 30a,b). Dette nivået 
er datert til 1150±50 BP. Det er lite sannsynlig at Picea-innvandringen var 
så sen, men tilveksten har vært så liten at hvis innvandringen skjedde 4 cm 
lenger ned, ved 0,19 m, får vi en innvandring 1450 BP. Også dette synes noe 
ungt, men det er i samsvar med Hafstens dateringer av Picea-innvandringen noe 
lenger syd (Hafsten 1985, 1986) og kan derfor ikke utelukkes. En annen 
mulighet er nevnt tidligere. En del av sedimentene er fjernet, og lagene som 
representerer tidsrommet ca. 2000 - 1200 BP mangler. Denne tolkningen ansees 
som mest sannsynlig, og 0.20 m med 0,4% pollen av Picea er gitt alderen 2000 
BP. 

Mellom 0,70 og 0,60 m sees en tilbakegang for Alnus. Dette kan være den 
nedgangen som tidligere er nevnt, ca. 5000 BP. Ved ekstrapolasjon begynte 
prøveserien for nærmere 7000 år siden. Dette synes imidlertid å være noe 
gammelt. Det er pollen av Tilia i bunnprøven. Selvom det bare er ett 
pollenkorn, burde det indikere at bunnen er yngre enn 6000 BP. 

St 1, 
St 2, 
St 3, 

Diagrammet kan 
0,80 - 0,65 m, 
0,65 - 0,20 m, 
0,20 - 0,0 m, 

deles i 3 soner: 
6000? - 5000 BP 
5000 - 2000 BP 
2000 BP - AD 1978 

St 1, 0,80 - 0,65 m, 6000? - 5000 BP, 6850 - 5750 BP cal 
Skogen bestod av Pinus med noe Betula og Alnus i nærheten. Det kan ha vokst 
litt Corylus ikke så langt borte. Det er over 1% pollen av den. Det er noe 
mindre 5000 - 4000 BP, men den endelige nedgangen kom først mellom 2500 og 
2000 BP. 

Det er ikke registrert kullstøv eller andre pollentyper som indikerer 
at det har vært mennesker i nærheten. 

St 2, 0,65 - 0,20 m, 5000 - 2000 BP, 5750 - 1950 BP cal 
På overgangen til neste sone gikk Pinus ytterligere frem ·og ble omtrent enerå
dende. Det var opp til 80% pollen av Pinus i denne sonen. Innslaget av 
Betula har vært noe høyere fra 0,45 m, datert til 3770±70 BP og av Alnus fra 
0,35 m, muligens ca. 3000 BP. Ved 0,60 m var det lite Corylus, men den øker 
igjen og har like høye verdier gjennom resten av sonen som i den foregående. 

Noe almefall 5000 BP sees ikke, men fra 0,45 m, ca. 3800 BP, er det ikke 
pollen av Ulmus. Samtidig er det en tilbakegang for Carex og Eriophorum, og 
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en oppgang for Juniperus og diverse urter. 

St 3, 0,20 - 0,0 m, 2000 BP - AD 1978, 1950 BP cal - AD 1978 
Meget Picea har det vært i alle fall fra 0, 15 m, datert til 1150±50 BP, 
antagelig enda lenger tilbake. (Sammenlign med hva som er skrevet ovenfor.) 
Samtidig med økningen for Picea er det en tilbakegang for Pinus og Alnus. Mot 
toppen øker Eriophorum kraftig. 

Bosetning 
Det er få sikre spor efter menneskelig aktivitet i området (fig. 33). Ved 
0,40 m, ca. 3300 BP, var det pollen av Plantago lanceolata og Hordeum. Men 
allerede mellom 0,50 og 0,45 m, 4000 BP, begynte forandringene i skogssammen
setningen. Det er pollen av Thalictrum, Rumex og en del andre urter, særlig 
fra 0,45 til 0,35 m, og Juniperus øker allerede mellom 0,60 og 0,50 m. Det 
er maksimum for halve Pinus ved 0,50 m. 

Det har vært et jordbruk i området fra 0,50 til 0,35 m, fra noe før 4000 
BP til ca. 2700 BP. Det har vært husdyr, forsanking og et forsøk på 
korndyrking. 

Videre var det ikke sikre spor efter jordbruk før i topprøven. Der er 
det Hordeum og meget Thalictrum som indikerer myrslått. Ranunculus og 
Tubuliflorae øker allerede ved 0,10 m, og halve Pinus fra 0,20 m. Det er ikke 
utenkelig at et husdyrhold begynte ca. 2000 BP og har vart frem til i dag, med 
eller uten avbrudd. Man må her ha i betraktning at det antagelig mangler 
sediment fra ca. 1000 år og at det er analysert et meget lite antall pollen 
pr. prøve i St 3 da meget av prøvene ikke løste seg under prepareringen. 

3.5.5. Myr ved Lille Sølensjøen i Øvre Rendal, 705 m o.h. 
Prøveserien var 1,27 m dyp, og det er analysert 20 prøver. To n1vaer er 14C
datert, 0,44 m og 0,77 m. Dateringene er på h.h.v. ca. 130 og 2020 BP. Den 
yngste kan neppe være riktig, og jeg ser bort fra den. Her kan røtter, særlig 
fra Carex og Eriophorum være årsaken. 

En gradvis nedgang for Ulmus og Alnus skjedde ved 1,07 m (fig. 31a,b og 
33). Jeg antar dette nivået representerer 5000 BP. Med konstant tilvekst av 
torven fra 1,27 m til 0,77 m, får vi en alder på bunnlaget på ca. 7000 BP, en 
ikke urimelig alder, men kanskje litt for gammel siden det er Tilia ned til 
1,20 m. Bunnen er derfor gitt en alder på 6500 BP. Diagrammet kan deles i 
2 soner: 

Sø 1, 1,27 - 0,70 m, 6500 - 2000 BP 
Sø 2, 0,70 - 0,0 m, 2000 BP - AD 1979 

Sø 1, 1,27 - 0,70 m, 6500 - 2000 BP, 7400 - 1950 BP cal 
Frem til 5000 BP har det vært en åpen skog av Betula og Pinus i området. På 
fuktige steder har det vokst litt Alnus incana, og det har vært et stort 
innslag av Betula nana. Corylus og Ulmus har kanskje vokst i området, men 
helt sikkert noen hundre meter lavere ned. Corylus begynte tilbakegangen 5000 
BP og har ikke sammenhengende kurve over 0,72 m, ca. 2000 BP. Det samme 
gjelder også for Ulmus. Quercus har de høyeste verdiene fra 0,95 m - 0,55 m, 
4000 - 1500 BP, og Tilia fra 1,00 - 0,75 m, ca. 4300 - 2200 BP. De har nok 
iallfall ikke vokst rundt Lille Sølensjøen . Prosentdiagrammet viser nesten 
90% trepollen, og influxdiagrammet viser at området var dekket av skog. Det 
har vokst både Betula og Pinus på myren. Fra 5000 BP til 2000 BP var det små 
forandringer ut over at Alnus er blitt mer sjelden i området, og Corylus og 
Ulmus som muligens vokste i nærheten, er dødd ut. Fra ca. 4000 BP gikk også 
Betula nana tilbake, men Betula økte noe. 

Det har ikke vært åpent vann på stedet, og det fuktige klimaet i 
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atlantisk tid kan være årsaken til at det efterhvert ble myrdannelse på 
stedet. 

Sø 2, 0,70 - 0,0 m, 2000 BP - AD 1979, 1950 BP cal - AD 1979 
Ca. 2000 BP innvandret Picea. Den har ikke vært vanlig ved myren, men det har 
ikke vært langt til nærmeste Picea. 

I denne sonen har pollenkurvene et meget rotete forløp i prosentdiagram
met. Det sees et første minimum for Betula fra 0,70 til 0,65 m og et neste 
fra 0,45 m til 0,30 m. For Pinus sees et første minimum fra 0,75 til 0,72 m, 
et neste fra 0,65 til 0,50 m og et siste fra 0,40 m til 0,20 m. I et diagram 
som bare omfatter trær og busker blir nedgangen for Betula mer markert, men 
den siste er begrenset til fra O, 45 m til O, 35 m. Mens Pinus er på det 
laveste, fra 0,40 m til 0,20 m, når Betula de høyeste verdiene gjennom hele 
diagrammet. Forskjell en mellom de to diagramtypene er forårsaket av en 
kraftig oppgang for urter, særlig Carex, Eriophorum og Ericales. Ved 0,30 m 
kom 50% av pollennedfallet fra urter. Det må ha vært tilnærmet skogløst i 
området på den tiden. Oppgangen for urtene begynte allerede ved 0,70 m. 

Fra denne myren foreligger det også et influxdiagram. Det viser ikke 
helt det samme som prosentdiagrammet, og en årsak er at det har vært 
varierende tilveksthastighet av torven. Den har vært liten fra 0,72 til 0,50 
m, større efter den tid. 

Går vi ut fra tilnærmet konstant tilvekst av torven fra 0,72 m og opp, 
ser vi i prosentdiagrammet at skogen gikk markert tilbake fra 0,72 m til 0,70 
m, ca. 2000 BP. Det var tilbakegang både for Betula og Pinus. Ved 0,65 m har 
skogen gjenvunnet noe av det tapte, særlig Pinus. Men fra nå av begynte en 
jevn tilbakegang, og bunnen ble nådd ved 0,35 m, ca. 1000 BP. Da var 
avskogningen et faktum. Først mellom 0,20 m og 0,10 m, ca. 400 BP, begynte 
et og annet tre å vokse opp, og vi fikk dagens vegetasjonsbilde. 

Influxdiagrammet kan tyde på at 0,65 og 0,35 mer noe yngre, og at den 
endelige tilbakegangen for skogen kom noe senere, kanskje med det dårligere 
klimaet fra 700 BP. Dette virker mer sannsynlig. Fremgangen for skogen i ny 
tid kommer kanskje først 200 BP. 

Bosetning 
Det er mange spor efter menneskelig aktivitet i diagrammet (fig. 33). For det 
første var det trekull i nesten alle prøvene fra 1,27 m til 0,30 m. Det 
manglet bare fra 0,95 m til 0,75 m og ved 0,70 m. Ved 1,27 m var det meget 
trekull. 

Det har sannsynligvis ikke vært noen skogbrann på stedet, med unntagelse 
av kanskje for 6500 år siden. Resten av trekullet skyldes antagelig 
menneskelig aktivitet i området. 

Videre var det pollen av Plantago lanceolata ved 0,72 m og 0,70 m og ved 
0,60 m og 0,40 m. Plantago major var det ved 0,10 m. Ved 0,55 m var det 
pollen av Hordeum og ved 0,45 m og 0,40 mav Secale. Meget halve Pinus var 
det ved 0,75 m, 0,72 m, 0,65 m, 0,60 m, 0,55 m, 0,50 m og 0,40 m. Det er også 
Thalictrum fra 0,75 m. 

Hvis vi går ut fra det som er antatt om tilveksten av, og alderen på 
torven, kom det mennesker til området for ca. 6500 år siden. Det var 
mennesker som levde av jakt, fangst og fiske. De var regelmessig i området 
til for 4000 år siden (1,00 m). 

Videre var det ikke spor efter mennesker før ved 0,75 m, ca. 2100 BP. 
Denne gangen var det bøndene som kom hit. De behøvde ikke å ha vært 
fastboende, men de har hatt med seg husdyr og ugress. Antagelig har også 
denne gangen fiske og fangst vært den viktigste grunnen til at de kom. 

Menneskene har vært regelmessig i området frem til mellom 0,30 m og 0,20 
m, ca. 600 BP. Så langt er det trekull. Det ser ut til at jordbruket stoppet 
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noe tidligere, ved O, 40 m, ca. 1150 BP. Muligens har de forsøkt seg på 
korndyrking fra 1550 til 1150 BP, men det kan ikke utelukkes at pollenkornene 
er kommet dit med husdyrene eller med medbrakte varer som halm og mat. Hvis 
tilveksthastigheten har forandret seg som antydet, varte jordbruket noe lenger 
opp i tid, kanskje opp mot 600 BP. 

Ved O, 20 m var det ikke spor efter jordbruk eller menneskelig aktivitet. 
Dette nivået har en alder på 550 BP eller noe yngre. Dette er tiden efter 
svartedauen. Ved 0,10 m, ca. 250 BP, var det igjen beiting i området. Dette 
nivået representerer det moderne seterbruket på vestsiden av sjøen. 

3.6. Konklusjon 
3.6.1. Vegetasjons- og klimautviklingen 
De analyserte lokalitetene ligger innenfor et relativt lite område. Mellom 
ytterpunktene, Bånntjern og Sølensjøen, er det under 60 km. Fra Kåsmyra til 
Sølensjøen er det ca. 25 km. Det er derimot en vesentlig høydeforskjell fra 
Kåsmyra på 925 m o.h. til myren ved Stortallsjøen som ligger 665 m o.h. Dette 
medfører en temperaturforskjell på over 1,5° C, da temperaturen synker ca. 
O, 6 ° C for hver 100 m vi forflytter oss oppover. Dette sees også på 
vegetasjonen. Vi har flyttet oss fra nesten oppe ved tregrensen ved Kåsmyra, 
gjennom et bjerkeskogsbelte og ned i barskog ved Stortallsjøen. Fra mine 
undersøkelser ser det ut til at Pinus i dag vokser opp til et sted mellom 700 
og 7 50 m o.h. Enkelte trær kan påtreffes opp til 800 m o.h. Høyere 
tregrenser i tidligere tider vidner om et bedre klima den gangen, dersom man 
kan se bort fra at nedgangen i nyere tid er kulturbetinget. Når det har vokst 
Pinus ved Kåsmyra, må vi kunne gå ut fra at temperaturen iallfall må ha vært 
nærmere 1,5°C høyere enn i dag. 

Det kan virke som om Pinus har klart seg ved Kåsmyra helt til ca. 4100 
BP, mens Alnus gikk tilbake allerede ca . 5000 BP. Hvis det har vokst Ulmus 
og Corylus i Tolga og Rendalen, har de antagelig utspilt sin rolle 5000 BP, 
men muligens har de klart seg enkelte steder frem mot 1900 BP. Quercus kan 
ha vokst et godt stykke oppover Østerdalen. Den har maksimum innenfor 
tidsrommet 4800 - 1500 BP ( 4000 -2100 BP). Ti lia har maksimum innenfor 
tidsrommet 5900 - 2200 BP og kan også ha nådd opp mot Tolga og Rendalen. 
Klimaoptimum var i senatlantisk tid i Øst-Norge, derfor nedgangen for Ulmus 
på overgangen til subboreal tid. Det ble tørrere forhold i subboreal tid. 
Det kan være årsaken til at også Alnus gikk tilbake på alle lokalitetene selv 
om Alnus incana ikke er blant de kravstore plantene. 

Også subboreal tid var varm, men nå vekslet det noe mellom fuktige og 
tørre perioder. Det er derfor ikke unaturlig at noen av de varmekjære 
løvtrærne kan ha holdt seg opp mot 2000 BP. En fuktig periode begynte ca. 
4100 BP. Denne perioden kan være forklaringen på at Pinus måtte gi tapt ved 
Kåsmyra og gikk tilbake ved Lensmannsvollen mens den lavere ned var vanligere 
i subboreal tid enn i atlantisk tid. 

Ved overgangen til subatlantisk tid fikk vi generelt et dårligere klima. 
Ved Kåsmyra gikk både Betula og Pinus tilbake, ved Bånntjern var det bare 
Betula som gikk tilbake. Ved Bånntjern var det antagelig ikke klimatiske 
årsaker til forandringen. Da burde tilbakegangen vært størst for Pinus. Det 
er større sannsynlighet for at det var jordbruket som begynte, selv om man 
ikke kan se sikre spor efter et så tidlig jordbruk der. Picea innvandret ved 
Sølensjøen ca. 2000 BP, antagelig omtrent like tidlig i Tolga. 

3.6.2. De første menneskene i Tolga og Øvre Rendal (fig. 33 og 49) 
Menneskene kom tidlig til undersøkelsesområdet. Det har vært jakt, fangst og 
fiske som allerede for nærmere 8000 år siden lokket menneskene til fjells. 
Det har vært jegere ved Kåsmyra fra 7800 til 7500 BP og 5700 til 5400 BP, ved 
Bånntjern ca. 7000 BP og ved Sølensjøen fra 6500 til 4000 BP. Senere har 
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Fig. 33: Diagram som viser når det er funnet kullstøv (vanligvis tegn på 
menneskelig aktivitet i nærheten), beiteindikatorer og spor efter korndyrking 
i Tolga og ved Lille Sølensjøen i Øvre Rendal. Tykk strek betyr meget. ? 
betyr manglende sediment. Kullstøv er ikke tellet i lokalitetene fra Tolga. 

85 



antagelig også jakt, fangst og fiske vært de viktigste årsakene til at folk 
har bosatt seg i disse områdene, men periodevis har de i tillegg hatt med seg 
husdyr. Efter hvert har de forsøkt seg på korndyrking 

3.6.3. Jordbruk (fig. 33 og 49) 
Det eldste sikre beitebruket sees ved Lensmannsvollen i Trangdalen så tidlig 
som en gang mellom 4800 og 4300 BP. Også andre steder er det svake indisier 
på et tidlig, men forsiktig beitebruk i omegnen, ved Bånntjern fra 4300 BP, 
muligens helt fra 4800 BP, og ved Kåsmyra ca. 4500 og 3700 BP. Ved Tallsjøen 
var det både beitebruk og korndyrking i en periode rundt 3300 BP, muligens fra 
4000 til 2700 BP, ved Lensmannsvollen var det beite i en inntil 600 år lang 
periode rundt 2600 BP og ved Kåsmyra ca. 2900 BP. 

I subatlantisk tid har jordbruket vært viktigere. Ved Bånntj em var det 
et intensivt jordbruk fra 1100 til 600 BP og 200 BP til i dag. Muligens 
begynte jordbruket forsiktig allerede ca. 2000 BP og med sikkerhet 1600 BP. 
Ved Lensmannsvollen var det jordbruk fra 1300 BP og frem til i dag. Avstanden 
mellom de analyserte prøvene gjør at man ikke kan si om det her var brudd ved 
svartedauen. Ved Stortallsjøen kan det ha vært jordbruk de siste 2000 årene, 
men iallfall de siste 1000, mens det ved Kåsmyra er spor efter jordbruk 1500, 
250 og 150 BP . Ved Sølensjøen var det jordbruk fra 2000 BP, muligens alt fra 
2300 BP til 1150 BP eller noe lenger. Bosetningen fortsatte til 600 BP. 
Jordbruk (setring) har det også vært de siste 250 årene. 

Summarisk kan sies: Det har vært jegere i Tolga fra 7800 til 7500 BP, 
7000 BP og 5700 til 5400 BP, husdyrbønder kanskje alt fra 4800 BP og fra 4300 
BP, sikkert 4300 - 600 BP og 250 BP til i dag. Korn ble forsøkt dyrket 3300 
BP, 1500 - 1400, 1100 - 600 og 300 BP til i dag. 

Ved Sølensjøen var det jegere fra 6500 til 4000 BP, husdyrbønder fra 
2100 BP til 1150 BP, jegere videre til 600 BP og husdyrbønder fra 250 BP og 
frem til i dag. Korn ble muligens forsøkt dyrket fra 1500 til 1150 BP. 

Disse resultatene er helt forskjellige fra Rødsmoen hvor det var et 
tydelig brudd både i korndyrking og husdyrhold 1900 - 1200 BP . En tilbakegang 
efter svartedauen sees imidlertid også her. 

3.6.4. Arkeologiske funn. 
Fra Tolga er det i topografisk arkiv i Oldsaksamlingen i Oslo registrert 43 
gjenstander. Av disse er 14 fra stenalderen, 3 eller 4 fra eldre jernalder, 
19 - 21 fra yngre jernalder hvorav 2 fra merovingertiden og 13 - 15 fra 
vikingtiden. 2 eller 3 gjenstander er fra middelalderen. 

Stenalderen strekker seg fra istidens slutt og frem til 3750 BP, d.v.s. 
ca. 6000 år. Bronsealderen varte fra 3750 til 2450 BP, 1300 år, eldre 
jernalder fra 2450 BP til 1350 BP, ca. 1100 år, yngre jernalder fra 1350 til 
900 BP, ca. 450 år hvorav de 250 første tilhørte merovingertiden og resten 
vikingtiden, og middelalderen videre. 

Det er altfor få funn til å lage en statistikk på, men sammenligner vi 
periodenes lengde med antall funn i hver periode, ser vi en markert 
konsentrasjonstopp i vikingtid. Det har vært mennesker i Tolga i stenalderen, 
og vi har kanskje også lov til å merke oss at det ikke er noen gjenstander fra 
bronsealderen. 

Like ved den undersøkte myren ved Lille Sølensj øen lå det 7 små 
gravrøyser. Et par av dem har gitt funn fra yngre jernalder. 5 - 6 km mot 
NNV ved elven Sølna er det gravd en gravrøys fra eldre jernalder, sannsynlig
vis romertid. Datering av kull fra Pinus ga 2040±50 BP (T-3478). Et gravfunn 
ved Sølensjøen er av Haugen datert til vikingtid (Skjølsvold 1981). Skjøls
vold holder det for mest sannsynlig at romertidsgraven representerer en 
11 selvstendig" bosetning i relativ nærhet. Bostedet er valgt ut fra 
mulighetene for veidetilfang, mens eventuelle tilleggsnæringer, som f.eks. 
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fedrift og åkerbruk har vært av sekundær betydning (Skjølsvold 1981). 
Sammenligner vi de arkeologiske funnene med resultatene av pollenanaly

sene, er det samsvar når det gjelder vikingtiden som den mest aktive perioden 
i Tolga. Alle perioder med funn av oldsaker er også representert med trekull 
eller pollen fra jordbruksindikatorer. I tillegg viser pollenanalysene at det 
har vært mennesker i Tolga også i bronsealderen. 

Fra Sølensjøområdet er det ikke mange funn, men de faller alle innenfor 
det tidsrommet hvor jeg har spor efter beitebruk. Det er således også her 
godt samsvar mellom de arkeologiske funnene og resultatene fra pollenanaly
sene. 

87 



88 



4 . Grimsdalen, Dovre • 
1 Oppland 

4.1. Innledning 
I forbindelse med ny bygdebok for Dovre og Lesja ble det innsamlet et stort 
antall prøveserier for pollenanalytisk undersøkelse. En av disse var fra 
Grimsdalen. Formålet med undersøkelsen var å få opplysninger om områdets 
vegetasjon og utnyttelse gjennom et så langt tidsrom som mulig (Høeg 1994a, 
Gunnarsdottir & Høeg 1996). 

4.2. Beliggenhet og vegetasjon 
Myren ligger i dalbunnen, syd for Tverrlisætri og også syd for elven Grimsa. 
Berggrunnen består av sandsten, mens løsmassene vesentlig var breelv- og 
elveavsetninger med tildels et tynt lag myr oppå. Lokaliteten ligger i 
bjerkeskogsbeltet 1,5 km ØSØ for gravfeltet ved Bjørnsgardsætri og 4 km VSV 
for Mesætri, begge steder med funn fra vikingtid. 

4.3. Feltarbeid 
Tverrlisætri, Grimsdalen i Dovre, NP363837 
Prøveserien ble innsamlet i august 1986. Rundt myren var det åpen skog av 
Betula. Tregrensen er i dag ved ca. 1100 m o.h. Man må ca. 10 km nedover 
dalen (østover) for å finne Pinus. Der vokser den opp til ca. 940 m o.h. 
Picea er det ikke i området. På myren vokste det rikelig med Carex (mange 
arter), Eriophorum og Sphagnum, samt Drosera anglica, Bartsia alpina, 
Pedicularis, Pinguicula, Empetrum, Oxycoccus, Andrameda, Vaccinium uliginosum, 
Eguisetum palustre og Seirpus caespitosus. I myrkanten vokste Betula nana, 
Salix, Juniperus, Filipendula, Saussurea, Campanula rotundifolia, Eguisetum 
pal us tre, Galium boreale og Rubus chamaemorus. På rabbene rundt så vi 
Arctostaphylos uva-ursi, Gentianella campestris og Arctostaphylos alpina. 

En prøveserie ble samlet inn med russerbor ned til 1,30 m. Prøveserien 
bestod av torv ned til 0,85 m, gytje videre. Gytjen var siltholdig fra 0,90 
m og ned. Under analysearbeidet ble det også sett silt fra 0,65 til 0,55 m 
og fra 0,36 til 0,30 m. 

I tillegg til den pollenanalytiske undersøkelsen er det bl.a. målt 
glødetap og tetthet på en del prøver fra 1,30 til Om. 

4.4. Dateringsresultater 

T-nr. Dybde±2,5 cm Datering BP Kalibrert BC/AD 

8921 30 655±70 AD 1270 - 1380 
8919 45 1220±75 AD 700 - 890 
8920 70 2410±85 755 - 400 BC 
9394A 125,5 5380±100 4350 - 4070 BC 

Alle dateringsresultatene virker rimelige. 

4.5. Analyseresultater 
Tverrlisætri, 935 m o.h. 

Kalibrert BP 
Middelverdi 

625 
1155 
2530 
6160 

Prøver er analysert ned til 1,20 m. Det er analysert 25 prøver. Prosentdia
grammet kan deles inn i to hovedsoner (fig. 34a,b og 35): 
G 1, 1,20 - 0,70 m, 5100 - 2400 BP 
G 2, 0,70 - 0,00 m, 2400 BP - AD 1986 
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G 1, 1,20 - 0,70 m, 5100 - 2400 BP, 5850 - 2500 BP cal 
Gjennom den nederste sonen har det vært en skog av Betula og Pinus som har 
forandret seg lite gjennom vel 3000 år. Det har vært et lite innslag av 
Alnus. I den høyden over havet må det ha vært Alnus incana. Det har ikke 
vokst Co ry lus, Ulmus, Quercus eller Ti lia ved lokaliteten. Ser man på influx
diagrammet, virker det som om alle treslagene har gått tilbake i dette 
tidsrommet. Det virker merkelig. Tettheten på sedimentet var høy, men 
avtagende, opp til 0,90 m. Den var også høy ved 0,70 m og antagelig også ved 
0,65 m (ikke målt). Tilveksthastigheten på sedimentet har antagelig økt opp 
til 0,90 m. Dette kan forklare de fallende influx-verdiene . Liten 
tilveksthastighet er mest sannsynlig også forklaringen på den høye pollenin
fluxen ved 0,65 m. 

Det var også noe Betula nana, Salix og Juniperus og litt urter i denne 
sonen. Av disse har Cyperaceae, særlig Carex vært viktigst. 

G 2, 0,70 - 0,00 m, 2400 BP - AD 1986, 2500 BP cal - AD 1986 
I den neste sonen, ved 0,70 m, og særlig fra 0,65 m, begynner en trinnvis 
avskogning. Denne går ut over både Betula og Pinus, men mest Pinus. Første 
trinn er fra 0,70 til 0,60 m. Her går Pinus tilbake i forhold til Betula. 
Pinus har antagelig ikke vokst i området efter dette. 0,70 mer datert til 
2410±85 BP. Neste trinn er fra 0,50 - 0,45 m. Her er nedgangen størst for 
Betula. 0, 45 m er datert til 1220±7 5 BP. Skogen tok seg noe opp, inntil 
neste trinn på 0,36 til 0,33 m. Igjen følger det en liten økning for Betula 
og Pinus før skogen når et minimum fra 0,27 til 0,24 m. 

Mengden av trepollen er falt fra 80% ved 0,65 m til mellom 5 og 10% ved 
0,27 og 0,24 m. 0,30 mer datert til 655±70 BP. 

Tilbakegangen for trærne ved 0,65 m kunne tenkes for største delen å 
skyldes en enorm økning for Ca rex, og også en økning for Ericales ( ikke 
Calluna og Empetrum). Denne økningen kan være lokal ved at Carex har begynt 
å vokse på borestedet. Tilbakegangen for skogen behøver derfor ikke å ha vært 
så dramatisk som det kan se ut til. Vi ser imidlertid noe av det samme i 
influx-diagrammet. Det er et minimum ved 0,60 - 0,55 m og ett ved 0,45 - 0,21 
m. Man ser av dette at tilbakegangen for skogen har vært reell. Betula holdt 
seg i området til mellom 0,50 og 0,45 m, ca. 1250 BP. Da ble området 
skogløst. 

Ved 0,21 m, ca. 450 BP, begynner skogen åta seg opp. Det gjelder både 
Betula og Pinus, men ved 0, 06 og 0, 03 m, 100 - 50 BP, er det et markert 
minimum for Pinus. Dette sees i alle diagramtyper. Mens det tidligere har 
vært en generell tilbakegang for skogen, men med noe overvekt på Pinus, har 
tilbakegangen her vært selektiv. Pinus er blitt borte. 

Ved 0,00 m har Pinus igjen tatt seg opp, nå til nærmere 40%, og trærne 
tilsammen utgjør nærmere 70% av ~P, men som vi så da prøvene ble innsamlet -
Pinus vokste ikke på stedet. 

Mengden av Alnus i prosentdiagrammet i den øverste sonen har vært nokså 
uforandret fra den nederste sonen. Pollen fra Picea i små mengder har det 
vært fra 1,00 m, ca. 4500 BP. Dette representerer fjernflukt fra Sverige og 
kanskje Finland. 

Ved 0,45 m skjer det en økning. Dette nivået er datert til 1220±75 BP. 
Denne økningen sees også i influxdiagrammet. Tidspunktet stemmer overens med 
Piceas innvandring til vestlige deler av Rendalen og Tynset hvor Hafsten 
(1992) har dateringer på h.h.v. 1290±70, 1230±70 og 1300±40 BP. Det har ikke 
vært den store forandringen i mengden av Picea-pollen i prøvene fra 0,45 m og 
opp. 

4.6. Bosetning 
Gjennom hele diagrammet er det kull, fra ca. 10% i bunnprøven til 1 - 2% ved 
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1,10 - 0,90 m og 0,27 - 0,21 m og opp i maksima på 60, 40 og 20% ved h.h.v. 
0,30 m, 0,18 m og 0,12 m (fig. 49). Fra kullmengden kan man anta at det har 
vært mer eller mindre menneskelig aktivitet i området gjennom hele det 
tidsrommet som er representert i diagrammet, dvs. 5100 år. Det behøver 
imidlertid ikke ha vært en fast bosetning, men sporadisk jakt og fangst. 

Ved 0,70 m, 2400 BP, er det mer trekull, likeså ved 0,55 - 0,50 m, 1650 
- 1400 BP, 0,36 - 0,30 m, 850 - 650 BP, og 0,18 - 0,00 m, 350 BP og frem til 
i dag. 

Det er pollen av Plantago lanceolata ved 0,45 m, 0,30 m, 0,21 m og 0,09 
m, dvs. ca. 1150, 650, 450 og 200 BP. Det er pollen av Secale ved 0,06 m, 100 
BP, og Avena ved 0,00 m. 

Det er tildels meget Thalictrum i denne prøveserien. Det er et første 
maksimum sammen med et maksimum for Rumex fra 0,60 til 0,50 m, og videre fra 
0,36 til 0,30 m og fra 0,09 til 0,03 m. Det er meget og varierende mengder 
halve Pinus i prøvene, særlig fra 0,55 til 0,27 m og fra 0,18 m og opp, men 
også lenger ned i diagrammet. Her kan det imidlertid være snakk om mekanisk 
skade, da det er meget sand og silt i prøvene. 

Silt i prøvene kan være forårsaket av erosjon rundt myren p.g.a. 
menneskelig aktivitet. Det var silt ved 0,65 - 0,55 m og 0,36 - 0,30 m, 2250 
- 1700 BP og AD 850 - 650 BP. 

Når vi ser på tilbakegangen for skogen, samt forekomst av kull, silt og 
pollen av Plantago lanceolata, Cerealia og andre arter under ett, ser vi et 
lite maksimum for trekull ved 0,70 m, 2500 BP, en tilbakegang for skogen fra 
0, 70 til 0,60 m og silt ved 0,65 - 0,55 m. Fra 0,70 mer det en økning for 
Rumex. Vi vet at det på denne tiden ble et kjøligere og/eller fuktigere 
klima. Dette kunne være en årsak til økningen for Carex og tilbakegangen for 
skogen, men sammen med trekull og en økning for Rumex er det størst 
sannsynlighet for at menneskelig aktivitet er en medvirkende årsak. Det har 
vært en sterkere utnyttelse av området, antagelig fortsatt av samlere og 
fangstfolk, men man kan heller ikke utelukke et forsiktig husdyrhold i 
tidsrommet 2500 - 1700 BP. 

Fra 0,50 til 0,45 mer det en ny tilbakegang for skogen, antagelig en 
avskogning av større deler av Grimsdalen. Ved 0,55 - 0,50 mer det et nytt 
maksimum for kull, men ikke så kraftig at man kan anta at avskogingen har 
skjedd ved brann. Ved 0,45 mer det pollen av Plantago lanceolata. Ved 0,55 
mer det en økning for Artemisia. Plantago lanceolata og Artemisia viser at 
det har vært beitende husdyr i området. Husdyrhold, helårlig eller som 
setring, forekom iallfall så tidlig som i tidsrommet representert av nivåene 
0,55 - 0,45 m, dvs. 1700 - 1150 BP. Det er løsfunn av pilespisser fra dette 
tidsrommet. 

Mennesker i området har trengt brensel og byggematerialer til hus og 
lede- og/eller sperregjerder ved fangstanleggene i fjellet. Disse stokkene 
er fraktet langt, fra kanskje 10 km øst for Tverrlisætri eller fra Gudbrands
dalen fordi, som diagrammet viser, det ikke har vært Pinus i denne delen av 
Grimsdalen de siste 2500 år. Tilbakegangen for skogen er også et resultat av 
at beiting og forsanking har hindret oppvekst av ungskog. 

Neste tilbakegang for skogen er fra 0,36 til 0,33 m, 850 - 750 BP. Det 
er meget trekull og silt fra 0,36 til 0,30 m, trekull særlig ved 0,30 m. Her 
kan det være snakk om en skogbrann lenger nede i dalføret. Ved 0,30 mer det 
også pollen av Plantago lanceolata. Tidsrommet er 850 - 650 BP. 

Tuftene på Tøftum er datert til fra AD 410 - 550 ( 1540 - 1400 BP). 
Hovedaktiviteten var i tidsrommet AD 650 - 1270 (1300 - 680 BP). Stokker av 
Pinus fra fangstanlegg på Einsethø er datert til mellom AD 950 og 1275 (1000 
og 675 BP). Ved Grirnsdalshytten har det vært fast bosetning fra AD 950 - 1350 
(1000 - 600 BP). Det kan være snakk om øket behov for tømmer og brensel i 
forbindelse med denne bosetningen. Også nå må man huske at furutømmeret og 
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til dels også bjerketømmeret må være fraktet langt. 
Denne tilbakegangen for skogen kan ikke forklares klimatisk, da 

vikingtid og tidlig middelalder var en klimatisk gunstig periode. 
Efter en skogløs periode er skogen på vei opp igjen ved 0,21 m, 450 BP. 

0, 27 - 0, 21 m, 550 - 450 BP, er det bare ubetydelige mengder med kull i 
prøvene. Det må ha vært tilnærmet folketomt i en periode på 100 - 150 år, og 
tidsrommet faller umiddelbart efter svartedauen. Vi har her en ødeperiode 
hvor skogen skulle hatt mulighet til å etablere seg igjen. Når den ikke gjør 
det, kan årsaken være at klimaet var for dårlig. Perioden som går under 
navnet "Lille istid", begynte ca. 700 BP og varte til ca. 250 BP. Fra O, 18 
m, 350 BP, er det en oppgang for skogen. Selvom klimaet fortsatt er dårlig, 
har fraværet av mennesker ført til at skogstettheten har øket noe. 

En ny fase med menneskelig aktivitet begynte ved 0,21 m, 450 BP, med 
bl.a. pollen av Plantago lanceolata. Jordbruk eller setring er igjen begynt. 
Sannsynligvis er det her snakk om setring. Fra 0,18 m, 350 BP, er det meget 
kull, særlig ved 0,18 og 0,12 m, 350 og 250 BP. 

Fra 0,06 til 0,03 mer det et minimum for Pinus. Folldals verk ble 
etablert AD 1748. Det ble hugget skog og brent trekull i store mengder. 
Dette må ha tæret hardt på furuskogen i lavereliggende deler av Grimsdalen. 
Man kan anta at 0,09 mer eldre enn AD 1746 mens 0,06 mer yngre. 

De siste 50 - 100 år har Pinus igjen fått spre seg i området, men den 
har fremdeles ikke nådd Tverrlisætri. Også Betula har hatt en økning og har 
nådd området, enten det skjedde ca. 400 BP eller 100 BP. 

Pollen fra Cerealia betyr vanligvis korndyrking i nærheten. Isåfall 
har det kanskje vært prøvet med litt korndyrking, Secale ved 0,06 m, ca. 150 
BP og Avena i helt ny tid. Dyrking av Avena kan ha vært som grønnfor på 
setrene, ikke for at det skal ha kunnet bli modent korn. Disse pollenkornene 
kan imidlertid også ha fulgt med husdyr eller mennesker opp til lokaliteten. 
(Pollenkorn tar ikke skade av å passere fordøyelsessystemet på en ku eller 
hest eller for den saks skyld mennesker). 

4.7. Konklusjon 
Pollendiagrammet dekker antagelig de siste ca. 5200 år. Skogen har vært en 
ganske tett bjerk-furu-skog med litt Alnus frem til ca. 2500 BP. Videre frem 
til i dag har skogen vært mer eller mindre åpen, særlig fra ca. 1250 - 400 BP 
hvor det antagelig heller ikke vokste Betula i området. 

Det har vært mennesker i området gjennom hele tidsrommet som er 
representert i diagrammet. En kraftigere utnyttelse av området begynte ca. 
2500 BP. Dette skyldtes antagelig samlere og jegere, men man kan ikke se bort 
fra at det dreier seg om et forsiktig husdyrhold. Fra ca . 1700 - 600 BP har 
det vært en mer eller mindre fast bosetning eller setring. Iallfall fra 1200 
BP har det vært en eller annen form for j ordbruk i dalen . 

Omkring 600 BP opphørte jordbruket i en periode på ca. 150 år før det 
ble gjenopptatt, og da mest sannsynlig i form av setring. I Grimsdalen har 
det ikke bare vært sommersetring, men også vintersetring av folk med dyr fra 
Dovre helt opp i ny tid. Aktiviteten ved Folldal verk, med bl.a. kullbren
ning, gikk kraftig ut over Pinus lenger nede i dalen fra ca. 200 BP og en tid 
fremover. I dag er skogen på fremmarsj i området. 
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5. Elvdal, Engerdal i Oppland 

Rolf Sørensen (1979) har gjort en undersøkelse i Elvdal, bla. på Holbekkjølen 
(ca. PP450390), Snerta (PP437436), Rankviktjern (PP456413) og Skjærbekkhøa 
(PP470370). Her skal bare taes med noen hovedpunkter. 

Innlandsisen smeltet ned ca. 9000 BP. De første plantene innvandret 
raskt, og det vokste bjerkeskog på morenen mens det enda lå begravet isrester 
i jorden. Kort efter kom furuen. Fra 9000 til 8000 BP var det relativt tørt 
og varmt. 8000 BP ble klimaet fuktigere. På den tiden hadde antagelig alle 
isrester smeltet vekk (med unntagelse av begravde isrester i dalbunnen). Den 
midlere jord- og lufttemperatur steg i løpet av de neste 2000 årene til et 
nivå som lå 2 - 2,5 Cover den nåværende. Spesielt var vintrene mildere enn 
i dag (Hafsten 1962). 

I begynnelsen av denne varmetiden innvandret Alnus til Nord-Østerdalene, 
noe senere kom de edlere løvtrærne, men sannsynligvis bare på de gunstigste 
stedene. Det vokste Ulmus og Tilia ved Skjærbekkhøa, kanskje opp mot 800 m 
o.h., 7000 BP. 

5000 BP ble det tørrere over hele Østlandet. Ulmus og Tilia døde ut de 
fleste steder. (Ulmus vokser fremdeles i Ljørdalen (ca. UJ760080) ca. 440 m 
o.h., og i Jutulhogget (PP005763) 390 m o.h., mens Tilia vokser ved Lønnrusten 
( PPl 98222) ved Storsjøen) ca. 280 m o.h. og Corylus vokser ved Andrå i 
Rendalen (PP185277) ca. 340 m o.h.). Alnus ble sterkt redusert pga. tørke. 
Pinus dominerte i tidsrommet 5000 - 1700 BP. De siste 1500 - 2000 årene av 
denne perioden var meget tørre og myrene har mange steder tørket inn, og 
vannstanden sank i tjern og innsjøer som en følge av en generell grunnvanns
senkning. 

Temperaturen begynte å synke 2500 BP, og 1700 BP ble det raskt 
fuktigere. Samtidig innvandret Picea. 

Det er ikke talt kullpartikler, men fra ca. 1700 BP er det pollen av 
Cerealia (Hordeum) (fig. 49). 
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6 . Hirkjølen, Ringebu • 
1 Oppland 

6.1. Innledning 
Hirkj ølen forsøksområde ble etablert i 1929. Siden dengang har det vært 
drevet meget forskning for å kartlegge klima- og vekstproblemer for skog, og 
det er gjort geologiske, botaniske og zoologiske undersøkelser. Det er også 
tilrettelagt for turister, med flere turstier i området. Hirkjølen 
forsøksområde er tatt ut som demonstrasjonsområde for flersidig bruk av 
fjellskog under Landbruksdepartementets Mi ljø i fokus-kampanje . 

Utgravninger lenger mot nord-vest, mot Atnasjøen, viser at det bodde 
mennesker her allerede for omkring 6500 år siden. Datering av markoverflaten 
under oppkastet masse fra en fangstgrav ved Ledsageren viser at fangstgraven 
kan ha vært gravet så tidlig som ca . 3300 BP, (T-3471, Barth 1981). Gravene 
var i bruk på 1000- og 1200-tallet AD (T-2513 og T-2514, Barth 1981). 
Muligens ble de restaurert efter svartedauen, ca. AD 1500 - 1550 (T-1879, T-
2655, T-2812, T-2820), og i bruk også efter AD 1650 (T-2366 og T-2656, Barth 
1981). 

De første setrene i nyere 
det vært helårs gårdsdrift ved 
dyrking av korn (Solbraa 1990). 
å studere også tidligere tiders 

6.2. Beliggenhet og vegetasjon 

tid ble anlagt før AD 1690. Periodevis har 
Hirsjøen og Skjerdingfjellseter, bl.a. med 
For å fylle ut dette bildet var det ønskelig 
vegetasjon, klima, bosetning og jordbruk. 

Undersøkelsesområdet ligger i Hirkj ølen Forsøksområde i Hirkj ølen Statsallmen
ning østligst i Ringebu kommune ca. 800 m o.h. Berggrunnen består av 
sparagmitt, kalksten og skifer (Solbraa 1990). Det er mange steder tykke 
løsmasser avsatt på slutten av siste istid. Fordi sparagmitten er næringsfat
tig og store vannmengder under avsmeltningen har vasket ut finmateriale og 
næringsstoffer i dalbunnen, er disse løsmassene næringsfattige. Vi får her 
en artsfattig vegetasjon av lite krevende arter, gjerne Pinus med Vaccinium 
myrtillus, Empetrum og Vaccinium vitis-idaea som undervegetasjon. Der det er 
kalksten eller skifer eller næringsrikt sigevann, blir vegetasjonen rik. 

6.3. Feltarbeid 
I september 1992 ble det innsamlet prøveserier fra fire myrer. Det var 
Storklettmyren, 1045 m o.h. som lå i en bjerkeskog med stort innslag av Picea, 
Skardsetermyren, 775 m o.h. i granskog med noe Betula, en myr ved Skjerding
fjellseter, 784 m o.h. gran- og furuskog, bjerkeskog og setervoller rundt seg 
og Hirsjømyren, 729 m o.h. i en gran- og furuskog med noe innslag av Betula. 
Det var også jorder og beitemark helt inntil denne myren. På alle lokalitete
ne ble det prøveboret for å finne det dypeste stedet, hvor vi også kunne vente 
å finne den mest fullstendige prøveserien. Det ble samlet inn fullstendige 
prøveserier med russerbor fra toppen til bunnen av myrene, det vil si så dypt 
ned som vi klarte å presse boret. I Skj erdingfj ellmyr ble det i tillegg 
samlet prøver med Hillerbor ytterligere 20 cm ned. Bare de to siste 
prøveseriene er analysert (Høeg 1994b). 

6.3.1. Myr ved Hirsjøen i Ringebu, NP862428 
Prøveserien er innsamlet fra torven i vannkanten like nedenfor gården 
Hirkjølen (fig. 36). Det ble samlet inn prøver ned til 6,50 m. På overflaten 
vokste Sphagnum og Rubus chamaemorus, og like i nærheten Betula nana, 
Empetrum, Vaccinium uliginosum, Oxycoccus, Andromeda, Carex rostrata og 
Eriophorum. I myrkanten vokste det Filipendula, Comarum og Caltha. Det var 
kort avstand til beite- og slåtteområder, kanskje også til tidligere 
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Fig. 36: Myr ved Hirsjøen i Ringebu. Prøvested midt på bildet. 

Fig. 37: Skjerdingfjellmyr i Ringebu 
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dyrkingsområder. 

Stratigrafien i torven var som følger: 
0 - 1,75 m Cyperaceae-torv 

1,75 - 2,02 m Gytjeholdig Cyperaceae-torv 
2,02 - 2,16 m Gytje 
2,16 - 2,25 m Gytje med litt silt 
2,25 - 2,92 m Gytje med litt sand 
2,92 - 2,95 m Grov sand 
2,95 - 2,97 m Gytje 
2,97 - 3,21 m Grov sand med gytjestriper 
3,21 - 3,65 m Gytje 
3,65 - 6,10 m Gytje med noe sand øverst og sorte striper ved 5,63-5,645 m, 

5,69-5,71 m, 5,84-5,85 m og 5,95-6,10 m 
6,10 - 6,24 m Lys gytje 
6,24 - 6,33 m Gradvis mørkere gytje 
6,33 - 6,50 m Helt mørk gytje 

6.3.2. Myr ved Skjerdingfjell i Ringebu, NP835425 
Prøveserien ble innsamlet midt ute på en stor myrflate ned til 2,25 m (fig. 
37). På overflaten vokste Empetrum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uligino
sum, Rubus chamaemorus, Betula nana, Andromeda, Galluna, 0xycoccus, Cetraria 
og Cladonia. På våte partier vokste Eriophorum og Carex. 

Stratigrafien i myren var som følger: 
0 - 1,45 m Lite omdannet Sphagnum-torv 

1,45 - 1,97 m Mer omdannet Sphagnum-torv 
1,97 - 2,25 m Gytje med sand 

6.4. Dateringsresultater 

B-nr. Dybde+2,5 cm Datering BP Kalibrert BCLAD 

Hirsjøen 
64679 90 870±80 AD 1040-1265 
64678 190 1730±80 AD 235-415 
64677 280 2360±70 480-380 BC 
64676 391 3790±80 2330-2045 BC 
64675 490 4830±70 3690-3530 BC 
64674 630 9790±90 9055-9000 BC 
64673 647,5 10910±110 10995-10765 BC 

Skjerdingfjellmyra 
64684 45 750±80 AD 1225-1300 
64683 90 1750±70 AD 230-400 
64682 150 2720±90 930-800 BC 
64681 180 3180±60 1515-1400 BC 
64680 200 3770±60 2280-2045 BC 

Kalibrert BP 
Middelverdi 

800 
1625 
2380 
4140 
5560 

10980 
12830 

690 
1635 
2815 
3410 
4115 

Alle dateringsresultatene virker ikke like sannsynlige. B-64673 daterer 
bunnen av Hirsjømyren. Prøven er noe yngre enn isavsmeltingen, og omtrent 
samtidig med Corylus-innvandringen i lavlandet. Fra undersøkelser andre 
steder kunne man forvente en alder på ca. 9000 BP på dette nivået. 
Isavsmeltingen i Lesja er for eksempel datert til 9080±140 BP (T-2875, Selsing 
1986). Selv så langt ut mot kysten som ved Gardermoen, ble ikke landet 
isfritt før ca. 9700 - 9300 BP og Akermorenen er datert til 9620±80 BP 
(Gjessing & Spjeldnes 1979, Longva & Thoresen 1989, Sørensen 1979b, 1982, Høeg 
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1992). På Nes i Hedmark er isavsmeltingen datert til 9260±150 BP (Sørensen 
pers. comm. i Henningsmoen 1981). Corylus-innvandringen skjedde på Lista ca. 
9300 BP (Høeg 1995), til Kristiansand kom arten ca. 9500 BP (Høeg 1982a) og 
til Oslo ca. 9090±150 BP (Nydal 1970). Innvandringen skjedde neppe tidligere 
ved Hirkjølen. Bunnlaget i Hirsjøen gis derfor en alder på 9000 BP. 

B-64674 daterer Alnus-innvandringen til Hirkjølen-området. Det var her 
forventet en alder på ca. 8000 BP. Alnus innvandret til Telemark ca. 8300 -
8000 BP (Høeg 1982a ) og fra Løten i Hedmark foreligger en datering på ca. 8200 
BP (Henningsmoen 1975). Dette nivået gis derfor en alder på 8000 BP. 

I Hirkjølenområdet er det kalksten. Det er sannsynlig at det også i 
morenematerialet rundt Hirsjøen er noe kalk som løses opp i vannet. Dette er 
mest sannsynlig årsaken til at de to eldste prøvene ble for gamle . 

6.5. Analyseresultater 
6.5.1. Myr ved Hirsjøen i Ringebu, 729 m o.h. 
Serien var 6,50 m dyp, og det er analysert 79 prøver. Basert på vegetasjonens 
sammensetning kan pollendiagrammet inndeles i 5 soner (fig . 38a,b og 39). 
Hi 1, 6,50 - 6,425 m 9000 - 8600 BP 
Hi 2, 6,425 - 6,075 m 8600 - 7500 BP 
Hi 3, 6,075 - 5,00 m 7500 - 5050 BP 
Hi 4, 5,00 - 2,125 m 5050 - 1900 BP 
Hi 5, 2,125 - 0.00 m 1900 BP - AD 1992 

Hi 1, 6,50 - 6,425 m, 9000 - 8600 BP, 10000 - 9500 BP cal 
Prosentdiagrammet viser meget pollen av Betula, en del Pinus, Hippophae, 
Betula nana, Salix, Juniperus, og Poaceae, sporer av Dryopteris og Gymnocar
pium og algene Pediastrum og Botryococcus. Det er mindre mengder av andre 
pollen- og sporetyper. I influxdiagrammet er det lave verdier for trepollen, 
noe som viser at det var en åpen skog. 

I tidsrommet som er representert av Hi 1 har det vært en åpen bjerkeskog 
med et stort innslag av Hippophae, Betula nana, Salix, Juniperus, Carex, 
Poaceae og Dryopteris i området rundt vannet. Hippophae er ekstremt 
lyskrevende, så skogen kan ikke ha vært tett. Pinus er kanskje innvandret 
midt i sonen, ca. 8800 BP. Det har vært mindre mengder av Ericales, Empetrum, 
Galluna, Thalictrum, Rumex, Artemisia, Rosaceae, Fi lipendula, Ranunculus, 
Caryophyllaceae, Tubuliflorae, Lycopodium annotinum og Gymnocarpium. Vannet 
var større den gangen, og det var åpent vann ved borestedet. I vannet levde 
Potamogeton og Equisetum og algene Pediastrum og Botryococcus. 

Ved 6,45 m var det pollen av Corylus og Ulmus, men bare i små mengder. 
Disse treslagene har ikke vokst ved Hirsjøen, men de var innvandret til Norge 
og vokste i lavlandet, kanskje ikke så veldig mange mil borte. Det var ikke 
pollen av Quercus, Tilia eller Fraxinus. Quercus var innvandret til Norge og 
vokste spredt i lavlandet, mens Tilia og Fraxinus innvandret senere. 

Det var ikke kullstøv i prøvene. Det er med andre ord ikke spor efter 
mennesker ved Hirsjøen så tidlig . 

Hi 2, 6,425 - 6,075, 8600 - 7500 BP, 9500 - 8250 BP cal 
Prosentdiagrammet viser meget Pinus og noe Betula. Det er Alnus fra 8000 BP 
og små mengder av andre pollen- og sporetyper gjennom hele sonen. lnfluxdia
grammet viser høye verdier. Skogen må ha vært tett. 

I tidsrommet som er representert av Hi 2, 8600 - 7500 BP, har det vært 
en nesten ren furuskog rundt sjøen. Det har vært en del Betula og litt 
Populus, Betula nana, Sa lix og Juniperus. Omtrent 8000 BP ble Hippophae 
borte, og Alnus innvandret. Det er antagelig snakk om Alnus incana. Den må 
ha vokst rikelig på fuktige steder rundt vannet. Det er omtrent 1% Corylus. 
Dette er i minste laget til å kunne si at den har vært i området, isåfall må 
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de ha vokst i små bestander på lune steder. Ellers har det ikke vært langt 
til voksestedene. Corylus ble antagelig spredd med mennesker (Firbas 1949, 
Danielsen 1970, Kaland & Krzywinski 1978, Høeg 1982, 1990a). Datidens jegere 
hadde med seg hasselnøtter som niste på sine vandringer. Enten har de mistet 
noen nøtter som har kunnet spire, eller de har plantet nøtter med vilje i håp 
om å kunne få et tilskudd til kosten ved senere anledninger. Det er 
pollenkorn av Ulmus gjennom hele sonen og Quercus fra 7900 BP, men mengdene 
er for små til at disse treslagene har vokst ved Hirsjøen. Prunus-pollentypen 
(Prunus og Sorbus) og Urtica innvandret mot slutten av sonen. Nå er også 
Melampyrum og Hypericum innvandret. I denne sonen har skogen vært tett. 

Det er små mengder kullstøv, og bare i de øverste prøvene. Det virker 
ikke som om det var folk i området før ved 6, 25 m, ca. 7900 BP. Dette er 
tidligere enn det som er registrert ved arkeologiske undersøkelser. (Mikkelsen 
1980). 

Hi 3, 6,075 - 5,00 m, 7500 - 5050 BP, 8250 - 5800 BP cal 
Prosentpollendiagrammet viser at kurven for Pinus er falt, og kurven for 
Betula er øket. Corylus, Alnus og Ulmus har de høyeste verdiene i denne 
sonen. Det er et maksimum for Fraxinus ca. 7100 BP og pollen av Tilia fra 
7300 BP. Dette er omtrent samtidig med at Tilia innvandret til Norge ved 
Kristiansand. Det er sannsynlig at pollen fra både Quercus, Tilia og Fraxinus 
representerer fjerntransport. Både vindbestøvede urter, insektbestøvede urter 
og sporeplanter har høye verdier, særlig i siste halvdel av sonen. 

Influxdiagrammet viser fortsatt høye verdier opp til 6400 BP, lavere 
videre. Samtidig er det i prosentdiagrammet en nedgang for trær og en oppgang 
for både vindbestøvede og insektbestøvede urter. 

I denne sonen har skogen bestått av Betula og Pinus, og med et stort 
innslag av Alnus på fuktige steder. Det har vokst Populus i området og 
antagelig litt Corylus og Ulmus på lune og kalkrike steder frem til 6400 BP 
for Ulmus og 5500 BP for Corylus. Kanskje har Ulmus klart seg frem til 4300 
BP og Corylus helt frem til 1900 BP på spesielt gunstige steder. Antagelig 
har klimaet vært på det beste i tidsrommet 8000 - 6200 BP. I denne sonen har 
det vokst Carex, Eriophorum, Seirpus, Ericales, Empetrum, Calluna, Poaceae, 
Rumex, Artemisia, Chenopodiaceae og Urtica i området, likeså Rosaceae, 
Filipendula, Potentilla, Geum, Ranunculus, Apiaceae, Galium, Caryophyllaceae, 
Tubuliflorae, Liguliflorae, Melampyrum, Valeriana, Epi lobium, Geranium og 
Rubus chamaemorus. Av sporeplanter var det Lycopodium annotinum, Dryopteris, 
Gymnocarpium, Pteridium og Isoetes. Det virker som om skogen gikk noe tilbake 
ca. 6400 BP, kanskje på grunn av at klimaet ble fuktigere og/eller kjøligere. 

Det var mellom 3 og 17% kullstøv i prøvene. Dette tyder på at mennesker 
jevnlig har besøkt området. Ved 5,30 m var det ett pollenkorn som ble bestemt 
til Avena. Alderen på dette nivået er 5750 BP. Fra hva vi vet i dag, er 
dette 700 år for tidlig til å kunne representere korndyrking i Norge (Høeg 
1982b, Høeg 1992, Høeg & Mikkelsen 1979, Mikkelsen & Høeg 1979). Mest 
sannsynlig dreier det seg om pollenkorn fra et villgress av et eller annet 
slag. Det var bare unormalt stort og kraftig og lignet til forveksling Avena . 

Det har fortsatt vært åpent vann på stedet, men mengden av Pediastrum 
og Botryococcus har avtatt i siste halvdel av sonen. 5,85 m, 7000 BP, sees 
første pollenkorn av Hippuris. Denne planten vokste i små mengder i vannet. 

Hi 4, 5,00 - 2,125 m, 5050 - 1900 BP, 5800 - 1850 BP cal 
Overgangen til Hi 4 er satt ved en nedgang for Alnus i prosentdiagrammet. 
Like efter kommer det en oppgang for Betula nana og fra 3,70 m, 3500 BP, er 
det en økning for Poaceae. Pinus har et maksimum 3,90 - 3,80 m. Ut over 
dette var det små forandringer gjennom sonen, men noen nye pollentyper kommer 
til, særlig fra 3,15 m, 2800 BP. I influxdiagrammet er svingningene større. 
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Her er det høye verdier opp til 4,00 m, 3900 BP, like høye som før 5,60 m, 
6400 BP. Pinus begynner en tilbakegang allerede fra 4,20 m, 4100 BP, mens 
Betula får et bratt fall 4, 30 m, 4150 BP. 3, 45 m, 3200 BP, er det en ny 
tilbakegang for Betula og Pinus, og skogen får sitt minimum 3,00 m, ca. 2700 
BP. Efter dette øker influxen, og det er høye verdier fra 2,70 m, 2300 BP, 
til 1,85 m, 1700 BP. 

I denne sonen har skogen bestått av Betula og Pinus. Fortsatt har det 
vært noe Alnus og Populus, men antagelig ikke andre treslag. Quercus har de 
høyeste verdiene i første del av denne sonen, men ikke høye nok til at den har 
vokst i området. Det har vært meget Betula nana, Sa lix og Juniperus. I sonen 
forekommer to pollenkorn av Hippophae. 

Efter at isen smeltet dekket Hippophae store deler av landet, men da 
skogen innvandret og tetnet til, ble den utkonkurrert. I dag vokser arten 
langs kysten, særlig i Trøndelag og Nordland. Den finnes imidlertid også noen 
få steder i fjellet, gjerne på rasmarker hvor andre planter har vanskelig for 
å vokse. Kanskje har busken også i Hirkjølenområdet klart å klore seg fast 
langt opp mot vår tid på steder hvor konkurransen har vært liten, for eksempel 
i fjellskråningen ovenfor Storklettmyren. 

Klimaet har vært noe anderledes i denne sonen. Temperaturen var 
antagelig omtrent den samme, men nedgangen for Alnus kan tyde på at det er 
blitt noe tørrere 5, 00 - 2, 15 m, i tidsrommet 5050 - 1900 BP. Den høye 
influxen i store deler av dette tidsrommet tyder på det samme. En mindre 
nedgang i lokalproduserte eller fjerntransporterte pollenkorn fra Corylus og 
Ulmus og en ytterligere nedgang for Alnus ved 2,50 m kan tyde på at det ble 
noe kjøligere 2100 BP. 

Influxdiagrammet viser høye verdier 2,80 - 1,90 m, 2400 - 1700 BP . I 
dette tidsrommet holdt Hirsjøen på å vokse igjen ved borelokaliteten (se sone 
5). Pollen driver ofte inn i grunne viker før de sedimenteres. Dette er 
antagelig årsaken til den høye influxen i dette tidsrommet. 

Gjennom hele sonen har det vært meget Rumex og en del Artemisia og 
Urtica. Det er pollen av Chenopodiaceae 3,90 - 3,15 m, 3750 - 2800 BP. Disse 
plantene kan vokse naturlig i området, men de er ofte forbundet med jordbruk. 
Det brå fallet i Betula-influx 3, 93 m, 3800 BP kan være forårsaket av 
skogrydding. Dette understøtter antagelsen om et lokalt jordbruk på denne 
tiden. 3,70 m, ca. 3500 BP, øker mengden av vindbestøvede urter. Dette 
skyldes Poaceae. Pinus går tilbake i influxdiagrammet. 

2,80 m, 2350 BP, er det pollen av Plantago lanceolata, en sikker 
beiteindikator. Det er ett pollenkorn av Hordeum 4,20 m, 4100 BP. Dette er 
samtidig med at Pinus begynner tilbakegangen i influxdiagrammet. 

Det er sjelden Cerealia opptrer tidligere enn de sikre beiteindikato
rene. Også dette kan derfor være et unormalt stort og kraftig pollenkorn fra 
villgress. Selvom Hordeum er selvbestøver og normalt lite pollen slipper ut 
av blomsten, kan det også være et pollenkorn som har blåst med vinden fra 
steder noe lenger borte. Det hadde vært drevet korndyrking i Norge i 900 år 
på dette tidspunktet. Man kan derfor ikke utelukke et forsøk på korndyrking 
i området rundt Hirsjøen ca. 4100 BP. 

4,00 m, 4000 BP, er det pollen av Brassicaceae og 3900 BP av Chrysanthe
mum. Dette er også planter som ofte følger jordbruket. De kan således være 
indisier på at det virkelig dreier seg om jordbruk med litt korndyrking i 
dette tidsrommet. At det er funnet pollen av Avena i Skjerdingfjellmyr fra 
omtrent samme tidspunkt, understøtter antagelsen om at det virkelig har vært 
forsøkt med korndyrking her så tidlig (se under beskrivelsen av Skjerding
fjellmyr). 

2,40 m, 2100 BP, er det igjen pollen fra Hordeum. Dette er begynnelsen 
på en korndyrkingsfase som fortsetter opp til 2,10 m, 1850 BP. 

3,22 m, 2900 BP, skjer det en forandring i urtefloraen. Nå innvandret 
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efter hvert flere nye planter, både Polygonum viviparum, Spergularia, 
Parnassia, Mentha, Scrophulariaceae og Sedum. 

Det er kullstøv i prøvene gjennom hele sonen, under 5% opp til 3,60 m, 
3400 BP, 5 - 12% videre. Mennesker har vært der, bofast eller på sesongvand
ringer. Jakt og fangst har vært viktigst. Man kan ikke utelukke jordbruk med 
et forsøk på korndyrking så tidlig som 4100 BP, og videre fra 2100 BP, og med 
husdyrhold iallfall fra 2350 BP, kanskje fra 4000 BP. I området er det 
fangstgraver for elg. Humus under oppkastet masse i en fangstgrav er datert 
til ca. 3100 BP (Barth 1981). Gravene kan være så gamle selvom det regnes som 
li te sannsynlig. 

Også i denne sonen har det vært åpent vann med vekslende mengder av 
Pediastrum og Botryococcus, og litt Potamogeton og Hippuris. Det er funnet 
ett pollenkorn av Myriophyllum alterniflorum i sonen. Jeg tviler på at den 
planten har vokst der. Da burde det vært flere pollenkorn og i flere nivåer. 

Hi 5, 2,125 - 0,00 m, 1900 BP - AD 1992, 1850 BP cal - AD 1992 
Overgangen til denne sonen er satt ved Picea-innvandringen. Samtidig er det 
en oppgang for Pinus og en tilbakegang for Betula og Alnus. Fra 1,90 til 1,80 
m, 1750 - 1650 BP er kurven for Pinus spesielt høy, opp i 70 %. Fra 1,80 til 
1,40 m, 1650 - 1300 BP er det et maksimum for Carex. Fra 1,80 m, og særlig fra 
0,30 m, 1650 BP, og 300 BP, er prøvene pollenfattige. 1750 BP er det slutt 
på Pediastrum, og 1600 BP på Botryococcus. Fra 1, 60 m, 1450 BP, finnes 
Amphitrema, fra 1400 BP Sphagnum og Assulina og fra 0,80 m, 800 BP, Helotium 
og Arcella. 

Gjennom den første delen av sonen er det en nedgang for insektbestøvede 
urter. Denne kurven er lav videre, med unntagelse av et lite maksimum 200 -
100 BP som skyldes Ranunculus. Influxdiagrammet viser lite trepollen gjennom 
hele sonen med unntagelse av noen mindre maksima, ved 1,40 m, 1,10 - 0,95 m 
og ved 0,70 m, 1300 BP, 1050 - 900 BP og 700 BP. 

I denne sonen har skogen bestått av Betula, Pinus og Picea, Picea særlig 
fra ca. 1, 85 m, 1700 BP. Det har fremdeles vært litt Alnus, Populus og 
Prunus, litt Salix og ganske meget Betula nana og Juniperus. Det er blitt 
mindre Dryopteris og Gymnocarpium. Skogbunnen er blitt adskillig mer 
artsfattig. 

Det er meget små mengder Corylus gjennom sonen, men det er et lite 
maksimum fra 1,30 til 0,90 m, 1200 - 850 BP eller AD 850 - 1200. Corylus har 
nå ikke vokst ved Hirsj øen, men kanskje har den vokst noe nærmere eller 
blomstret noe bedre i dette tidsrommet. Det kan tyde på noe bedre klima, og 
tidsrommet er nettop det som omtales som "Lille optimum" (Hafsten & Solem 
1976). 

Vannet er hele tiden blitt mindre ved at torven har vokst ut fra kanten. 
Når Pediastrum og Botryococcus blir borte og Sphagnum og Assulina og 
Amphitrema kommer inn, er det blitt torv på borestedet. Oppgangen for Carex 
er et ledd i denne gjenvoksningen. Carex rostrata har vokst på grunt vann og 
har fungert som en oppsamler for annet materiale som er falt ned i vannet. 
Pollen fra Pinus har luftsekker og flyter lenge. Disse pollenkornene er blitt 
fanget opp og er blitt sedimentert nettopp her. Den brå økningen for tilsatte 
Lycopodium-sporer fra samme nivå, tyder også på et skifte i sedimenttypen, med 
langsom vekst under og rask vekst over dette nivået. Gj envoksningen på 
borestedet er et faktum ca. 1600 BP. 

Det er kullstøv i alle prøvene i denne sonen, men i sterkt varierende 
mengder. Fra 2,00 til 1,75 m, 1800 - 1600 BP, ved 1,10 m, 1050 BP og 0,70 -
0,55 m, 700 - 550 BP var det ubetydelige mengder, så små at man må anta at 
menneskelig aktivitet i området har vært på et minimum. Influxdiagrammet 
tyder også på en gjenvekst av skogen fra 1,10 til 0,95 m, 1050 - 900 BP og 
0,70 m, 700 BP, kanskje som et resultat av mindre jordbruksaktivitet i 
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området. Ved 0,90 m, 850 BP, derimot, er det 460% kullstøv (regnet i prosent 
av ~P). Dette vil si mer enn fire og en halv gang så mange kullpartikler som 
pollenkorn. Ved 0,30 m, 200 BP, er det et mindre maksimum på 30%. Ved 1,50 
og 1,40 m, 1400 og 1300 BP er det pollen av Avena og Plantago lanceolata, 1,10 
m, 1050 BP, pollen av Hordeum, 0, 90 m, 800 BP, sammen med maksimumet for 
kullstøv, er det pollen av Avena, 0,40 m, 450, og 0,30 m, 350 BP, av Plantago 
lanceolata og ved O, 20 og O, 10 m, 200 og 100 BP av henholdsvis Avena og 
Secale. Det har aldri vært noen stor jordbruksaktivitet rundt Hirsjøen, men 
det kan virke som om det har vært en fase med noe jordbruk av veks lende 
intensitet, antagelig kombinert med jakt og fangst og kanskje jernvinne 1400 -

800 BP. Det ser ut til at det så kommer en ødetid, her datert til 700 - 550 
BP. Det er naturlig å tenke seg at dette har forbindelse med Svartedauen og 
at alderen på prøvene skal være 100 år yngre, AD 1350 - 1500. Fra tidligere 
undersøkelser kan man anta at fangstgravene ble restaurert efter Svartedauen 
ca. AD 1500 - 1550 (Barth 1981), kanskje enda noe tidligere. 

Ca. 450 BP, AD 1500, eller kanskje noe senere ble det igjen bosetning 
i området. Skogen ble ryddet, og beitende dyr holdt den borte. Særlig ved 
0,30 m, men også ved 0,20 m, er det en kraftig tilbakegang for skogen, først 
for Pinus, så for Betula. Dette var ca. 250 - 150 BP, eller enda noe nærmere 
opp mot vår tid. Fra historiske kilder vet man at den før ste kjente 
rydningsmann i Hirkjølen statsallmenning slo seg ned AD 1690 efter at det ble 
fast bosetning på de tidligere seterområdene i Imsdalen. Antagelig var det 
setre i området før dette tidspunktet, kanskje allerede 100 år tidligere. På 
de nye setrene i Hirkjølen har de forsøkt seg på korndyrkning, noe også de 
historiske kildene forteller. 

Også i dette diagrammet er det registrert halve Pinus. Det er høye, men 
noe varierende mengder, 27,6 - 48,1% opp til 2,00 m, lave, 8,6 - 26,3 (44,0}% 
videre opp. Dette markerte skillet er samtidig med gjengroingen. Det har 
vært relativt høy pH i vannet men lav i torven. Torv, spesielt Sphagnum-torv, 
har normalt lav pH. I den øverste delen er det ett nivå, 1,00 m, som skiller 
seg ut med 44% halve Pinus. Dette nivået er like under det med 460% kullstøv 
og mellom to nivåer med kornpollen. 

6.5.2. Myr ved Skjerdingfjell i Ringebu, 784 m o.h. 
Prøveserien var 2,25 m dyp, og det er analysert 44 prøver. Fra vegetasjonen 
kan pollendiagrammet inndeles i 2 soner (fig. 40a,b og 41). 
Sk 1, 2,25 - 1,075 m 4500 - 2000 BP 
Sk 2, 1,075 - 0,00 m 2000 BP - AD 1992 

Sk 1, 2,25 - 1,075 m, 4500 - 2000 BP, 5150 - 1950 BP cal 
Både prosent- og influx-diagrarnmene viser meget Pinus og Carex gjennom hele 
sonen. Det er lite Betula opp til 1,85 m, 3500 BP, varierende, men mer Betula 
videre opp. Det er noe Alnus, Betula nana, Sa lix, Juniperus, Poaceae og 
Filipendula og små mengder andre urter. Det virker ikke som om noen av de 
varmekjære treslagene har vokst ved denne myren. 

Prosentdiagrammet viser maksima for Betula 1,85 m, 1,45 m og 1,25 - 1,00 
m mens influxdiagrammet viser maksima ved 1,80 m, 3400 BP, og fra 1,15 til 
1,05 m, 2150 - 2000 BP. 

I dette tidsrommet har det vært furuskog rundt myren og litt Alnus i 
myrkanten. Periodevis, 1,85 - 1,80 m, 1,50 - 1,40 m og 1,30 - 1,00 m, 3500 -
3400 BP, 2800 - 2600 BP og 2400 - 1850 BP har det vokst en del Betula, antage
lig i myrkanten eller på tørrere steder på myren. Her har det også vokst 
busker; Betula nana, Salix og Juniperus og Poaceae. På våtere deler av myren 
har det vokst Carex og Sphagnum. 1,50 m, 2800 BP, erstattes Carex av Sphagnum 
på myren. I prosentdiagrammet sees dette som en økning for trær og en nedgang 
for vindbestøvede urter. Influxdiagrammet viser at dette har hatt liten 
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innvirkning på skogen. Nedgangen for urtene er riktig nok, mens økningen for 
trærne er relativ. Årsaken er at Sphagnum-sporer ikke er med i 100%-summen. 

Variasjonen i mengden av særlig Betula og Carex, men også Poaceae og 
Sphagnum, kan reflektere svingninger i fuktighetsforholdene. Disse kan være 
lokale eller regionale. Det har isåfall vært tørrere når det er maksima for 
Betula og Poaceae, 3500 - 3400, 2800 - 2600 og 2400 - 1850 BP. 

Iallfall perioden 2500 - 2000 BP er fra andre undersøkelser antatt å 
representere en fuktig og kjølig periode. Det virker derfor som svingningene 
her er lokale, eller som om de har andre enn klimatiske årsaker, og da mest 
sannsynlig bosetning og jordbruk. 

Opp til 1,95 m, 3600 BP, tildels også ved 1,90 m, 3500 BP, er det meget 
kullstøv, 59 - 11 (5)%. Det er også meget halve Pinus opp til 1,90 m. Ved 
2,15 m, 4200 BP, er det ett pollenkorn av Avena. Dette er omtrent samtidig 
som det er Hordeum ved Hirsjøen. Det har vært mennesker i området, antagelig 
jegere, men det ser ut til at de har forsøkt seg på korndyrking. Selv om det 
ikke er andre sikre tegn på jordbruk i området, kan aktiviteten ha gått ut 
over bjerkeskogen og være årsak til de lave verdiene for Betula-pollen i dette 
tidsrommet. 

Ved 1, 85 m, 3350 BP, er det ikke spor efter jordbruk. Det er et 
maksimum for Betula og under 1% kullstøv. Manglende jordbruk kan være årsaken 
til at det har vokst opp Betula. Ved 1,80 m, 3200 BP, er det 2 pollenkorn av 
Avena, et maksimum for Poaceae og en ny nedgang for Betula. Det er en liten 
økning for kullstøv. Ved 1,75 m, 3100 BP, er det pollen av Plantago 
lanceolata og Avena, ved 1,70 m, 3050 BP, av Plantago lanceolata, ved 1,65 m, 
2950 BP, et maksimum for Melampyrum, en plante som ofte indikerer skogbrann, 
og ved 1,50 m, 2800 BP, ett pollenkorn av Hordeum. Det er et maksimum for 
halve Pinus 1,80 - 1,60 m. Det er liten tvil om at det har vært drevet 
jordbruk ved Skjerdingfjellseter i tidsrommet 3200 - 2800 BP. Derefter har 
bjerkeskogen vokst opp igjen. 

Ved 1,40 m, 2550 BP, er det et maksimum for Rumex, en plante som ofte 
følger jordbruket, og ved 1,35 m, 2500 BP, et nytt minimum for Betula. 1,45 -
1,25 m, 2600 - 2350 BP, er det maksimum for insektbestøvede urter, særlig 
Filipendula, Potentilla, Ranunculus, Asteraceae og Melampyrum. I det samme 
tidsrommet er det et maksimum for halve Pinus. Selv om ingen av de sikre 
jordbruksindikatorene forekommer, forklares forandringene i vegetasjonen best 
ved at det har vært drevet en form for jordbruk i området, antagelig et 
beitebruk i tidsrommet 2600 - 2350 BP. Så har Betula igjen fått anledning til 
å vokse opp. Det er også meget halve Pinus 1,15 - 1,05 m, 2150 - 2000 BP. 

Sk 2, 1,075 - 0,00 m, 2000 BP - AD 1992, 1950 BP cal - AD 1992 
Overgangen til sone 2 er satt ved det første nivået hvor det er mer enn 1% 
pollen fra Picea. I den første delen av sonen, opp til 0,80 m, 1550 BP, er 
det lite pollen av Picea, videre opp ca. 10%. Det er høye verdier for Betula 
og Pinus, fra O, 60 m, 1100 BP, for Ericales og i den øverste delen av 
diagrammet også for Betula nana og Empetrum. Influxdiagrammet viser små 
forandringer opp til 0,75 m, 1450 BP. Herfra er det lavere verdier for Betula 
og Pinus. 0,50 m, 850 BP, er det en økning for Betula og ved 0,25 m, 400 BP, 
er det et maksimum som må skyldes at det har vokst en Betula på borestedet og 
sluppet sitt pollen rett ned. 

I denne sonen har det vært en skog av Betula og Pinus med litt Alnus på 
fuktige steder. Picea innvandret antagelig ved 1, 05 m, 2000 BP, men fikk 
ingen betydning i vegetasjonen før 1550 BP. Fra ca . 800 BP har det vokst en 
del Betula nana og ganske meget Ericales og Empetrum på myren. 850 BP øker 
Betula noe på bekostning av Pinus. Ut over dette har det ikke vært de store 
forandringene i vegetasjonen. 

Det er kullstøv i alle prøvene, fra 0,85 m, 1650 BP, fra 2 til 14%. Det 
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har vært mennesker i området regelmessig gjennom hele sonen. Også i denne 
sonen er det spor efter jordbruk. Ved O, 95 m, 1850 BP, øker mengden av 
Poaceae. Ved 0,90, 0,85 og 0,75 m, 1750, 1650 og 1400 BP er det pollen av 
Plantago, 1400 BP av Secale og ved 0,65 m, 1200 BP, av Hordeum. Det er meget 
halve Pinus 0,90 - 0,70 m, 1750 - 1300 BP. Dette kan antagelig sees på som 
en jordbruksfase, fra 1850 BP til 1200 BP . 

Fra 0,45 til 0,05 m, 750 - 100 BP, med unntagelse av ved 0,30 m, 500 BP, 
er det pollen av Plantago, Hordeum, Avena og/eller Secale i alle nivåene. 
Dette kan sees på som en jordbruksfase. I denne delen av diagrammet er det 
stort sett lite halve Pinus. Det er ingen tydelig tilbakegang ved svarte
dauen, men kanskje 500 BP nivået uten jordbruksindikatorer og 400 BP nivået 
med et maksimum for Betula, representerer en mulig ødegårdsfase. I så fall 
fikk man en nyrydningsfase ca. 350 BP, hvor skogen går tilbake og særlig 
Ericales og Empetrum øker kraftig. Kanskje skal man se på hele tidsrommet 
1850 - 100 BP som en jordbruksfase. Det virker mer som det har vært gårdsbruk 
i området enn seterdrift. Også de siste 100 årene har det vært seterdrift, 
men sterkt redusert. Efter 1960 har bare 2 - 3 setre vært i drift, og med et 
meget lite antall beitedyr. Denne seterdriften vises knapt i pollendiagrammet 
i det hele tatt. 

6.6. Konklusjon 
6.6.1. Vegetasjonsutviklingen 
Pollendiagrammet fra Hirsjøen begynner ca. 9000 BP. Da var det allerede en 
åpen bjerkeskog med et stort innslag av busker i området. Dette er ikke 
pionervegetasjonen efter istiden. Den ser vi bare rester efter i form av 
pollen fra Hippophae, Artemisia og en del andre urter. Populus og Pinus 
innvandret kort tid efterpå, ca. 8800 BP. Pinus ble raskt det dominerende 
treslaget, noe det var frem til 7450 BP. Skogen tetnet til, og busker og 
urter ble fortrengt. Alnus incana innvandret 8000 BP, og kanskje vokste det 
også litt Ulmus og Corylus på lune steder, Ulmus fra 7600 til 6400 BP og 
kanskje til 4300 BP og Corylus fra 8800 til 5500 BP og kanskje frem til 1900 
BP. Hippophae døde antagelig helt ut da Alnus innvandret. 

7450 - 5050 BP var det en tett bjerk-furu-skog i området med et stort 
innslag av Alnus og litt Populus og Prunus, i den første tiden antagelig også 
med et lite innslag av Corylus og Ulmus . 

Tidsrommet 5050 - 1950 BP viser en skog av Betula og Pinus. Skogen må 
karakteriseres som tett frem til 3800 BP. Det har fortsatt vært litt Populus, 
Alnus og Prunus . Særlig ved Skjerdingfjellseter ser det ut til at Pinus har 
vært det dominerende treslaget, noe som ser ut til å være forårsaket av 
mennesker ved at j ordbruksakti vi tet, særlig beiting, har holdt løvskogen nede . 

Det ser ut til at Picea innvandret ca. 1950, men treslaget fikk ingen 
betydning i vegetasj anen før ca. 1700 BP ved Hirsj øen og 1550 BP ved 
Skjerdingfjellseter. Fra da av har skogen begge steder bestått av Betula, 
Pinus og Picea, med et lite innslag av Populus, Alnus og Prunus. 

6.6.2. Klimautviklingen 
Det er ikke så meget vi kan si om klimaet fra disse to pollendiagrammene. 
Diagrammet fra Skjerdingfjellmyr burde også hatt med eldre lag og serien fra 
Storklettmyren burde vært analysert. Diagrammet fra Skj erdingfj ellmyr er 
dessuten så sterkt påvirket av menneskelig aktivitet at vi ikke kan si noe om 
klimaet fra det diagrammet . 

Da isen smeltet, ble klimaet raskt bedre, men plantene brukte tid på å 
innvandre. Klimaet kan således ha vært gunstig nok til at Corylus og Ulmus 
kunne vokse i området lenge før de innvandret . 

Temperaturen må ha vært ganske høy allerede 8800 BP da Pinus innvandret. 
Fra kurvene for Corylus og Ulmus kan vi anta at klimaet har vært på det beste 
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8000 - 6400 BP, kanskje helt fra 8700 BP. De høye verdiene for Alnus tyder 
på at det har vært fuktig i tidsrommet 8000 - 5050 BP og derefter noe tørrere 
til 1900 BP. En nedgang for Alnus og for fjerntransportert pollen fra Corylus 
og Ulmus tyder på at det kan ha blitt kjøligere 2200 BP. Dette er noe senere 
enn ventet, da undersøkelser andre steder ofte har vist et kjøligere og 
fuktigere klima kom ca. 2500 BP. 

De siste ca. 2000 år har det vært et relativt dårlig, kjølig og fuktig, 
klima. Fra andre steder og historiske beretninger vet vi at det også i dette 
tidsrommet har vært klimatiske svingninger. Et maksimum for fjerntransportert 
Corylus fra 1,30 - 0,90 mi Hirsjøen kan tyde på et bedret klima fra 1200 til 
750 BP, et tidsrom som fra andre steder omtales som "Lille optimum''. 

6.6.3. De første menneskene ved Hirkjølen (fig. 49) 
Fra 9000 til 8000 BP er det ingen spor efter mennesker. Fra 7900 BP er det 
kullstøv i større eller mindre mengder i alle ni vaer i prøveserien fra 
Hirsjøen. Det har vært mennesker i området regelmessig i hele dette 
tidsrommet. Det har vært jegere, fangstfolk og samlere frem til 4200 BP. 
Efter denne tiden har det iallfall periodevis vært jordbruk i området, men 
jakt og fangst har helt sikkert fortsatt vært den viktigste delen av 
næringsgrunnlaget. 

6.6.4. Husdyrhold og korndyrking 
Det første sikre jordbruket sees ved 4200 BP ved Skjerdingfjellseter og 4100 
BP ved Hirsjøen (fig. 49). Disse to observasjonene understøtter hverandre om 
at det virkelig ble dyrket korn i Hirkjølen-området på den tiden. Forandrin
ger i pollendiagrammene og forekomst av pollentyper som kan indikere jordbruk, 
tyder på at det også kan ha vært litt husdyrhold ved Hirsjøen fra 4100 til 
2800 BP og ved Skjerdingfjellseter fra 4200 til 3500 BP. Efter et opphold var 
det husdyrhold kombinert med korndyrking fra 3200 til 2800 BP. Ved 
Skjerdingfjellseter kan det igjen ha vært husdyrhold fra 2600 til 2350 BP, men 
det er ingen sikre indikatorer. 

Ved Hirsjøen er det sikre spor efter husdyrhold i perioden 2350 - 2250 
BP og korndyrking 2100 - 1850 BP. Ved Skjerdingfjellseter har det vært 
husdyrhold fra 1850 - 1200 BP, kombinert med korndyrking fra 1400 BP. Det har 
vært husdyrhold og korndyrking fra 750 til 600 BP og 450 til 100 BP. Muligens 
har det vært sammenhengende jordbruk her fra 1850 BP og frem til i dag. 

Ved Hirsjøen var det husdyrhold fra 1400 til 800 (antagelig 600) BP og 
450 - 100 BP. Det er spor efter korndyrking ved 1400, 1300, 1050, 800, 200 
og 100 BP. Heller ikke her er det spor efter jordbruk i helt ny tid, men vi 
vet jo at det har foregått og foregår beiting fremdeles. -

Iallfall ved Hirsjøen ser det ut til å ha vært et opphold ved 
svartedauen. Det er ikke noe sikkert brudd på denne tiden ved Skjerdingfjell
seter selvom det er opphold i korndyrkingen. 

Det er ingen tvil om at korndyrkingen har vært viktigere ved Skjerding
fjellseter enn ved Hirsj øen og at Hordeum og Avena har vært de viktigste 
kornslagene. Ved Skjerdingfjellseter er det funnet 11 pollenkorn av Hordeum, 
10 av Avena og 2 av Secale, ved Hirsjøen 5 Hordeum, 3 Avena og 2 Secale. 
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7 . Svevollen, Elverum • 
1 Hedmark 

7.1. Innledning 
I forbindelse med arkeologiske undersøkelser på Svevollen syd for Elverum 
(Fuglestvedt 1992) var det ønskelig med en pollenanalytisk undersøkelse av 
myren like nedenfor, Hellemundsmyra. 

7.2. Beliggenhet og vegetasjon 
Lokaliteten ligger ca. 10 km syd for Elverum sentrum ved Norderåa som renner 
fra Rokosj øen til Glåma og lokaliteten ligger ca. 2 km vest for denne . 
Berggrunnen i området består av gneis og granitt, dekket av morenemateriale 
og/eller el veavsetninger. Løsmassene virket næringsfattige . Skogen rundt 
myren bestod av Pinus med noe Picea og Betula. 

Fig. 42: Hellemundsmyra i Elverum 

7.3. Feltarbeid 
Hellemundsmyra i Elverum, PN409432 
Herfra ble det 7/6-89 samlet inn en prøveserie ned til 4,80 m (fig. 42). Det 
var torv ovenfra og ned til 2,30 m, gytje videre ned til 4,32 m, mose med noe 
gytje 4,32 - 4,38 m, gytje med noe mose 4,38 - 4,54 m, mose 4,54 - 4,63 m, 
gytje 4,63 - 4,72 m, sandholdig gytje 4,72 - 4,78 m og sand 4,78 - 4,80 m. 

På myren vokste Myrica, Salix, Oxycoccus, Andrameda, Seirpus hudsonia 
nus, Menyanthes, Viola palustris, Betula nana, Filipendela, Peucedanum 
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palustre, Comarum, Eriophorum og Carex. Det var få hundre meter til nedlagt 
gård og gressvoller. 

7.4. Dateringsresultater 
Det er datert 6 prøver fra denne myren. Resultatene er som følger: 

T-nr. Dybde+2, 5 cm Datering BP Kalibrert BCLAD Kalibrert BP 
Middelverdi 

12412 70 1935±40 AD 40 - 120 1870 
12411 210 4005±45 2575 - 2470 BC 4470 
9608A 265 4290±55 2920 - 2880 BC 4850 
9609A 335 5225±85 4220 - 3960 BC 6030 
8918A 460 7720±85 6600 - 6430 BC 8475 
8917A 475 8670±205 7950 - 7495 BC 9610 

Dateringene virker sannsynlige, men den nederste kan muligens være i 
eldste laget slik at overkanten av standardavviket bør benyttes. 

7.5. Analyseresultater 
Hellemundsmyra i Elverum, 190 m o.h. 
Prøveserien var 4,80 m dyp, og det er analysert 45 prøver. Det ble tidlig 
klart at prøveserien dekker hele postglasial tid på stedet, fra et preborealt 
Betula-maksimum til dagens skog med innslag av Picea. Diagrammet kan deles 
i 6 soner (44a,b og 45): 

He 1, 4,80 - 4, 72 m, 9000 - 8600 BP 
He 2' 4,72 - 4,62 m, 8600 - 7900 BP 
He 3' 4,62 - 3,95 m, 7900 - 6400 BP 
He 4' 3,95 - 3,20 m, 6400 - 5000 BP 
He 5' 3,20 - 0,70 m, 5000 - 2000 BP 
He 6' 0,70 - 0,0 m, 2000 BP - AD 1989 

He 1, 4,80 - 4,72 m, 9000 - 8600 BP, 10000 - 9500 BP cal 
Sonen omfatter bare 2 prøver. Betula var innvandret allerede ved sonens 
begynnelse og dannet en åpen skog. Populus var også innvandret og kanskje 
Corylus. Det er i overkant av 1% pollen av den. Vi ser restene efter 
pionervegetasj onen i form av rikelig med Hippophae, Betula nana, Sa lix, 
Juniperus og Poaceae. Det var mindre mengder av Carex, Seirpus, Ericales, 
Rumex, Artemisia, Filipendula, Melampyrum, Lycopodium anno ti num og Dryopteris. 
På borestedet var det åpent vann med Potamogeton, Myriophyllum spicatum, 
Equisetum, Pediastrum og Botryococcus. Prøvene inneholdt meget silt, men ikke 
kullstøv. Det ser ikke ut til å ha vært mennesker i området så tidlig. 

He 2, 4,72 - 4,62 m, 8600 - 7900 BP, 9500 - 8650 BP cal 
Også denne sonen består av 2 prøver. Sonen begynner med Pinus-innvandringen, 
og Pinus blir raskt det dominerende treslaget. Samtidig øker Corylus til ca. 
5%. Betula går kraftig tilbake, likeså busker og urter. Skogen blir tettere. 
Det er fortsatt åpent vann på stedet. Nymphaea er innvandret. Det er noe 
silt i prøvene, men under 1% kullstøv. 

He 3, 4,62 - 3,95 m, 7900 - 6400 BP, 8650 - 7250 BP cal 
Denne sonen begynner med innvandringen av Alnus. Samtidig øker Betula noe. 
Corylus kommer opp i 10% og har de høyeste verdiene i denne sonen. Influxen 
er på det høyeste 1200 pollenkorn/cm2 år. Populus har også de høyeste verdiene 
i denne sonen, og Ulmus og Quercus er innvandret, litt før og litt efter 7500 
BP. Pinus er gått kraftig tilbake, og Hippophae er skygget helt ut. Skogen 
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er blitt tett. Urtica innvandrer og blir vanlig ved 4,40 m. Ved 4,10 m, 6700 
BP, er det et uventet pollenkorn, av Viscum. Dette er en spesielt varmekjær 
plante. Den krever spesielt varm sommer (Iversen 1944, Hafsten 1956, 1957). 
I dag vokser den bare rundt Oslofjorden, i Borre, på Hurum og på Jeløya. I 
tidligere tider har den hatt et betydelig større utbredelsesområde, fra Lista 
til Mjøsområdet (Hafsten 1956, Høeg 1995). Prunus er også innvandret. Betula 
nana har et minimum i denne og neste sone. 

I denne sonen er de høyeste verdiene for Corylus, Alnus, Ulmus og det 
ene pollenkornet av Viscum. Det virker som om klimaet har vært på topp i 
denne sonen. 

Det var fortsatt åpent vann på stedet, og nå er det små mengder kullstøv 
i prøvene , opp til 4%. Kanskje de første menneskene nå har begynt å besøke 
stedet. 

He 4, 3,95 - 3,20 m, 6400 - 5000 BP, 7250 - 5750 BP cal 
Sonen begynner med Tilia-innvandringen. Gjennom denne sonen er det gradvis 
økende verdier for Pinus. Betula holder stand, mens Corylus, Alnus, Populus 
og Ulmus går tilbake. Skogen er tett. Det har fortsatt vært et varmt klima. 
Det var fremdeles åpent vann. Det er lite kullstøv, men fra 3,60 m, 5700 BP, 
er det en liten økning, og fra 3,30 m, 5150 BP, en noe større, opp til 62 %. 
Nå har det vært mennesker i området. 

He 5, 3,20 - 0,70 m, 5000 - 2000 BP, 5750 - 1950 BP cal 
Ulmus hadde tilbakegang gjennom hele forrige sone, men nå går mengden brått 
mot 0% i prosentdiagrammet. Det samme kan sies om Corylus, men her er 
nedgangen ved sonegrensen bare til 2%, og først ved 2,70 mer den forbigående 
nede på dagens nivå. I influxdiagrammet ser det ut til at de har holdt seg 
noe lenger, Corylus til 2,80 m, 4500 BP, og Ulmus til 2,40 m, 4150 BP. 
Samtidig har Alnus et minimum. 

Det er igjen blitt mer Betula nana. Dette sammen med nedgangen for 
Alnus tyder på at det kan ha blitt tørrere forhold på myren. Samtidig er det 
antagelig også blitt noe kjøligere siden de varmekjære artene blir mer eller 
mindre borte. 

Mengden av Betula er tilnærmet konstant gjennom hele sonen. Det har den 
også vært fra 4 , 60 m, og den er det helt opp. Pinus, derimot, fortsetter 
økningen fra forrige sone og når et maksimum på 80% ved 2,70 m for så å falle 
til et minimum ved 2,30 m. Her er det urtene, særlig Poaceae , som øker brått 
fra 4 til 40%. Samtidig er det slutt på vannplantene , både Potamogeton, 
Nymphaea og Pediastrum . Tjernet er grodd igjen , iallfall ved borelokaliteten. 

Økningen i urtepollen skyldes at det er vokst opp urter der det før var 
vann. Det har i seg selv ikke forandret skogssammensetningen , men alt skal 
bli 100% tilsammen, så når mengden urtepollen øker med 40 %, må mengden 
trepollen reduseres med 40%. 

I influx- diagrammet er maksimumet for Pi nus meget stort. Man kan lure 
på om lokaliteten kanskje har vært en bakevje slik at pollen av Pinus på grunn 
av luftsekkene har kunnet drive på overflaten inn hit for så å bli sedimen
tert. Med gjengroingen er det igjen blitt norma l e forhold. 

Skogen har i denne sonen bestått av Betula og Pinus og litt Alnus. 
Kanskje har det fremdeles vokst en og annen Corylus, Populus, Ulmus, Quercus 
og Tilia i området, men verdiene er lave, særlig i den øverste delen av sonen. 

Det er meget urter, særlig Poaceae, opp til 1,20 m, ca . 2600 BP. Disse 
har vokst på myren. Fra dette nivået er det meget Sphagnum. Den har overtatt 
som myrvekst. Dette skiftet kan ha å gjøre med næringsforhold, temperatur og 
fuktighet. Det er nærliggende å tenke på overgangen subboreal/subatlantisk 
tid, 2500 BP. Da ble det kjøligere og fuktigere. Dette kan ha gitt en 
konkurransefordel til Sphagnum. Den raskere veksten av Sphagnum har gjort 

119 



f--' 
N 
0 

<§. 
,I; .,,o; 

~rb-~ ~~ 
<:f' c::,-<: 

40 

1i.l5d,70 I 
80 

120 

160 

200 
4005±70 • 

240 
4290±55 • 

280 

J20 
522!;!55 1 

~o~ 
4-00 

7121Hll5 I 

867Cli;205 1 

480J 

i.f::~ 
~b~ <o#C>' 
01 iiiiiø===~ 

5500 

6000 

6500 

7000 

7500 

8000 

8500 

9000 

ti 
'S' d-

Av,'' ~0:,

cY -~<' 

fe''- d' 
'(\~ ·'{,(:' 

✓ -# ,._ ,F'. ,~ c« ,5fP j; b ·<- & W°' ·/:c<" 
~ø • ~ 

i}..O'l.- ·t;.-~<C:>~ 

~ 0-~"#'(l, #~' ~*· i# e ,._ .,,,,>s -,/' ~* ,,_.; .' $1" /? I,~ ,.t-~ ~..,-,p ,if "'-"\ali.~;, 
.... ~~ '<P~ t:)~~ ~~V"~~ t,~ ~ <fJ rf' ~f::-t:>•rJ,~ ,e ~? ~t.~ ,~ ~ ,~ ~.!:) ~r§-" ~• ~).f> ,.:f~.s-· ,# {:-~ c~ 

~-es;~· ~$-J•.~-.:,~· • .,:t,,•\df· ~~-~~~-i:f'~o _ -~-sffe,t:::>• ~~'' JC>'{::'~~,~11,<...C!,•v,~·"-\-•°' /i,'>~·;P• ·~~~~t:.>•~~c."1'C>0 ' 

0..'c," , ~'l.o'l c_,# *i'-S-<I' c:/' <,_>i>°'\,~ ~~<f~t, cj;-o-~,f ~'\~ <1_<' "-'"'<' -!,,'i>-> a<:- ~~" <.f <j-0\iI~" .:J'<f J} '-."<-" '<"" 
ii' Frr=rr=rr~r~frr iiii' rrri;,r=Fa::.nrrrrrrl.i= 

,O e.-:i L<:-~ rJ"f'~~{) 
~(!, ""i<§\.s-\c.JS -4' """' "'.$, ,..f'> 

~"'t-··~~4~ef;l~. ~~ ~, ~,_,r:,9 ef~~~-.:>~·~t,•_'~~ ~r. >t\'~,<S'~,;:j-~ ~-f~:1:~~.'l!-§ .~~.4. ~~ 

., ... ,,., 
'l.~ 

it~,'<.'&4.'' 

-q,<''J'<> 

o' 
sf 

..,f 

><!,"''<f>, 

21) 40 

Fig. 43a: Prosentpollendiagram fra Hellemundsmyra i Elverum (se beskrivelsen til fig. 5a). 

c. .. sl" 

H. I. H. 1996 



/f} 
~ 

~J~ ~t'Q 

1iJ5'<70 I 

4□(6±70 • 

4200:t:55 • 

5225±85 I 

mo;as l 

8610:i:205 I 

0 

◄0 

<l!f t,~ .,,<i"- " 
0~ ~0 rf' ~t:S" 

~# ·~ ~ a ;.~<:::, -~,t-~·-"$et~" 0~ , ~0· ;4' 
~C> ~~ i\.(j '<;;}<..I ~Il., ~~ ~~ -~ 0 h ~ 

~/!;~,. 
i'""si? ,# 

'/Jt..qt- ~-"\:s,rfS> Jl-°' fr'.!!: -~~ ~ ?} ~e>~ ~ b~'l. ,c.~·~ø- • i~ ~ # ~ ~t. I'_,_ c~ i? #'~ oq> ~~~5 ~,.f'°' ~ ~&C>:~~~'6 'no~~~~\,~:" "ot.•:-3~t~~~~•: .~o":~,~~-..~~b~~ ,#fj f ~c.~~ J~~ ~ru ,,~&-:<$--v:~f~ ~~ ,i)~#~ ,g~._,,Si-#~..~:~~":._o<f'o ~~ ~(:-~~- t:-"' ..... ~~(:jq_",., ~~ .:J.<§ 
~ t;:j c,t::-~ J} '<'J,11..~ -~~·;;:;.~~ (S-!Sj N--<:.•o 'l.Jc,'6· 

#'~~"~"'~ .. "~-}"#.'.':\~~~"~"•'~·:~";!"(";(";~,;~;.,~"#.?:~"&-'!t ' .. ~\c,.f~" if"•":.~~":~~:~--·:""'i"~' 
y,c"' Q:;.04' t,,~<J:'<;;;.•"<j,»<';,,<>..s .j,.t:' J/' cs,<f,__i§'",:,,~'c,..,,%&~;,f' if0 ,./\,.1,.• ,,lf' es,<" {:,.Q4'c,<>"~<i\;;;."\.,;,,"" .Jt,..,~~;;,.<f'' ~~ ~->~",(' ~•~\,;4" 

' ' ' ' bbbbbbbbbJ;...bbbbJ;... bbbbi;'..bb=bbbbbb ' 

50::mrr H 
I-

1000 

1500 I--< H I 

2000 

2f,()() 

5 
~ ~ ~ 

&~ 

JOOO ~ 
J'soo l'-, 

4000 

◄500 

5000 

~~ ~ 
~ vt 

~ 
0500 ~ ~ 
60001 ~ 

::: ~ i 11 t ~ 111111111111111 I I I I ~ I 

~Y)~;p.~~ ',s~:J}'' cJ,($~:~#U~• oc.,Ci ~<:Jf 
/I;-"" -r/'\c,"1' ,c,0"' <3'o°'"' '-i,s ~ is# ,fq 

,'<! ,'-' ,'v ·" ' .'< ,'< ,q; ,-il' ,, 
l\ 
bl ~ 

\ 
I-

~ 
17 

? 

~ f--

k 
,____,___... 

7500 1 I f I I I I I I I I I I f I I I I I I I I I I I I I i I I I I L I i U I 

8000 

➔ 
8500 IJ 

-

'""' 
9000 Fi r r r r r r r r r r r r r 

f;-- I\ [\ 
~~~~~~~~~ 20 rrrrrr L'-, ~ cr 

20 40 r 20 20 20 50 100 150 

,&~o' ~ 
-cs-C>"(, S1.~ ~~ 

0
~0· !$'-'~cy 0~ ~ 

•-f,::J. ';N.~ ~(:.t::>•~.::i 

~'6 ,+'et-0,v:,"~ <?.~e, ... 

ri __ 
--
~ 

~ ~ --i==-
~ 
~ 

~ 
t----

~ 

t----

~ 
500 I 000 I 500 

cp"~ 

He 6 

He 5 

He 4 

I HeJ 

He 2 

He I 

Fig. 43b: Prosentpollendiagram fra Hellemundsmyra i Elverum (fortsettelsen, se beskrivelsen til fig. 
Sa) 

f--' 
N 
f--' 

H. I. H, 1996 



f--' 
N 
N 

<§ 
0 

· ,::-ti; 
,,,_e,,~ l:f 

. ,,_,<c 
~ # ,-s ,__o 

~ ~ q 
~~~ ,-;}" '<:'c,c,\ ~c:f' o°'~ ~~'t:, .,,___cl-' ,,:,~' ,<Si"' 

, c,, 0 ~ S• .:;,">' • ,;< c, o' r,'?> 
-;._ ;y.<:>• -:::,<o' -...0 c,, c,, s-0,:,C,';._v ~e,°1-' if 0<?.; 

<::f> ,:;,f 
0 

'?''t:,e, Q;;~ q,~ 'uo~'?'<::-"' Q.'-"Qj q__<:>~(:'r:i'e,<..~'tc§. 0'" ~o(S 

0~l ~ i ~ rk' r\~ r r 1 ~ tz;I\ K I I 
c,;,o"'"' 

1935±70 I 

4005±70 • 

4290±55 • 

5225±85 ■ 

mo±as I 

8670±205 I 
480 

500 

1000 

1500 

2000 

8000 4000 8000 12000 16000 20000 24000 40000 80000 

Fig. 44: Forenklet influxdiagram (pollennedfall/cm2 år) fra Hellemundsmyra i Elverum (se beskrivelsen 
til fig. 6). 

He 6 

He 5 

He 4 

He 3 

He 2 

He 1 

H. I. H. 1996 



myroverflaten næringsfattig, og urtene er blitt redusert kraftig. Med 
overgang fra urter til Sphagnum øker automatisk mengden av trepollen i 
prosentdiagrammet, uten at skogen er blitt tettere av den grunn. 

I denne sonen begynner det å bli meget kullstøv i prøvene. Det er ikke 
sammenhengende meget, men fra en til fire prøver utgjør en fase. Samtidig er 
det gjerne silt i prøvene, noe det ikke er i prøvene med lite kull. Dette 
tyder på at det har skjedd erosjon rundt myren samtidig med at kullstøvet 
kommer ut på myren, enten som en følge av brannen som har forårsaket 
kullstøvet eller som følge av slitasje på vegetasjonen av mennesker som har 
levd ved myrkanten, og som har hatt bål og forårsaket småbranner. Det er 
maksimum for kullstøv 3,30 - 3,00 m, 2,60 - 2,40 m, 2,10 m, 1,60 m, 1,20 m og 
1,00 - 0,40 m. Ved 0,70 m har gjennomsnittlig årlig nedfall av kullstøv vært 
194.000/cm2 (av plasshensyn er dette ikke tatt med i diagrammet). 

Ved 2,10 m, 4000 BP, er det pollen av Plantago lanceolata, ved 1,60 m, 
3200 BP, av Hordeum og ved 1,10 m, 2450 BP, av Plantago lanceolata. 

Mengden av halve Pinus var stor i de to nederste sonene. Her kan det 
være snakk om mekanisk skade på grunn av silt. Det var lave verdier videre, 
men fra 2,30 til 2,10 mer det en markert økning, samtidig med silt i prøvene, 
et kullstøvmaksimum og pollen av Plantago lanceolata. Det er meget halve 
Pinus videre opp med unntagelse av i topprøven. 

Selvom det ikke er så mange pollenkorn av de tradisjonelle jordbruksin
dikatorene, ser det ut til at det har vært mennesker regelmessig i området 
iallfall fra 2,10 m og opp. Kullstøvet kommer sannsynligvis fra bål eller fra 
større eller mindre branner, antagelig forårsaket av mennesker. 

He 6, 0,70 - 0,0 m, 2000 BP - AD 1989, 1950 BP cal - AD 1989 
Sonen begynner med Picea-innvandringen. Samtidig innvandrer Myrica på myren. 
Fra nå av består skogen av Betula, Pinus og Pice~. I myrkanten har det vokst 
litt Alnus, og på myren Betula nana, Salix og Myrica. Nå ser det iallfall ut 
til at Corylus, Ulmus, Quercus og Tilia er helt borte. 

Kull og silt i prøvene tyder på at det har vært mennesker i området 
gjennom hele sonen. Ved 0, 60 m, ca. 1700 BP, er det pollen av Plantago 
lanceolata og Hordeum. Her har det vært en dyrkingsfase som ser ut til å ha 
tatt slutt før 0,50 m, 1400 BP. Ved 0,30 m, 850 BP, er det pollen av Plantago 
lanceolata, Hordeum og Triticum. Det ser ut til å ha vært en ny dyrkingsfase. 

Meget Urtica i de to øverste prøvene, Secale i den nest øverste og 
Hordeum i den øverste prøven kan være forårsaket av den gården eller 
husmannsplassen som i ny tid har ligget i nærheten. 
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8 . Engelaug, Løten • 
1 Hedmark 

8.1. Innledning 
I forbindelse med bygging av ny riksvei 3 gjennom Løten ble det i 1994 utført 
ark~ologiske utgravninger på gården Engelaug. Som en del av den arkeologiske 
undersøkelsen ble det utført pollenanalyse på en prøveserie fra en myr like 
ved utgravningsområdet. 

8.2. Beliggenhet og vegetasjon 
Lokaliteten ligger i Løten. Det er kambrosiluriske bergarter i området, men 
de er stort sett dekket av et tykt lag morenemateriale eller kanskje også noe 
marine avsetninger (se kapittel 8.5.1. ). Det var opplagt næringsrike forhold 
på stedet som gjenspeiler seg i en rik flora på den lille myrflekken som er 
spart i et område som er dyrket opp. 

Fig. 45: Myr ved Engelaug i Løten 

8.3. Feltarbeid 
Myr ved Engelaug i Løten, PN249423 
En prøveserie ned til 3,50 m ble innsamlet 8/6-94 (fig. 45). Prøveserien 
bestod av torv ned til 2,65 m, gytje til 2,90 m og silt/leire videre ned. 
Sedimentene var så harde at det var med nød og neppe at vi fikk boret ned og 
opp. Kannen fra 2,75 til 3,50 m ble tatt fra samme hull som den fra 2,00 til 
2,75 m. 

På myren vokste det Betula, men også en rik flora av busker og urter. 
Følgende ble sett: Frangula, Ri bes rubrum, Sorbus aucuparia, Equisetum, 
Filipendula, Urtica, Poaceae, Ranunculus, Rumex acetosa, Potentilla erecta, 
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Rubus saxatilis, Viola palustris, Comarum og Cirsium. Myren var liten, og det 
var få meter til dagens jordbruksområder. 

8.4. Dateringsresultater 
Det er datert 4 prøver fra denne myren. Resultatene er som følger: 

B-nr. Dybde+2 2 5 cm Datering BP Kalibrert BCLAD Kalibrert BP 
Middelverdi 

80336 32,5 1550±40 AD 445 - 590 1410 
80337 57,5 5180±50 4035 - 3955 BC 5900 
80338 165 8140±60 7250 - 7035 BC 9000 
80339 255 9130±90 8330 - 8040 BC 10040 

Alle dateringsresultatene virker sannsynlige. Man ser at det har vært 
varierende tilveksthastighet på torven, fra meget stor i den nederste delen 
til meget liten fra 0,60 m og opp. 

8.5. Analyseresultater 
8.5.1. Engelaug i Løten 2 183 2 7 m o.h. 
Prøveserien var 3,50 m dyp, og det er analysert 42 prøver. Det ble tidlig 
klart at prøveserien dekker hele postglasial tid på stedet, fra litt før et 
preborealt Betula-maksimum til dagens skog med innslag av Picea. 

Det har opplagt vært store variasjoner i tilveksthastigheten av torven. 
Den har vokst raskt fra 3,48 m, ca. 9700 BP, og opp til 0,60 m, ca. 5250 BP, 
langsomt videre opp til 0,30 m, ca. 1450 BP, og litt raskere opp mot toppen. 
Selv om det tildels er 20 cm mellom de analyserte prøvene i den nederste delen 
og bare 2,5 cm i det midterste partiet, er det bare 200 år mellom prøvene i 
den nederste delen og over 350 år i den midterste. 

Diagrammet kan deles i 6 soner (47a,b og 48): 
E 1, 3,48 - 2,93 m, 9700 - 9350 BP 
E 2, 2,93 - 2,50 m, 9350 - 9050 BP 
E 3, 2,50 - 1,65 m, 9050 - 8100 BP 
E 4, 1,65 - 0,575 m, 8100 - 5000 BP 
E 5, 0,575 - 0,325 m, 5000 - 1700 BP 
E 6, 0,325 - 0,0 m, 1700 BP - AD 1994 

E 1, 3,00 - 2,93 m, 9700 - 9350 BP, 10950 - 10350 BP cal 
Sonen omfatter 8 prøver. Her ser vi pollen fra pionervegetasjonen. Det er 
pollen av Hippophae, Betula nana, Salix, Juniperus, Carex, Eriophorum, 
Ericales, Poaceae, Rumex, Artemisia, Urtica, Rosaceae, Brassicaceae, Sphagnum, 
Lycopodium clavatum, Dryopteris og G:ymnocarpium. Muligens er Betula 
innvandret, muligens innvandrer den i løpet av sonen. Populus innvandret mot 
slutten av sonen. Skogen har vært åpen. 

Det er Pediastrum, Botryococcus og pollen og hår fra Utricularia mot 
slutten av sonen. Det har vært åpent vann på stedet. Ved 2,96 m ble det 
funnet ett eksemplar av en Foraminiferae, Discorbina-type. Dette er et marint 
dyr. Denne prøven skilte seg også fra de andre under prepareringen. Under 
behandling med eddiksyre ble prøven grønn. Det ble også prøven fra 3,04 m. 
Dette er et indisium på at prøven er avsatt i brakkvann. Lokaliteten ligger 
i dag 183,7 m o.h. Dette kan godt være under marin grense i området. Prøven 
fra 3,00 m viste ingen tegn på brakke eller salte forhold, heller ikke prøvene 
under 3,04 m. 

Det er sett efter diatomeer i den nederste delen av prøveserien, men det 
var ingen oppbevart. Det er mulig at havet stod inn til Engelaug for 9400 år 
siden. Det har isåfall vært så langt inne i en fjord at det bare har vært 
brakkvann. 
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Det var ikke kullstøv i prøvene, så det er ingen tegn på at det har vært 
mennesker i området så tidlig. 

E 2, 2,93 - 2,50 m, 9350 - 9050 BP, 10350 - 10000 BP cal 
Denne sonen omfatter 3 prøver. Det er et typisk preboreal t maksimum for 
Betula. Pinus har kanskje innvandret, men skogen er fortsatt relativt åpen. 
Det er fremdeles Hippophae, Betula nana, Salix, Carex og meget Poaceae. 

I den nederste prøven er det Pediastrum. Så gror tjernet igjen. Det 
kan virke som om det også har vokst noe Gymnocarpium på stedet. 

I denne sonen er det opp til 2,6% kullstøv. Det er lite, men tatt i 
betraktning at det var løvskog hvor det normalt ikke forekommer naturlig 
skogbrann, kan det være tegn på at det har vært mennesker i området ca. 9400 
BP. 

E 3, 2,50 - 1,65 m, 9050 - 8100 BP, 10000 - 9000 BP cal 
Denne sonen omfatter 6 prøver. Sonegrensen er satt ved Corylus-innvandringen 
og en markert økning for Pinus som antagelig representerer innvandringen også 
av denne. Pinus har sitt maksimum i denne sonen, mens Betula har et minimum, 
og Hippophae blir skygget ut. Det er fortsatt meget Poaceae, og også 
Dryopteris og Thelypteris. Den siste viser at det har vært fuktige forhold 
på stedet. 

I de to nederste prøvene er det moderate mengder kullstøv, under 10%, 
men ved 2,00 m og 1,70 mer det henholdsvis 2587 og 4547%. Dette tilsvarer 
et gjennomsnittlig årlig nedfall på 267 .000 og 222.000/cm2 (dette er av 
plasshensyn ikke tatt med i diagrammet). Videre opp i diagrammet er største 
mengde 72000/cm2. Det er ikke tvil om at det har vært branner, enten de er 
naturlige eller påsatte, med eller uten menneskenes vilje. 

E 4, 1,65 - 0,575 m, 8100 - 5000 BP, 9000 - 5750 BP cal 
Sonegrensen er satt ved Alnus-innvandringen . Samtidig ser det ut til at Ulmus 
innvandrer, men det er aldri over 1%, og influxen er under 100 pollenkorn/
cm2år. Den har derfor ikke vokst i umiddelbar nærhet. Av Quercus er det ikke 
engang sammenhengende kurve. Med unntagelse av noen enkeltni våer er det 
mindre Pinus i denne sonen. Det sees tydeligst i influx-diagrammet . 

Poaceae går tilbake, men Carex øker tilsvarende . Det er også en del 
Dryopteris, og meget i de øverste prøvene. I de nederste prøvene er det et 
maksimum for Thelypteris. Dette tyder på at det fortsatt har vært fuktige 
forhold på stedet, kanskje særlig i den nederste delen av sonen. 

Det er meget kullstøv i prøvene også i denne sonen, fra 28 til 1312%. 
Det er så meget kull og i så mange prøver at det må ha vært brann på stedet, 
og ikke bare en gang, men regelmessig gjennom hele sonen. Jeg vil tro at det 
har bodd mennesker i området som har prøvd å holde det litt åpent rundt seg 
ved hjelp av ild. 

E 5, 0,575 - 0,325 m, 5000 - 1700 BP, 5750 - 1950 BP cal 
Sonegrensen er satt ved en tilbakegang for Ulmus, et almefall. Samtidig får 
vi en lokal innvandring av Tilia, ca. 1000 år "for sent ". 

Det er små mengder pollen av Picea helt fra 0,45 m, 3350 BP , men dette 
må være fjerntransportert. Ved 0,375 m er det en økning. Denne kan 
representere en forpost av Picea i området allerede fra 2300 BP. 

Pinus, Corylus og Alnus gikk tilbake ved 0,50 m, ca. 4100 BP. Tilia kan 
ha vokst i nærheten en kort stund. Ved 0, 525 m var det en influx på 300 
pollenkorn/cm2år . Så blir også den borte mellom 0,50 og 0,475 m. Ved dette 
nivået øker Poaceae, Fi lipendula og diverse andre urter. Det er økende 
verdier for Betula i begge diagrammene opp til 0,40 m, ca. 2650 BP. Her er 
det en brå nedgang samtidig som Cyperaceae, Poaceae, Rumex og Artemisia øker. 
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Skogen var tettest i første del av denne sonen, opp til 0,50 cm. Dette er 
kanskje ikke helt riktig, for i denne tiden bestod undervegetasjonen av 
Dryopteris og Gymnocarpium som ikke regnes med i 100%-summen, mens det fra 
0,50 m og opp var en undervegetasjon av urter som regnes med i denne summen. 
Ser vi på influx-diagrammet, er det ingen tilbakegang for skogen ved 0,50 m, 
snarere tvert i mot. Ved 0,40 m, derimot, er det en kraftig tilbakegang for 
Betula, og dermed for skogen under ett. Siden denne tilbakegangen skjer 2650 
BP, på overgangen til et kjøligere og fuktigere klima, kan den være klimatisk 
betinget, men mest sannsynlig har den forbindelse med jorddyrking . 

Også i denne sonen er det rikelig med kullstøv, fra 48 % til over 2000%. 
Ved 0,475 m, 3750 BP, er det pollen av Hordeum. Ved 0,45 m, 3350 BP, er det 
pollen av Plantago lanceolata og fra O, 40 m, 2650 BP, er det pollen av 
Cerealia i alle nivåene. Fra 0,475 mer det silt i alle prøvene unntagen en. 
Jordbruket begynte 3750 BP og ble kraftig intensivert 2650 BP. 

Det ser ikke ut til at vi har noen hjelp i kurven for halve Pinus i 
dette diagrammet. Den er relativt høy gjennom hele diagrammet, antagelig på 
grunn av alt kullstøvet, men den stiger ytterligere ved 0,55 m, 4800 BP. Ved 
dette nivået er det ingen andre tegn på jordbruk, og i de to neste nivåene er 
det et minimum for kullstøv, men fortsatt høye verdier for halve Pinus. 

E 6, 0,325 - 0,0 m, 1700 BP - AD 1994, 1950 BP cal - AD 1994 
Sonegrensen er satt ved Picea-oppgangen ( eller innvandringen). I dette nivået 
går mengden første gang over 1%. Forflytter vi oss til Gardermoen, passerer 
Picea-kurven 1%-grensen ca. 1600 - 1700 BP. Det er likevel funnet trekull av 
Picea som er datert tilbake mot 2500 BP. 

Ved 0,25 og 0,20 mer det et minimum for alle treslagene unntagen Picea. 
Influx-diagrammet viser verdier for Betula nede i 125 pollenkorn/cm2 år og for 
Pinus nede i 400 pollenkorn/cm2 år. Dette er så lavt at det må ha vært 
tilnærmet skogløst i området i et tidsrom fra 0,30 til 0,20 m, 1450 - 950 BP, 
eller for å være mer korrekt, fra et tidspunkt mellom 1900 og 1450 BP til et 
tidspunkt mellom 950 og 500 BP, kanskje 600 BP. 

Det er kullstøv i prøvene også i denne sonen, men mengdene er avtagende 
fra 346 til 52%. Det er pollen fra alle 4 kornslagene i alle prøvene i denne 
sonen. Dyrking av Secale begynte ved soneovergangen. 

Jordbruksfasen som begynte i forrige sone, fortsatte i denne og helt 
frem til i dag, men det er en tydelig tilbakegang mellom 950 og 500 BP, 
kanskje 600 BP ved svartedauen. 

8.5.2. Enga, Grøft 3, 1 og 6 
I forbindelse med den arkeologiske utgravningen ble det tatt ut tre 
prøveserier kalt henholdsvis grøft 3, grøft 1 og grøft 6 (fig. 48). 

Grøft 3 bestod av 5 prøver, nummerert 1 - 5. 
Prøve 5. Overgang til dagens torv. 14 cm under dagens overflate. 
Prøve 4. Akerlag 1, topp. 20 cm under dagens overflate. 
Prøve 3. Akerlag 1, midt. ca. 24 cm under dagens overflate. 
Prøve 2. Akerlag 1, bunn. 28 cm under dagens overflate. 
Prøve 1. Anrikningslag. 38 cm under dagens overflate. 

Bare prøve 5 inneholdt pollen. Skogen bestod vesentlig av Pinus og 
Picea med ca. 20% av hver. Det var 30% Poaceae, 2% Cerealia, og meget 
Ranunculus, Tubuliflorae og Liguliflorae. Det har sannsynligvis vært åker på 
stedet, og tiden er en gang efter 1500 BP. 

Grøft 1 bestod av 6 prøver, nummerert 1 - 6. 
Prøve 6. Bunnen av dagens torv. 10 cm under dagens overflate. 
Prøve 5. Akerlag 2, midt. 14 cm under dagens overflate. 
Prøve 4. Akerlag 1, Øvre del. 20 cm under dagens overflate. 
Prøve 3. Akerlag 1, midt. 23 cm under dagens overflate. 

131 



f---' 
w 
N 

cf'"' «· 
C:,' 

"'"" "' ,;,_,a -:::::'>-<::, 

8 H : 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 j~ o' 20 

Fig. 48: 
Grøft 6 

20 40 20 40 60 

<:>"' 
• ,:,G!2, 
IS' 

s ,_,G ,(' . <> 
!2,~ o~ 'tF "'<?., i§' 

<C!::-"'~ ,;;_,-<::-"'~ '<::'<§ , <-;,12,e,~ c,,e,'"° 

,}:;, {:' ,f::' 
·~· .('\) ,v (j 

(, "' ,.o cf'' ,.co,- ,_()ei; 
r'fi:., t;:·~ '?_. c5)<:- .§' G-(5 '?i;:; 

<?., ,._e, ,;> ,,,_,:;- cJ, ,12, ~<?., "'i ,: ~~ .,, .· () . (' . -f . ::,,<f:. . -
,..,ts 0-0 G.J fj, -l"\~ \,d· <l-' ~" .. (>u. ~(:" ~:->· "'..::, · -$'' . ..._'?.J~ ';s~ ~ )S' nl....'-"J 

c.,'U f::- ~ -~ ~ 0() ~ , _. v::, V .-'.-' '$.J"- c, ~ - (j :-_, 0: 0 \J ~u 

:,_/ 
&

,f 
" b\~"<'\.,e,0 <C!::-"<:-" .,.<$:'\§\,:l\ $>;" d'\,l'~ 1:"" 9<S'"'~-'il.<::-'\.,_.:y.~-f?~ ...,c?: :;i"'": ~"'0':-~J 

, , , , v 1 1 " 1 ✓ 1- , ·i,v,., '- 1 '-' , " ~ h C:,:\(' ,,cl 

I 

/ 

'/' 

,:, ,,, 
~' ~Q, 

,:1(:S 

L kl ~ ~ ~ f~ ~~.;~1',J!!~~ ,oo ,., ;,,; ,oo 

Prosentdiagram fra Enga, Engelaug i Løten, Grøft 
(Prøve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 og 20) nedenfra og opp. 

3 (Prøve 5), Grøft 1 (Prøve 5 og 6) og 



Prøve 2. Akerlag 1, bunn. 32 cm under dagens overflate. 
Prøve 1. Anrikningslag, under sten. 44 cm under dagens overflate. 

Bare prøve 5 og 6 inneholdt pollen. Pollensammensetningen var omtrent 
som i prøven fra grøft 3, men her var det også pollen av Hordeum og Secale og 
flere andre urter hvorav de fleste er vanlige i forbindelse med åker, eng, 
grøftekanter og veikanter. 

Serie 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Serie 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Serie 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 
Prøve 

Grøft 6 bestod av 20 prøver. Prøvene var fordelt på 3 serier. 
1. 
9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 
2 
15. 
14. 
13. 
12. 
11. 
10. 
3 

Midt i torv. 2 cm under dagens overflate. 
Overgang til dagens torv. 6 cm under dagens overflate. 
Akerlag 2, topp. 9 cm under dagens overflate. 
Akerlag 2, bunn. 13 cm under dagens overflate. 
Akerlag 1, topp. 18 cm under dagens overflate. 
Akerlag 1, midt. 23 cm under dagens overflate. 
Akerlag 1, bunn. 28 cm under dagens overflate. 
Anrikningslag. 34 cm under dagens overflate. 
Anrikningslag. 38 cm under dagens overflate. 

Akerlag 2, 
Akerlag 2, 
Akerlag 2, 
Akerlag 2, 
Akerlag 1, 
Undergrunn. 

topp. 10 cm under dagens overflate. 
midt . 13 cm under dagens overflate. 
over kull. 16 cm under dagens overflate. 
bunn, ved kullprøve. 20 cm under dagens overflate. 
midt. 32 cm under dagens overflate. 

42 cm under dagens overflate. 

20. Akerlag 2, midt. 15 cm under dagens overflate. 
19. Akerlag 1, topp. 24 cm under dagens overflate. 
18. Akerlag 1, bunn. 28 cm under dagens overflate. 
17. Anrikningslag. 34 cm under dagens overflate. 
16. Undergrunn. 42 cm under dagens overflate. 
Bare prøvene 4 - 9, 18 og 20 inneholdt pollen. Prøve 4 var svært 

pollenfattig, og det ble ikke sett pollen av Picea. Dette kan skyldes det 
lave antallet pollenkorn som ble sett, men det kan neppe ha vært snakk om 20% 
Picea. Sannsynligvis skulle prøven inneholdt mellom O og 4% pollen av Picea. 
De andre prøvene inneholdt meget pollen av Picea, og skogen var omtrent som 
prøvene fra grøft 1 og 3 viser. Disse prøvene inneholdt opp til 10% ubestemte 
Cerealia, og de fleste prøvene også litt Secale. Det var meget pollen fra 
typiske ugress og kanturter. Også her ser det ut til å ha vært kornåker på 
stedet og skog rundt. Skogen har vesentlig bestått av Pinus og Picea, men med 
innslag av Betula og Alnus. 

Alle prøvene fra alle seriene, kanskje med unntagelse av den nederste 
prøven fra grøft 6, serie 1, viser det samme. Prøvene er yngre enn Picea
innvandringen. Skogen i området har bestått av Pinus og Picea med et mindre 
innslag av Betula og Alnus. Det må ha vært store åpne områder på lokaliteten 
siden mengden trepollen varierer fra 20% til 55%. Det er tildels meget korn
og ugresspollen i prøvene, særlig de fra grøft 6. Den nederste prøven fra 
grøft 6 kan være eldre enn Picea-innvandringen, de resterende yngre, dvs. 
yngre enn ca. 1500 BP og sannsynligvis eldre enn 600 BP. 
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9. En sammenstilling av resultatene fra 
undersøkelsesområdet 

9.1. Plantenes innvandring 
Det er ikke alltid like enkelt å si når en plante innvandrer. Noen planter 
har så stor pollenproduksjon at selv 20% kan være for lite til å si at planten 
har vokst i området, mens andre planter har så liten pollenproduksjon at de 
kan ha inn~andret lenge før vi får første pollenkorn i diagrammet. Det er 
litt subjektivt ført opp når de forskjellige taxa (pollen- og sporetyper) 
forekommer første gang i slike mengder at man kan anta at planten er 
innvandret. Her er det mange feilkilder da de fleste taxa omfatter flere 
arter. Disse kan ha innvandret til forskjellig tid. Alle diagrammene er ikke 
like godt datert. Det gjelder spesielt diagrammene fra Tolga hvor to av dem 
totalt mangler 14 C-dateringer. Det er derfor en viss usikkerhet når det 
gjelder alderen på nivåene. Alle diagrammene går heller ikke langt nok 
tilbake i tid. Det kan derfor være et langt tidsrom fra området ble isfritt 
til alderen på første prøve. 

Navn 
Eldste prøve 
Alnus 
Amphitrema 
Apiaceae 
Ar cella 
Artemisia 
As su lina 
Avena 
Betula 
Betula nana 
Botrychium 
Botryococcus 
Brassicaceae 
Calluna 
Campanula 
Carex 
Caryophyllaceae 
Chenopodiaceae 
Chrysanthemum 
Cirsium 
Cornus 
Corylus 
Dipsacaceae 
Discorbina 
Drosera 
Dryopteris 
Empetrum 
Epilobium 
Equisetum 
Ericales 
Eriophorum 
Fabaceae 
Filipendula 
Frangula 

Tolga Grimsdalen 
9000 BP 5100 BP 
7950 5100 
5900 
8850 
4300 
9000 
7250 
1600 
9000 
9000 
5150 

4550 
250 

1700 

0 
5100 
5100 

5100 
1550 400 
8600 4550 

9000 5100 
4150 900 
8200 1200 
1300 400 
6200 
1250 
8200 

9000 
9000 
3900 

0 
9000 
9000 

9000 
5900 

250 
5100 
4550 

5100 
5100 
4550 

4000 

Hirkiølen 
9000 BP 
7900 
5500 
7400 
2000 
9000 
4500 
4200 
9000 
9000 
4200 
9000 
4000 
9000 

9000 
8700 
7200 
3900 
4800 

8700 

9000 
9000 
6400 
9000 
9000 
7900 

9000 

Rødsmoen 
9100 BP 
8000 
4800 
8200 

0 
9100 
4800 
1900 
9000 
9100 
8700 
9100 
8900 
9100 
7250 
9100 
8700 
4050 
4800 
8200 

8950 

8200 
9100 
9100 
9000 
9100 
9100 
8900 
7900 
9000 
8000 

Elverum Løten 
9000 BP 9700 BP 
7500 8100 

7750 
7700 9450 

8800 9700 
1150 

2650 
9000 9650 
9000 9700 
7500 1450 
9000 9450 

9550 
8500 9700 
1700 
9000 9650 
6500 4800 
3350 9450 
3700 4800 
4100 8400 

9000 9000 
5000 

9000 
6500 
4000 
9000 
9000 
6700 

9000 
5150 

9600 

9700 

7450 
9550 
9700 
9650 

9400 
500 
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Navn Tolga Grimsdalen Hirkj~len R~dsmoen Elverum L~ten 
Eldste 2r~ve 9000 BP 5100 BP 9000 BP 9100 BP 9000 BP 9700 BP 
Fraxinus 4400 6100 
Galium 4300 250 7100 7250 7700 8750 
Geranium 7450 3500 7400 5000 1700 2300 
Geum 4300 6700 8200 4500 8400 
Gymnocarpium 9000 4000 9000 9000 8800 9600 
Helianthemum 8700 
Helotium 6950 150 6400 8700 5700 
Hippophae 9000 9000 9100 9000 9700 
Hippuris 7000 
Hordeum 3300 4100 4250 3200 3750 
Humulus 2550 900 7100 8200 4100 1450 
Hypericum 8750 8500 3700 4500 7750 
Isoetes 8200 6800 
Juniperus 9000 5100 9000 9100 9000 9600 
Knautia 1450 
Koenigia 0 2500 
Liguliflorae 8850 2950 6700 8900 5150 9350 
Linnaea 1600 
Lonicera 2600 
Lotus 7950 150 8700 3200 950 
Lycopodium anno.9000 5100 9000 8700 9000 9400 
Lycopodium clav. 8850 
Lycopodium sela.7950 650 5000 3500 1400 9650 
Lysimachia 3600 3500 8900 4500 9300 
Macrobiotus 0 1450 300 0 5500 
Melampyrum 8750 1450 7600 9000 9000 9350 
Mentha 1000 2500 
Menyanthes 7800 4300 8700 4900 
Myrica 1700 
Myriophyllum spicatum 9000 
Nuphar 6900 
Nymphaea 8200 8500 
Oxalis 3700 2350 6500 
Parnassia palustris 2800 
Pediastrum 9000 5100 9000 9100 9000 9400 
Picea 2000 1200 2000 2000 1900 2300 
Pinguicula 3500 
Pinus 8850 5100 9000 8800 8500 9000 
Plantago lanceo.4300 1200 3100 3700 4000 3350 
Plantago major 1600 1600 500 1450 
Poaceae 9000 5100 9000 9100 9000 9700 
Polygonum convol.600 2300 
Polygonum persicaria 1450 
Polygonum vivip.1900 650 2300 
Polypodium 5100 0 5000 6650 
Populus 8750 50 8200 9100 9000 9450 
Potamageton 8200 9000 9000 9000 9450 
Potentilla 8600 2150 7400 8200 5500 8950 
Prunus 1950 7600 7600 7100 2300 
Pteridium 7250 4000 6800 8900 7700 8750 
Quercus 7300 7300 4100 
Ranunculus 8750 3500 8700 8200 6900 7450 
Rosaceae 9000 5100 9000 9000 8800 9600 
Rubus chamaemor.3450 6300 7900 
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Navn Tolga Grimsdalen Hirkj~len R~dsmoen Elverum L~ten 
Eldste Qr~ve 9000 BP 5100 BP 9000 BP 9100 BP 9000 BP 9700 BP 
Rumex 9000 4000 9000 9000 9000 9600 
Salix 9000 5100 9000 9100 9000 9700 
Saussurea 1600 3800 
Saxifraga oppositifolia 1200 
Scheuchzeria 5650 5000 4100 
Seirpus 8600 5100 8200 8900 9000 9450 
Scrophulariaceae1950 450 2300 
Secale 1400 150 1400 700 550 1700 
Sedum 2300 
Selaginella 8750 4000 6300 300 6900 
Sparganium 8900 2050 9450 
Spergularia 2000 
Sphagnum 8850 4550 8700 9000 4300 9700 
Stachys 2000 7250 3750 
Succisa 5000 4050 
Thalictrum 7950 5100 8700 9100 4900 2650 
Thelypteris 8950 
Tilia 6100 5500 6400 5000 
Trientalis europaea 1400 
Trifolium 800 4000 7200 
Triticum 800 700 850 1700 
Trollius 250 1500 1700 
Tubuliflorae 8850 4550 8700 8200 6300 8750 
Typha latifolia 9400 
Ulmus glabra 8200 7500 7700 7500 8100 
Urtica 8850 500 7500 9100 7300 9600 
Utricularia 8900 7300 9450 
Valeriana 6950 6800 450 2750 6900 
Viburnum 8100 
Vicia 600 1950 250 
Viscum album 6700 

9.2. Vegetasjonsutviklingen 
Undersøkelsen dekker et stort område. Avstanden er ca. 185 km mellom den 
sydligste lokaliteten, Hellemundsmyra i Elverum, og den nordligste, Stortall
sjøen i Tolga. Høydeforskjellen er også stor, fra 183,7 m o.h. ved Engelaug 
i Løten til 925 m o.h. ved Kåsmyra i Tolga og 935 m o.h. ved Tverrlisætri, 
Grimsdalen i Dovre. Det er også stor forskjell i jordsmonn og næringsinnhold 
fra sted ti 1 sted. Ved Bånntj em i Tolga er det rikelig med kalk i 
jordsmonnet, og tjernet ligger i et jordbruksområde. Også ved Hirsjøen i 
Ringebu og Engel aug i Løten er det gunstig jordsmonn med gårdsbruk i nærheten. 
Ved de andre lokalitetene er det et dårligere jordsmonn. Det er næringsfat
tige forhold, og pH må antaes å være lavere. Alle disse forholdene har vært 
med på å be.stemme vegetasjonen. 

Bare diagrammet fra Engelaug går så langt tilbake at vi får med den 
aller eldste vegetasjonen efter istiden, pionervegetasjonen, men i en del 
diagram får vi med slutten på denne vegetasjonen. Dette gjelder Hellemunds
myra, Ulvehammeren, Ottersmyra, Hirsjømyren og Bånntjern. Bunnen er sjelden 
datert, men det er en antatt alder. Området må ha blitt isfritt noen hundre 
år før dette tidspunktet. Disse diagrammene viser det samme i bunnen, en 
vegetasjon bestående av urter og busker, bl.a. HiQQOQhae, Betula nana, Salix 
og Juni12erus og ved Ottersmyra også Helianthemum. Tidspunktet er imidlertid 
forskjellig. Ved Engelaug var det ca. 9700 BP, ved de andre stedene antagelig 
ca. 9000 BP. 
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Kanskje var Populus det første treet som innvandret, før 9600 BP. Så 
kom Betula, og vi fikk en åpen skog alle stedene, til ca. 9100 BP ved 
Engelaug, til ca, 8500 BP ved Hellemundsmyra, 8850 BP ved Ulvehammeren, 8700 
ved Ottersmyra, 8800 ved Hirsjømyren og 8700 BP ved Bånntjern. 

Betula ble raskt avløst av Pinus, og skogen ble tett og dominert av 
Pinus. Busker og urter ble kraftig redusert. Hippophae døde ut alle stedene. 
Omtrent samtidig med at Pinus innvandret, kom Corylus. Den har antagelig 
vokst i lavlandet i hele undersøkelsesområdet, kanskje opp mot 600 - 700 m på 
lune steder eftersom den i dag vokser nord til Rendalen ved 340 m. 

Alnus er det siste treet som har hatt noen betydning i vegetasjonen alle 
stedene. Den innvandret ca. 8000 BP, tidligst ved Enge laug, 8140±60 BP, 
senest ved Hellemundsmyra, 7720±85 BP. 

Pinus-dominansen i diagrammene tar gjerne også slutt efter en tid og 
iallfall for et tidsrom. Dette er ikke like synlig alle stedene, og det skjer 
over et lengre tidsrom. Ved Engelaug 7600 - 7300 BP, ved Hellemundsmyra 7900 
- 7400 BP, ved Persmyrkoia 7800 - 7400 BP, ved Ulvehammeren og Dulpmoen 7800 -

7200 BP, ved Ottersmyra ca. 7300 BP ved Hirsjøen 7800 - 7400 BP, ved 
Bånntjern 7300 - 6700 BP. Denne tilbakegangen kan ha klimatiske årsaker, 
særlig ved de høyestliggende lokalitetene. 

Det har også vokst Ulmus, Quercus, Tilia og Fraxinus i området, men bare 
i ubetydelige mengder. Ulmus ser ut til å ha innvandret til Løten og Tolga 
ca. 8200 BP, til de andre stedene ca. 7600 BP. Ti lia var tidligst ved 
Hellemundsmyra, 6400 BP. Til Tolga kom den, hvis den da i det hele tatt kom 
så langt nord, 6100 BP, til Rødsmoen 5500 BP og til Løten 5200 BP. Quercus 
kom til Hellemundsmyra 7400 BP, til Rødsmoen 7300 BP og til Engelaug først 
4100 BP. Den ser ikke ut til å ha vokst ved Hirkjølen og Tolga. Fraxinus er 
en dårlig pollenprodusent, og det er vanskelig å avgjøre om den har vokst i 
et område eller ikke, men den ser ut til å ha innvandret 6200 BP ved 
Hellemundsmyra og 4400 BP ved Rødsmoen. Ved Engelaug er det ikke funnet et 
eneste pollenkorn. 

Det siste treslaget som innvandret, var Picea. Den har ikke vokst ved 
alle lokalitetene, og den har i forskjellig grad dominert vegetasjonen. Denne 
pollentypen forekommer gjerne først med meget lave verdier, ca. 0,1%, så øker 
den til ca. 1% og så får vi den endelige oppgangen. Antagelig representerer 
de laveste verdiene fjerntransport, mens den første oppgangen representerer 
selve innvandringen og den neste tidspunktet da treslaget ble vanlig. Fra 
dette kan man snakke om en innvandring til Engelaug 2300 BP og en oppgang 1700 
BP. Ved Hellemundsmyra var innvandring og oppgang samtidig, ca 1500 BP. Ved 
R.ødsmoen var innvandringen ca. 2000 BP og oppgangen ca. 1600 BP, ved Hirsjøen 
2000 BP og 1500 BP, lavere deler av Grimsdalen 1200 BP, Sølensjøen 1900 BP og 
Tolga 2100 BP. Ved Kåsmyra er riktignok den første oppgangen så tidlig som 
4100 BP, men det må skyldes fjerntransport på grunn av liten lokal pollenpro
duksjon . 

Skogen har alle stedene vesentlig bestått av Betula og Pinus i 
varierende mengder, med Alnus på fuktige steder, Picea fra den innvandret og 
små mengder andre treslag. Tettheten har vært forskjellig fra sted til sted 
og gjennom det tidsrommet som er representert. Dette har både klimatiske og 
menneskelige årsaker. Full oversikt over skogstettheten har man bare fra de 
stedene hvor det foreligger mange dateringer og et influxdiagram. Prosentdia
grammet kan vise store vekslinger i skogstettheten, men lite trepollen i et 
tidsrom kan skyldes urter som har vokst på borestedet, særlig Cyperaceae og 
Poaceae. Skogen kan likevel ha vært tett. Store svingninger i prosentverdien 
for trepollen kan som nevnt tidligere, skyldes vekslinger mellom urter på 
myren (som er med i 100%-summen) og Sphagnum eller lav (som ikke er med). 

Ved Engelaug har skogen vært tett, men ca. 2500 BP ble den mer åpen. 
Det skyldtes en tilbakegang for Betula antagelig forårsaket av at korndyrkin-
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gen tok seg opp i området. Bjerkeskogen som vokste på den beste jorden ble 
ryddet, for å få jorder til korndyrking og beite. Ca. 600 BP ble skogen igjen 
tettere. Dette skyldes antagelig svartedauen. 

Ved Hellemundsmyra har også skogen vært tett, men begge diagramtyper 
viser et minimum 4000 - 2700 BP. Det er vesentlig Pinus som går tilbake, men 
også Betula får lavere verdier. I dette tidsrommet er det et maksimum for 
Poaceae og det er flere maksima for kullstøv. Det kan være skogbranner som 
har forårsaket tilbakegangen for skogen, men Poaceae kan ha vokst opp på myren 
efter gjengroingen og kan være forklaringen i prosentdiagrammet. I 
influxdiagrammet kan forklaringen være at torven har vokst med vekslende 
hastighet og at nivå 1,35 mer eldre enn 2700 BP som antatt. Da blir det 
færre år i intervallet og dermed høyere influx. 

På Rødsmoen var skogen tett, men også her skjedde en åpning, ofte ved 
at ikkepollenproduserende vekster som mose og lav vokste opp i steden. 
Tilbakegangen for skogen sees derfor dårlig i prosentdiagrammene, men den 
skjer i to omganger, en tidlig og en sen. Den første sees bare i influxdia
grammene, mellom 5700 og 5100 BP ved Persmyra, mellom 6600 og 5700 BP ved 
Dulpmoen og mellom 5400 og 4800 BP ved Ottersmyra. Både Betula og Pinus 
avtar, men det ser ikke ut til å være forårsaket av mennesker. Det er mer 
sannsynlig at årsaken er fuktigere og/eller mer næringsfattige forhold på 
myrene. Trærne på selve myroverflaten er blitt nesten helt borte. Dette har 
skjedd over tid, og selv om de synlige resultatene tildels kommer senere, kan 
man anta at årsaken er regional og forårsaket av det fuktigere klimaet i 
atlantisk tid, 8000 - 5000 BP. 

Ved Persmyrkoia går skogen også tilbake en gang mellom 2200 og 1100 BP. 
Ved Ulvehammeren er det i prosentdiagrammet en tilbakegang ca. 1200 BP, men 
influxdiagrammet viser at den kom allerede 1700 BP. Det skyldtes både Pinus 
og Betula. I begge diagramtypene gikk skogen noe frem i en kortere periode 
efter svartedauen. Ved Dulpmoen er det en tilbakegang for skogen i prosent
diagrammet 1100 BP, mens den i influxdiagrammet kommer 1700 BP. Det er en ny 
oppgang 1300 BP og en eventuell ny tilbakegang ca. 600 BP. I dette diagrammet 
er det Betula som går mest tilbake. Ved Ottersmyra sees en mindre nedgang fra 
ca. 700 BP, vesentlig for Betula. 

Disse forandringene kan også delvis ha klimatiske årsaker, men her er 
det mest sannsynlig menneskene som er årsaken. Et forsiktig jordbruk begynte 
tidligere, men på denne tiden har det vært øket aktivitet. Det har trengtes 
meget brensel til fremstilling av tjære og jern. Løv og ris har vært brukt 
til for, og trevirke kan ha vært brent på åkerterrassene. 

Ved Hirsjøen har skogen vært noe mer åpen fra 6900 BP. Dette sees bare 
i prosentdiagrammet og har lokale årsaker. I influxdiagrammet er det store 
svingninger for Betula og Pinus. Disse sees ikke i prosentdiagrammet. Det 
er minima 6400 - 4800 BP, 3100 - 2300 BP og 1600 - 0 BP. Den siste 
tilbakegangen kan ha forbindelse med jordbruksaktivitet. De andre virker mer 
uforklarlige. 

Skj erdingfj ellmyr har all tid vært åpen og det kan ikke sies noe om 
forandringer i skogstettheten. 

Myren i Grimsdalen, 935 m o.h., ligger høyt opp mot dagens tregrense. 
I prosentdiagrammet sees en trinnvis tilbakegang for skogen, først ca. 2100 
BP, så 1300 BP, 800 BP, 650 BP og 150 BP. Tilbakegangen har vært lik for 
Betula og Pinus ved de tre første årstallene, men 650 BP var det bare Betula 
som gikk tilbake og 150 BP er det et minimum for Pinus. 

2100 BP kan det være klimatiske årsaker til tilbakegangen, og 1300 BP 
har helt sikkert mennesker og jordbruk vært en sterkt medvirkende årsak. Fra 
nå av har det ikke vokst Pinus ved lokaliteten. 800 BP er årsaken sikkert 
også mennesker. 650 BP ble området skogløst. At det her bare var Betula som 
gikk tilbake, skyldes at Pinus var blitt borte tidligere. Her er helt 
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sikkert de klimatiske årsakene viktigst. "Lille istid" begynte på denne 
tiden. Det har også vært jordbruk i nærheten, iallfall opp til 600 BP. 
Behovet for for og brensel har sikkert tæret hardt på det som var igjen av 
skogen. Den sis te ti 1 bakegangen for Pin us skyldes trekullbrenning ti 1 
Folldal verk. 

Ved Lille Sølensjøen har det vært skog opp til 1100 BP. Kanskje var 
skogen tettest 6500 BP, med skog også på myroverflaten, kanskje er tilbakegan
gen for skogen i tidsrommet 6500 - 4000 BP i influxdiagrammet bare et resultat 
av at det mangler dateringer lavere ned enn 2000 BP, og at nivåene har fått 
feil alder. Den endelige tilbakegangen for skogen begynte 1700 BP, først for 
Pinus, dernest for Betula. 1100 BP var området skogløst og først 400 BP har 
skogen begynt å krype inn i området igjen. Det er her liten tvil om at 
jordbruket har hovedskylden for avskogningen, men at ''Lille istid" var årsaken 
til at skogen ikke tok seg opp igjen efter at menneskene forlot området. 

Fra Tolga eksisterer det ikke noe pålitelig influxdiagram. Det ser ut 
til at skogen har vært tett rundt Bånntjern opp til 1800 BP. Nå åpnes skogen 
noe opp. Bøndene har trappet opp akt i vite ten. Ca. 1100 BP skjer det en 
skogrydning i stor stil. Dette går mest ut over Pinus. Selv om det er en 
kraftig økning i mengden av kornpollen, kan man lure på om det også har vært 
brent Pinus til trekull. 600 BP trappes virksomheten ned og skogen blir igjen 
tett i noen hundre år. 

Kåsmyra ligger 925 m o.h. Her har aldri skogen vært tett. Alnus blir 
mindre vanlig allerede 5500 BP. Pinus blir borte 4000 BP. Dette har 
klimatiske årsaker. 1900 BP og 650 BP sees de neste tilbakegangene for Pinus. 
Disse har nok også klimatiske årsaker. 

9.3. Klimautviklingen 
Av de tradisjonelle klimaindikatorene er det bare funnet et pollenkorn av 
Viscum, 6700 BP i Hellemundsmyra. Dette pollenkornet forteller om varme somre 
og ikke alt for kalde vintre. 1 fjellet kan Pinus brukes som en klimaindika
tor, muligens også Alnus. Lavere ned kan Corylus, Ulmus, Quercus, Tilia og 
Fraxinus brukes som klimaindikatorer. 

Corylus vokser i dag nord til Rendalen, 340 m o.h., Ulmus nord til 
Ljørdalen 440 m o.h. og Jutulhogget 453 m o.h. (Aas 1970) og Tilia nord til 
Storsjøen 280 m o.h. Quercus og Fraxinus vokser ikke i området i dag, heller 
ikke Viscum. 

Corylus innvandret tidlig, og selvom den ikke har vokst opp til Kåsmyra 
og Bånntjern, har den vokst nord til Tolga. Til Engelaug, Hellemundsmyra og 
Rødsmoen kom den mellom 9000 og 8900 BP, til Hirkjølen 8700 BP og til Tolga 
8200 BP. På disse tidspunktene var det blitt varmt nok til at den kunne 
vokse. 

Ulmus ser ut til å ha kommet til Tolga 8200 BP, til Engelaug 8150 BP, 
til Rødsmoen 7700 BP, til Hellemundsmyra 7600 og til Hirkjølen 7500 BP. Ulmus 
krever en tetraterm (gjennomsnittstemperatur for juni - september) på 11,2°, 
men tåler kalde vintre (Nedkvitne & Jerdåker 1995). Somrene må ha vært varme 
nok dengang for at man skulle få en innvandring. 

Tilia sees først ved Hellemundsmyra, 6400 BP, 5500 BP på Rødsmoen og 
5200 BP ved Engelaug. Det er pollen av Tilia i Kåsmyra fra 6100 BP, men det 
dreier seg om fjerntransport, kanskje fra sydligere steder i Østerdalen og 
kanskje fra Sverige. 

Quercus innvandret til Hellemundsmyra 7400 BP, til Rødsmoen 7300 BP og 
til Engelaug 4100 BP. Fraxinus kom til Hellemundsmyra 6200 BP og til Rødsmoen 
4400 BP. 

En forsinkelse nordover behøver ikke bety at klimaet ikke var godt nok 
like tidlig, men at plantene trengte tid på å vandre nordover og oppover. 
Quercus og Fraxinus kom aldri til Tolga og Hirkjølen, og Tilia kom ikke til 
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Hirkjølen. 
Disse treslagene er stort sett forsvunnet fra alle de analyserte lokali

tetene. Tilbakegangen har enkelte steder vært trinnvis, og det kan være 
vanskelig å si hvilket trinn som representerer at arten ble helt borte. 
Trinnene, eller når den enkel te art ble borte, representerer i de fleste 
tilfeller et dårligere klima, ofte kjøligere. Efter at jordbruket begynte, 
er også jordbruk en viktig årsak. 

Plantene ble borte som følger. * betyr flere eldre trinn. 

L~ten Elverum R~dsmoen Hirkj~len S~lensj~en Tolga 
Corylus 3900 1400* 2000* 1900* 2500 1900* 
Ulmus 5100 5000* 1700* 4300* 1900 2500* 
Quercus 1400 1900 1400 1400 
Tilia 4000 1900* 2300* 2200 4100 
Fraxinus 5000 3600 

Corylus har i tillegg tilbakeganger ved Hellemundsmyra 5200 BP, 4500 BP 
og 3200 BP, på Rødsmoen 5200 BP, 4900 BP, 4800 BP, 4200 BP , 3200 BP, 2800 BP, 
2100 BP og 2000 BP, ved Hirkjølen 5500 BP og 2200 BP og på Tolga 5800 BP og 
2500 BP. 

Ulmus har tilbakeganger ved Hellemundsmyra 5500 BP, på Rødsmoen 5500 BP, 
4800 BP, 4300 BP, 4200 BP, 3800 BP og 1800 BP, ved Hirkjølen 6400 BP og på 
Tolga 5400 BP og 3900 BP. 

Tilia har tilbakeganger ved Hellemundsmyra 4900 BP og på Rødsmoen 3100 
BP og 2500 BP. 

Ved Hirsjøen åpnes skogen fra 6900 BP, og det er minima i skogstettheten 
6400 - 4800 BP, 3100 - 2300 BP og fra 1600 BP. I Grimsdalen gikk skogen 
tilbake 2100 BP, 1300 BP, 800 BP og 650 BP. Fra 2100 BP har det ikke vokst 
Pinus ved lokaliteten og fra 650 BP og en tid fremover heller ikke Betula. 
Dette har sannsynligvis klimatiske årsaker, mens de andre tilbakegangene 
skyldes jordbruk. 

Ved Sølensjøen begynner en tilbakegang for skogen 1700 BP, og 1100 BP 
ble det skogløst. Mesteparten av dette er menneskeverk, men "Lille istid" 
hjalp til med å holde det skogløst. Ved Kåsmyra sees en tilbakegang for Alnus 
5500 BP og tilbakeganger for Pinus 4000 BP, 1900 BP og 650 BP. Fra 4000 BP 
har det ikke vokst Pinus ved myren. Alle disse tilbakegangene skyldes 
sannsynligvis dårligere klima. 

Også på Rødsmoen er det forandringer i skogstettheten, men det som har 
skjedd de siste 4000 årene er menneskeverk. Skogen åpnes også opp tidligere, 
ved Persmyrkoia fra 5700 til 5100 BP, ved Dulpmoen fra 6600 til 5700 BP og ved 
Ottersmyra fra 5400 til 4800 BP. 

Ved hver lokalitet er det mange tidspunkter med forandringer som tyder 
på et dårligere klima . Noen årstall går igjen. Her kan det ha vært en 
kraftigere og mer brå nedgang i klimaet. Hvis klimaet gradvis er blitt 
dårligere, vil det ikke sees i pollendiagrammene før klimaet akkurat på det 
stedet blir for dårlig for en art. To lokaliteter som ligger med 100 m 
høydeforskjell vil ikke vise det samme. Ved den høyeste lokaliteten kommer 
utslaget ved en temperatur som ligger O, 6 ° høyere enn ved den laveste 
lokal i teten, da temperaturen synker O, 6 ° for hver 100 m man stiger. Da 
lokalitetene ikke ligger i samme høyde, må et dårligere klima gi seg utslag 
til forskjellig tid. 

Alnus er i Trøndelag brukt som varmetidsindikator. Fra dette er slutten 
på det postglasiale klimaoptimum datert til fra 6170±100 til 3920±80 BP 
(Hafsten 1987). Det virker som klimaoptimum også andre steder tar slutt til 
forskjellig tid. 

Som konklusjon kan sies at klimaoptimum i området begynte kort tid efter 
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9000 BP og tok gradvis slutt fra ca. 5500 BP. Det ble trinnvis kjøligere og 
fuktigere, av og til med en forbigående bedring av klimaet i mellom. 
Vegetasjonen er de fleste stedene efterhvert blitt mer åpen, delvis på grunn 
av klimaet og delvis på grunn av menneskenes virksomheter. Forandringene i 
skogssammensetning har neppe hatt betydning for dyrelivet, spesielt 
plantespiserne, før granen innvandret, men en mer åpen vegetasjon, kan ha gitt 
bedre beiteforhold der trærne er erstattet med urter og ikke med mose og lav. 

9.4. Bosetning - jegere og fangstfolk (fig. 49) 
Bosetningen før jordbruket begynte kan stort sett bare spores ved hjelp av 
kullstøv i prøvene. Dette kullstøvet kan også komme fra naturlige skogbran
ner. Erfaringen tilsier imidlertid at også de fleste skogbrannene er et 
resultat av at det har bodd mennesker i området. Det er ikke tellet 
kullpartikler i alle prøveseriene. Resultatene er derfor ikke helt 
sammenlignbare. Alle prøveseriene dekker heller ikke det samme tidsrommet. 
Bare noen serier går tilbake mot istiden. Noen mangler også partier høyere 
opp. 

Det er ikke spor efter mennesker i den første tiden efter isavsmeltin
gen, ved Engelaug 9700 - 9450 BP, ved Hellemundsmyra 9000 - 6000 BP (muligens 
bare til 7900 BP), på Rødsmoen 9200 - 8850 BP, ved Hirkjølen 9000 - 7900 BP 
og i Tolga til 7800 BP. Fra da av har menneskene vært regelmessig på stedene. 
Menneskene kom tidlig til Østerdalsområdet. 

9.5. Husdyrhold (fig. 49) 
Indikasjoner på husdyrhold er forekomst av pollen fra enkelte arter som ofte 
følger med husdyr, eller som får bedre forhold når et område holdes åpent ved 
hjelp av beiting og forsanking. De viktigste er Plantago lanceolata, P. media 
og P. major, Poaceae, Thalictrum, Rumex, Urtica, Ranunculus og Pteridium for 
å nevne noen. Ofte er det samtidig også andre forandringer i vegetasjon og 
skogssammensetning. På dette grunnlag kan man si omtrent når husdyrholdet er 
begynt ved de forskjellige lokalitetene. 

Ved Engelaug i Løten er det spredte spor efter husdyrbeiting fra 3400 
BP. I dette nivået er det første pollenkornet av Plantago lanceolata, men 
allerede i nivået under er det en oppgang for Poaceae og Rumex. Husdyrholdet 
har vært kontinuerlig siden men det kan virke som om det forbigående gikk noe 
tilbake ca. 1300 - 700 BP. 

Ved Hellemundsmyra i Elverum er det små spor 4000 BP og 2450 BP, noe mer 
1700 - 1550 BP, 1000 - 700 BP og de siste kanskje 200 årene. 

På Rødsmoen i Amot er det små spor efter husdyrhold i hvert enkelt 
diagram, men det er store forskjeller fra lokalitet til lokalitet. Det kan 
se ut som om jordbruket som metode kom til Rødsmoen før 4300 BP, uten at det 
ble vanlig. Samlet er det spor efter husdyrhold 3700 BP, 3300 - 1900 BP, 1200 
- 0 BP, men med en tilbakegang, muligens et opphold, 600 - 500 BP. Fra 1900 -
1200 BP er det ikke spor efter noe slags jordbruk på Rødsmoen, kanskje med 
untagelse av åkerterrassene som vi så langt ikke har noen sikker datering av. 

Ved Hirkjølen i Ringebu kan det ha vært husdyrhold så tidlig som fra 
4200 BP, og iallfall fra 3750 BP til 3500 BP. Videre er det spor efter 
husdyrhold 3200 - 2800 BP, 2600 - 2250 BP, 1850 - 600 BP og 450 BP og frem til 
i dag. Også her ser det ut til å ha vært et opphold efter svartedauen. 

I Elvdal i Engerdal ser det ut til at husdyrholdet begynte 1700 BP. Fra 
samme tidspunkt er det sikre spor i Grimsdalen i Dovre, men her kan det ha 
vært et forsiktig jordbruk allerede fra 2500 BP, men fra 1700 til 1150 BP var 
sporene efter husdyrhold tydeligere. Den kanskje mest intensive beitebruks
fasen var fra 850 til ca. 600 BP. Den moderne setringen begynte ca. 450 BP. 

Ved Lille Sølensjøen i Øvre Rendal er det spor efter beiting 2100 - 1150 
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Fig . 49: Diagram som viser når det er funnet kullstøv (vanligvis tegn på 
menneskelig aktivitet i nærheten), beiteindikatorer og spor efter korndyrking 
i undersøkelsesområdet gjennom postglasial tid. Tykk strek betyr meget. 
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BP. Den moderne setringen begynte først 250 BP. 
I Tolga (Trangdalen) er det sikre spor efter husdyr fra før 4300 til 600 

BP og fra 250 BP og frem til i dag. Det er noe mer usikre spor tilbake til 
4500 BP ved Kåsmyra og 4800 BP ved Bånntjern. Også her er det stor variasjon 
i intensiteten innen området. Bare rundt Bånntjern har husdyrholdet vært 
viktig. 

De første spor efter jordbruk kommer til forskjellig tid, men det er 
ikke sikkert at vi har oppdaget spor efter det aller eldste husdyrholdet. Som 
det ser ut fra denne undersøkelsen, begynte jordbruket tidligst i Tolga, 
kanskje så tidlig som 4800 BP. Det er like tidlig som de fleste stedene langs 
kysten i Sør-Norge. Bare på Lista har jeg sett spor efter et tidligere 
husdyrhold. Det ser ut til at husdyrholdet begynte sist på tilsynelatende 
usentrale steder som Grimsdalen og Elvdal. Her begynner husdyrholdet samtidig 
med, eller kort tid efter at det opphørte på Rødsmoen. Dette tyder på at det 
iallfall ikke var klimatiske årsaker til oppholdet i jordbruk på Rødsmoen i 
tidsrommet 1900 - 1200 BP, hvis det da ikke av en eller annen grunn var for 
tørt der. 

I flere av diagrammene, fra Hellemundsmyra til Lille Sølensjøen, er det 
et opphold i husdyrholdet, eller iallfall en tilbakegang efter svartedauen. 

9.6. Dyrking (fig. 49) 
Vanligvis begynner husdyrholdet før dyrkingen, men det forekommer også at vi 
finner pollen av Cerealia før vi finner pollen fra beiteindikatorer. En årsak 
kan være at de eldste bøndene ikke fikk med seg frø fra de typiske beiteindi
katorene, og at det ikke ble ryddet skog for å skape beiteområder. Et forsik
tig husdyrhold kan således ha begynt lenge før vi ser spor efter det. Hvis 
korndyrking har skjedd i nærheten av undersøkelseslokaliteten, er det større 
mulighet for at kornpollen faller ned på myren kort tid efter. Jeg antar at 
et forsiktig husdyrhold begynte før eller samtidig med korndyrkingen på alle 
loka li tetene. 

Det er stor forskjell i tid og intensitet på korndyrkingen fra lokalitet 
til lokalitet. Dette skyldes både klimatiske forskjeller, jordsmonn og 
næringsforhold. Det er nesten alle steder spor efter dyrking av alle 
kornslagene, men det begynner gjerne med dyrking av Hordeum. Det siste 
kornslaget som kom, var Secale. På Rødsmoen er det i tillegg dyrket Linum en 
eller flere ganger i løpet av de siste 2000 år, antagelig ved eller før 1200 
BP, kanskje helt opp mot vår tid. 

Første spor efter korndyrking sees ved Engelaug i Løten 3700 BP, og så 
ikke før 2800 BP. Fra da av har korndyrkingen vært kontinuerlig frem til i 
dag og intensiv fra 1550 til 1300 BP, sannsynligvis lenger frem mot vår tid 
hvis torven er noe mindre sammentrykket i toppen. Fra 1550 BP er det dyrket 
både Hordeum, Avena, Triticum og Secale. 

Ved Hellemundsmyra i Elverum var det bare små spor 3200 BP, 1700 - 1550 
BP, 850 BP og i nyere tid. Det har aldri vært noen storstilt korndyrking i 
dette området. 

På Rødsmoen i Amot var sporene efter korndyrking enda mindre enn sporene 
efter husdyrhold. Stort sett dreier det seg om enkeltforekomster av 
kornpollen i tidsrommene 4350 - 3800 BP, 3300 - 3100 BP, 1900 BP og fra 900 
BP og opp, antagelig med et brudd ved svartedauen. Intensiv korndyrking har 
det bare vært fra 350 BP og frem mot i dag ved Persmyrkoia og Ulvehammeren. 
I dette tidsrommet ble alle kornslagene dyrket. 

Ved Hirsjøen i Ringebu sees den eldste korndyrkingen, 4200 - 4100 BP, 
videre 3200 - 2800 BP, 2100 - 1800 BP og fra 1400 BP og opp, men med et 
avbrudd 600 - 450 BP, tiden efter svartedauen. Korndyrkingen var viktigere 
ved Skjerdingfjellseter enn ved Hirsjøen, og Hordeum og Avena var de viktigste 
kornslagene. Det ble ikke sett pollen fra Triticum og bare noen få fra 
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Secale. 
I Elvdal i Engerdal har Sørensen (1979) funnet korndyrking tilbake til 

1700 BP, men i Grimsdalen i Dovre er det bare spor de siste 150 år. Ved Lille 
Sølensjøen i Øvre Rendal ser det ut til at det kan ha vært forsøk på korndyr
king 1500 - 1150 BP. 

I Tolga var det et kortvarig forsøk på korndyrking 3300 BP og så noe mer 
intensivt og kontinuerlig 1500 - 1400 BP, 1100 - 600 BP og 300 BP og frem til 
i dag. Det er bare rundt Bånntjern at korndyrkingen har vært viktig. Det er 
her pollen fra alle kornslagene, men mest av Hordeum . 

Engelaug skiller seg ut ved at en kontinuerlig korndyrking begynte så 
tidlig som 2800 BP. Rendalen, Grimsdalen og Elvdal skiller seg ut ved at det 
ikke er spor efter korndyrking før en gang efter 1700 BP. Ved de andre 
lokalitetene, også Engelaug, er det et første forsøk på korndyrking en gang 
mellom 4350 og 3200 BP. Denne dyrkingsfasen tar slutt før 2800 BP. En noe 
mer kontinuerlig korndyrking begynte først efter 2100 BP, de fleste stedene 
først enda noen hundre år senere (1900 - 1700 BP). 

Ved Hellemundsmyra mangler spor efter korndyrking 1550 - 850 BP, på 
Rødsmoen 1900 - 900 BP, kanskje med untagelse av på åkerterrassene, og ved 
Hirkjølen 1800 - 1400 BP. Da annen aktivitet enn jordbruk fortsetter gjennom 
dette tidsrommet, iallfall på Rødsmoen, er det ingen ting som tyder på en 
tilbakegang i befolkningen. Årsakene må ligge i en omlegging av jordbruket, 
kanskje på grunn av klimaforandringer eller innføring av ny teknologi. Her 
spiller kanskje jernet en rolle. Med jernskoning på spader og ard har kanskje 
tyngre jord som leirjorden på Engelaug, vært lettere og mer lønnsom å dyrke. 
På Rødsmoen kan det ha blitt mer lønnsomt å drive jernvinne og tjærebrenning 
på heltid istedenfor i kombinasjon med jordbruk. Der avstanden mellom produk
sjonsområder for jern og gode jordbruksområder ikke har vært for stor, har en 
spesialisering og byttehandel vært mulig. Denne muligheten har de kanskje 
ikke hatt i samme grad ved Sølensjøen og i Elvdal. 

En bedring av klimaet i vikingtid og tidlig middelalder, "Lille 
optimum'', kanskje sammen med en befolkningsvekst, kan ha ført til at 
jordbruket ble gjenopptatt ca. 1200 BP i en del utkantstrøk, som på Rødsmoen. 

Ved de fleste lokalitetene er det også en tilbakegang eller et brudd i 
dyrkingen 600 BP {AD 1350), noe som må skyldes svartedauen kombinert med 
"Lille istid" som varte fra ca. 700 til 200 BP. 

Spor efter lindyrking sees bare i åkerterrassene på Rødsmoen. Alderen 
er usikker. Den er yngre enn graninnvandringen, 2000 BP, og det er sannsynlig 
at det skjedde så tidlig som ved eller før 1200 BP, men den kan godt være 
betydelig yngre. 
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10. Liste over latinske 
norske plantenavn nevnt 

Abies 
Aesculus 
Alnus 
Alnus incana 
Amphitrema 
Andromeda polifolia 
Apiaceae 
Arcella 
Arctostaphylos alpina 
Arctostaphylos uva-ursi 
Artemisia 
Assulina 
Asteraceae 
Avena 
Bartsia alpina 
Betula 
Betula nana 
Botrychium 
Botryococcus 
Brassicaceae 
Calamagrostis 
Galluna vulgaris 
Caltha palustris 
Campanula 
Campanula rotundifolia 
Cannabis 
Carex 
Carex rostrata 
Carpinus 
Caryophyllaceae 
Centaurea cyanus 
Cerealia 
Cetraria 
Chamaenerion 
Chenopodiaceae 
Chrysanthemum 
Cirsium 
Cladonia 
Comarum palustre 
Cornus suecica 
Corylus 
Cryptogramma crispa 
Cyperaceae 
Dipsacaceae 
Discorbina 
Drosera 
Drosera anglica 
Dryopteris 
Elytrigia repens 
Empetrum 

edelgran 
hestekastanje 
or 
gråor 
encellet dyr 
hvitlyng 
skjermplantefamilien 
encellet dyr 
rypebær 
melbær 
burot, malurt 
encellet dyr 
kurvplantefamilien 
havre 
svarttopp 
bjerk 
dvergbjerk 
marinøkkel 
alge 
korsblomstfamilien 
rørkvein 
røsslyng 
bekkeblom 
klokke 
blåklokke 
hamp 
starr 
flaskestarr 
agnbøk 
nellikfamilien 
kornblomst 
korn 
islandslav 
geiterams 
meldefamilien 
prestekrave, ryllik 
tistel 
renlav 
myrhatt 
skrubbær 
hassel 
hestespreng 
halvgressfamilien 
kardeborrefamilien 
marint dyr 
soldugg 
smal soldugg 
bregner 
kveke 
krekling 

{Lid 1979) 
i teksten 

og 
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Ephedra 
Epilobium 
Equisetum 
Equisetum fluviatile 
Equisetum palustre 
Ericaceae 
Ericales 
Eriophorum 
Fabaceae 
Fagus silvatica 
Fi lipendula 
Frangula 
Fraxinus excelsior 
Galeopsis tetrahit 
Galium 
Galium boreale 
Gentianella campestris 
Geranium 
Geum 
Gymnocarpium 
Helianthemum 
Helotium 
Hippophae 
Hippuris 
Hordeum 
Humulus 
Hypericum 
Isoetes 
Juniperus communis 
Knautia 
Koenigia 
Liguliflorae 
Linnaea 
Linum 

annotinum 
clavatum 
selago 

en steppebusk 
geiterams, melke 
snelle 
el vesnelle 
myrsnelle 
lyngfamilien 
lyngordenen 
myrull 
erteblomstfamilien 
bøk 
mjødurt 
trollhegg 
ask 
kvassdå 
maure 
hvitmaure 
bakkesøte 
storkenebb 
humleblomst 
fugletelg 
solrose 
sopp 
tindved 
hestehale 
bygg 
humle 
perikum 
brasmegress 
ener 
rødknapp 
dvergsyre 
tungekronede 
linnea 
lin 
leddved 
tiriltunge 
kråkefot 
stri kråkefot 

kurvplanter 

myk kråkefot 
lusegress 
fredløs, gulldusk 
encellet dyr 
mynte 
marimjelle 
bukkeblad 
pors 

Lonicera 
Lotus 
Lycopodium 
Lycopodium 
Lycopodium 
Lycopodium 
Lysimachia 
Macrobiotus 
Mentha 
Melampyrum 
Menyanthes 
Myrica 
Myriophyllum 
Myriophyllum 
Nymphaea 
Nuphar 
Oxalis 

alterniflorum tusenblad 
spicatum aks tusenblad 

Oxycoccus 
Oxyria 
Parnassia palustris 
Pediastrum 
Peucedanum palustre 
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hvit vannlilje 
gul vannlilje 
gjøkesyre 
tranebær 
fjell syre 
jåblom 
alge 
melkerot 

(nøkkerose) 



Pieea 
Pinguieula 
Pinus 
Plantago 
Plantago laneeolata 
Plantago major 
Plantago media 
Poaeeae 
Polygonum eonvolvulus 
Polygonum ~ersiearia 
Polygonum v1v1parum 
Polypodium 
Populus 
Potamogeton 
Potentilla 
Potentilla ereeta 
Potentilla palustris 
Prunus 
Pteridium aquilinium 
Pyrus malus 
Quereus 
Ranuneulus 
Rhinanthus 
Ribes rubrum 
Rosaeeae 
Rubus ehamaemorus 
Rubus idaeus 
Rubus saxatilis 
Rumex 
Rumex aeetosa 
Rumex longifolius 
Salix 
Saussurea 
Seheuehzeria palustris 
Seirpus 
Seirpus eaespitosus 
Seirpus hudsonianus 
Serophulariaeeae 
Seeale 
Sedum 
Selaginella 
Sorbus 
Sorbus aueuparia 
Sparganium 
Spergularia 
Sphagnum 
Staehys 
Suecisa 
Thalietrum 
Thelypteris 
Ti lia 
Trientalis europaea 
Trifolium 
Tritieum 
Trollius 
Tubuliflorae 

gran 
tettegress 
furu 
kjempe 
smalkjempe 
groblad 
dunkjempe 
gressfamilien 
vindels lirekne 
hønsegress 
harerug 
sisselrot 
osp 
tjønnaks 
mure 
tepperot 
myrhatt 
kirsebær, hegg 
einstape 
eple 
eik 
soleie 
engkall 
rips 
rosefamilien 
multe 
bringebær 
teiebær 
syre 
matsyre 
høymole 
vier, selje 
fjell tistel 
sivblomst 
sivaks 
småbjørneskjegg 
sveltull 
maskeblomstfamilien 
rug 
bergknapp 
dvergjamne 
rogn, asal 
rogn 
piggknopp 
tunbendel 
torvmose 
svinerot 
blåknapp 
frøstjerne 
myrtelg 
lind 
skogstjerne 
kløver 
hvete 
ballblom 
rørformede kurvplanter 
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Typha latifolia 
Ulmus glabra 
Urtica 
Utricularia 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium uliginosum 
Vaccinium vitis-idaea 
Valeriana 
Viburnum 
Vicia 
Vicia cracca 
Viola palustris 
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bred dunkjevle 
alm 
nesle 
blærerot 
blåbær 
blokkebær 
tyttebær 
vendelrot 
krossved 
vikke 
fuglevikke 
myrfiol 



11. Planter som kan ha vært ansett som 
nytteplanter 

Det har vokst mange forskjellige arter planter både på Rødsmoen og på 
de andre stedene hvor det er gjort pollenanalyse. Under den pollenanalytiske 
undersøkelsen finner jeg pollentyper. Av og til dreier det seg om arter, av 
og til om slekter, familier eller grupper av planter. En slik gruppe kan 
strengt tatt inneholde både matplanter og giftplanter. Jeg har nedenfor 
ramset opp de plantene som er nevnt i teksten på en eller annen måte og som 
kan tenkes å ha vært utnyttet. Det er ikke dermed sagt at de har vært 
utnyttet. Generelt kan sies at alle trær og busker sikkert har vært brukt til 
brensel (ved), og trevirke har vært brukt til bygningsmateriale og treredska
per. Alle treslagene har sikkert ikke vært like velegnet. Dette er ikke tatt 
med nedenfor. *forannavnet betyr at planten er funnet i pollendiagrammene. 
Kilde for disse opplysningene er vesentlig O.A.Høeg (1974) og Mehus & Vorren 
(1978). 

*Alnus incana, gråor: For, farving og garving 
*Apiaceae, skjermplantefamilien: I denne familien er det mange nytteplanter 

som gulrot, pastinakk, persille, selleri og løpstikke. Mange av de 
viltvoksende artene kan ha vært utnyttet, som karve, kvann og 
skvallerkål. Noen arter er også giftige, tildels meget giftige som f.ds. 
selsnepe 
Arctostaphylos uva-ursi, melbær: Farving 
*Artemisia, burot, malurt: Krydder og medisinplante 
*Asteraceae, kurvplantefamilien: En del arter er brukt som mat, bl.a. 

løvetann, turt og dylle 
*Avena, havre: Matkorn, for 
*Betula, bjerk: Løv og ris til for. Sevjen er blitt tappet av og drukket, 

medisin og farving 
*Botrychium, marinøkkel: Spist av barn 
*Brassicaceae, korsblomstfamilien: I denne familien er det mange nytteplanter 

som kål, kålrabi og nepe. Mange av de viltvoksende artene kan også 
spises, f.eks. vinterkarse, engkarse og gjetertaske 

*Galluna vulgaris, røsslyng: For og farving 
*Caltha palustris, bekkeblom: Giftig 
*Cannabis, hamp: Fiberplante. (Kanskje også annen bruk?) 
*Carex, starr: Myrslått, beite, sengehalm 
*Caryophyllaceae, nellikfamilien: Bare en art i denne familien er blitt spist 

- vassarve 
*Cerealia, korn: Matkorn og for 
Cetraria, islandslav: For, og mat i nødsår 
Chamaenerion, geiterams: For og mat (malt til mel) 
*Chenopodiaceae, meldefamilien: Frøene er rike på stivelse og/eller olje. De 

er malt og brukt som mel. Unge planter er spist, rå eller kokt, som 
spinat 

*Chrysanthemum, prestekrave, ryllik: Legeplanter og krydder 
Cladonia, renlav: For 
*Cornus suecica, skrubbær: Kan spises, men saftløse og uten smak 
*Corylus, hassel: Nøtter 
*Cryptogramma crispa, hestespreng: Giftig 
*Dipsacaceae, kardeborrefamilien: Farving 
*Dryopteris, bregner: For 
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Elytrigia repens, kveke: Både gress og røtter ble brukt til for 
*Empetrum, krekling: Bærne er spist 
*Equisetum, snelle: Akersnellen er brukt som medisinplante 
Equisetum fluviatile, elvesnelle: For 
Equisetum palustre, myrsnelle: Giftig 
*Ericales, lyngordenen: Mange arter med spiselige bær 
*Eriophorum, myrull: Beite og for. "Ullen" ble brukt som fyll i puter og 

dyner. "Ullen'' har også vært blandet med vanlig ull og spunnet ( dårlig 
garn) 

*Filipendula, mjødurt: Brukt til te (låg) 
*Frangula, trollhegg: Medisin, farving. Giftig 
*Fraxinus excelsior, ask: For 
Galeopsis tetrahit, kvassdå: Frøene ble malt til mel. Røttene er også kokt 

og spist 
Galium boreale, hvitmaure: Farving (rød) 
Gentianella campestris, bakkesøte: Medisin 
*Gymnocarpium, fugletelg: For 
*Hippophae, tindved: Bærene er spiselige og gode 
*Hordeum, bygg: Matkorn, for 
*Humul us, humle: Det er egne han- og hunplanter. Blomsterstandene på 

hunplanten er brukt til ølbrygging 
*Hypericum, perikum: Medisin 
*Juniperus communis, ener: "Bærene" er blitt brukt til krydder. Det er kokt . 

enerlåg av planten. Trevirket har vært brukt til tollepinner, ri ve tinner 
osv. 

*Linnaea, linnea: Medisin 
*Linum, lin: Dyrket for fiber og for de oljerike frøene 
*Lonicera, leddved: Giftig 
*Lycopodium annotinum, stri kråkefot og 

Gryteskrubber, matter og medisin, 
*Lycopodium selago, lusegress: Giftig. 
*Mentha, mynte: Krydder og salater 
*Melampyrum, marimjelle: Beiteplante 
*Menyanthes, bukkeblad: Medisin 

*Lycopodium clavatum, myk kråkefot: 
bl.a. heksemel (pudder) 
Medisin og brukt mot lus 

*Myrica, pors: Smakkstilsetning på alkohol 
*Nymphaea, hvit vannlilje (nøkkerose) og *Nuphar, gul vannlilje: Røttene ble 

brukt til for 
*Oxalis, gjøkesyre: Bladene spises 
Oxycoccus, tranebær: Bærene spises 
Oxyria, fjellsyre: Matplante 
Peucedanum palustre, melkerot: Giftig 
*Picea, gran: Granbar til for og kvae til medisin 
*Pinguicula, tettegress: Til å lage surmelk 
*Pinus, furu: Trekull, tjære 
*Plantago major, groblad: Medisinplante. Unge blad er også blitt spist. 
*Poaceae, gressfamilien: Beite- og forplanter 
*Polygonum viviparum, harerug: Røtter og yngleknopper ble spist eller malt til 

mel som melerstatning 
*Polypodium, sisselrot: Roten er blitt spist. Den smaker lakris 
*Populus, osp: For, lut, farving 
Potentilla erecta, tepperot: Medisin 
*Prunus, kirsebær, hegg: Fruktene er blitt spist 
*Pteridium aquilinium, einstape: Giftig, men brukt til for og som sengehalm 
Pyrus malus, eple: Villepler ble spist der de fantes, antagelig bare sydligst 

i området 
*Quercus, eik: Til garving. Løv og nøtter er brukt til for 
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*Ranunculus, soleie: Giftig 
Ribes rubrum, rips: Bærne er blitt spist 
*Rosaceae, rosefamilien: Det er ingen giftige planter i Norge i denne 

familien. Bær og blader fra mange arter er spist, f.eks. nyper, 
jordbær, bringebær, teiebær og multe og bladene fra bl.a. marikåpe. 

*Rubus chamaemorus, multe: Fruktene er blitt spist 
Rubus idaeus, bringebær: Fruktene er blitt spist 
Rubus saxatilis, teiebær: Fruktene er blitt spist 
*Rumex acetosa, matsyre: Ble spist rå eller kokt 
Rumex longifolius, høymole: Frøene er blandet i melet for å drøye det. 

Nederste delen av stengelen er spist 
*Salix, vier, selje: Vidjer, fletting, for 
*Seirpus, sivaks: For. Store arter er også brukt til sivmatter og sengehalm 
*Secale, rug: Matkorn, for 
Sorbus, rogn, asal: Bærene er brukt til syltetøy. Grener og løv er brukt til 

for 
*Spergularia, linbendel, tunbendel: For 
*Sphagnum, torvmose: Tetting av hus og til vannabsorbsjon 
*Succisa, blåknapp: Farve (grønn) 
*Tilia, lind: for, fiber (lindebast), gulvmatter, trevirke til mange formål 
*Trifolium, kløver: Beite, for 
*Triticum, hvete: Matkorn, for 
*Trollius, ballblom: Giftig 
*Ulmus glabra, alm: Legeplante, for, mat (malt almebark), tau og trevirke til 

mange formå 1 . 
*Urtica, nesle: Unge skudd kan ha blitt brukt til mat. Stilkene kan ha blitt 

brukt til fiber - nettelduk 
Vaccinium myrtillus, blåbær: Medisin. Bærene er blitt spist 
Vaccinium uliginosum, blokkebær: Bærene er blitt spist 
Vaccinium vitis-idaea, tyttebær: Bærene er blitt spist 
*Valeriana, vendelrot: Medisin 
Vicia cracca, fuglevikke: Frøene ble spist av barn 
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12. Summary 

This number of Varia primarly presents the results of the pollen analytic 
investigation in the Rødsmoen area, Amot township in Hedmark . The investi
gation is part of the archaeological project "Rødsmoprosjektet - Arkeologiske 
undersøkelser på Rødsmoen". 

A complete series of samples from 5 bogs (Kåsmyra, Ulvehammeren, 
Dulpmoen, Ottersmyra and Kilde) were analysed. Partial sample sequences from 
7 additional locations have also been analysed. These series were taken from 
terras profiles, presumably made for farming. 

To expand upon the results from Rødsmoen, the results from several 
additional localities are described. This include four diagrams from Tolga 
(Kåsmyra, Lensmannsvollen, Bånntjern and Lille Tallsjøen), one diagram from 
Øvre Rendal (Lille Sølensj øen) , one diagram from Dovre ( Tverrlisætri i 
Grimsdalen), two diagrams from Ringebu (Hirsjøen and Skjerdingfjellseter), one 
diagram from Elverum (Hellemundsmyra) and one diagram from Løten (Engelaug). 
These pollen series were analysed some years ago as apart of other projects, 
but the results have only been partially published, the diagrams from 
Grimsdalen (Høeg 1994a, Gunnarsdottir & Høeg 1996) and Ringebu (Høeg 1994b). 

The distance between the northernmost and southernmost locali ty is about 
185 km, and the localities are located from 935 m a.s.l. to 183,7 m a.s.l., 
from near the forest limit down to areas where decidous trees are still found, 
possibly under the marine limit for the area. 

The samples were prepared using standard methods (Fægri & Iversen 1950, 
1975). Lycopodium-tablets were added (Stockmarr 1972) to the samples from 
most of the bog series to facilitate the subsequent calculation of pollen 
content/cm3

, and average yearly pollen deposit/cm2 bog surface (pollen 
influx). 

The majority of samples were rich in pollen. From each of these, at 
least 600 pollen grains from trees were counted, along with pollen from herbs, 
naturally occuring spores, artificially generated Lycopodium-spores and other 
microorganisms. In samples from the section cuttings, however, fewer pollen 
grains were counted. Microscopic charcoal particles were also counted in 
samples from many of the series. In the diagrams the amount of charcoal are 
shown as persent of ~P and as influx. In the rest of the series they are, 
together with mineral particles, only estimated. The amount of charcoal and 
mineral particles are shown in a scale from 0 to 3(4). 0 means nothing, 1 
means small amounts, 2 means some and 3 much. 4 is only used for mineral 
particles and meens that the sample was prepared with HF-acid. 

The results were compiled using a traditional pollen percentage diagram. 
Fora number of pollen types, diagrams showing pollen influx or yearly pollen 
precipitation/cm2 bog surface have also been compiled. 

The pollen analytic results from Rødsmoen are supported with 23 14 C
dates carried out by the Laboratory for Radiological Dating in Trondheim. The 
results from the other localities are supported with 33 1 4 C <lates, mostly from 
Trondheim, but also from Beta Analytic Inc. 

The resulting <lates have been calculated in 1 4 C years BP, in calibrated 
years BC/AD and as calibrated mean values BP for use in the influx diagrams. 
In the text and percent pollen diagrams uncalibrated <lates have been used, 
while calibrated <lates have been used in the influx diagrams . Four of the 
series from Rødsmoen represent most of the periode of time from the end of the 
last ice age, about 9000 BP, up to today . The series from the rest of the 
localities represent a shorter (from 5100 BP) ora longer (up to 9700 BP in 
the series from Engelaug) time interval. 
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The investigation shows when the different species immigrated after the 
last ice age and changes in the vegetation. The pioneer vegetation consisted 
of herbs only, followed by shrubs, an initial forest of Betula, consisting 
later mainly of Pinus and finally of a forest of Picea near most of the 
localities. Small amounts of Corylus, Alnus, Ulmus, Quercus, Ti lia and 
Fraxinus have been growing in the area shorter or longer parts of the time 
interval represented. 

Finds of pollen grains in the samples from species not growing near the 
localities today aften indicate a better climate in earlier times. An earlier 
growth of warm demanding trees at a 200 to 300 m higher level, indicate a 
temperature about 1,2° to 1,8° higher than today at that time. A find of a 
pollen grain of Viscum in Hellemundsmyra about 6700 BP indicates that the 
summer was especially warm at that time. The species today only grows in 
Borre, Hurum and Jeløya near Moss. The climate optimum was during the periode 
between 9000 and 5500 BP, but the climate may have been better than today up 
to about 2000 BP. 

A main obj ect of the investigations was to f ind out where and when 
people have lived in the areas. Finds of small charcoal particles indicate 
fire, usually caused by people. Finds of pollen grains from wee.ds, especially 
Plantago species, indicate grazing or animal husbandry. Pollen grains from 
cereals indicate cereal cultivation (fig. 23, 33 and 49). 

People came to the areas shortly after the retreat of the ice. 
Husbandry possibly started as early as 4800 BP in Tolga, 4200 BP near 
Hirsjøen, 4000 BP near Hellemundsmyra, 3850 BP on Rødsmoen, 3400 BP near 
Engelaug and about 1700 BP in Grimsdalen. This husbandry was possibly not 
continous, but of shorter or longer duration. 

Cereal culti vation usually started later than husbandry, but at Rødsmoen 
the oldest sample with cereal pollen is dated to about 4350 BP. The beginning 
of cereal cultivation is dated or interpolated to 4200 BP near Hirsjøen, 3700 
BP near Engelaug, 3300 BP in Tolga, 3200 BP near Hellemundsmyra and 1500 BP 
near Lille Sølensjøen. Hordeum is the first and most common cereal type, 
especially up to 2000 BP. Secale was the last cereal type, grown from about 
1900 BP. On the farming terrasses at Rødsmoen Linum were grown periodically 
some times during the last 2000 years. 

At all of the localities, during most of the period of time represented 
in the pollen diagrams, hunting and gathering must have been the main way of 
life. From about 1500 BP the traces of husbandry are more continous, but only 
near Lille Sølensjøen and Tverrlisætri has husbandry been important from 2100 
-; 600 BP, and in Tolga from 1200 to 600 BP. Cereal agriculture has been 
important in Tolga 1600 to 700 BP, near Enge laug 2700 to 1300 BP and at 
Rødsmoen about 600 BP and the last 300 years. In the other pollen diagrams 
and for the rest of the time interval represented, hunting and gathering have 
been most important, then husbandry and then cereal growth. 

Many of the diagrams show no or minor farming activity 600 to 400 BP, 
the time after the Black Death. 
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