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Kal). 1 Innlednin

1.1        Prosjektets bakgrunn og organisering
Bakgrunnen for Rødsmoprosjektet var vedtaket om anleggelse av ny hovedflyplass for Østlandet
på  Gardemoen.  Stortinget vedtok den 8.  oktober  1992 at  Søndenfieldske Pragonregiment,
Hærens jegerskole og Trandum tekniske verksted skulle flyttes til Rødsmoen i Amot kommune,
Hedmark.

Vanlig forvaltnrigspraksis ut ffa lov om kultuminner av 9. juni 1978, skulle da tilsi at Hedmark
firlkeskommune  skulle  foreta registreringene  av de  automatisk  ffedete kulturminnene, mens
Uriversitetets Oldsaksamling skulle forestå utgravningene. På grunn av prosj ektets størrelse ble
Universitetets   Oldsaksamling   forespurt   av   Hedmark   fiJlkeskommune   om   også   å   foreta
registreringene   forut  for  utgravningene.   Den  22.   november   1993   vedtok  Universitetets
Oldsaksamlings  styre  å  opprette  et  eget prosjekt;  Rødsmoprosjektet.  Følgende personer ble
oppnevnt til styringsgruppe for prosjektet:  Førsteamanuensis Perry Rolfsen (1eder), tidligere
direktør   ved   Norsk   Skogbruksmuseum,   Tore   Fossum,   forsker   Jan   Henning   Larsen,
kulturvemleder i Hedmark firlkeskommune Elisabeth Seip og leder for lnstitutt for Arkeologi,
Kunsthistorie og Numismatikk (IAKN), professor Einar Østmo. I tillegg har Oldsaksamlingens
leder, professor Egil Mikkelsen vært invitert til alle møtene.

Registreringene fant sted sommeren 1993 med supplerende registreringer i 1994,1995 og 1996.
Resultatet var et oveiTaskende stort antall kultuminner i området. De ffedete kultuminnene som
U innenfor planområdene ble ffigitt av Universitetets Oldsaksamling, med forutsetning om at det
ble foretatt arkeologiske undersøkelser som utbygger skulle bekoste. Det opprinnelige budsj ettet
var satt til 18.600.000,-Dette ble endret til 14.600.000 etter krav ffa Forsvaret på grum av at
områdets størrelse ble redusert. Av samme grunn ble prosjektets varighet redusert med et halvt
år. Sluttdato for Rødsmoprosjektet ble derfor satt til 30. jui 1997.

Prosjektet  ble  organisert  i  tre  faglige  enheter,  kalt  "delprosjekt  steinalder",  "delprosjekt
utmarksbrik i jemalderen og middelalderen" og "delprosj ekt marginal bosetning i jemalderen og
middelalderen".  Bodil Holm Sørensen ble ansatt som prosjektleder,  samtidig som hm hadde
ansvaret for delprosjekt marginal bosetning i jernalderen og middelalderen. Joel Boaz ble ansatt
med  ansvar  for  steinalderdelen  av  prosjektet,  mens  Lars  Erik  Namos  ansvarsområde  var
utmarksbruk i j emalderen og middelalderen.

Den  1. juni 1996 sluttet Holm Sørensen i prosjektet for å begyme i en stilling i Danmark. Joel

:#eldbeå:Boaz  overtok da  som prosj
ansvarlig for delprosj ekt margi

mens undertegnede ble  ansatt   ffa  15.  mars  1996  som
bosetning. Rapportene for delprosj ektene " steinalder" (Boaz
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1997)  og  "utmarksbruk i jemalderen og middelaldcren" (Namo  1997) utgjs  separat i Varia-
rekken. Steinalderundersøkelsene omfattet utgravning av 5 groptufter ved Persmyra.

Utgravningene    under   delprosjektet    "Utmarksbruk"    ble   konsentrert   om   utvinning   og
videreforedling av jem fra den yngre jemalderen og middelalderen.

Av hcnsyn til utbyggingen ble fcltarbeidet konsentrert om leirområdct i  1994. Scsongenc  1995
og   1996  blc  brukt  i  øvelsesområdet.  Undcrtcgnedc  var  barc  mcd  på  feltarbeidct  i  dcn  sistc
sesongen.   Av  dcn   grunn   er  presentasjonen   av  utgravningsrcsultatene   fra   1994  og   1995
utelukkende bascrt på feltledemes rapporter.  Min prcscntasjon av åkertcrrassene gjeldcr bare de
som ble gravet ut i  1996-scsongen. den øvrige dclen av matcrialct cr bcarbcidct av Bodil  Holm
Sørensen.

Følgende personer deltok ved utgravningene innenfor delprosjektet "marginal bosetning
i jerna]deren og middelalderen:

Navn:                                                                            Feltleder (X) Seson
Anderson, Lars
Baglo. Cathrine
Bergstøl. Jostein
Bingen, Gumar
Blådamen, Hanne
Blådammen. Linn
Braanaas, Karl M.
Buskm, Laila
Egcnberg. ]ngcr Marie
Eriksen, Heidi Tangen
Fahre, Lena
Fj ellstad, Torill
FossLm. Anitra
Fuglerud, Anders
Fønstelien, Kjartan
Groseth. Lars
Grønstad, Linda
Gustafson, Anders
Hagen, Lars Morten
Halsos, Martin
Hansen, Marit
Haug. Sidsel
Helstrøm. Stig Carlo
Histøl, Morten
Holm, Grete
Holst, Elisabeth
Jaksland, Lassc
Jansen, Elizabeth
Kallhovd. Karl

8

X

Delprosjcktleder

Konsulcnt
X
X

X

X

Te8ner

94
94/96
96
94/96
94/96
94/96
94
94
95
95
95
95
94
95/96
95
96
95/96
95
94/95
95
95/96
95
95
94
94/96
94
94
94
94



N avn:                                                                           Feltleder X)                                 Seson
Kilde, Kathrine
Kilde, Marit P.
Kvalø, Frode
Kvarteig, Sj ssel
Kvilten, Erik
Larsen, Ingvild
Larsen, Jan Henning
Larsen, Romy Junge
Lia' Øystein
Lieng, Hilde
Moen, Olav Haugen
Molaug, Sonja
Mølstad, Marthe
Nilsen, Gørill
Nilssen. Heid
Nissen-Lie, Thale
Nordang, Geir Egil
Nordtug, Berit
Næss, Ellen Marie
Odgaard. Ulla
Olsen, Siri
Os, Kristin
Pettersen, Are
Pettersen, Thomas
Rojahn. 01e
Røberg, Torbj øm
Rød, Ole Jørgen
Rødsdalen, Pål Kristian
Sandlien, Majken
Skare, Kjetil
Smith, Beverly Ballin
Solsvik, Reidar
Svenkerud, Eirik
Stylegar. Frans-Ame
Syringen, Anders
Syringen, Frode
Sønsterud, Kjell Erik
Sørensen, Bodil Hoh
Thomassen, Solvejg
Thorleifsen, Magne
Undheim. Paul Johan
Valen, Gerd
Wangen, Vivian
Wiker, qry
Østmo, Ashild Grønlien

Metallsøker
X

Konsulent

X
Prosjektleder

X

94
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Figur 1.1   Utsikt over leirområdet, tatt fira øst. Foto.. Paul Johan Undheim

1.2        Prosjektområdet
Prosjektområdet ligger mellom elvene Glomma og Søndre Rena. Det høyeste punktet innenfor
området er Yglekletten (564 m.o.h.), mens laveste punlst ligger ved møtet mellom elvene Rena
og Glomma,  ca. 220 m.o.h, Den sørligste delen av prosjektområdet er i hovedsak småkupert
terreng  som veksler mellom morene, myr og fjell. I den midtre delen av området finnes det
mektige morenemasser, som gradvis går over til slakere landskapsfomer. Langs Søndre Rena er
landskapet dominert av avsetninger og landskapsfomer som er dannet etter siste istid. Disse
består bl.a. av grusholdige breelvavsetninger, eskere og dødisgroper. Langs Glomma er det store
sandholdige breelvavsetninger. B erggrunnen er dominert av sandstein, skifer og konglomerater.

I  den  sentrale delen av prosjektområdet, nord for Stavlia, finnes det en sone med skifer og
kalkstein.  Her er det  en rik  vegetasjon,  dominert  av granskog.  Sand-  og  grusområdene  er
dominert  av  fiiruskog,  med  undervegetasjon  bestående  av  mose  og  lyng.  I  midtre  del  av
prosjektområdet er det middels fiiktig grunn med tett blandrigsskog av gran, fiiru, og løvtrær. Det
går flere elgtrekk gjennom området, hvorav de fleste i øst-vestlig retning. Området i dalen på
begge sidene av elva, ffa Løpsjøen og nordover, utg).ør et betydelig vinterbeiteområde for elg. Det
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finnes for øvrig rådyr. bever. hare, bjøm, storfiigl m.m. innenfor området.   I bekkene Ygla og i
Rundalssjøen er det ørret, røye og sik. Begge de store elvene som avgrenser området er i dag
svært fiskerike.

Deme rapporten er en presentasjon av et utvalg kultuminner som er gravet undcr delprosj.ektet
"marginal bosetring i jernalderen og middelaldercn". Jeg mener å ha gjort et representativt utvalg

0

ut  fi.a  de  objekter som  er undersøkt.  A presentere hver enkelt fangstgrop  cller hvert  enkelt
stolpehull  ville  sprenge  rammene  for  en  slik  rapport  fiillstendig.  All  dokumentasj.on,  foto,
feltrapporter og tegninger fra utgravningene foreligger i Topografisk arkiv ved Universitetets
Oldsåksamling i Oslo. Det vises også til registreringsrapportene ffa 1993 og 94 og til prosjektets
årsrapporter ffa 1994, 95 og 96. Særig de administrative delene av prosjektet er bredere utdypet
i årsrapportene.
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Bosettingssi)or ved åmøtetKaD. 2

2.1 Foranledningen for undersøkelsene
Møtet mellom de to elvene Glomma og Rena (her kalt Renaelva for ikke å forveksle namet med
tcttstedet Rena) har gjemom lang tid vært et senter for området. Dagens kommuneadmiristrasjon
ligger her. Elvemøtet har også gitt navnet til kommunen (Åmot). Det har vært kirkested siden
middelalderen, og det er kjent flerc gravhauger fra vikingtidcn.

Det var derfor knyttet store forventninger tfl undcrsøkelsene i dyrkct mark sør for tunct på gården
Kilde. Den direkte foranledningen til disse utgravningenc var arbeidet med vci, vann og kloakk
til militærleiren. Åmot kommune, som utbygger, finansierte deme delen av prosjektet. Det ble
også  ytt  bistand  fra kommunen  i  1994  når det  gjaldt  innmålingcr.  Grunnct  tidspress  måtte
undersøkelsen av tras6en for vann og kloakk utføres i desember måned 1994, med snø og tele i
bakken.   Undersøkelsen   av  tras6en   for  gang  og   sykkelveicn  ble  utført   sommeren   1995.
Storflommen "Vesleofsen" satte deler av feltet under vann, og undcrsøkelscne ble av den grum
delt  opp.  I   1996-sesongen  ble  det  til  slutt utført  utfyllende  undersøkelser  som  gjensto  etter

gramingen  i  1994. Dette medførte at en utgravning som burde vært utført under ett, med ett
gravningslag og cn feltleder, i stedet ble  utført under fem feltlcdere og med forskjellig mannskap
hver gang. Dette har vanskeliggjort arbeidet med å sammenholde resultatene fra de forskjellige
gravningene. I tillegg er et mindre felt blitt stående igjen uten å ha blitt undersøkt.

Når det er sagt. har det allikevel kommet ffem resultater som jeg anser som viktige når det gjelder
forståelsen av jordbruksbosetningens ctablering i området. Sett i forhold til store deler av Øst-
Norge er det gjort få arkeologiske undersøkelser i Østerdalen.

2.2 Tidligere funn
1    forrige   århundre   ble   det   foretatt   utgravninger   i   flere   gravhauger   på   gården   Kilde.
Funnopplysningene er sparsomme. Det eneste som er angitt er at gravene lå sør for husene på
Kilde.  Ingen av gravene er undersøkt av arkeologer.  Funnene er kommet fi.em ved graving i
hauger ellcr oppdyrking av jorda. De første fiimene nemes av Nicolaysen i Norske Fomlevninger:
«-paa Kildc var flcre hauger, de fleste udgravede, hvori man havde fundet bcn  og jemsager,
saasom spyd, sadeltøj, bidsel; og i en av dem nogle aar før 1846 en stridsøx, der endnu er blank
og blaa, og en hovedhjelm samt ct stort sværdfestc; syd paa jordct var en lav men meget lang
haug, som snart skuldc udgraves» (Nicolaysen  1862-66:59).  Disse fiimene er aldri innlevert til
museet. Av andre funn fta gården kan nevnes: Tvccggct sverd, spydspiss, øks. skjoldbulc, bissel
og  en  sigd (C.4094-4099).  Tveegget sverd,  spydspiss. pilespiss, knivblad.  saks.  sigd og flere
beslag (C.11014-11021).  I  1

et tveegget sverd, svært bøyd,
siste del

ble det siste fimnct gjort (funnsted, se figur 2.1 ). Det var igjen
en skjoldbule (C.351 18). Alle disse fiinnene tilhører vikingtidens
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Det  cr også gjort vikingtidsfiinn  på andre gårder i områdct,  som  Bråten.  Berger,  Rostad og
Tingstad.  Dissc vil imidlertid ikke bli diskutert vidcre her. A.W. Brøgger er den som grundigst
har diskutert jemalderbosetningen i Østerdalcn. Kartenc viscr utbredelsen av gravfiinn fra eldre
og  yngrc  j.emalder  i  Glåmdalen  (figur  2.2a  og  b).  Områdct  tilsvarcr  hva  vi  i  dag  kaller
Østerdalsområdet.   Det   er   noen   få   fimn   fra   eldre  j.emaldcr   i   Øvre   og   Ytre   Rcndal.   I
merovingcrtidcn  cr det  noen  flere  fiim,  men frcmdelcs  ingen  fra Åmot.  I  vikingtiden  er dct
derimot en stor mengde funn fra Grue i sør til Tolga i nord. Dette tar Brøgger som et tegn på at
det   har   fiinnet   sted   et   landnåm   av  jordbrukcre   i   vikingtid   (Brøgger   1942:25-6).   Disse
"landnåmsmemene"  (det er kvimegraver også) har,  i følge  Brøgger.  iyddet all  motstand fra

tidligere beboere av veien med våpenmakt.

Steinar Sørenscn har diskutert fiimenc fi.a Sør-Østerdalen i lys av stedsnavnene fra området. Når
han  ser disse to kildekategoriene sammen. fimer han det sannsynlig at «.. gårdsbebyggelsen i

grove trckk hadde fått denne utfomning vi kj.enner ffa senere tider allerede i merovingertiden.»
(Sørensen  1979:83)

Figui..  2.2   Fuiui f i.a f iolke\iaiidi.iiigsticl, niei.o\iiiigei.iiLl  (u)  og \,`ikiiigtid  (b)  i  "Glåmdtileii''.  Fi.a Bi.øggei.  I 942..20-1.)
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2.3  Det undersøkte området
Den første undersøkelsen startet ca 25 meter fi.: fylkesvei 606 i den sørlige enden, og løp i ei s
mcter bred sj.akt ca 350 meter, til krysset mellom fv. 606 og Gamle Rødsvei (se figu 2.3). Etter
undersøkelsen  (og nedleggelsen av vam og kloakkrør) ble sj.åkta ftlt igjen. Undersøkelse numer
2 startet litt nordøst for sørlige ende av sj.akt 1, mellom denne og vcien. Sjakta var 6 meter bred
og ca.100 meter lang, og løp parallelt med, ca 10 mcter fra firlkcsvegen. Sjakt 2 ble gjenfylt før
sjakt 3 ble påbegynt. Denne sjakta dekket området mellom sjakt 2 og fyllmassen til fylkesvegen.
Sj.akt 4 ble gravet i sørenden, på vestsiden av sj.akt 2. mellom denne og sjakt 1. Dcmcd sto det
igjen et lite område mellom sjaktene  1, 2 og 4 som aldri ble undersøkt. Ti] slutt blc dct åpnet et
felt mellom sj.akt 1  og $1kesvegen i den nordlige enden av området (sjakt 5).

Deme fi.emgangsmåten var bl.a. forårsåket av tidspress. Dersom det hadde vært mulig å åpne hele
feltet samtidig er det samsynlig at vi ville fått ut mer infomasjon av matiialet.

FiguT. .~.3   De`feni  ulgi.tNniiigsfel(ene.  Ui,siiiii iL\]  kai.i pL°i!`igur 2.]
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2.4  Metode for undersøke]sen
Under registreringene i  1993 ble det observert trekull, skjørbrent stein og slaggbiter i åkeijorda
ved  R  189 og  190 (figu 2.1).  Dyrkningslaget ble derfor fiemet sjåktvis med gravemaskin, i
rekkefø|ge som beskrevet i avsnitt 2.3. Gravemaskinen hadde skuffe med rett skjær (uten tenner).
En til to personer fiilgte gravemaskinen og renset opp feltet etter hvert med krafse og spade.
Frirenshg av hver strmur skjedde i forbhdelse med dokumentasjonen. I sjakt 5 ble området først
søkt med metalldetektor. Matjordlaget var ca 40 cm tykt. Halvdelen av dette ble fiemet før neste
søk med detektor. Til slutt ble hele matjordlaget fiemet. Under matjorda var det ren, gul sand som
var svært lett å grave i. Tidligere nedgravninger, som stolper, kokegroper o.l. sto derfor klart
avtegnet mot den lyse undergrumen.  Struktuene ble dokumentert i plan før et utvalg ble snittet
med spade og graveskje. Disse ble siden dokumentert i profil, de fleste i målestokk 1 :20. Så godt
som alle stiukturene ble fotodokumentert i plan. Alle utgravde strukturer ble i tillegg fotogafert
iprofil.

I tiuegg til flateavdekkingen ble det utført en mridre undersøkelse i restene av en gravhaug (R191,
figur 2.1 ). Her ble det gravet en sjakt i kanten av haugen for uttak av prøvemateriale.

2.5  Utgravningens for]øp og resultater.
Under  arbeidet  med  den  lange  sjakta  (sjakt  1)  ble  det  klart  at  sporene  i  undergrumen  var
konsentrert i to områder. Disse samsvarte med de tidligere registreringene R  189 og 190, Søking
etter kokstein, trekull og slagg i åkeborda kan derfor ses som en god registreringsmetode for
denne typen mdersøkelser. Jeg har satt samnen plantegningene ffa de forskjellige utgravningene,
slik at de dekker områdene med de største konsentrasjonene med fimn (figur 2.4 og 2.8).

2.5.1   R 190
Det ble ftnnet en stor mengde stolpehull, kokegroper og ubestemmelige nedgravde struktuer i
området. Det lyktes oss ikke å knytte mer em noen ff av stolpehullene til bygninger. Dette kan
komme av at det er flere faser over hverandre. og at det av den grunn ikke er mulig å se noe
regehessig system.

Stolpehuuene lengst sør i område 1  ser ut til å danne par, Det kan altså være restene etter et hus
vi har her. Det antatte stolpehullet S  19 ble datert til  1030-1225 e.Kr. (T-11893, 905±75 BP).
Denne dateringen er litt sein til å være et stolpebygd hus. Vedartsbestemmelsen viste at det var
flere vedarter blant det trekullet som ble tatt ut. Det er derfor usikkert om det dreier seg om et
stolpehull.  Prøven  er  såldet  ut  av  massen  i  strukturen,  som  var  kullblandet  uten  noen  klar
kullhorisont. Det er mulig at det er kommet im forstyrrelser fra den omkringliggende massen.
Prøven  ble tatt  ut  i  desember  1994  da det  var tele i bakken.  Store  stykker  "brakk  løs"  ffa

profilene, og det var derfor ikke mulig å være så nøyaktig som Ønskelig ved prøveuttakene. Jeg
vfl komne tilbåke til vurderinger av dateringsresultatene senere. Ca 20 meter sør for dette "huset"
lå en enslig, stor kokegrop. Deme ble datert til 440-560 e.Kr. (T-12804,1555±40 BP) og kan
stamme fia en gruppes opphold i området før bosetningen ble etablert på Nesvangen.  Jeg kommer
tilbake tfl vurderinger av ]4Cdate
noen biter brente bein, 1itt kokst
omrotet masse, trolig forårsaket
pflspissen stammer fi.a en grav. D
jemalder (Farbregd  1972:22 og

gene siden. Noen få meter syd for denne gropa ble det funnet
in og en pilspiss (figu 2.6A). Funnene ble gjort i en grøft med

grøfting forjordbruket. Det er derfor ikke mulig å fastslå om
er av en type med butt odd som er vanlig gjennom hele yngre

lansje 4, nr 35).
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Dct er også cn større konsentrasjon av kokcgroper lenger nord i samme fcltct. S  18, som ligger
litt adskilt fi.a de andre, fikk også en svært sen datering til kokegrop å være. Slikc gropcr har i de
fleste  tilfeller vist  seg  å  være  i  bruk  fra  sen  bronsealder til  bcgynnclsen  av  merovingertiden.
Resultatet  1295-1395 e.Kr. gir derfor grunn til skepsis (T-l 1892, 645±55 BP). Jeg vil komme
tilbake til dcnnc dateringen også.

Figur    3.4       R    190.   bosettiiigsonii.åde.   Tegiiiiigeii   er   utai.beidet   av   for`faiiei.eii    i)å   bakgi.uiin   av   de   fiire
utgi.a`,'iiiTigsi.cippoi.tefie. Siruktui.eiie afises å vcei.e ilktig iiiiitegiiei iiitieTi`foi.  hvet.t eTikeli .feli,  nieii  dci ei. niulig (Lt .felleiie

ei.  iioe J`oi.sk.it}`iei  i .foi.holcl  iil  li\iei.aiidi.e.
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I felt 2 og 3 ble det også observert en stor mengde nedgravninger som antas å være stolpehull.
Nedgravningen K 51 hadde fom som et stolpehull. Det ble fimnet en slaggblokk på 5,2 kg i
nedgravningen. Slagget ligger trotig ikke på stedet jemet ble utvunnet. Min tolkning er at blokken
er bnm som skoning i et stolpehull. Det har altså foregått jemutviming i nærheten av bosettingen
på Nesvengen. K 51 1igger i utkanten av et av tre områder med rødfarget sand og kullholdig jord
`som ble toket som brannlag (stiplet linje på figur 2.4). Dersom disse har sammenheng med
stolpehullene  kan de representere gulvlag i hus.  Det har så langt ikke vært mulig å relatere
stolpehullene til bygninger. De fire forskjellige feltledeme kan også ha definert stolpehull og
kokegroper noe ulikt. Det er masse skjørbrent steh spredt i hele området. Et stolpehull kan derfor
lett se ut som en kokegrop på overflaten. Den gule sanden mder åkeijorda g].ør det lett å skille
ut  alle nedgravninger. Man kan derfor være relativt sikker på at de nedgravningene som ble
erkjent  under  de  ulike  utgravningene  er reelle.  Problemet kan  altså  være  å  skille de  ulike
kategoriene.

Skjørbrcf)l stciii, joTd og trckull

Urorl undcTgrunn

Gul sand. næ otTUDtct

Kullholdig lchjord

Gulvl ag. trckullholdig

Figur 2.5  R 190. Grophus K 42/K81. Stiplede linjer viser hvor veggene trolig gikk. Tegning.. Paul Johan Undheim,
rentegnet av Jostein Bergstøl

Grophus
Det  mest  oppsiktsvekkende  fimnet  fia  R  190  var  et  grophus  med  spor  etter  forskjellige
håndtverksaktiviteter. Huset lå i kanten av utgravningsfelt 3. Denne sjakta ble derfor utvidet
østover mot Slkesvegen for å fi med hele konstruksjonen. Under opprenskningen av flaten så
huset ut som en stor kokegrop
nesten ned tfl bunnivået (figur 2.5

Det var store mengder skjørbrent stein, helt ffa åkeijorda og
Andelen koksteh i deme massen varierte mellom 40 og 60%.

Dette er troHg masser som er Slt hed i forsenkningen etter at huset var rast sammen. I bunnlaget
ble det fimnet to spinnehjul, et halvferdig (ødelagt) vevlodd, tre fiagmenter av bryner, en stor
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Figur  ._.6    R  190.  A..  Pilspiss .fuiiiiei  .søi.  i fieltet.  Målestiikk   1 : I

Gjeiigitt  i ca  1 /3  siøi.i.else.  Tegiiii.g:  Mai.it  Haii.sen
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konsentrasj.on smieslagg og en mnd stein med flat topp. Steinen lå i tilknytning til ildstedet og
smieslagget. En mulig tolkning er at steinen har fiingert som ambolt i smia.

Selve grophusct har målt ca 3x3 meter og har hatt flat bum. Gu]vnivået lå 1,5 meter under dagens
markoverflate (åkeq.ord).  Gulvlaget mangler i det sørøstlige hjømet. Dette ble tolket som en

jordfåst benk. Deler av trestokker lå vannrett i vegglinjen. Deftc viser at bygningen trolig har vært
laftet. Ildstedet lå i det sørøstre hjømct og var avgrenset av kantstilte heller på trc sider. Deler av
veggen var bevart bak steinhellen på sørsiden av ildstedet. Det foreligger tre  '4C dateringer fi.a
tufta.  Det  overliggende  koksteinslaget  ga  rcsutatet  895-1150  c.Kr.  (T-12138.1045±45  BP),
ildstedet ble datert til  1015-1165 (T-12137, 955±60 BP), mens et stolpehull   ga resultatet  1015-
1160 (Tua-1294, 965±55 BP). I og med dcn uheldige oppdelingcn av feltarbeidet ble grophuset

gravet under to feltledere. Det som er datert som stolpehull ffa den første feltlederens rapport er
trolig ildstedet, som ikke ble erkjent før man hadde gravet til bunns i strukturen. Huset har altså
trolig vært i bruk på  1 OOO-tallet. Gropa ser ut til å ha vært gjenfylt scnest  1150. Et lag med gul
sand lå mellom gulvlaget og kokstehen. Dette er trotig masse som har rast inn fra kanten. Det ser
derfor ut til at tufta har ligget åpen en tid før gropa ble gjenfi/1t med kokstein. De relativt store
mengdene med kokstein som var spredt i åkeriorden kan for en stor del ha kommct fra grophuset.
Det var i området rundt dette at tettheten var størst.

Figur 2.7   R 190.  Foto a`! gi.oi)husei m det sieiiisatte ildsledet t)g kiik.sleiiislaget i)`!ei..  Fol{):  Paul J{)huti  Uiidheini
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2.5.2   R 189
0mrådet R 189 hadde en helt annen karakter em hva som var tilfellet for R  190. Også her besto
undergrunnen av gul sand som var lett å grave i. Strukturene sto klart fi.em som mørke felt mot
den lysere elvesanden. Under utgravningen av felt 1 i  1994 ble det observert noen mørke felt som
man da  ikke klarte å fimksjonsbestemme.  Ved utgravningen av felt 5  i  1996 viste det seg at
struktuene fomet fire ringer (figur 2.8). Dette er trolig fotgrøfter etter fiemede gravhauger. De
tidugere nemte gravfimnene fra Kilde ble fimnet sør for huscne på gården. Om funnene kommer
fra disse haugene har det ikke vært mulig å avgi.øre utfra innberetningene.

Det ble gravet profiler gjennom fotgrøftene der de møttes for å bestemme hvilke hauger som var
anlagt først. Av de tre grøftene som henger sammen ble det klart at den nordligste var eldst, med
den midterste. og siden den sørligste i rekkefølge. Et lag med kullblandet sand i fotgrøfta fra A
22 ble datert. Resultatet ble overraskende tidlig; 625-675 e.Kr. (T-12720.1390±60 BP). Over
dette laget lå det et lag med skjørbrent stein og sand. Datering av fotgrøfter er ikke uproblematisk.
Det  er  ikke  mulig å  vite  sikkert hvor trekullet kommer fra.  Det kan  være fra tidligere eller
samtidige aktiviteter. som f.eks likbålet, eller det kan være materialc som cr dcponert i fotgrøfta
på et senerc tidspunkt.

Kokegropa A 12 som ligger like inntil den nordligstc gravhaugen ble datert til 685-890 e.Kr. (T-
12721,1235±80 BP). Også ildstedet A 38, som ligger sør i feltet ble datert. Dette ble anlagt en

gang mellom 600 og 660 e.Kr. (T-12719.1435±55 BP). Det kan altså se ut som om det har vært
omfattende aktivitet i området i merovingertiden. Etter feltarbeidet i  1994 ble det sendt im to
dateringer fi.a R  189. Kokegropa S 204 viste seg å være mye senere enn A  12. Den ble datert til
1520-1650 e.Kr. (T-11894, 305±40 BP). Den omrotede, trekullholdige massen N2. som viste seg
å tilhøre den ene fotgrøfta, fikk dateringen  1260-1300 e.Kr. (Tua-l 164, 730±60). Det ser altså
ut til å være aktivitet også i deme delen av området j middlalderen. Jcg vil komme tilbake med
en mer utførlig diskusjon av dateringene senere.

Åkeijorden i felt 5 ble søkt med mctalldetektor i to omgangcr. Først ble hele området søkt på
overflaten, før halve matjordlaget ble fiemet og et nytt søk ble gjort. Det ble fimnet syv mynter
nord i feltet (nord for tegningen på figur 2.8). Kryssene på figur 2.8 viser fimnstedet for pilespiss
og bronsenål (figu 2.9). Jeg har ikke fimnet noen parallell til deme "nåla" i litteraturen. Heller
ikke fågmi|g.øet her ved Universitetets Oldsaksamling har noen kunnet identifisere typen.  Jeg vil
derfor ikke helt utelate muligheten for at gjenstanden kan være fra nyere tid. Pilespissen har bredt
blad og har trolig brukket ved tangeavsatsen. Det ser ut til å være en bruddflate i enden. Farbregd
skriver  at  spisser med tangeavsats ikke er eldre enn ca 750 e.Kr.  (Farbregd  1972:22).  Denne
spissen hører altså til i siste del av yngre jemalder, men kan ikke bestemmes næmere enn dette.
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X,
Løsfimn bmsa`ål

F_iguf. 2.P over.,siki ovei. deler. av feltet\(R l 89. TegiiiNgei. av Kai.l Kallhovd og Kailu.ine sieiie. Reniegnet av Jostein
Bergs,øl                                                                 ,1
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Figui. 2.9  R  189 Pilespiss og ''iiål" .funiiet med meialldetektor i åkei.joi.d. Tegiiiiig..  M{ii.it Haiiseii.  Målesiokk..  I : 1

2.5.3  R l91    Restavgravhaug
1  skråningen overjordet,1ike ved den gamle Rødsveien (Gammelgrønj.a) 1igger restene etter en

gravhaug.  Det som i dag står igjen av haugen er en hesteskofomet voll som har utgjort den
nordligste delen av haugen. Den opprinnelige diameteren har vært på omlag  15 meter. Haugen
har trotig vært relativt høy. Den delcn som står igjen har en høyde på 1 meter. og det er giunn til
å tro at haugen i alle fall har vært 2-3 meter høy.  Haugen ligger i en skråning, like nord for, og
høyere enn, det gamle veifaret. Den må derfor ha ftemstått som et imponerende gravminne for de
som gikk på vegen nedenfor.

Undersøkelsen hadde til fomål å verifiscre at det fåktisk var en gravhag, og samtidig prøve å fime
daterbart  materiale fra en  god  kontckst.  Det  er ingen tvil om at det  faktisk dreier seg om et

gravminne, men det var ikke noe igjen av selve graven. Mellom den påfylte massen og gammel
markoverflate  ble  det  påvist  et  tynt  kulturlag.  Dette  laget  har trolig  ingenting  å  gjøre  med

gravleggingen, og er spor etter tidligere aktivitet på stcdet. Trekull fra dette laget ble datert til
560-645  e.Kr.  (T-12]  17,1470±45  BP).
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2.6  Dateringer

T-nummer      Strukturnr.                 Vedart             A]der BP         Ka]ibrert a]der
Tua-1164         N2 F19
T-11892              S18 F6b
T-11893               S19F12d

T-11894             S204 F20
T-12117               R  19l

T-12137           -K81  Kpll
T-12138              K42/811ag 2
Tual294           K81  Kp  l4
T-12719              A38
T-12720            A 22, b
T-12721               A12, a
T-12804             S 39
Tua-1675          S  I
Tua-1676         K 76

Fuu                    730 ± 60            1260-1300 e.Kr
Fum                     645 ± 55             1295-1395  e.Kr
Div. arter           905  ± 75             1030-1225  e.Kr
Div. arter           305 ± 40             1520-1650 e.Kr
Furu                    1470 ± 45          560-645 e,Kr
Bjørk                    955  ±60              1015-1165  e.Kr
Bjørk/fim          1045 ± 95          895-1150 e.Kr
Bjørk/fim         965  ± 55             1015-1160 e.Kr
Furu                     1435 ± 55          600-660 e.Kr
Furu                     1390 ± 60          625-675 e.Kr
Furu                     1235 ± 80          685-890 e.Kr
Furu                    1555 ± 40         440-560 e.Kr
Gran                     1205  ± 65          725-895 e.Kr
Furu                       1115  ±60           885-1005  e.Kr

Som  vi  kan  se  faller dateringene i to  grupper;  den tidligste -i merovingertid og den  senere i
middelalder.  Den  store  mengden  kokstein  som  er deponert  i  grophuset  og  i  fotgrøftene til
gravhaugene, viser at det har vært stor aktivitet her i middelalderen. Lag 2 i grophuset har fått
dateringen 895-1150 (T-12138). De underliggende lagene har to dateringer innenfor tidsrommet
1015-1160  (T-12137,  Tua-1294).  Dette indikerer at  innf}/11ingen av masser har skjedd i  siste
delen   av   dateringsintervallet,   trolig   på   l loo-tallet.   Det   daterte   materialet   fra   ildstedet
representerer trolig siste bruk av huset. Når huset ble tatt i bruk kan vi derfor ikke fastslå med
sikkerhet.

Også når det gjelder fotgrøftene har det vært en sekundær innfi/lling. Dateringen av N2 (1260-
1300,  Tua-1164) antyder igjen at det har væt omfattende aktivitet på stedet i middelalderen.
Trekullaget  i A 22 (fotgrøft) 1å under et massivt koksteinslag, trolig fra samme tiden som det
daterte materialet fra N2. Det underliggende laget ble datert til 625-675 e.Kr. (T-12720). Laget
er ca 30 cm tykt og består av brun sand med spredte, store trekullbiter. En brann ville f.eks. ikke
kunne danne et slilst lag. Det må være masser som er fiJlt inn i fotgrøfta før det middelalderske
koksteinslaget. Når det gjelder kokegropene S  18 og S 204, faller disse dateringene senere enn
slike groper nomalt gjør. Slike groper er vanlige i bnik fra bronsealder til overgangen mellom
eldre   og   yngre  jemalder  (Namo   1996:82).   Det   må  derfor   stilles   spørsmål   ved   disse
konstruksjonene. Er de kokegroper i den forstand vi kjenner dem ffa eldre jemalder? Har steinen
hatt en annen funksjon her, kanskje som bryggerstein for oppvaming av støiTe mengder veske?

Hvor langt tilbake kan vi så følge gårdsbosetningen ved åmøtet? Den tidligste dateringen er fra

::aa::kå:::n::s;ok:ovf,eg:::p.fi::|:::Ii:::n:tv:fi:k;:::gft#:is:t'sd::a:::::::,ms:`ig::::tne,sd:rv:åsea:
gårdsbosetningenbleetablerttid|igpå600-tallet.Detidligstedateringmeavbygningsdelerhm
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vi ikke før i vikingtiden. Når vi allikevel har datert en fotgrøft fi.a en gravhaug, et ildsted og en
kokegrop  til  600-tallet tror jeg det  er rimelig å  slutte  seg til  Steinar  Sørensens teori  om  at
gårdsbebyggelsen ble etablert i området i løpet av merovingertiden (Sørensen 1979: 83).

De tidligere innleverte gravfunnene, sammen med grophuset og det stolpebygde huset helt sør i
feltet viser at gården var vel etablert i sen vikingtid. Dette støttes. som vi senere skal se, av en økt
aktivitet i den nære utmarka fia den samme perioden.
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.3   Seterbruk

3.1        Bakgrunn
Seterbmket som driftsfom kan følges tilbake tfl middelalderen i de skriftlige kildene. Det har vært
ffemsatt forskjellige teorier på hvordan deme driftsfomen oppsto. Har det vært pemanente
gårder som siden ble lagt under de støiTe gårdene i dalene, eller har dalenes gårder begynt å bruke
utmarka  som en utvidelse av gårdens innmark? Bjøm Hougens  "Fra seter til gård",  og Lars
Reintons "Seterbrukets historie i Norge" har vært sentrale i denne diskusjonen (Hougen  1947;
Reinton  1961 ). Hougen mener at setringen springer ut fra et behov om å øke produksjonen på
gården. "Som det hele for tiden tegner seg er vi mest tilbøyelige til å sette jemaldersbosetningen
i dalene som den bakre grense for fiellseterbrukets kontinuerlige historie" (Hougen 1947:260).
Bak denne fomuleringen ligger tanken om at setrene er marginale ressurser som tas i bmk når
det blir press på ressursene i dalen. Fra historisk tid kjemer vi til at det var "vanlig å holde en
bøling  så stor at de  så vidt kune livberge den vinteren gjenhom for til gjengjeld å få drevet
sommerproduksjonen av ost og smør lengst mulig opp"  (Hougen  1947:261 ).  Setrene er bare en
måte å øke gårdens mulige produksjon på.

Fig. 3.1  Bilde fra Stavlia  Foto: Josteiii''i,Bergstøl
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Reinton derimot ser seterbruket som en relikt; som en fomi for stivnet nomadisme, med røtter i
den indoetmopeiske kultursprednrigen. Han ser det som lite sannsynlig at « seterbruket har spreidd
seg over heile det indogemanske området, eit veldig område, beiTe ved kulturimpuls» (Reinton
1961 :66-67). Reintons diffiisjonistiske argumentasjon, som begrumes med at et fenomen ikke kan
oppstå til forskjellige tider på forskjellige steder, vil jeg ikke gå videre inn på her.

Når det gjelder spørsmålet om setrene, slik vi kjenner dem ffa de siste århundrene, engang kan ha
vært fasbodde gårder, er det forhold som taler både for og mot denne hypotesen. Det vanligste
argumentet er at vi finner gravhauger på setre, ofte høyt til fjells. I noen av disse gravene er det
fimnet jordbruksredskaper,  som ljå og sigd (Hougen 1947:263-268). Representerer disse haugene
mennesker som bare hadde sesongbohg på fieuet? Skjølsvold mener at det er en så nær forbindelse
mellom de levendes og dødes verden i forhistorisk tid, at det derfor ikke er "videre sannsynlig at
mennesker med forankring i bondekultuen ville begrave sine døde langt borte ffa gård og grunn. "
(Skjølsvold 1980: 150)  Han mener selv at gravene i fiellstrøkene representerer folk med nordisk
etnisk tilhørighet med fangst som hovederverv (Skjølsvold 1980: 156).

Det er allikevel tenkelig at noen av gravene, særlig de som harjordbruksredskaper i inventaret,
representerer folk  som drev jordbmk på  stedet.  Om dette  var setre til gårder i dalen,  eller
selvstendige gårder er et vanskelig spørsmål. Det kjente Griningsdalsfimnet, hvor det bl.a. er en
sigd, er ikke fimnet på en nåværende seter (Fossum 1995:76). Andre av fimnene med sigd og ljå
ligger på setre, som Dårstul og Haglebuvatn (se tabeller hos Hougen 1947:265 og Skjølsvold
1980:145).  Noen  av  fiellgravene  kan  også  tenkes  å  representere  mennesker  som  bodde  i
grenselandet   for   bondesamfimnet,   med   gårdsdrift   som   binæring   ved   siden   av   jakt,
fremstilling/bearbeiding av jem eller amet (Martens 1995; Weber 1987).

Den største fmnkategorien i disse fjellgravene er pilspisser. Det er en langt høyere ffekvens av
prosjektiler i 5ellområdene em i lavlandet. Dette, sammen med det fåldm at mange av gravene
ikke ligger i nærheten av noen kjent seter, tarjeg som et tegn på at fangst var hovednæringen til
menneskene som er begravet i fiellet Off. Skjølsvold 1980: 145). Jeg vil komme tilbake til disse

gravene i diskusjonen rundt gravhaugene vi har gravd ut ved Renaelva.

Dette  var utgangspunktet for undersøkelsen på Stavlisetia på Rødsmoen. For første gang på
mange år fikk vi muligheten til å gjøre undersøkelser på ei seter på Østlandet. Den tidligere
refererte diskusjonen rundt setring kontra fangst har konsentrert seg om høyereliggende setre,
som regel 600 mo.h. eller mer. Stavlia ligger på drøye 300 m.o.h., og står derfor litt på siden av
denne diskusjonen. Vi er her trygt innenfor modningsgrensen for kom, slik at muligheten for fast
bosetning med jordbruk som hovednæring på stedet er ftllt tilstede.

3.2        Stavlia
Gårdene Kilde, Kåsa, Melhagen og Sønsthagen hadde setre i Stavlia. Setervollen var delt i to av
et  steingjerde. I  dag er det bare den nordre delen som er dyrket, mens den søndre delen er
gjengrodd med gran og bjørk. Etter at seterhusene gikk med i en stor skogbrann i  1888 ble bare
noen av bygnjngene gjenoppbygd. Midt på den nordre setervollen står det i dag igjen fimdamenter
etter ei låvebru. Ellers er det rester etter grunmuren til 3 bygninger. Det står ett fløs helt øverst
på vouen og mridre bygnriger Qiytter) av relativt ny dato. Hyttene har inntil nylig vært bmlst som
ffitidsboliger.
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Fig.  3.2 Kaii over seii.a på Stavlia
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Bakgrunnen for udersøkelscn på seteivollcn var å forsøke å finnc ut når setra ble tatt opp, og om
dct tidtigere haddc vært en hclårsdrcvct gård på stedct. Et annct aspekt som blc forsøkt bclyst var
om det var mulig å finne ut om mcnneskene som drevjemutviming i trakten, boddc på Stavlia.
Det cr rclativt mange j.emfrcmstimngsanlcgg i gangavstand fra sctra. Utgravninger av flere slikc
an]cgg som har vært drevet ovcr lang tid, har vist at dct ikkc fins bostcdcr i umiddclbar tilknytning
til fi.einstillingsplasscn (Namo  1997). Vi så dcrfor spcsiclt ctter slagg og gjcnstandcr som kunnc
tcnkcs å hørc til jcmfrcmstillingcn.

3.3        Gravemetode
Undcrsøkclscn foregikk mcd maskincll flatcavdckking. Vi valgtc å legge tre lange sjaktcr ovenfra
og ncdovcr til stcingjcrdct (sjakt  1 -3 på fig.3.5).  Dissc blc utvidct i områdcr hvor dct vistc scg å
værc myc spor cttcr mcmcskclig aktivitct. Dcrcttcr blc dct lagt mindrc sjaktcr ut mot kantcne av
sctcrvollcn (sjakt 4, 6 og 7).

Ettcr at det tynnc matjordlagct i sjaktcnc var ficmct mcd gravemaskinen, blc de mest intcressante
strukturene finrcnset mcd krafse og gravcskjc. Et utvalg blc tcgnct og fotodokumentert.

3.4        Resultater
Undersøkclsen  ga  svar på  nocn  av  spørsmålcnc vi  haddc  stilt  på  forhånd,  mcns andre  forble
ubcsvartc.  Mctoden mcd maskincll flatcavdckking cr først og frcmst utviklct for å finnc restcr
cttcr stolpcbygde hus. Det opprinncligc grcvehullct og dcn ncderstc dclen av stolpen vil kunne
scs som mørkc flckkcr i undcrgrunncn når matjorda blir ficmct. Dct var ikkc mulig å påvjse rcster
cttcr stolpcbygdc hus på Stavlia. Dcttc bctyr åt dc cldstc bygningcnc trolig har vært laftct, mcd
den  nederstc  stokkcn  liggcndc  dircktc  på  bakkcn.  Dct  var  dcrfor  ikkc  mulig  å  påvisc  sikrc
bygningsspor.  I  sj.akt 6  fant vi ct størrc flak mcd kull og brcnt sand (fig.  3.3).  På grunn av at
kullflakct  var brutt av et gjcrdc fikk vi ikkc avdckkct hclc områdct. Størrclscn på den avdektc
dclcn av kullkonscntrasj.oncn var 6,5x3,5 m. Vi tolkct dct som rcstcr cttcr et hus som har brent.
En '4C analyse av trekull fra branntomta ga datcringen 975-1030 c.Kr. (T-12656,1030±60 BP).

To andrc strukturer som ffemkom undcr flateavdekkingcn blc også datcrt. S 48, tolket som et
ildstcd,  ble  datert  til  715-955  c.Kr.  (Fig.  3.4,  T-12658,1210±75  BP)  Ildstedct  kunne  ikkc
relateres  til noen hustuft.  En ligncnde struktur (S  9) ble datert til  1165-1280 e.Kr.  (T-12657,
830±75 BP). Alt datert materiale var trckull fi.a fiiru.

Fig.  3,3   Pi.ofiil  gjeiiiiom  S  13..,  bi.iiiiiiLonii.  Ski.å  ski.a\:ei.ing aiigii. kul[blaiidei saiid.  Loddi.etie sii.ekei. aTigii. ui.øi.t

uiidei.gi.ui\Ti.  TegiiiTig..  Maj keii  Safidlieii,  i.eiilegiiiiig:  `Josleiii  Bei.gsløl.
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Det ble lett ettcr gravhaugcr på setervollcn og omkring, mcn dct var ikke mulig å påvise slike.
Fum av gravhaugerer kunne ha antydet at Stavlia cn gang haddc vært en fast bebodd gård. Dct
var ellers oppsiktsvekkende Hte "skrot" i matj.orda. ncsten ikke spiker, glassbitcr eller fajanse, som
det cllcrs plcier å værc myc av undcr flatcavdckkingcr.

\\\      Rød,brentsand

Sand, blandct med kullstøv

Trekull

T-=T-=::=----
Stein

Urørt undergrunn

Fig.  3.4 Plaii-og pi.ofillegiiiiig av ild.sted S 48. Tegiiiiig:  Calln.iiie Baglo,  i.eiilegiiet av Jo.sleiii  Bei.gstøl

En  av målsetningene for undersøkclscn var å fimc ut når sctra var tatt opp. Dcttc spørsmålet
klarte vi ikke å bcsvarc, mcn dct cr så mangc mcnncskclagdc spor fra sluttcn av vikingtidcn og
begynnelsen av middelaldcrcn atj.cg mencr at man mcd rclativt stor styrke kan hevde at Stavlia
var tatt i bruk på dcnne tiden. Om dct var som sctcr ellcr som cn vanlig gård var det ikke mulig
å avgjøre.

Helge  Høcg  har  utført  pollcn

!u#
næmestc pollensøylcn blc tatt ut
1996: 19fi). Høcg konkludercr m

dcrsøkclscr  på  flere  lokaliteter  på  Rødsmoprosjektet.  Den
Pcrsmyra, ca 500 mcter fra nedrc kant av setervollen (Høeg

at det cr tatt ut torv fra myra, noc som ødelegger muligheten
foråbrukcrcsultatctiforbindclscrcdopptakctavsctra.Scdimcntcncfraomkring2000tillooo
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BP er borte. Smalkjempe (Plantago Lanceolata), .som vanligvis ses som en indikasjon på beiting
av husdyr i nærheten, er tilstede fra 1000 BP til den øverste prøven. Dette kan brukes som en
indikasjon  på  at  setra  var  i  bruk (som  seter)  fra tidlig i middelalderen.  Det  er relativt mye
kompollen i sedimentene fra de siste 300 årene.

Sett i forhold til gårdsbosetningen på Kilde ga resultatene fra Stavlia et forventet reultat. De
tidhgste dateringene ffa Kilde ligger på 5-600-tallet (se kap. 2). Hougen argumenterte for at setra
ble tatt opp når produksjonen på gårdene næmet seg et maksimum. Det er ikke urimelig å tenke
seg at dette kan ha skjedd 2-300 år etter at gården var ryddet.

Det er flere store jemffemstillingsanlegg i kort avstand til setra og vi hadde derfor en målsetting
om å finne gjenstander som kunne knytte bosetningen på Stavlia til driften av jemvinna i sen
vikingtid  og  middelalder.  Dette  spørsmålet  forblir ubesvart.  Det  har,  som  vi  har  sett,  vært
bygnriger der i det tidsrommet jemfremstillingen pågikk. Det store produksjonsvolumet av jem
på Rødsmoen må ha krevet flere personers arbeide, slik at det bør finnes rester av deres hus.
Namos undersøkelser av jemffemstillingsplassene har vist at det ikke var noen huskonstmksjon
tilknyttet anlegget Ovamo 1997).

Nå var det ikke bare gården Kilde som i nyere tid hadde seter i Stavlia. De andre gårdene, Kåsa,
Sønsthagen og Melhagen ble ikke berørt av Forsvarets utbygging og har av den grunn ikke vært
gjenstand for undersøkelser. Namegransker Margit Harsson mener, utffa stedsnavnene, at Kj elde
(Kilde) hører med til de tidligst opptatte gårdene. Hagegården, som senere er delt i Sønsthagen,
Memagen, Ottershagen og Østhagen, er trolig tatt opp i vikingtiden. Kåsa er et enda yngre navn,
som dolig viser til rydning i middelalderen (Harsson 1996:9-12).
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Fig. 3.5 0vei.sikt o\!ei. sjakteiie på seteniol|en i)å Siavlia. Nun.i.eiie aiigii. de |oi.skjellige sti.uktui.eiie soni  ble avdekket.
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KaD. 4 Tiæremiler

4.1        Bakgrunn
Tjæremiler er en kategori kulturmimer som er blitt viet lite oppmerksomhet i den arkeologiske
forsknrigen. Det er undersøkt få miler arkeologisk, og vi har foreløpig relativt liten kunnskap om
forhistorisk tjæreutvinnrig i Norge. Undersøkelsene på Rødsmoen har vist at et flertall av milene
er g).enbn]ld mange ganger. Flere av dem er anlagt allerede i vikingtiden eller i tidlig middelalder.

Ved Rødsmoprosjektet er det gravet ut 5 miler, noe som trolig minst dobler antallet arkeologisk
undersøkte miler i landet. Resultatene ffa disse utgravingene er derfor viktige for det videre
arbeidet med t). æremiler i Norge.

Det er to hovedprinsipper for tjærefiemstilling. I den eldste typen kommer vamen ffa veden i
mila.  I de senere typene ligger fimispiken i en beholder som blir vamet opp med en ekstem
vamekilde  (Larsen  1990:172).  I  arkeologisk  sammenheng  er det  den  første typen  som  er
interessant.

Det er tre hovedtyper av jordgravde miler til tiærebrenning. Den vanligste er tjærehjell, en rund
miletype med avrenningsgrøft i falhetningen. Inger Marie Egenberg skiller mellom et tjærehjell
og  en  tjærcmile.  Mila er  etter hennes  definisjon jordgravd,  mens hjellet  er bygget ut  over
bakkeskråningen med en stokkqplatting (figur 4.1). I arkeologisk sammenheng er det ikke så
enkelt å skille hjell ffa miler, fordi alle ligger i hellende terreng, med tapperenne i fallremingen
(Egenberg 1993: 10-11). Stokkekonstruksjonen vil i de fleste tilfeller være råtnet bort, slik at det
bare er de jordgravde delene som er synlige. På overflaten vil de to typene se relativt like ut.
Forskjellen  kan være at åpningen på hjellene kan være bredere i fallretiingen. Et. ti.ærehjell vfl
ligge i en skråning eller helt ytterst på en terrassekant, slik at det dannes et overheng hvor man
tapper tjæren under hjellet (Fossum 1992:8). Det samme vil ofte være tilfellet for de jordgravde
milene. Man er også her avhentig av en skråning for å få tappet ut det ferdige produktet. Jeg
finner det derfor vanskelig å skille disse to typene i det utgravde materialet ffa Rødsmoen. I det
følgende `ril begrqpet "hjeu" bh bn]lst om runde miler i bakkeskråning, mens "mile" blir bnilst som
en samlebetegnelse på alle typene.

Den neste typen kanes tjæregrøft euer tjæredal og er en grøft på inntil 20 meters lengde som ligger
i skrånende terreng. Den tredje typen kalles mymiler og er bygget over en stokkeplatting i myr
(Farbregd  1989).  Vi har fimnet og gravet ut miler av de to første typene på Rødsmoen.  "
sammen ble det fimnet 17 tjamemiler. Fem av disse er tjæregrøfter, to har en spesiell V-fomL mens

Skavem, gravemaskinfører for prosjektet og medlem av
under grøfting av myrer er fimnet stokkeplattinger som ti.olig
striktet (Skavern, pers. medd.  1996). Vi har derfor trolig alle#::-:

de resterende 10 er tjærehjell.
historielaget i Amot, opplyser
stamner ffa myrnriler også i dette
miletypene representert i kommuhen.
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Figur 4.1                   Tjæi.ebi.eiuiiiig i gi.øf it, hjell ogjoi.dgi.avet mile. Illusirasjon..  Fossum l 992:9

Førj.eg begynner på en gjemoingang av de utgravde objektene er det behov for å se på måten jeg
har gått ffem for å regne ut volumet av milene og mengden tjære som kan være produsert i hver
enkelt mile. Det er første gang det er gravd ut og registrert så mange miler innenfor et avgrenset
område, og slike utregninger kan derfor gi viktig infomasjon når det gjelder produksjonsvolum
og økonomisk utbytte av utmarksressuser.

4.2        Volumberegninger

4.2.1     Tjærehjell
Volumet av milene må nødvendigvis bli et anslag. Vi vet ikke sikkert hvor høyt over bakkenivå
milene er bygget. Stablingen kan variere fia breming til breming i den samme mila. Idealfomen
på ei mile er ifølge teknisk konservator lnger Marie Egenberg et kuleffagment som har det laveste
punktet i mila som midtpunktet i kula. Tenker man seg en kule hvor 2/3 er nedgravd i sanden vil
den tredjedelen som stikker opp ha samme fom som ei tj.æremile. Det laveste punktet i mila vil
ligge på samme stedet som senteret i den nedgravde kula. Volumet av mila vil derfor kume regnes
ut som en kulesektor. Deme har fomelen 2/j7H' /!. (figu 4.2) Deme fomen på mila angjr en
idealfom for stabling. Spikens fomi og grundigheten i stabtingen avgjør om mila fåktisk får denne
fomen.  En mindre vellykket stabling kan gi en mye lavere mile. Volumet som regnes ut etter
fomelen anserjeg derfor å være et maksimumstall. En mindre vellykket stabling kan gi en høyde
over bakken som er omtrent halvdelen av idealhøyden. For ikke å presse materialet for mye i
analysene, anserj.eg det derfor som riktig å trekke ffa 1/3 ffa idealvolumet.

4.2.2    Tjæregrøfter
De skrifthge euer muntlige opplysningene om brenning i tjæregrøfter eller graver er ikke like gode
som for tjærehjell. Bergningen av volumet må derfor bli et anslag. På bakgrum av de utgravde
tjæregrøftene R 341 og R 15b antarjeg at tvensnittet av en ferdigstablet mile har vært elliptisk.
Som i kuugropene regnerjeg med at milen har vært bygget like hø)ri over bakken, som under. For
å regne ut volumet av grøften fimer man først arealet av tverrsnittet. Arealet av en ellipse har
fomelen  øøb,  hvor cz  er den  store  halvåkse,  og  b  er den  lille halvakse.  (figu 4.2)  Dette
flateinnholdet  multipliseres  så  med  lengden  av  mila.  Feilmarginene  kan  her  bli  store  fordi
tvemnålet i tjæregrøftene kan variere fra øverst til nederst. Det vil da bli regnet et gjennomsnitt
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av euipsens flateinnhold. Jeg finner det også her nødvendig å redusere volumet med !/3 for å ligge
imenfor en rimelig sikkerhetsmargin.

Figur 4.2  A: Voluniei av en niile av hjelltypeii bei.egiies soni en kulesekior, og harftrmelen..

8..  Volumet av en ijæregrøfit bei.egites eitei. Jbrriielei.:  7[abl

2,3m}  h.

4.3        Tjæremengde
1 litteraturen omkring tjæreutvinning er det store variasjoner når det gjelder mengden tjære som
kan utvimes av mila. Det høyeste tallet antyder ei tøme pr. favn ved. Dette tilsvarer ca.  1 15 liter
på   1,0  x  1,0  x  O,6m  (Farbregd  1989:12).    Deme  utregningen  gir  omkring  1911iter på  en
kubikkmeter ved, noe som ligger langt over alle andre anslag. (Dct kan dreie seg om en trykkfeil
her. Vanligvis regnes en fam som 1,0 x 4,0 x 0,6 m. Farbregds eksempel vil da gi 481iter pr. m3.)
Adre anslag tigger på fia 30 -60 liter pr. m3 (Ekman 1922:751, Larsen  1990: 181). I de følgende
utiegningeneviljegopereremedetmaksimumstallpå60ogetminimumstallpå30literprm3.

Som rnan forstår blir det stor usikkerhet når man skal regne ut mengden tjære som er produsert
i hver mile. Først har vi usikkerheten når det gjelder støiTelsen på mila, og siden usikkerheten når
det gjelder utvumet mengde pr. kubikkmeter. Jeg anser det allikevel som viktig å gjøre et forsøk
på å beregne produksjomvolum. Førjeg kan komme så langt som til å gjøre anslag om produsert
mengde tjære på Rødsmoen, vil jeg gå gjennom de utgravde objektene.

4.4        Beskrive]se av utgravde tjærehje]l
Det er gravet ut 4 tjærehjell innenfor prosjektet. R 370b,  507 og 508 ble gravet ut i 1994, og R
132 ble gravet ut i  1995. I tillegg ble det gravet en sjakt i R 480.

R132
Mila ligger i svakt skrånende terreng som hcller mot vest med undervegetasjon av lyng og lav.
Undergmnen består av sand som er lett å grave i. Lyng og lav dekker bakken og den øvrige
vegetasjonen er fim. Mila har ytre mål på 9 x 10,5 meter. Nedgravningen har en diameter på ca
7m, og lnger Marie Egenberg anslo på bakgrunn av dette en radius på 3 m på tyristabelen. Fra
øverste kanten på vollen til bunnen av mila er det minst 90 cm. Pybden kan ikke angis nøyaktig,
fordi midtpunktet i mila ikke ffemkommer tydelig på tegningene. Mitt anslag på 90 cm ligger
imenfor en rimelig sikkerhetsmargin. Dybden har ikke vært mindre enn dette og kan heller ikke
være mer enn 1 meter.
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Figw 4.3 Tjæremiler i den sørlige delen av undersøkelsesområdet. Kartet er iioe Jbrminsket.
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Det er to adskilte kullag i gropa, noe som viser at rila har vært brukt minst to ganger. Det er ikke
mulig å avgjøre om det har vært tidligere faser som har hatt en mindre diameter og dermed kan
være  gravd bort under anlegging av de siste fasene. Uten at slike forhold kan dokumenteres
sikkert  antas det derfor i alle milene at det antallet kullag man ser i profilene angir antallet
brenninger. Det øverste laget med fimispik i mila er datert til  1440-1635 e.Kr. (T-11661 ).

Når det gi.elder avtapnrigssystemet i denne mila, ser dette ut til å være fjemet. I deme typen mile
\rille man forventet en hul stold£ som kunne stenges og åpnes ved å proppe igjen stokken i forkant
(Egenberg,  1995b:3). En slik stokk vil kunne brukes igjen i andre miler, så det er derfor ikke så
usamsynlig at den er fiemet. Det ble fimnet en slik stokk som Egenberg beskriver i tjæregrøfta
R 15b (figu 4.6).

Med en miles idealfom (som skissert ovenfor), vil R 132 hatt en høyde over vollen (Æ) på 2,1 m.
Radien (7') er 3 m Dette gir et volum av mila på 39,56 m3. Når vi reduserer volumet med 1/3 for
mutigheten for ujevn stabling, blir derfor volumet 26,5 m3. Med to brenninger vil det da ha væri
produsert et sted mellom 1590 og 3180 1iter tjære i henhold til utregningsoppgavene ovenfor.

R 370b
Denne mila ble fimnet under undersøkelsen av jernftemstillingsplassen R 370. Det ble gravd en
sjakt  med  gravemaskin  g].ennom mila på  tvers  av  fallretningen.  Hovedfomålet med denne
utgravningen var undersøkelsen jemffemstillingsplassen. Av den grunn ble ikke utgravingen av
mila  gitt  høyeste  prioritet.  Mila er  av hjelltypen,  med  avtappingsrenne.  Siden mila bare  er
dokumentert i plan og gjennom profilene i den ene sjåkten, er det ikke mulig å si noe sikkert om
tappesystemet i denne mila.

Utffa profiltegningene kan det skilles ut 5 klare lag. Feltleder skriver i rapporten at q.æremila
hadde 8-9 faser, men disse kommer ikke ffem av profiltegningen. Jeg vil derfor i det følgende
operere med de 5 1agene som kan skilles sikkert fta hverandre. Disse lagene kan følges i midten
av miletomta og bare tfl en viss grad ut i vollene. Det er derfor ikke mulig å se om milene har hatt
forsld.eHig diameter under de ulike brenningene. Jeg går i det følgende ut ffa at radius (r) er 2,4m
i alle fasene.

Mellom lagene i vouen ble det fimnet slagg som må stamne ffa jemffemstillingen på plassen. Man
kunne derfor tenke seg at de første fasene skrev seg ffa tiden før jemproduksjonen, og de øverste
lagene ffa tiden etter. Dateringene av jemvinna og t).æremila motsier imidlertid dette. Mila har to
dateringer. De er tatt fra hver side av vollen. Det ffemgår ikke av tegningene hvike lag som er
datert.   Kullprøve  nr  10  (T-11667)  ga  resultatet  1185-1260  e.Kr.  Prøve  nr  22  (T-11668)
ovfflappet den første med omlag 50 år, og ga resultatet 1215-1285 e.Kr. Dette betyr at det kan
være den samne brennrigen som er datert i de to vouene. Når det g).elder jemvinna, var den i bmk
tidhgere enn mila. Ovnene er datert til tiden 550 -omkring år 1000. Det vil si at det slagget som

Pål¥:åt|:V£lsl:::,:mT,:|Sff=ns,##.:r:ii|igeetrpåepv`:,SSp#gpekh.u5Tfteeåvri|?i`ta::etktefte:

#i:
brent tjære på røttene av træ
derfor ses adskilt. Det er alli
jemfi.emstillings anlegget som

tter kullffemstillingen til jemvinna. Disse to aktivitetene må
verd å merke seg at de som anla t).æremila valgte det gamle

itet for brenningen. På Rødsmoen fins det flere eksempler på
at samne produksjonsstedet er blift bmlst med flere hundre års mellomrom (Namo 1997). Dette
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kan bety at stedet har hatt en spesiell betydning. De natugitte forutsetningene kan .selvsagt også
ha spilt en rolle for lokaliseringen av j emffemstillings-og tj æreutvinningsplasser.

Når vi ser på volumet av produksjonen i denne mila er det relativt stor usikkerhet knyttet til
tanene. Jeg `ril likevel forsøke meg på en beregning. Radius (r) er som tidligere nevnt 2,4m, med
en høydeforskjell ffa vollen til den antatte bunnen på mila på 0,8m. Utffa en miles idealfom vil
dette gi en høyde (Æ) over vollen på  1,6m. Det har etter deme utregningen gått med  19,3m3
tyrispik ved hver brenning. Redusert med 1/3 for usikkerhet mht. stabling gir dette et volum på
12,9m3.  30-60 liter tjære pr. m3 gir ved 5 breminger en samlet produksjon på mellom 1935 og
38701iter tjære i denne mila.

R507
Før utgravningen fremsto mila som en hesteskofomet voll med en grøft i fallretringen ut ffa
sentnm. De problemstillingene som ble knyttet til utgravingen av deme mila, var i første rekke
å  undersøke hvordan mila var konstruert.  Man  så etter neverlag og  avtappingsreme.  Flere
bniksfåser skulle også dokumenteres. For å få mest mulig infomasjon ble en kvadrant flategravd,
mens det ble gravet sjakter for å dokumentere resten av mila ved hjelp av profilene.

Det ble fimnet syv sikre bruksfaser i mila. En eldre nedgravning under mila hadde en mindre
diameter enn de syv neste. Man må holde muligheten åpen for at den første gropa Æø# ha vært
lmikt tfl tjæreutvinring uten at vi har vært i stapd til å avgjøre dette sikkert.  I de senere brukene
av miletomta har man gravet seg ned gjennom laget ffa den eldste aktiviteten. Kullaget fi.a den
første gropa kume derfor ikke gjenfinnes inn mot midten av mila. I de senere fasene er vollen
bygd høyere og mye av kullaget ffa den første gropa er brutt ved utvidelsen. Radien i den eldste
gropa beregnes tfl 1,25 m, og til 2,5 m i de neste 3 fasene. Vollen er så forhøyet, slik at vi far en
radius på omtrent 3 m i de 4 siste fasene.

Det  ble  fiinnet  rester  av  never  i  alle  lagene.  Det  vanskeligste  å  tolke  utfi.a  profilene  var
oppsamlingsmåten. På det stedet vollen var brutt ble det forventet å finne en tapperenne. Det var
i stedet et "basseng" kledt med never hvor tjæra ble samlet opp. Derfi.a måtte den så øses over i
tønner. Over dette "bassenget" ble det fimnet en stokk som lå på tvers av renna. Denne ble tolket
som en støtte for veggen på mila mot SV, der den lutet over renna. Oppsamlingen av tjæra har
altså foregått inn under hjellet. Denne oppsamlingsmåten tilsvarer Tore Fossums beskrivelse av
et oppbygd tjærehj.ell, og skiller seg ffa andre runde miler i undersøkelsesområdet, som f.eks R
132 (Fossum 1992:8). Forskjellen fi.a Fossums hjelltype er at det der er antatt at tjæra er tappet
direkte på tømer (figur 4.1 ). Fanet ffa midten av mila er så lite (6 cm.) at det ikke har vært mulig
å lede t].æra ut i en renne denne vegen. En stor del av den spiken som ble fimnet var relativt kraftig
bøyd. Dette indikerer at tjæra ble utvunnet på tyrispik fra røtter.

Når det g).elder volumberegnriger i deme mila blir dette svært komplisert, og resultatene av disse
må  tas  med  forbehold.  Den  eldste  mila hadde  en radius  på  1,25  m.  Utffa  fomelen  for  et
kuleffagment vil da høyden over vollen bli lm når fallet er 28cm ffa kanten og inn til midten.
Deme  første mila vil da ha imeholdt 3,2m3 tyrispik. For å korrigere for usikkerhetene m.h.t.
stabling og fomm på tyrispiken har jeg igjen redusert volumet med 1/3 . Dette gir et volum i den
første brenningen på 2,1m3. Det er usikkert om denne fasen dreier seg om en tjæremile. Dette vil
bli diskutert nedenfor.
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4.5        Beskrivelse av utgrav.d tjæregrøft
Det  er bare gravet ut en tjæregrøft i Rødsmoprosjektets regi. Sannsynligvis er det heller ikke
gravet ut andre tjæregrøfter i hele landet. En tjæregrøft er en lang, smal, grøftfomet mile som
ligger i skrånende terreng. Det fins også en type vi har valgt å kalle V-fomede miler. Dette er
trolig ikke annet enn to grøftmiler som møtes i bumen.

R15b
Mila R 15b ligger like nord for jemfiemstillingsplassen R 17. Dette er ei grøfhile som ligger i
terreng som heller mot NØ. Tidspress gjorde at vi valgte å grave ut mila relativt enkelt. Det ble
lagt to sj.akter på tvers av fallretningen for å dokumentere nedgravingens dybde og bredde, samt
å avgjøre om det har vært flere brenninger i mila. Det var bare mulig å påvise en sikker bruksfase.
D)/bden på grøfta varierte fi.a 0,5-0,8 m fra bunnen til den gamle markoverflaten. Jeg antar, som
ved hjelltypen, at høyden på mila har tilsvart dybden. Lengden på mila har vært 9,5 m. I tillegg
kommer tapperenna nederst.

'..        Trekullbiter
~~       Gul/gråsand

§   ::Vår::ngslag
\    1     Urørtundergrunn

iii|\     Torvogråhumus

® Stein

D   Bevaft trevirke

Figw  4.5  R 15b.. A.. Plari; 8.. Prof il på ivers avf iallretiiingen; C: Prof il tappesystem. Tegniiig.. Gry Wiker og Magne
Thorleif iseii, ren€egnet av Josiein Bergs€øl
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Som i flere av tjærehjeuene er det heller ikke her fallhøyde nok til at det kan ha stått ei tønne eller
bøtte her. Det er bare 0.15 m i høgdeforskjell fia enden av renna til bunnen av tappegropa. Vi må
derfor anta at tjæra har rent direkte ned i den neverkledte gropa, for deretter å bli øst opp i tønner.
Tapperenna i demne mila besto av en uthulet trestokk (figur 4.6). Såvidt meg bekjent er det første
gang at tappesystemet er funnet "in situ" i ei arkeologisk undersøkt ti.æremile.

Figur 4.6  Uthulet stokkfta R 15b som har fiungert som iapperenne. Målestokk 1.. 5. Tegning.. Mari€ Hansen

Volumet av mila må regnes ut som arealet av en ellipse ganger lengden på mila. Ellipsens fomel
for flateinnhold er som tidligere nevnt 7[øb (se figur 4.2). Siden grøfta er bredere på midten enn
i endene, må bredden og høyden g).øres om til en middelverdi for hele mila. Jeg har beregnet ø til
å være 1,5 m og b 0,6 m i gjemomsnitt. Dette gir et areal på 2,8m2. Ganget med milas lengde på
9,5 m gir dette et volum på 26,6 m3. Redusert med 1/3 blir derfor mila anslått til å ha et volum på
17,8m3.  Utfra de tidligere anslagene på tjæremengde, tilsier dette at det er produsert et sted
mellom 530 og 1060 liter tjære i denne mila.

Laget med bjørkenever ble radiologisk datert til 1475-1655 e.Kr. (T-1280l). Never er nomalt
ansett som et godt dateringsmateriale fordi det har en lav egenalder. I tjæremiler har neveren
ligget på bumen for at tjæra skal renne ut uten å forsvinne ut i sanden. Neveren kan derfor være
gjennomtrukket av tjære, som jo er utwnnet ffa tyrirøtter og demed har en betydelig høyere
egenalder. Dateringen må derfor brukes med litt varsomhet. Den fktiske bruken av mila kan
derfor være noe senere enn dateringen antyder.

4.6       Tjæremi]ermedv-form
Det er registrert to V-fomede anlegg Q 341 og R 372). Jeg mener at det her dreier seg om fire
miler  med  to  tappeanordninger.  Det må foretas  videre undersøkelser om man skal  avklare
spørsmålet om begge milene har vært anvendt samtidig. De V-fomede milene skiller seg bare fi.a
tjæregrøftene ved at det er to grøfter som ender på samme sted, i stedet for 6n.
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Jan Henning Larsen har forsøkt å gjøre en beregning på hvilken verdi en slik brenning kunne ha
i middelalderen. Han fant at en brennng i en middels stor mile Qijelltype) kunne betale halve
landskylden på gården Nordre Berge i Gausdal. Skylden bå deme gården var i 1450 på 12 tønner
tjære.   Larsen  sier  imidlertid  at  det  var  krevende  arbeide  og  stor  risiko  forbundet  med
tjæreproduksjonen.  Mila kume begynne å brenne, og alle ukeverkene man hadde lagt ned i
forarbeide  kume  demed  gå  tapt  (Larsen  1990:181).  En  slik  V-fom på  mila  som  her  er
dokumentert, vine demed kunne halvere rriikoen for å miste alt. Tok den ene siden f}rr kunne man
kansld.e klare å berge den andre. Det er derfor mulig at disse milene er anlagt slik for å minimere
risikoen. En amen forklaring kunne være at det var tidkrevende å lage et godt tappesystem. Med
en felles tapping kunne man effektivisere arbeidet, og bet].ene en stor mengde tjære med færre
personer.

R 341 a,b
Teørenget ved R 341 heuer mot et tjem i V. De to grøftene ligger i 40 graders vinkel i forhold til
hverandre og møtes i bunnen,1ike over tjemet. Grøftene var 13 til 16 meter lange, 40 cm dype,
og  1,5  meter brede.  De har etter all samsynlighet hatt et felles tappesystem. Det ble tatt ut
prøvemateriale fia R 341 til datering. Trekullprøve (kp) 1 og 2 ble tatt i den sydlige rema. Kp 1
er ffa bunnlaget, mens kp 2 er fi.a det yngre laget. Dateringene er nesten sammenfallende. I den
nordlige renna var det bare mulig å se ett lag. Kp 3  er tatt ut herffa. Denne gir en litt eldre
datering  enn  de  to  lagene  fra  den  sydlige  rema  ¢.ff.  kap.  4.7).  Det  er  imidlertid  en  liten
overlapprig. Det er en muhghet for at man kan ha bmlst to grøfter samtidig i den første brenninen.
I den siste brenningen må det bare ha vært utvunnet tiære i den sydlige grøfta.

4.7       Dateringer

T-nummer      R-nummer                  Vedart            A]der BP        Kalibrert a]der
T-10990             R 101b
T-11661              R 132 Kp2
T-11664             R341  Kpl
T-11665             R 341  Kp2
T-11666             R341  Kp3
T-11667             R 370b
T-11668             R 370b
T-1 1670
T-1 167 l
T-1 1672
T-1 1673
T-11674
T-12801

R 507 Kpl
R 507 Kp2
R 507 Bm
R 508 Kp2
R 508 KpC
R 15b Bum

Fuu                  595 ± 55
Furu                   390 ± 65
Fuu                  890 ± 65
Fuu                 905 ± 80
Fuu                   1040 ± 65
Fuu                  835 ± 40
Fuu                  795 ± 65
Bjørkenever     295 ±40
Bartre (bark)   310 ±90
Fuu                   1905±80
Fuu                  285 ± 55
Fuu                 485 ± 60

ørkenever     325±70

AD  1290-1405
AD  1440-1635
AD  1040-1225
AD  1025-1230
AD 970-1030
AD  1185-1260
AD  1215-1285
AD  1520-1655
Y. enn AD 1470
AD 20-230
AD  1520-1655
AD  1410-1450
AD  1475-1655

Som vi så av utgravningen ffa R 507 var tyristubber råstoffet for tjæreutvimingen, altså den
nederste delen av stammen og de tykkeste røttene på fiima. Det er den fete kjemeveden i stubbene
som blir brukt. 10 - 15 år etter at treet er felt har det meste av ytterveden råtnet bort, og råstoffet
er klait tfl lmik (Egenberg 1993:6-7). Det kan selvsagt også gå mye lenger tid før stubene brytes.
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Dette betyr at det er kjemeved av furu som i stor grad er datert. Furua er et treslag som kan ha
en meget høy egenalder.  Det må derfor tas høyde for betydelige feilkilder i  ]4C dateringene.
Bjørkenever er et langt bedre materiale å datere. Neveren har en egenalder på maksimalt 2 - 3 år.
Problemet  her  er  at  neveren  har  vært  brukt  som  kledning  i  mila  og  kan  derfor  ha  vært
gjennomtrukket med tjære. Det må derfor tas forbehold også når det gjelder disse dateringene.

Hvor langt tilbake går tradisjonen med tjærebrenning her til lands? Det tidligste vitnesbyrdet vi
har om tjærebreing av båter er Halsnøybåten, som ble lagt i grav i romertiden. Båten var innsatt
med tjære. Både Gulathgsloven fi.a 1100-tallet, Frostathgsloven og Magnus Lagabøters Landslov
fi.a 1274 har regler om bøter for manglende tjærebreing av leidangskipene (Dybdahl 1976:71 ).

Vi har altså vitnesbyrd om bmk av tjære helt tilbake i romertiden. Inntil nå har de eldste daterte
ti.æremilene vært ffa sen vikingtid. Vi har manglet kumskap om hvordan tjæren ble produsert i
tiden før vikingtiden. Det har vært hevdet at mymilene er en eldre og enklere fom som er en
forløper tfl hjellene og grøftene (Egenberg 1993 :9). De eneste arkeologisk undersøkte myrmiler
er fi.a Trøndelag. Den tidhgste dateringen av slike mfler er ffa Glåmen i Halsa og er ffa 1000-1 100
-tallet (Farbregd 1976:25).

Som tidligere nemt fikk vi en datering til eldre romertid ffa den eldste fasen i R 507. Det er for
store usikkerheter knyttet til denne dateringen til at jeg våger påstanden at det er utvumet tiære
i eldre romertid på Rødsmoen. De yngre fasene skjærer gjennom det eldste laget. Siden vi ikke
kan følge dette laget ffa kant tfl kant kan vi ikke med sikkerhet si at det dreier seg om ei q.æremile.
Et forhold som taler for at det kan være ei mile, er at det også i dette laget ble fimnet biter av
bjørkenever.  Det  kan  allikevel  ikke  utelukkes  at  det  er ei mile,  men vi trenger like tidlige
daterriger fia andre steder i landet før vi kan konkludere med at det er utvunnet t].ære i gravet mile
her på Rødsmoen i eldre romertid.

Vi har en tjæregrøft fia Rødsmoen (R 341 ) som er datert til 970 - 1030 (T-11666, fiiru, nederste
fase).    Dette er,  sammen med mila ffa Dokkfløy i Gausdal, den tidligst daterte mila i landet
(Larsen  1990:  179). R 370b, som er et tjærehjell, er datert til  1185-1285 med to overlappende
prøver innenfor dette tidsrommet. Når vi tar med mymila som Farbregd har undersøkt ser vi at
det har vært kjent tre forskjellige miletyper tidlig i middelalderen. Materialet som foreligger, er
foreløpig for spinkelt til å si noe om hvilken type som er eldst.

Med  unntak  av  4  miler  (R  341a,b,  R  372  og  496)  ligger  de  resterende   14  ved  smier,
jemvinneanlegg  eller kullgroper ffa yngre jemalder og middelalder.  Jemvinneaktiviteten har
forbrukt store mengder fiiru. Man kan derfor tenke seg at tjæren i endel tilfeller er utvunnet av
stubber som har stått igjen etter kullbrenningen. Det er også kjent at trekullet som ble igjen etter
tjæreutvinningen  var  velegnet  til  smiekull  (Larsen   1990: 181).  Analyser  av  materialet  ffa
kullgropene  på  Rødsmoen  viser  at  det  har  vært  brukt  relativt  ung  ved,  med  en  nomal
stanmediameter på 15-20 cm (Namo 1997). Dersom det er tyristubbene fi.a kullbrenningen som
er brukt, skulle det være samtidighet i dateringene på mile og kullgrop. Slike sammenhenger er
foreløbig ikke fimnet.
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4.8       Registrerte tjæremi]er

De milene som omtales i det følgende, er registrert uten å være videre undersøkt. Disse milene er
beskrevet på ØK-skjema på vanlig måte. R101b (usikker), R372, R379d, R480, R496, R510,
R511, R513, R602b, R664, R696.

I R  101b ble det tatt ut en trekullprøve under registreringene i 1993. Denne er datert til 1290-
1405  e.Kr.  kal.  (T  10990)  Det må tillegges her at  dette  objektet  er usikker  som  tjæremile.
Grunnen tfl at den er registrert som tjæremile og ikke som kullgrop, er en forsenkning som ligner
på en renne i tjæremilene. Jeg har ikke selv vært på stedet og sett R 101b, men har fått opplyst
at renna heuer innover mot nridten av gropa. Dersom det har vært en tjæremile må renna være rast
sammen på en uvanlig måte. Det er også mulig at renna er Ølt igj.en fordi mila skulle g).enbrukes
sorii kungrop. Jeg regner i det følgende med at R 101b er en tjæremile selv om det er usikkerhet
knyttet  til  den.  Når det  gjelder dateringen  er materialet hentet  ut  fra midten  av gropa,  og
representer muligens en kullgrop.

4.9   Tjæra som økonomisk ressurs
Et av spørsmålene som må stilles når man jobber med tjæremilene på Rødsmoen, er om dcmne
tjæra   har  blitt  bnikt   i   nærområdet,   eller  om   den  ble  produsert   for   å   omsettes   i   et
utvekslingssystem. For å svare på dette burde vi ha gravd ut og datert alle milene. Det er en
mulighet  at man har produsert for eget behov til visse tider og produsert for eksport ut av
området til andre tider.

I denne sammenhengen er det viktig å ikke se Rødsmoen adskilt fra områdene rundt. Siden det
bare er på Rødsmoen det er foretatt systematiske registrerhger er det vanskelig å beregne en total
produksjon.  Det er imidlertid ingenting som tyder på at det bude være noen forskjeller ffa de
omkringliggende områder. Råvaren (furu) er tilstede overalt, både vest for Glomma og Øst for
Rena, 1ikesom nord og syd for området.

For å gjøre en løs beregning på samlet produksjonsvolum vil jeg gjøre et lite regnestykke med
utgangspunkt i de utgravde milene. Med utgangspunld i de utregningene jeg har gjort over, finner
jeg et gjennomsnittlig volum tyrispik på 19,8m3 pr. mile. Med et gjennomsnittlig antall brenninger
på 3,4 ganger pr. enhet vil det samlede tyrivolumet i hver mile være 67m3. Det er registrert 18
miler i vårt undersøkelsesområde. Dette gir til sammen 1206 m3 råstoff. Omregnet vil det derfor
være produsert et sted mellom 36000 og 72000 liter tjære på Rødsmoen.

Som tidligere nemt er det store usikkerheter knyttet til utregningsmåten, men jeg mener at jeg
har tatt høyde for forskjeuer i stabtingen og tjæremengde i spiken. Det er derfor sannsynlig at det
samlede  produksjonsvolumet  ligger  et  sted  imenfor det  oppgitte.  Om  det  ligger næmere
minimum- enn maksimumstallet har ikke materialet bærekraft til å bestemme.
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R-NU"ER FASER VOLUM 'PRFASE

15 1 17,5m3

132 2 26,5m3

3708 5 13m3

507 7 22m3

508 2 20m3

SUM 17 99m3

GJENNOMSNITT 3,4 19'8m3

Dette er en anselig produksjon, men fordelt på de hundreårene som tjæreutvinningen har foregått
er det allikevel ikke mulig å konkludere hvorvidt denne tjæra har vært ment som en handelsvare.
Materialet er for lite tfl å kunne beregne årsproduksjon. Det er imidlertid mulig å se tendenser i det
utgravde materialet.

Dateringene ser ut til å falle inn i to grupper. Den første ffa ca  1000 til  1300, den andre ffa ca
1400-1700.  Beregningene fra R 507 viser at det har vært 4 brenninger i mila mellom 1470 og
1650. Mila er i tmegg blitt utvidet før de 4 siste brenningene, slik at den produserte mengden per
brenning var større. Dette betyr at minst 60% av produksjonen ligger i denne perioden. Om dette
forholdet er representativt for alle milene vil det si at det i tiden ffa 1400 til  1700 er produsert et
sted mellom 20.000 og 50.000 liter.

Slike utregninger kan lett få karakter av tallmagi. Med usikkerhetsfktorer på begge sider av
multiplikasjonstegnet er det problematisk å legge stor vekt på svaret. Jeg mener likevel at tallene
kan  peke  på  en  tendens.  Det  har trolig  vært  en jem, relativt  liten produksjon  av tjære  ffa
vikingtidens slutt til svartedauden. På 1400-tallet har så produksjonen tatt seg opp, og ser ut til
å ha vært høy i 2-300 år, for deretter å avta igjen.

Utffa de fi.emkomne tallene er det etter mitt skjøm ikke mulig å besvare spørsmålet om tjæra ble
produsert for eget bnik eller for et marked. Dersom det har vært en overskuddsproduksjon må det
i tilfeuet være i perioden mellom 1400 og 1700. Denne produksjonstoppen jeg mener å ha påvist
kan ligge noe senere enn  "C-dateringene antyder.  Tyrirøttene kan ha en betydelig egenalder.
Produksjonstoppen kan derfor godt tenkes å ligge i tiden ffa 15-1700 tallet.

Åmot  fikk  ny kirke  i  1529,  og  det  fortelles i bygdeboka  (bind  1  s.  246)  at det,  da den ble
tjærebredd  i  1560,  gikk med 41  tønner tjære.  Hva en tønne utgjorde på deme tiden i dette
distriktet er vanskelig å fastslå. Samsynligvis ligger størrelsen på rundt 130 - 1401iter. Det gikk
altså med mer enn 50001iter tjære til t).ærebreingen. Utffa de tidligere ffemkomne tallene ser vi at
det ikke har vært vanskelig å skaffe tjære nok til dette arbeidet bare fra de gårdene som hadde
eierinteresser på Rødsmoen.
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KaD. 5 FangstgroDer for el

5.1 Bakgrunn
Før presentasjonen av utgravningsresultatene vil jeg kort nevne noen arbeider som er relevante
for forståelsen av de utgravde fangstgropene på Rødsmoen. Dette området har i dag en høy
bestand av elg og har sams)mligvis hatt det gjennom alle tider siden fiiruskogen etablerte seg for
ca 8000 år siden. Det er ikke kjent reinstammer så lavt i disse områdene, og det er derfor ingen
grunn  til å anta at gropene har vært anlagt for fangst av rein.  Mye av litteraturen omkring
fangstgroper omhandler nettopp fangstsystem for rein, og deme vil derfor bli utelatt.

Dateringer av fangstgroper
Edvard K. Barth har publisert flere artikler om fangstgroper for både rein og elg. I den siste
(1994)  stiller han spørsmålet om fangstgroper var i bruk allerede i steinalderen. Dette er et
spørsmål vi skal komme tilbake til, men bare her si at det fins støtte for å hevde dette i svensk
materiale  (Selinge  1974:32f).  I  Barths tilfelle er det dessveiTe  ikke mulig å påvise bmk av
fangstgroper på et så tidlig tidspunkt. A11e prøvene som har gitt steinalderdatering er hentet ffa
gammel markoverflate under vouen (Barth 1994: 135). Det er ikke oppgitt hva slags materiale som
er datert, amet enn at det er trekull. Det er problematisk å trekke konklusjoner om amet enn en
sikker bakre datering ut ffa dette materialet. Vi vet at f.eks. tyrirøtter kan ha en høy egenalder,
i tinegg til at de er svært bestandige mot råte. For å avklare spørsmålet om fangstgropenes alder
må man bruke sikre konstruksjonsdetaljer. Heller ikke stokken som Barth har fått datert til (cal)
3365-3125  f.Kr. ffa Feragen ( 1994: 120) er sikker nok som bevis for at fangstgroper var i bnik
i steinalderen. For det første er det ikke sikkert at dette dreier seg om en fangstgrop (Harald
Jacobsen konkluderte etter befirrig med at det neppe var en dyregrav [Barth 1994: 121 ]). For det
andre kan ikke stokken relateres sikkert til konstruksjonsdetalj er.

I Dold£fløy i Oppland fant Harald Jacobsen at gropenes datering samlet seg innenfor to grupper.
Den  tidligste  fi.a 300  f.Kr.  til 500  e.Kr.  og den seneste fra ca.1000 -1700  e.Kr.  (Jacobsen
1989: 120). Det samme mønsteret gjenfant han i sperregjerdene mellom gropene.

Egfl Mikkelsen har gravet ut flere fangstgroper på Grundset ved Elverum (Mikkelsen 1986). To
av gropene ble datert, og begge ser ut til å ha vært i bruk i yngre romertid ( 1986:20).

Fangstsystemenes utforming.
Fangstgropene for elg tigger alltid i rekker. Noen steder kan rekkene bli flere kilometer lange, og
sperre  av hele daler (Mølmen  1982). Systemene ligger på tvers av elgens trekkveier. Mellom
gropene har det så stått g].erder som har tvunget elgen til å passere g}.ennom åpningene, hvor de
da gikk i fellene. På Dokkfløy ble det fimnet rester etter gjerder mellom gropene i myrlendte
områder (Jacobsen 1989: 118-20). I de tørrere, skogbevokste områdene er det mulig at gjerdene
ble festet mellom træme.
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Konstruksjon av fangstgropene
De enkeltliggende dyregravene vi kjenner, er i de fleste tilfeller laget for bjøm eller ulv, de såkalte
ulvestuene. Det ble gravet ut en slik under Rødsmoprosjektet (R 173). Den har trolig vært i bruk
helt opp til 2. verdenskrig og vil derfor ikke bli behandlet i detalj.

Det er fimnet flere forskjellige typer hdre konstruksjon av fangstgroper for elg på Østlandet. Det
er to hovedtyper av groper; med lokk, eller med innvendig, tømret kasse. Det kan igjen være
variasjoner innenfor disse typene.

Ømulv  Vonen  mener å  ha  fimnet rester  etter  lokk  med  fallåpning  for  elgen  ved  Mugga  i
Femundsmarka (Vorren 1979). Prinsippet med denne typen er at elgen skal gå ut på lokket og
falle ned i huuet som er tildekket av kvist og lyng. Åpningen skal være så liten at det ikke er mulig
for elgen å komne seg ut igjen for egen hjelp. Denne typen er i senere litteratur blitt kalt Mugga-
typen, etter fimnstedet. Mikkelsen mener at gropene ffa Grundset er av denne typen (Mikkelsen
1986:20).

En annen type, kalt Ledsager-typen, etter funnstedet ved Ledsageren i Stor-Elvdal har hatt en
kassekonstruksjon nedi gropa. Halvkløvninger ligger oppå hverandre med vertikaltstilte stolper
i hvert hjøme for å holde konstniksjonen på plass (Barth 1981 ). Målene på åpningen ser ut til å
ha ligget på ca. 2,5xO,9m, med avsmalning mot bunnen (Barth 1981 :281 ). I enkelte groper er det
fimnet spiddstokker, noen ganger med jempigger. Dette er ut til å være et nyere tids fenomen
(Barth 1981 :291-3). Spidding av dyret medfører ofte at kjøttet blir ødelagt, og man kan demed
anta at det ble jaktet mest for skinn og gevir, mindre for kjøtt.

En amen variant av tøinret konstruksjon er påvist av Tom Bloch Nakkerud ved Dysttjem i Sør-
Odal. Her er tømmeret satt i en V-fom, slik at det dannes en rektangulær kasse som smalner av
til en spiss i bunnen (Nakkerud  1980). I rekonstruksjonen av fangstgropen ved Dokkfløy har
Harald Jacobsen laget en mellomfom mellom Dysttjem-og Ledsagertypen (Jacobsen  1989).
Bunnen av noen av gropene ved Dokkfløy hadde en kassekonstruksjon, med inntil 6 omfar med
stokker. Over dette har det i noen av gropene vært en ellipsefomet trakt ned mot kassen i bumen
(Jacobsen 1989: 122-123). Kassen i bunnen av rekonstruksjonen er hentet fi.a DR 311A, som er
fia før-romersk jemalder, mens det skrånende treverket, "trakten, " ser ut til å være hentet fia DR
49A som er datert til høymiddelalder (Jacobsen og Larsen 1992: 112-3).

Rekonstruksjonen i Dokkfløy illustrerer godt problemet rundt fangstgropene i dag. Vi har noen
skriftlige kilder, noen konstruksjonselementer ffa middelalderen, noen fra den eldre jemalderen
og andre igjen fl.a bronsealderen. Dette er ingen kritikk av Jacobsens rekonstruksjon, heller et
forsøk på å belyse et problem. Styrken i Jacobsens rekonstruksjon, sammenlignet med andre
forslag,  er at hans forskjellige konstniksjonselementer er hentet fta det samme nærområdet.
Rekonstruksjonsforslaget ffa Rødsmoen vil ha utgangspun]st i det utgravde materialet, men vfl
støtte seg tfl tollmhger fi.a andre utgravde fangstgroper på Østlandet. Dette viser at det er behov
for å gjøre en forskningsinnsats på fangstgroper over store deler av landet. Forskjellen mellom
Mugga- og Ledsageftypene kan være geografisk. Man kan ha lokktype i et område og kasse i et
annet. En amen muughet er at skillet er kronologisk. Jeg vil komme tilbake til disse spørsmålene
senere.
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Figur 5. I   Faiigstgroper ved Pei.sniyra og Nordi.e Risskogmyra. Kartet er noe fiorminsket.
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5.3 Gravingsmetodikk
Utgravningene av fangstgropene skjedde i to omganger; den første i 1995, den andre i  1996.
Under utgravningene i 1995 ble gropene dokumentert i plan og siden snittet med gravemaskin.
Profilene ble dokumentert der hvor det var mulig å ffi dette til. I en del av gropene strømmet
grunnvannet  inn allerede 20  cm under markoverflaten i bunnen.  Det ble derfor vanskelig å
dokumentere disse.  I noen tilfeller måtte man også oppgi gravingen.  I  1995 ble det gravet i
fangstgropene som ligger i rekke på østsiden av Ygla (rekke 1 ).

På grunn av at det i  1995 ikke ffemkom klare konstruksjonsdetaljer i gropene, ble det i 1996
besluttet å gjøre et forsøk på å grave noen av gropene som lå i myr med høy grunnvannstand.
Etter  et  mislykket  forsøk  med  pumpe  fant  vi  det  lettest  å  øse  ut  vannet  med  skuffa  på
gravemaskhen. I forlengelsen av profilene ble det på R 13 og 14 gravet store groper hvor vannet
ble  samlet opp. Når disse ble $1t øste så gravemaskinen gropa igjen. Dette ga noen timer til
rensing og tegning før vannstanden igjen nådde opp til nivået for fangstgropen. Deme metoden
viste seg å fimgere godt, selv om det i enkelte tilfeller ble litt knapt med tid. Det viste seg, som
antatt, at det var mer organisk materiale bevart i disse gropene enn i de som lå på tørr mark.

5.4 Undersøkte fangstgroper
Det er foretatt utgravning og dokummtasjon av til sammen 16 groper. Femten av disse ligger i
to rekker mellom Persmyra og Nordre Risskogkoia. Den siste, R  173, var en enkeltliggende
fmgstgrop, trolig en såkalt ulvestue, som lå i leirområdet. Denne har hatt innvendige vegger av
tre, med en dybde på ca 1,8m Veggene var loddrette. Gropa har vært firkantet med en lengde på
mer em 2,2m. I midten var det et stolpehull som kan være rester av en åtestokk (se Barth og
Barth 1989). To rinsendte prøver ffa ulvestua lot seg ikke datere. De hadde et radioaktivitetsnivå
over    det    nomale,    noe    som   tyder   på   at   prøvene    er   fi-a   tiden    etter    1950,    da
atomprøvesprengningene ga betydelig høyere målinger enn tidligere. Denne gropa vil derfor ikke
bli behandlet videre.

I rekke 1, som består av gropene R 22, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36a,b,c, 38a, 40, 42,113, og
241,  ble  følgende  groper undersøkt:  R  22,  30-33,  36a-c,  40,  42  og  113a,b.  De  øvrige  ble
dokumentert i flaten uten å bli utgravd.

I rekke 2, vest for Nordre Risskogkoia ble alle gropene undersøkt og dokumentert. Dette var R
13,  14 og  18. Ved jemffemstillingsanlegget R 17 ble det fimnet en grop som ikke var brukt for
fi.amstillrig av trekull. I bunnen av gropa hadde man under nedgravningen støtt på grunnfiell. Lars
Erik Namo tolket denne som en påbegynt fangstgrop som ble gitt opp p.g.a. grumforholdene
(Namo 1997). Det er muHg at hans tolkning er rett, men jeg vil likevel ikke behandle den videre
her.

De to rekkene ligger orientert nesten vinkelrett på hverandre. Det kan derfor være natulig å
spørre om det er ett eller to fangstsystemer. I Magnus Lagabøters Landslov ffa 1274 står det at
man ikke får anlegge et nytt system så nær at man kan høre øksehugg fi.a det gamle (Magnus
Lagabøters Landslov 1915 : 157-8). Her er avstanden så liten at det ikke vil være vanskelig å høre
øksehugg mellom rekkene. Siden dateringene overlapper hverandre kan det være nærliggende å
tro  at det dreier seg om.ett system som har en vinkel. Mot slutten av kapitlet vil jeg komme
tilbake til dette.  De to rekkene ble gravet ut med forskjellig metode og vil av den grunn bli
behandlet i to adskilte deler i gjemomgangen.

52



Figur 5.2 Fangstgropa R 31 under utgravning. Foto.. Anders Gustafion

5.4.1 Fangstgroper mel)om Persmyrkoia og Nordre Risskogkoia

R31
Gropen var registrert som fangstgrop, men viste seg, sammen med flere andre å være gjenbrukt
som ku]1grop. Den lå på kanten av fimmoen, helt inntil skråningen ned mot Ygla i vest. Den ytre
diameteren før utgravningen var på 9,5m, med en 2-3m bred voll som løp rundt hele gropa.
Innvendig var gropa rektangulær, en fom som går igjen i de aller fleste kullgropene i området.

Under gravringen ble det lagt en profil gjennom sentrum i nord-sydlig retning hvorpå den Østlige
delen ble gravet ut lag\ris med maskin helt ned til fangstgropens bunnivå. Den gjenstående vestre
halvdelen  ble  så gravd ut med  spade og  krafse  i  et  forsøk på  å rekonstruere  fangstgropas
opprinnelige fom (figur. 5.2). Massene ffa denne halvdelen ble til slutt lagt på vollen for å danne
et bflde av hvor høy vonen kunne ha vært. Det ser ut tfl at vouen har hatt en høyde over bakkenivå
på omlag en halv meter.

Som det ffamgår av profilen (figu. 5.3) har det vært minst to kullbreminger i gropa. Det ser ut
tfl at gropa er plitt "prq)arert" før kullbrenningen. Bunnen er flatet ut og hjømene er gravd inn i
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de skrå kantene. Kullgropas driensjoner er allikevcl mindre enn dimensj.onene til den opprinnelige
fmgstgropa. Løsmassene på Rødsmoen (Rødsmoavsetningen) er svært lite holdfast, og vi må anta
at gropa hadde rast igjen før den ble tatt i bruk som kullgrop.

Når  det  gjelder  fangstgropcn  var  dct  mulig  å  sc  at  denne  hadde  hatt  en  rund  bunnfom.
Trekuuprøven for datering ble tatt ut i flaten i bumen. Det var ikke mulig å relatere dette trekullet
tfl konstruktive detaljer. Under gravningen var man spesielt oppmerksomme på å se etter rester
av en kasse i bunnen, slik Harald Jacobsen observerte ved Dokkfløy (Jacobsen 1989). En slik ble
ikke  fimnct,  men det kan likevel ikke konkludcres med at det ikke har vært noen slik kasse.
Sanden på Rødsmoen gir svært dårtige bevaringsforhold for tre så lenge grunnforholdene er tørre.
Utgravinger i flere av gropene på Østsiden av Ygla viste det samme bildet som i R 31. Det var
imidlertid bare tre av gropene (R 22, 31 og 32) som var gjenbrukt som kullgroper.

tm( E   Råhmus
E    Utvaskningsiag

EE     Trekuii

E]    Rødbrun sand

EØ     Gråbrun, omrotet sand

E]    Rot/stein

Figw 5.3 Profiltegiiing av Faiigstgropa R 31. Tegi.iiBg Aiidei.s Gustafison, reiilegnet av Jostein Bergstøl

Ved utgravningen av R 22 ble det fimnet et større antall biter av fiirubark. Dette tolkerjeg som
dekkimteriale over gropa. På en av barkbitene satt det fast to kvister av tre under barken (figu
5.4). Disse kan være rester etter spiler som har ligget over fallhullet i gropa.
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5.4.2 Fangstgroper vest for Nordre Risskogkoia

R14
Under utgravningen av kullgropa R 14 obscrvcrte Lars Erik Namo en større nedgraving under
kullaget som ble antatt å stainme ffa en tidtigere bruksfase som fangstgrop. Denne ble derfor valgt
som utgravingsot)jekt fordi grunnvannstanden sto like under nivået for kullgropa. Det så også ut
til å være organiske rester bevart.

En inntil O,4m høy, og ca 2m. bred voll markerte ytterkanten av gropa. Vollen var relativt lik den
på R 13, som ikke var gjenbmkt som kullgrop. Jeg vil derfor anta at vollen i liten grad ble endret
med anleggelsen av kullgropa. Vi må allikevel anta at den lite holdfaste sanden har rast ut noe,
slik  at  den  opprinnelige  vollen  har  vært  høyere  og  brattere  enn  slik  den  fremsto  under
utgramingen.

Figur 5.4 Kvister i flettemønster med fiui.ubark fira R 22.   Målestokk 1..1. Tegning Marit Hansen

Kungropa var tilnæmet kvadratisk med avrundede hjømer. Den målte ca 2,5x2,5m. Fangstgropa
var oval med lengderetningen i NV-SØ. Veggene i fangstgropa skrånetjevnt ned mot bunnen,
som  var  bollefomet.  Når  man  trekker  en  linje  mellom  toppen  av  vollene  ble  dybden  av
fangstgropa målt til  1,95m i sentnm av kullgropa. Bumen av fangstgropa ligger enda omlag
10cm dypere enn dette på grunn av at setnm i fangstgropa lå lenger mot SV.

Det første organiske laget under kullgropa var rester etter myrdannelse. Grunnvannstanden må
ha steget etter at fmgstgropa gikk ut av bruk, og før gropa ble gjenbmlst for kullbrenning. Et tynt
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lag med sand skflte myrlaget fi.a det øverste laget av never og kvist. Under dette fiilgte et nytt lag
med sand,  før det nederste laget, som igjen besto av never og ca 1  cm tykke trepinner. De to
neverlagene indikerer at det var to faser i bruken av gropa.

Når dct gjeldcr konstruksj.oncn av denne fangstgropa, som for øvrig cr identisk med R 13 og R
18,  ser det ut til at det har vært et lokk, tilsvarende Mugga-typen (VoiTen  1979).  De tyme
pinnene som neverlaget har hvilt på kume umulig ha ligget fi.a voll til voll. Til det er spennet for
langt. Dersom det hadde vært en kasse i bunnen av gropa, slik som i Dokka (Jacobsen 1989), må
vi anta at denne hadde vært bevart. Det fiktige miljøet i bumen av gropa har bevart never og
kvist så bra at det demed ikke er mulig at en kasse av halvkløyvinger er råtnet bort (figu 5.7).
Det ble imidlertid fimnct en 48 cm lang kløvd stokk som har hatt en diameter på s cm. Denne lå
i sentrum i det nederste laget, 5 cm over bunnen. Min tolkning er at denne har tilhørt lokket over
gropa.  Like ved stokken ble det funnet et stort neverflak på 41xl5cm. Sammen med de andre
fimnene i de to nederste lagene, kan vi anta at åpningen i lokket har hatt et dekke av never som
har hvilt på spiler av furu eller einer. Oppå neveren har det trolig vært lagt lyng eller lav som
dekker bakken ellers i området. Denne tolkningen av konstruksjonen er tilsvarende Mikkelsens
tolkning av fangstgroper fra Grundset i Elverum (Mikkelsen  1986:20).

Figur 5.5 Plantegning av ftngst-og kullgrop R 14. Tegning.. Magiie Thorleifsen. Rentegnet av Jostein Bergstøl
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Uten  støtteanordninger  for  veggene  i  dyregravene  ville  de  ganske  fort rase  ut.  Sanden på
Rødsmoen har en svært liten holdfasthet, slik at vinkelen på veggene måtte være relativt skrå. I
den nordlige delen av profilen ble det fiinnet et lag med leire som kan ha vært brukt som støtte,
eller bindemiddel, for å holde veggene fra å rase ut (se figu 5.6). Leira er ikke naturlig tilstede
her og må dcrfor være fi.åktet hit. Det ble fiinnet for lite leire til å kunne bestemme dette sikkert,
men det kunne ha løst problemet med masseutglidning. Noe lignende er etter hva jeg forstår ikke
oppdaget tidligere. I  senere undersøkelscr av fangstgroper bør man i områder med tilsvarende
grunnforhold være på utkikk ctter slik leire.

m    To",hu-
E=
EE
E=
Ø       MyTdamclsc

Figur 5.6 Profiltegning av R 14. Tegnei av Magiie Tlioi.leifseii, reiitegiiing av Jostein Bergstøl

Under registreringene i  1993 ble det tatt ut en trekullprøve i et prøvestikk fra R 14. Denne fikk
en kanbrert datering til  1170-1270 e.Kr. Siden prøven ble tatt i et prøvestikk er det ikke mulig å
avgj.øre om den rq)resenterer første eller siste fasen av kullgropa. Sannsynligvis er det den siste.
Når vi i tillegg vet at det var en markert myrdannelse i fangstgropa under kullgropfasen, må vi
anta at fangstsystemet var gått ut av bruk en god tid før det ble startet kullbrenning i gropa.

Utgravningene i 1995-sesongen viste at gropene i rekken fra Persmyrkoia til Risskogkoia (rekke
1 ) imbyrdes er svært like hverandre i nedgravningene. Den lille rekken (rekke 2) på vestsiden av
Ygla ved Risskogsmyra har en annen karakter. De er grunnere enn i rekke 1, og har alle hatt et
dekke av tynne kvister og never.
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R-nr. Diameternedgram. Dybde fitoppvoll Bunnplan Datering (cal) Andre merknader

13 4'Om l,6m rmd 895-790 f.Kr. (never) Dekkmateriale, never og kvist

14 4'Om 2,2m oval 1170-1270 e.Kr.** Neverdekke, flere lag. Gjenbrukt
70-220 e.Kr. (kvist)170f.Kr.-10e.Kr.(never)1680-1515f.Kr.(never) som kullgrop

18 uklart l,8m oval 450-600 e.Kr. (never) Senere imgrep i fangstgropa

22 3,5m 1,9m 26540 e.Kr. @ark) Kullgrop over

28 4,8m* 0'8m* Ikke utgravet

30 5,5m 2'4m Voll på en side

31 6,Om 2'4m rund 1185-1290 e.Ki**2200-2045f.FL(furu) Gjenbrukt som kullgrop

32 4'3m 2'Om rmd Gjenbrukt som kullgrop

33 5,2m 2,4m

34 8'4m* 0,9m* Ikke utgravet

35 8'3m* 0'8m* Ikke utgravet

36a 5'2m 2'4m

36b 4'5m 2'Om

36c 5,Om 2'2m 25-230 e.Ki (Furu)

38 8,6m* 1'2m* Anlagt i eldre groptuft

40 4,5m Grunnvannet kom inn i gropa

42 4'5m l,9m

113a ca5m 2'3m 2860-2505 f.Kr (ftru) Grunnvannet kom inn i gropa

113b ca 4,5 Grunnvannet kom inn i gropa

241 8,2m* 0'9m* Ikke utgravet

* = Ikke utgravd. Diameter er beregnet fri toppen av vollene, dybden ffa topp voll til bum.
** = Datering av overliggende kullgrop

Søematisk oversikt over registrerte og utgravde fiangstgroper mellom Persmyra og Nordre Risskogrriyra.
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5.5       Dateringer
Under utgravnrigen i 1995 var det problematisk å få ut daterbart materiale ffa en sikker kontekst.
Alle  prøvene  som  ble  datert  etter  denne  gravningen,  kom  ffa konsentrasjoner  av  trekull  i
nedgravningen. (se figur 5.3) Trekuuet (euer trevirket) må ha kommet ned i gropa etter at den var
gravet. Vi har imidlertid ikke kontroll over om det er gammelt materiale fia overflaten som har
rast ned. Disse dateringene kan antyde alderen på gropene, men kan ikke datere bruken sikkert.

Dette var grunen til at vi valgte å grave groper som lå i grunnvannsiget i 1996, i håp om at det
skulle være rester av konstruksjonen bevart. I systemet vest for Nordre Risskogkoia er prøvene
tatt fra sikre kontekster, som neverdekke og tynne pinner.

Rekke 1
R 36c er datert til 25-230 e.kr.  (T-12115).   Konteksten deme kullprøven er tatt ffa er ikke
optimal, men det viste seg vanskelig å fime gode prøver i de gropene som ble utgravd. Prøven
er tatt i en kullomme som figger i nedgravningen. Prøven består av fimi, og den kan ikke knyttes
direkte til konstniksjonsdetalj er i fangstgropa.

Fra R 31 er det datert to prøver. Gropa er gjenbrukt som kullgrop, og denne fasen kan dateres
til  1180-1290  e.Kr.  (T-12136).  Dette bet)nr at gropa ikke lenger var i bruk som fangstgrop.
Samsynligvis betyr også dette at hele systemet var gått ut av bnik på denne tiden. Det er også
datert en trekuuprøve (fim) ffa bunnen av gropa. Denne ga resultatet 2200-2045 f.kr. (T-12114).
Prøven er tatt fi.a en flekk med sterkt kullblandet sand i bunnen av gropa da den ble renset opp.
Denne kullflekken kan ikke relateres til  noe markert lag i profilen, og det er derfor ikke mulig å
si noe om lagfølgen. Kullflekken hører likevel til i nedgravningen.

Under utgravnrigen av R 1 1 3 ble begge gropene (a og b) raskt fylt med vam. Kullprøven ble tatt
ut fi-a nedgravningens bunn i profilen. Heller ikke her er konteksten optimal. Dateringen var
overraskende tidlig; 2860-2505 f.Kr. (T-12116).

Rekke 2
Gropa R 14 var blitt g).enbmkt som kullgrop. Denne var datert til 1170-1270 e.Kr. (T| 10994). To
neverlag som stamner ffa dekkmateriale over gropa ble datert til 1680-1515 f.Kr. (T-12662), og
170 f.Kr.-10e.Kr. (T-12803). Neveren som ble datert har en egenalder på måksimalt 5 år  og er
derfor et optrialt materiale. Det kan neppe betviles at neveren har vært bmlst som dekke. Vi har
derfor med sikkerhet kunnet påvise at gropa var i bmk så tidlig som i eldre bronsealder. Den har
også vært i bmk i eldre jemalder med samme konstruksjonsmåte.

I R 13 ble det datert en prøve fia samme kontekst som den foregående. Denne ga resultatet 895-
790 f.Kr. (T-12660), altså sen bronsealder. Fangstgropfasen i R 18 ga et litt yngre resultat; 450-
600 e.Kr. (T-12661). Også her var det never som ble datert.

Hvordan skal vi så toke disse dateringene?  Her har vi en datering som udiskutabelt sier at R 3 1
og 14, og samsynligvis hele anlegget, var gått ut av bruk på 1200-tallet. Vi har også dateringer
som antyder at anlegget kan ha vam i bmk langt tidligere. Utgravningene til Harald Jacobsen ved
Dokkfløy viste at anleggene der samlet seg i to perioder. En ffa 300 f.kr. til 500 e.kr., og den
andre fia ca.  1000 tfl 1700 e.kr. (Jacobsen 1989: 120). R 36c faller sammen med Jacobsens første

periode. Bunndateringen fta R 113a og 31 er svært gamle. Jeg vil ikke her gå lenger enn til å si
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at det er m!±±ig at systemet var i bnik i sen-neolitikum. Dateringene av gropene vest for Nordre
Risskogkoia viser at det ble fanget elg i groper i begynnelsen av bronsealderen.  De tidligste
dateringene er derfor ikke helt usannsynlige.

Det har vært antydet fta annet hold at fangstgroper har vært i bnik allerede i steinalderen (Barth
1994). Problemet med Barths undersøkelse er at han har tatt ut dateringene under vollene, og vet
derfor ikke sikkert hva som er datert. Gropene ffa Rødsmoen står derfor foreløbig som de eldste
daterte fangstgropene for elg i Norge.

Når gikk så systemet ut av bruk? Vi vet med sikkerhet at fire av gropene var gjenbmlst som
kullgroper. To av dem er datert til 1 1 -1200-tallet. Jeg antar at systemet da hadde ligget ubmlst
en tid før gropene ble firlt ig}.en. Den seneste daterrigen har vi ffa R 18, i slutten av eldre jemalder
(450-600  e.Kr.).  Harald Jacobsen observerte på Dokkfløy at det var et opphold i bruken av
systemene mellom ca 500 og 1000 e.Kr. (Jacobsen 1989: 120). Også på Rødsmoen kan det se ut
som om fangsten har endret karåkter ved overgangen til yngre jemalder. Til forskjell ffa Dokkfløy
ble aldri fangsten av elg i grop tatt opp igjen på Rødsmoen i middelalderen.

Figur 5.7 Neverf lak  f ira nedgra[vningen i R 14. Foto: Magne Thorleif ;sen
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5.6        Konk]usjoner
Fumene på Rødsmoen har vist at det er blitt jaktet på elg ffa slutten av eldre steinalder helt opp
til våre dager. Fra sterialderen har vi fimn av elgbein i avfallshauger rundt hyttene Q}ergstøl et al
1996).   Gjennom  bronsealderen  og  den  eldre jemalderen  ble  elgen  fanget  i  groper.  Ved
jemvinneanlegget R 17, nær fangstgropene, ble det fimnet ei blykule ffa et munnladningsgevær
som trolig har vært mistet under jakt for 2-300 år siden. I  våre dager blir jakten drevet ffa
jakthyttene ved Persmyrkoia. Det har altså vært høstet ffa det samme elgtrekket gjennom 6000
år.

Det er oftest antatt at fångst av elg i dyregraver har vært en passiv jakt, dvs. at systemet bare ble
sett til med jeme mellomrom, uten at elgen blejaget (Selinge 1974:20). Denne måten å bnike
fangstgropene på kjennes fra skriftlige kilder. Det er da bmdene som dro til skogs for å se til
fangstgropene  sine  innimellom alle  andre gjøremål på  gården.  Det  er ikke  sikkert at  denne
modeuen kan overføres til bronsealderen på Rødsmoen. Det var trolig ikke noen gård her, og vi
må anta at fangsten har vært en viktig naring for befolkningen som brukte området i hele eller
deler av året.

Vi kjenner til at det ble utført drivfangst i vikingtiden og middelalderen i massefangstanlegg for
reh (Mikkelsen 1994). Hvorfor er det ikke da muhg å tenke seg drivi.alst på elgen i fangstgropene?
De store fångstsystemene i dalene som sperrer hele elgens trekkvei er godt egnet til passiv fangst.
På Rødsmoen blir ikke elgen ledet i en trang dal inn i systemet. Terrenget i begge endene av
rekkene er like flatt som det er der gropene ligger. Jeg vil derfor ikke trekke sikre konklusjoner
når det gjelder spørsmålet om elgen har vært jaget.

Mellom to av gropene i rekke  1  ble det fimnet tre kokegroper. Det var ingen rester av bein i
gropene, så vi kan bare gjette at det er elg som har er tilberedt. To av gropene er datert. Det er
noen hundre års mellomom mellom bruken av dem (R 441 a: 420-595 e.Kr. (T-12808); R 441 c:
145-330 e.Kr. (T-12659)). Vi kan derfor anta at de ikke har vært brukt samtidig. De har vært i
bmk i eldre jemalder, mot slutten av brukstiden for fangstanlegget. Vi vet selvsagt ikke om de er
brukt på samme årstid som anlegget heller.

Et område ned mot Ygla hvor det var fimet spredte kokstein ble flateavdekket med gravemaskin
(Boaz  1997). Lokaliteten har navnet R 581. Det ble fimnet en flateretusjert pilspiss av kvartsitt
som trolig er ffa bronsealder.   Det var  15  små konsentrasjoner med kokstein spredt over et
område på  100 m2. Datering av trekull ffa en av koksteinskonsentrasjonene viste seg å være
tidligere enn noen av dateringene fi.a fangstgropene. Det kan likevel ikke utelukkes at en del av
denne aktiviteten stammer ffa folkene som brukte fangstanlegget.
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T-nummer      R-nummer                  Vedart             A]der BP         Ka]ibrert alder

T-1 1 662
T-1 1663

T- 1 2 1 1 4

T-12136

T-1 21 1 5

T-121 1 6

T-12660
T-10994
T-12662
T_12803
T-12967
T-1266l
T-12966
T-12659
T-12808

R 173 Vp l                    Furu                   O,9±1,4 (aktivitet over det nomale)
R 173 Vp 4                    Furu                   1,1± 0 (aktivitet over det nomale)
R 31  Kp  l6                     Furu                    3755±45
R3l Kp ll kullgrop   Furu                   795±80
R 36c Kp 9
R113a Kp 2
R  13  Kp  1

R  14 Kp 7
R  14 Kp 5
R ls Kp  1
R22
R 44 1 c kokegrop
R 44 1 a kokegrop

Furu                    1900±80
Fuu                  4100±55
Never                 2660±85
Fuu                  805±65
Ncver                  3315±75
Furukvister      2070±70
Furukvister       1890±5 5
Never                  1540±45
Furubark            1670±70
Fu                  1805±65
Furu                     1565±65

2200-2045 BC
1185-1290 AD
25-230 AD
2860-2505 BC
895-790 BC
1 170-1270 AD
1680-1515  BC

1 70 BC-1 0 AD
70-220 AD
450-600 AD
265-440 AD
135-330 AD
420-595 AD

Figur  5.8   Rekoi.siruksjon med sT\itt gjennom ei. ftngsigrop på bakgT.unn av utgravningene av R  13,14 og  18.

Tegning.. Marit Hansen.
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Kan. 6 Fangstmarksqraver

6.1  Gravhauger ved Renae]va
Langt  fi.a næmeste kjente bebyggelse, på høyder inntil elva, ble det  funnet og gravet ut to
gravhauger. Fomen på og beliggenheten til gravene hadde store likheter med fimn ffa Dalama
og  Hårjedalen i  Sverige.  De benevnes der for skogsgraver eller innsjøgraver (Selinge  1979:
Semhg 1966). Slike graver har ikke tidligere vam fimnet og undersøkt i lavlandet i Norge, og det
var derfor knyttet store forventnriger til utgravningene. Den næmeste norske parallellen til disse
gravene  er de  såkalte fiellgravene som tidligere er beskrevet av bl.a. Bjøim Hougen og Ame
Skjølsvold (Hougen 1947: Skjølsvold 1980).

Figur 6.1.  Gravhcmgen R 601  mot S.Ø. etter at halve haugen er utgravd. Foto Magne Thorleif;sen

R601
Beliggenhet
Gravhaugen ligger på toppen av en bratt kolle ca 20 m vest for Renaelva. Området vest for elva
er svært kupert med dødisgroper og bratte kouer. Grunnen består av morenemasse med mye stein.
Det er registrert flere stehalderboplasser i området. Det næmeste fimnførende prøvestikket ligger
bare 12 m NV for gravhaugen. Stedet heter Bjørkøyvelta og har, som navnet sier, vært brukt som
tømmervelte for fløting på elva i nyere tid. Denne delen av elva er svært fiskerik og er populær
blant sportsfiskere.
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Figur 6.2   Kari over omt.{®idet nied de io gp.tweiie.  Noe fioi.niifiskel
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Gravhaugen før gravning
Gravhaugen var rund med markert fotgrøft, unntatt i Ø og SØ dcr grøfta var diffus. Fra et punkt
litt S for sentrum gikk det en forscnkning mot Ø ut til kanten av haugen. Denne forsenkningen
ble tolket som en senere åpning av graven. Noen steiner var synlige gjennom lav og lyng som
bevokstc haugen. Gravhaugcn måltc 4,1 m N-S og 3,9 m Ø-V. Haugen var 0,34 m høy.

Gravningsmetode
Vegetasjonen ble fiemet og haugen ble dokumentert med tegning og foto før selve utgravningen
begynte. Haugen ble delt inn i kvadranter på 50x50 cm som ble gravet i mekaniske lag på 10 cm
inntfl man nådde klare stratigrafiske lagskfller, som kullag og gammel markoverflate. Disse lagene
ble avdekket i større flater. Bortsett ffa den aller øverste torven ble all masse ble vannsåldet i elva
med 3 mm såld. Utgravingen ble dokumentert med foto og tegninger i plan og profil.

<-

1  me(er

Figui-6.3 Plai\tegf.iiig av R 60 ] . Dei skra\]erie oiiiT.ådei viser f iuTu\sprediiiiigeTi f ior. peT.ler, kamf iragmei.ier og brente
bein.|ii.a nieiitieske. Pileii visei. iil sariiriie puiikt på pT.o.|iiltegTiiiigeii. Tegiiet av M. Tlior[eifsen.  RentegTiiiig J. Bergstøl

Observasjoner og funn
Det ble raskt klart at gravhaugen var anlagt på en steinalderlokalitet. I haugftllet ble det fimnet
avslag  av  flint,  kvarts  og  jaspis.  Dettc  materialet  vil  ikke  bli  behandlet  videre  i  denne
sammenhcngen (se Boaz  1997).
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Gravhaugen hadde en kantkjede av hodestore steri. Massen i haugø11et besto av sand, med større
og mindre stein innblandet. Fotgrøfta var brutt på østsiden, like ut for forsenkningen i haugen.
Dette ble tolket dit hen at massen som var flyttet ved det tidligere inngrepet i haugen ble skuffet
ut mot øst og Plte igjen fotgrøfta på denne siden. Dette ble støttet av at vi fant perler av glassfluss
i  massen  nede  i  fotgrøfta  og  utenfor  på  denne  siden  av  haugen.  Som  det  fremgår  av
profiltegningen (figu 6.4) var det en fiillt utviklet podsollprofil også i den grøfta som var laget
under det tidligere inngrepet. Dette indikerer at inngrepet ikke har skjedd de siste par hundre
årene. Funnene av perlene av glassfluss støtter denne antakelsen. Hobbyarkeologer fra 1700-eller
1800-tallet  ville sikkert tatt med seg i alle fall de hele perlene. Jeg antar derfor at inngrepet i
haugen har vært gjort relativt kort tid etter at graven ble anlagt, og at inngriperen/ne var ute etter
andre gjenstander som smykker, våpen eller lignende.

1  meter

-=---`:--:---.§``"`§-
I

iii         Torv,Iavogråhumus

`        Utvaskningslag

:.        Kullbiter

Omrotet gråbrun sand

Oimotet brun sand

Urør[ undergninn

Stein

Figur 6.4 Profiiltegiiiiig av R 601. Tegiiet av M. ThorleiJisen. Rentegning J. Bergstøl

Gjenstandene som ble fimnet (da utelates steinaldematerialet) lå spredt i et område fia midten av
haugen og i en viftefom utover mot øst (figur 6.3). Funnene av brente beinffagmenter ffa liket
har i stor grad den samme spredningen. Jeg antar at gjenstandene, sammen med beina, har vært
konsentrert mot midten av haugen, men at de er blitt spredt utover mot øst ved inngrepet.

Funn av  brente beh i haugen viser at det dreier seg om en branngrav. Det ble også fimnet perler
av  glassfluss  som  var  ødelagt  av  vame.  Dette  viser  at  den  døde  har  blitt  kremert  med
gjenstandene på bålet. Like NV for midten av haugen ble det funnet et kullag som kan stamme
ffa kremasj onen.

Når det gjelder gjenstander som hørte til begravelsen, ble det fimnet 57 hele perler av glassfluss.
Av dem var 49 røde eller mørke røde, 5 var grårøde, 2 gule eller orange og ei perle var blågrønn
(figur 6.5). Det ble også fimnet 49 perlefiagmenter. Av de hele perlene var 14 uskadet mens 43
var skadet av vame, deMs euer helt smeltet og defomert. Av utseende har antagelig alle perlene
vært omtrent like. De har vært tønnefomede og med hull. Diameteren på de uskadde perlene

66



varicrcr mcllom 0,9 og  1,2 cm. Lcngdcn varicrcr fi.a 0,6-0,8 cm.

De  fleste perlene ble funnet i fotgrøfta Ø for gravhaugen. Forklaringen er at de som plyndret
haugen i gammel tid ved å grave ei grøft inn i den må ha truffet gravgodset svært presist. De
hadde trolig ingen interesse av perlene som ble spadd ut sammen med massene og fiJlt opp  i
fotgrøfta. De fleste perlene i fotgrøfta lå ikke dypere enn 15 cm under overflaten. Også de som
ble fimnet lenger inn i haugen lå oftest høgt oppe. Dette skyldes trolig at plyndreme har kastet ut
massen i flere retninger. Funn nr. 5 av to perler skiller seg ut ved at de lå ved den opprinnelige
overflata  under  haugen,  og  utenfor  plyndringsgrøfta.  Det  betyr  at  ikke  alt  gravgodset  lå  i
plyndringsgrøfta, men var spredd over et litt større område. Alle perlene kan derfor ikke ha ligget
samlet, selv om de fleste g].orde det.

Videre fi.emkom 7 sph.alperlcr av viklct bronsetråd (figur 6.5). Bare cn av dem var uskadd. Denne
er tykkest på midten og smalner mot endene. Den er viklet av 7 runder bronsetråd. Lengden på
perla er 0,9 cm, og den har cn diameter på 0,8 cm. Funnct av dennc perla gi.orde oss sikre på at
også  de  andre  viklede bronsetrådfimnene opprinnelig haddc  vært hele perler.  Ingen  av disse
perlene ble fimnct på sin opprinneligc plass i haugcn, mcn er bljtt kastct ut sammen med Dllmasser
fra plyndringsgrøfta.

Figur 6.5 Deler av funneiie fii.a R 601. Tegiiei av Mai.it I]ansei.
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Jan Pctcrscn plasscrer glassflussperlenc av denne typcn i merovingcrtid, mcn sier samtidig at de
også opptrcr i bådc cldrc jcmaldcr og vikingctid (Pctcrscn  I 928: 163-164). På svensk side har vi

gravfiinn som cr svært like vårt som blir plassert på 6-og 700 tallet (Seming 1966:29 og plansje
92 og 96). Fumet fra Transtrand ®lansje 96) er bemerkelsesverdig likt R 601  på Rødsmoen.
Glassflusspcrlenc cr av samme farge, dc er likc store og dc er også defomcrt på samme måten
på bålet.  Også spiraltrådperlene er like i de to fiimene. Utfra oldsaksmaterialet finner jeg det
derfor sams)m]ig at R 601  er fi.a omtrent den samme tiden som den svenske graven, altså ffa 600-
eller 700-tallet. Trekullaget som ble antatt å stamme fra kremasjonen, ble radiologisk datert til
570-670 e.Kr. (T-12654, trcku]] fi.a fiiru,1425±80 BP).  Denne dateringen stemmer godt overens
med oldsakenc som ble funnct i haugcn.

Det blc funnct s kamfi.agmcntcr mcd dckor, trolig av gcvir, og 6 andre fragmenter mcd dekor,
til  sammen  ]4  stk.  Flcrc  av dc  sistncvnte kan  også være kamfi.agmenter (figu 6.6).    Et  av
fi.agmentene hadde en jcmnagle som viser at dette har vært en kam som har væft satt sammen av
flere  deler.  Deme  ]å  sør  for  plyndringsgrøfta,  imcnfor kantkjedcn,  ved  overgangen  til  dcn
opprinnclige markoverflatcn. Etter all sannsynlighct lå dcn på sin opprinnelige plass. Dette viser
at gravgodset var sprcdt ovcr ct størrc arcal i gravhaugen cnn plyndringsgrøfta, og sannsynliggjør
også  at  kammcn  må  ha  vært  fragmcntert da  dcn  ble  plassert  i  haugen.  De  fleste dekorerte
beinfi.agmentenc lå entcn i plyndringsgrøfta eller j fotgrøfta. Ni av fragmentene har dekor av 3

parallelle  innrissede  linjer på  langs (figu 6.6).  Disse kan  allc  være  fra samme kammen.  Tre
bcinfi.agmcnter har dckor av 2 paralelle innrissedde linjer på langs. Det er usikkert om de også er
fi.a  sammc kammcn, c]lcr om dc cr fra cn anncn gjcnstand. En av beinbitene har en kraftig V-
formct  innrisset linje. I  utførelse skiller dcn seg fra de andre dekorerte beinfragmentene. Den
stammer trolig  fra cn  annen gjenstand, noe  som betyr at det kan ha vært minst to  dekorerte
beingjenstander i gravcn. I alle fall 6n av dissc har vært en bcinkam, laget av flere deler som har
vært naglet sammen med jemnagler. Det var til sammen 4 kamffagmenter som hadde spor etter
naglehull.

±-`:-:

E±-0 E5-Q

Figur 6.6 Delei. av kam fira R 601.  Tegniiig:  Mar.it Haiiseii

Den største fiimgruppen var brente og ubrente beinffagmenter. Det er enkelte fum av brente bein
på de åpne steinalderlokalitetene ved Renaelva. Det store antallet dyrebein i haugfiJllet kan tyde
på at de er rester etter aktiviteter fra begravelsesritualet. Slike fimn er kjent fi.a enkelte svenske
skogsgraver (Gullbro  1995:67).
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I  plyndringsgrøfta, i nivå ved opprinnelig overflate, var det en større konsentrasjon av bein.
Størstedelen var dyreberi, men en hel del stammer også ffa liket. Det ble fimnet flere perler i det
samme området. Det ser derfor ut tfl at de som brøt seg inn i haugen traff graven svært presist og
kastet firllmasscn, sammen med brente bein, perler og andre gjenstander, ut mot øst.

Det humanosteologiske materialet i denne haugen var svært ffagmentert og derfor lite egnet til
kjønns-  og  aldersbestemmelse.  Per Holck ved Anatoriisk lnstitutt,  Universitetet i Oslo, har
foretatt en analyse av materialet. Som forventet var majoriteten av beinene ffa dyr, men det var
også enkelte menneskebein. I tillegg var det ett fiskebein. Bitene av mennesket var så små at det
ikke var mulig å kjønnsbestemme individet. Holck mener likevel å kunne si at det har vært et
voksent menneske, uten å kunne anslå alderen næmere.

Utfia det store antallet perler er det rimelig å anta at den døde var en kvinne. Vi kan derfor med
relativt stor sikkerhet hevde at det var en voksen kvinne som ble kremert og hauglagt på kollen
ved Renaelva for 1400-1500 år siden.

#eaii:::g:#ÆT:|547]::nÅpmro°ts!.oefiei:e¥#£kravhaug-C-38978mn

a) Spiralperler, 2 hele og 5 frigmenter av  i bronse (ref.) Ca.1 cm i diameter, av ca.1,5-2mm tykk tråd. De hele har 7
spiraler, lengde intill  11mm. Perlenes hull: 2-4mm. i diameter
b) Jerntråd -spile? Tydelig trekmtet tverrsnitt i ene ende, lett bøyet i andre, synes brutt i begge ender, 21  mm. lang,
tykkelse:  1mm. Vekt:  1gr.
c) Rund jem'brikke", sterkt rustpåvirket med ubestemmelig ftgment kon-odert fast. Diameter:  13 mm.Tykkelse: 1,5-
2rm. Vekt: 0,5gr.
d) Jemnagle, sterkt forrustet plan i begge ender. Lengde:  12mm. Tykkelse:2-3mm. Vekt: 0,2gr. Kan være en nagle fra
benkam..
e) 13 ftgmenter av benkam med parallelle sripe-imriss, en av fi-agmentene har en korrodert jemnagle. Naglen er godt
bevart med en lengde på gmm.  3 benkamffagmenter har naglehull.
f) 1 perle av blålig glass, ildpåvirket, 9 mm. i diameter, tykkelse 6 mm.

g)59heleog45fiagmenteravperleribrunrødtilorangefargetglassfluss,alleildpåvirkede,mangeersværtdefomerte
og har bl.a. sintret fast på hverande,  lperle med fastbrent benfi.agment med dekor -trolig del av kam,
h) 5 små biter rødbrun oker
i) Brente ben 310 gr., av dette: ca 5gr.brente ben fra voksent menneske, 47g. memeske og dyreben blandet,  210 gr.
dyreben, ca.40gr. ikke identifiserbare brente ben.
Fmn ffa steinalderboplass uder gravrøys R-601, omrotet i gravfunnet: Se Boaz 1997.

R604
Be]iggenhet
Gravhaugen ligger 400 m sør for Bjørkøyvelta, og 60 m V for Renaelva på toppen av en kolle,
250 mo.h. Omådet er bevokst med glissen fiimskog og lyng og mose. Landskapet er særegent
og preget av store og mindre dødisgroper. De største gropene er så dype at de danner små t].em.
Rmdt tjemene vokser det løvtrær, noe som ikke finnes i de tørrere områdene. Grunnen består av
grusblandet   morenejord   med   mye   stein.   Både   S   og   N   for   gravhaugen   ligger   det
steinalderboplasser. En sti som følger høyderyggene langs elva tangerer kanten av haugen.
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Figur 6.7 Gravhaugen R 604. Foto: Magne Thorleiften

Gravhaugen før utgraving
Haugen var rund og klart avgrenset med store mengder steri i haugSnet. Den hadde ikke fotgrøft.
Stehene gfldc helt opp i torva og var klart synlige. Omtrent midt i haugen var det en forsenkning
som vi antok skyldtes et tidligere inngrep. Haugen målte 3,7 m i diameter og var 0,4 m høy.

Utgravningsmetode
Vegetasjonsdekket på haugen ble fi emet med krafse og graveskje. Utgravningen senere foregikk
med graveskje. Med unntak av torven og massene som ble gravd vekk under opprensingen av
haugen, ble all senere utgravd masse vannsåldet med 3 mm såld. Haugen ble gravet i plan, først
den søndre og senere den nordre halvdelen.

Observasi.oner og funn
De fleste fimnene ble gjort i midten av haugen. Sammen med relativt store mengder brente bein
ble det fimnet høvelblad, biter av en spenne, ffagmenter av glassflussperler, en bit av et knivblad
og deler av to jemband som sannsynligvis har tilhørt ei kniv eller sverdslire (figur 6.10). Det er
vanlig at slike skogsgraver har redskaper i gravgodset. I dette tilfellet er det tre høvelblad, mest
lik Petersens type  1 17, som dateres til merovingertiden. Det er svært få eksemplarer av denne
typen, og de er derfor lite anvendelige for findatering. Høvelbladene (av Rygh kalt meisel, hans
type  416)  dateres  imenfor hele  yngre jemalder og  er  alle  fimnet  i  mannsgraver  (Petersen
1951 :222).  De to fragmentene av glassflussperler av samme type som i R 601 kan indikere en
datering  til merovingertiden.  Knivbladffagmentet og jembandene kan ikke gi noen næmere
indikasjon når det g).elder gravens alder.

Det foreligger to radiologiske dateringer ffa haugen. To prøver ffa sentnm av haugen ble slått
samnen for datering ettersom de ble oppfattet å tilhøre det samme laget. Disse var tatt ut relativt
høyt  oppe  i  massene,  i  direkte  tilknytning  til  den  ene  konsenti.asjonen  av  brente  bein.
Analyseresultatet viste seg å falle ut mye senere enn forventet;  1020-1 180 e.Kr. (T-12654, trekull
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ft fim, 940±60 BP). Dateringen kan være så sen, men man kan ikke se bort fra muligheten for
at det var blandet im yngre trekull fra markoverflaten ved det senere inngrepet. Det ble derfor
sendt inn en supplerende prøve ffa bumen av haugen. Denne prøven ga et langt tidligere resultat;
385-540  e.Kr.  (Tua  1677, trekull  fra fiiru,  1625±65  BP).  I  og med at det trolig har vært to
bcgravelscr  i haugen er det vanskelig å forholde seg til disse dateringene. Det kan være flere
hundre år mellom de to gravleggingene. I tillegg kan vi ikke være sikre på at det ikke er blandet
inn  trekull  fi.a  steinalderlokaliteten  på  stedet,  som jo må være  eldre enn graven.  Den  eldre
dateringen er imidlertid mer sannsynlig enn den eldre utffa oldsaksmaterialet.

I og med betegnelsen høvelblad er det auerede gitt et forslag til fiinksjonsbestemmelse. Ingen slike
blad er fiimet innsatt i noe rcdskap, og vi vet ikke sikkert hvordan de har vært brukt. Oddmund
Farbregd  mencr  at  de  kan  ha  vært  brukt  i  forbindelse  med  tillaging  av  pilskaft  og  buer.
Begrunneken for dette er at høvelbladene, som euers er sjeldne, er fiimet i tre fiellgraver sammen
med pilspisser (Farbregd 1972:74). Ame Emil Christensen kaller disse redskapene bare for R 416
etter Ryghs klassifisering. Deres fiinksjon er etter hans mening usikker, og han finner det derfor
riktig å bruke bare klassifikasjonsnummeret. Christensens teori går ut på at jeger og kammåker
var en vanlig yrkeskombinasjon i forhistorien, og han setter R 41 6 i forbindelse med kammakeriet
(Christensen 1986: 1 19ff). Han diskuterer ikke muHgheten for at de kan ha vært brukt i forbindelse
med tillagingen av j aktutstyret.

En del av "høveltemene" har en knopp, eller opprullet spiss øverst, slik som en av dem i vår
gravhaug. Dette kan observeres på flere av eksemplarene. Christensen tar det som et tegn på at
den har vært uskjeftet (Christensen 1986: 128). Den opprullede spissen kan etter min mening ha
blitt tildamet ved at enden er btitt vamet før redskapet ble presset inn i et treskaft. Eventuelt kan
spissen ha blitt bøyd på båksiden etter å ha vært ført gjennom et tynt tverrstilt skaft. Materialet
fra Rødsmoen har ikke g).ort det mulig å komme næmere en løsning på dette.

Figur 6.8 Planiegning av R 604. Det skraverie området viser fiunnsprednii.gen f;or gjenstander og brente bein. Tegnet
av Magrie Thorleif isen, rentegnet av Jostein Bergstøl.
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iii         Torv,lavogråhumus

§        Utvaskningslag

:.        Kullbi(er

rOmrotet gråbrun sand

OrnroLet brun sand

Urørt undergrunn

S'ein

Figur 6.9  Profiitiegning av R 604. Pilen viser punki i profiilen som angiiL på plantegniT\geTi, figur 6.8. Tegnet av M.
Thorleifsen. ReTiiegT\ing J. Bergstøl

Til forskjell fra R 601  var det langt mer brente bein i denne haugen. Beinstykkene var ikke så
fi.agmenterte som i den andre haugen, noe som kan hdikere at kremasjonsbålet her ikke oppnådde
like høy temperatur som i det andre gravanlegget. Beimestene var konsentrert mot midten av
haugen, men lå spredt fra bumen til toppen i haugftllet. De andre gjenstandene lå i større grad
samlet i det samme laget.

Når det g).elder alders-og kjønnsbestemmelse av skjelettmaterialet, kom det ffem ovenaskende
resultater.  Også her var materialet for spinkelt til å treffe sikre konklusjoner, men Per Holck
mener å ha funnet flere individer. Disse kan i første rekke skilles ved alder. Holch har antydet
kjønnsbestemmelse på endel av materialet, men han presiserer at disse er g).ort på et alt for spinkelt
grunnlag.

I området likc NV for sentrum av haugen lå en samling brente bein i den øvre delen av haugftllet.
Beinrestene antyder at det kan ha vært en kvinne, trolig over 60 år. På samme sted, ned mot
overgangen til den uørte undergrunnen lå det bein som antas å stamme ffa en voksen kvinne, ikke
spesielt gammel. Den samme karakteren har beina fra bumlaget en halv meter lenger nord.  Også
her er det en ny samlig bein lenger opp i de Øvre delene av massene. Disse ser ut til å ha relativt
kraftige muskelfester. Utfi.a dette antyder Holck at det muligens kan være en voksen mann. Like
øst for sentnm av haugen finnes det også relativt mye bein. Alderen på dette individet anslås til
2540 år utfia tannfestene. Holck antyder, utffa spinkle muskelfester, at det kan være en kvinne,
men dette er svært usikkert.

Under  utgravningen var det mulig å observere områder med større tetthet av bein. Disse er
beskrevet i avsnittet ovenfor.  Om disse konsentrasjonene fiktisk representerter flere adskilte
individer er det ikke mulig å avgjøre utffa spredningen alene. Ved å sammenholde Holcks rapport
med gjenstandsfiinnene mener jeg å kunne sannsynliggjøre tilstedeværelsen av flere individer i
graven. Alderen anslås på bakgrunn av skallesuturene til over 50 år for ett individ. På et annet ffa
25-40 år på bakgrunn av tannfestene. Beinene fra en rute antyder mann, mens det i flere andre
ruter  ser  ut  til  å  kume  dreie  seg  om  kvimer.  Det  er  jgjen  nødvendig  å  minne  om  at
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kjømsbcstemmelsene er gjort på et svært spinkelt grunnlag. Når vi i tillegg vet at det har vært et
inngrcp i haugcn må vi anta at bcinrcstene har blitt sprcdt rundt i masscnc. Det bør likevel være
mulig å sluttc utfra det forcliggende materialct at dct sannsynligvis cr minst to individer som er
gravlagt  i  haugcn.  Når dct gjelder kjønnsbestemmelsen kan  vi støtte oss til det arkeologiske
materialct.

ID

•.:.....`

•..:.:;,:..,,:,'.:'.'..:::''.''`,'.':':.:"::`.',,.`'..,')

Figur 6.10  Gjeiistaiider.|ii.a R 604, gi.avhaug. Målestokk  ] ..1. Tegiiet av Mai.it Hansei.
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Høvelbladene er som tidligere neut bare kjent ffa mannsgraver. Sammen med resultatene ffa den
osteologiske  analysen  antar  jeg  derfor  at  ett  av  individene  er  en  mann.  Fragmenter  av
glassflussperler antyder at det også kan ligge en kvime begravet i haugen. Sammenholdt med
Holcks vurdering ser det ut til at dette kan stemme. Om det har vært flere enn to begravelser i
gravanlegget er det etter min mening ikke mulig å avg).øre.

Når det g).elder den tidhgere åpningen av denne haugen, i likhet med R 601, antar jeg at imgrepet
har st£jedd i hundreårene etter anleggelsen. Plyndringsgrøfta har truffet midt i graven, og de har
latt høvelj.emene ligge ig).en. 01dsaksamlere vnle n?pe ha latt slike g).enstander ligge. Jembåndene
kan som nemt ha tilhørt en sverd- eller stor knivslire, men det er ingen spor etter redskapet eller
våpenet.

Også i denne haugen ble det fimnet steinaldermateriale, næmere bestemt avslag av flint, kvartsitt,
ber9lgrstau og andre bergarter. Funnene ble gjort i haugfyllet, og hører etter all sannsynlighet til
en tidligere steinalderlokalitet på stedet. Det vil derfor ikke bli foretatt noen videre vurdering av
disse gjenstandene her (se Boaz 1997).

6.2  Skogsgraver og fiellgraver.
Det er mange som har berørt spørsmålet om innlandets fiellgraver, skogsgraver og graver langs
vam og vassdrag representerer en annen gruppe mennesker enn den gemanske befolkningen
(Forsberg  1994,  Hougen,1947,  Hyenstiand  1984,  Odner  1983,  Selinge  1977,1979,  Seming
1966, Sjølsvold 1980,1981, Zachrisson 1987,1994). Det første spørsmålet som må avklares, er
om skogsgravene er sammenlignbare med fiellgravene. Skjølsvold og Hougen bruker bare de
norske  fiellgravene  som kildemateriale,  mens diskusjonen på  svensk  side har dreid  seg om
skogsgravene. Imelin Martens mener at de forskjellene man kan se mellom gravene på svensk og
norsk side henger samnen med topografiske forskjeller i de to landene. De store skogsområdene
i Sverige har bare paralleller i de grensenære skogsområdene i Østerdalen. Her finner vi også
tilsvarende graver som i Sverige (Martens  1973:247). Martin Gollwitzer mener at nye fimn ffa
høyereliggende strøk i Jåmtland kan brukes til å forene de to gruppene fiellgraver og skogsgraver.
Fangstmarksgraver er etter hans mening en brukbar samlebetegnelse. Han mener at det er nyere
nasjonale grenser som har skapt dette kunstige skillet i forskningen (Gollwitzer 1996:40).

Jeg vfl konme tflbake tfl diskusjonen rundt etnisk tilskriving til disse gravene i kapittel 8 . Her vil
bare  kort  oppsummere  hovedpunktene.    Hougen mener at  gravene  på  fiellet og  ved  vann
rq)resenterer en gemansk bondebefolkning som har søkt sitt utkomme i hva vi i dag anser som
margriale jordbrukstrøk (Hougen 1947). Skjølsvold ser på gravene som levninger etter fangstfok
av gemiansk opprrinelse (Skjølsvold 1980: 156). Odner mener at gravene er etniske markører av
fangstfolk  som levde i imlandet.  Disse foutene signaliserte en gemansk etnisitet i g).ennom
gravene   (Odner   1983:   111-113).   Zachrisson  mener  å  se   en  kontinuitet  fra  de  tidligere
steribmkende fingstsamfimn til den samiske kulturen, og mener derfor at gravene representerer
en tidlig sørsamisk befolkning (Zachrisson 1987).
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Deme  diskusjonen er interessant,  fordi man utfi.a det samme kildematerialet kommer til fire
forskjellige   konklusjoner.   Hougen  og  Zachrisson  tar  begge  utgangspunkt  i  den  gamle
kulturdualistiske tanken om at fangstsamfimn er samiske og jordbrukssamfim er gemanske.
Skjølsvolds tanker er slik sett nye, fordi han plasserer gemanske folk i et miljø som tradisjonelt
har vært oppfattet som samisk.

#eaLå:::ng::Æ¥.ø=T547]:TrÅo:;:F:::.e;oH4eårmakvhaug.C.38979

a) 3 høveltemer avjem. Godt bevarte med tydelig egg. Eggen ca 20 mm på alle. Lengde 40-54mm. Tykkelse: 2-2,5mm.
Vekt: 4,8-9,1 gr. Den ene har øvre (smale) ende bøyet inn. trolig resultat av festemekanismens innretning. Ligner R.416,
men tynnere. Se også Haver6n 36.

b) Fragment av knivblad, tynt. Mulig barberkniv. Lengde 36 mm., største bredde 12mm. Tykkelse ca.1mm. Vekt lgr.
Ene side tilnærmet rett, kan ha vært skjeftet der. Motsatt side har ett parti som synes å ha vært del av opprinnelig egg.

c) Tre deler av pemerÆeslag avjem. kget av jemblikl[ ca.1 mm tykt, lengde 4244mm. 2 parallelle "render" utstanset
i hver langside. Den ene av disse, består av 2 deler som har 3 nagler og 7 naglehull. Naglene er 1 l,5mm lange. En del
synes å ha bevart en del av en låsemekanisme.

d) Del avjemtid som er flat i den ene enden, og bøyd. En jemnagle går gjennom den flate enden.Tverrsnitt av naglen
tilnæmet kvadratisk. I,engde 14 mm. Diameter nagle: 2mm.

e) 4 biter avjembånd, 2 og 2 passer sammen, Bredde 5-7mm, tykkelse 1 mm..

f) Nade avjem med del av jemblikk festet i øvre del av naglen. Tverrsnit av naglen næmest kvadratisk. Vekt: 0,4 gr.
Lengde:  14mm. Naglens diameter: 2 mm.

g) 2 deler av benkam, brent, dekorert med 3 parallelle stibe-innriss, delene passer sammen, lengde 15 mm

h) Jemnagle ogjembånd: Naglen går gjennomjembåndet. Båndet som avsluttes i en spiss er bøyet paralellt med naglen.
Naglens lengde:  11mm. Diameter:  1,5-2mm. Jembåndets diameter: 1,5-2mm.

i) Glødeskall til metall,  1g.

j) 2 perlefi.agmenter, trolig glassfluss, med rød oker

k) 1 bipolar kjeme av bergkrystall, lengde 17 mm, bredde 9 mm, tykkelse 5 mm.

1)  Brente ben ca. 750 gr.: 262 gr. menneskeben, trolig fi.a 2 eller 3 voksne individer, 275 gr.dyre-og menneskeben
blandet, 209 gr. dyreben, overveiende moderat brent.

Funn ffa steinalderboplass under gravhaug R-604, omrotet og blandet med gravfimnet, se Boaz 1997.
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Kap. 7     Akerterrasser i flvD]assområdet.

7.1   lnnledning
Åkertenassene  vil bli næmiere beskrevet i Bodil Holm Sørensens bidrag i deme rapporten.
Grunnen til at jeg tar opp dette temaet også her, er at det ble fiinnet, og undersøkt, flere terrasser
i   1996-sesongen,  etter  at  Holm  Sørensen  hadde  sluttet  i  prosjektet.  Dette  er  bare  en  kort
beskrivelse av fiimet og utgramingen.

Figur 7.1   Akerierrassene ligger som "tuiiger" ut i det flate la}idskapet. Tegning.. Marit Hansen
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Det  er utført to  uavhengige rapporter av geologene Tore Østeraas fra Geofiitunm og Rolf
Sørensen ffa Norsk Landbrukshøyskole (Østeraas 1995; Sørensen  1996). Begge konkluderer med
at det ikke er sanns)mlig at terassene kan være natuHg damet. Pollenkom av lin og mg ble fimnet
i sandlagene, noe som bekrefter teorien om bruken av terrassene som åkre (Høeg 1996:57).

7.2  Beskrivelse av R 720
R  720  ligner mye på  de  tidligere  undersøkte terrassene.  Terrengets  fall  er mindre  em  i de
terrassene som ble undersøkt av Østeraas og Sørensen. Det er derfor ikke tenkelig at terrassene
er damet ved masseutglidning (solifluksjon).

Terrassene på R 720 er gjemomgående større em de tidugere undersøkte, både i bredde og dybde
(se. figur  7.2).  Terrassen  ved  sjakt  9  er  ca  40  meter  bred  og  ca  15  meter  dyp,  dvs.  ffa
terrassekanten til terrenget begynner å stige ig).en i innerkant. Terrassenes høyde varierer mellom
0,25 og 0,4 meter. Den påfylte massen ser ut som ren gulbrun sand. Ved flottering viser det seg
imidlertid at det er en hel del svært små kullpartikler blandet inn i hele massen. Sjakt 9 (figu 7.4)
femviser et typisk bilde for terrassene på R 720. Det tigger et lag med trekull under hele terrassens
ytterste del. Fra enden av sjakt 9 ble det åpnet to mter lenger im for å undersøke hvor langt
kullaget kume følges. Ved ca 7 meter fra terrassekanten var laget klart markert. Ved 9 meter
kunne  overgangen .mellom  dyrkingsjorden  og  undergrumen  ses  markert  med  en  gråhvit
fårgenyanse. Denne gråhvite stripa tokerjeg som rester etter et gammelt utvaskningslag. Det har
trolig vært et kuuag over stripa her også, som er blitt fiemet ved anleggelsen. Tanken bak denne
tolkningen er visualisert i figur 7.6.

ml

Trekullprøve

*
y*

•X.

//

Torv

Utvaskningslag

Trekul lholdig sand

Sand med lite trekull

Urørt undcrgrunn

Gulbrun sand

Figur 7.3   R 720. Pi.ofil på tvers avfallreiniiigen i sjakt 8. Tegning.. Cathrine Baglo, rentegnet av Jostein Bergstøl

Terrassene skiller seg fra tradisjonelle åkerreiner, som er dannet ved stadige små flyttinger av
massene under bearbeidingen av jorda. Disse terrassene er intensjonelt laget, trolig for å få en
større flate med dyrkbar jord. Den grusholdige sanden som ligger under kullaget har en langt
mindre evne til å holde på vann enn sandjorda har (Østeraas 1995:3ff).

I ytterkanten av sjakt s gravde vi en proffl på tvers av fallretningen. Her kume vi se en t)mn stripe
med trekull et stykke over det tykke kullaget i bunnen (figur 7.3). Denne stripa ble toucet som den
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siste prepareringen av terrassen, og representerer trotig den siste dyrkningsfasen. Trekull ffa dette
laget ble datert tfl 1300-1410 e.Kr. (Tua-1645, 605±70 BP). Bunnlaget i denne terrassen ble ikke
datert, men den ligger så nær sjakt 5 og 9. at det med rimetig stor sikkerhet må kunne antas at den
er da.nnet samtidig med disse, en gang mellom 400 og 700 e.Kr.

Trekullprøve

Jordprøvc

`i i         Torv og humus
•.... :...          Grått utvaskningslag

/7       Gulbrun sandmedkullstøv

1  meter

|     |      Urørtundergrunn
* ` ,       Trekul l

Figur 7.4   R 720. sjakt 9. Tegiiiiig: Cathi.iiie Baglo, i.eiitegiiet av Jo`slein Bei.gstøl

Figur 7.5   Konsentrasjon av trekull i jbrlengelseii av sjaki 9, daieri 995-1195 e.Kr. Foto.. Jostein Bergstøl

Profilene  i de andre sjaktene ffemviser en tilsvarende lagfølge som i sjakt 9 (figu 7.4). I alle
terrassene er det kullaget under den gamle markoverflaten som er datert. Det er stor usikkerhet
knyttet til slike dateringer. I den imerste forlengingen av sjakt 9 ffemkom en konsentrasjon av
trekull med fom som et stolpehull (se figur 7.5). Det var ikke mulig å avgjøre hvorvidt stmlsturen
var   menneskeskapt.   Strukturen   fremsto   på   overflaten   som   en   liten   forsenkning.   Ch
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kunkonsentrasjonen er damet naturtig eller av memesker er for så vidt uinteressant. Trekullet må
ha  kommet  dit  £t!gLr  at  terrassen  var  anlagt,  og  kan  derfor  bidra  til  å  låse  dateringen  av
anleggelsen.  Bumdateringen av kullaget ytterst i sjakta ga resultatet 635-765 e.Kr. (Tua-1644,
1360ÆO BP), mens den omtalte struktuen fikk dateringen 995-1165 (Tua-1643, 985±75 BP).
Vi kan derfor med en stor grad av sikkerhet fastslå at terrassen ble dannet en gang mellom 635
og  1165 e.Kr. Det relativt korte intervallet mellom bunn og toppdateringen viser at de tidligere
dateringene ffa bunnlagene holder relativt bra som indikasjon på når tenassen var dyrket.

Det ble ikke analysert pollenprøver ffa R 720. I stedet ble det gjort et forsøk på å finne fossile
rester av kulturplanter i tre av terrassene. Analyscne ga negativt resultat. Det var ikke bevaii
forkullede rester etter kom ellcr lin som er påvist ved de pollcnanalytiske undersøkelsenc. Disse

prøvene ble tatt ut fi.a sandlagct over kuustripa (figur 7.4). Rester av fossilt materiale bevares bare
dersom de er forkullet. For senere undersøkelser vil det være verd et forsøk å analysere prøver
fra kullagene for å finne rester av kulturplanter.

Terrasser av deme typen har tidligere aldri vært fimnet i Norge, og det har av den grunn vært
spennende å fåjobbe med en helt ny type kildemateriale. Etter at terrassene ble oppdaget i 1994
var  den  første  oppgaven  å  bestemme  hvorvidt det  dreide  seg  om  naturlige  prosesser  eller
memeskeskapte verk. Geologenes fagrapporter, sammen med fiinn av pollen, har sannsynliggjort
at terrassene er intensjonelt laget. Dateringene spemer fi.a sen bronsealder til middelalder, og viser

:,teddsy=#%o=å¥e::dy:e:e:##f:rn::ftlaå:vt;:,s::åJsåjeke:tÆp.,t;ils:årisfehau:gdrå.reFiffa:
Svedjebruket i Østerdalsområdet har tradisjonelt vært tilskrevet finnene. Det kan tenkes at en
fom for svedjebruk har lengre tradisjoner i området enn tidligere antatt.

Figur 7.6  Tolk)iimgsfiorslagfbr lwordan åkerierf.assene ble dai.nei. Trekullet i den gamle (avsvidde) markoverflaten
ligger som en stripe under dyrkiiii.gslaget. Tegning.. Jostein Bergstøl
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KaD. 8 Fangstfolk og bønder i Østerdalen

8.1        Tokomp]ekser

Materialet  som  er gjemomgått  i de  foregående  kapitlene  antyder  at  bosetningssporene  ffa
Rødsmoen kan deles im i to forskjellige komplekser. Den mest innlysende gruppen er den vi
fimer på gården Kfldeg som fi.emviser samme mønster som den tradisjonelle jordbruksbosetningen
ijemalderen på Østlandet. Her erobare gården Kilde undersøkt. Vi kan trolig forvente å finne mye
av det samme på flere gårder i Amot. Gravfimnene på F.eks. Bråten og Tingstad antyder dette.

"Landnåmet" kommer seint i Østerdalen samnenlignet med områdene lenger sør og vest, men når

vi ffa merovingertiden finner bosettingssporene, fiemviser de det samme bildet som vi kan finne
i det meste av Sør-Norge. Hustypene er de samme, gravene er like de vi finner lenger sør og vest,
og plasseringen av gårdene er helt typiske for det sømorske jemaldersamfi]nnet.

Det andre komplekset finner vi ime på moen, i det som i seinere tid kalles utmarka. Her har vi
fimnet fangstgroper som er datert ffa yngre steinalder og til eldre jemalder. Vi har gravet ut to
såkalte skogsgraver fra yngre jemalder. Både fangstgropene og gravene har en mer nord-østlig
utbredelse enn hva som gj elder for den tradisjonelle gårdsbebyggelsen.

I  dette kapitlet vil jeg redegjøre for disse to gruppene mer inngående, og forsøke å påvise en
sammenheng mellom noen av disse fimnene.

8.2        Etnisitet
Flere teoretiske og empiriske studier har vist at materiell kultur ofte blir tatt i bmk for å signalisere
etnisk tilhørighet euer avstand (Barth 1969; Hodder 1982; Olsen 1985). Flere forskere har påvist
forskjeller i den materieue kulturen sør og nord i Skandinavia. Man snakket om en "arktisk stein-
og bronsealder" (Bakka 1976; Brøgger 1909). Brøgger knytter, sammen med flere andre, den
arktiske kulturen tfl "1appeme". Det var hovedsaketig skiferredskapene som ble knyttet til samene.

Nyorienteringen i arkeologien i begynnelsen av 19 80-årene medførte at etnisitetsbegrepet ble tatt
opp tfl ny vurdering. Man tok i bruk en antropologisk forståelse av begrepet, noe som medførte
at etnisitet ble sett på som en sosial mekanisme (01sen 1985:26).

Etnisitet er en fom for sosial organisering som er betinget av samhandling mellom grupper. Det
er altså ikke i isolasjon fi.a mdre at en gruppe utvikler etniske markører. Samhandling med andre
grupper  er  med  på  å  dame  og  vedlikeholde  en  gruppes  særtrekk.  Et  viktig  moment  er
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selvidentifikasjon. Man definerer seg selv konstant i relasjon til andre, og plasserer seg selv og
andre inn i sitt verdensbilde. Den materielle kulturen inngår i det repetoaret som brukes til å
uftrykke likhet eller ulikhet (Barth 1969: 10-16; Forsberg 1994: 168; 01sen  1985:26-27).

Når det er tale om etniske grupper tenker man seg ofte adskilte geografiske enheter, hvor hver
gruppe bebor hvert sitt territorie. Grensene mellom territoriene blir da etniske grenser. Man tar
da ikke hensyn til at flere ulike etniske grupper kan forekomme innenfor samme territorie, og
utnytte  forskjellige nisjer.  Etniske grenser trenger heller ikke være romslige, men kan også
forekomme innenfor et samfimn (Barth 1969; Forsberg 1994: 168).

Det største problemet i arkeologisk forskning rundt etnisitet er utvelgelsen av gjmstander som
vi gri idiomatisk status. For å kunne si noe om en gjenstands meningsinnhold er rnan avhengig av
å kjenne konteksten objektet har inngått i. Bjømar Olsen stiller opp tre kriterier som bør være
oppfiJlt for å kunne tilskrive etnisk symbolbruk (01sen 1985 :27-8):

«(1)  Disribusjon av ett eller flere materielle kulturtrekk innenfor et gitt og avgrenset
område,  og som er av en karakter at det/de ikke lar seg fimksjonelt relatere til visse
produksjonsbetingelser/-prosesser.

(11) At man i det arkeologisk materielle kan fastslå interaksjon mellom dette og andre
områder.

(111) At det er kronologisk samsvar mellom disse ytringene.»

Jeg vil senere i dette kapitlet komme inn på muligheten for å identifisere ulike etniske grupper ut
ffa materialet på Rødsmoen, sett i sammenheng med annet norsk og svensk materiale. Spørsmålet
om det er mulig å sette merkelappene "norsk" eller "samisk" på disse gruppene har væft diskutert
av flere (Forsberg 1994; Skjølsvold 1980; Zachrisson 1987 og 1994).

8.3       Jordbruksbosetningen i østerdalen i jernalderen
A. W. Brøgger har i sin artikkel "Glåmdalen i oldtiden" (Brøgger 1 942) vist at landnåmet kommer
sehere i Østerdalen enn i de sørigere og vesttigere områdene. Han bygger sin teori på at det ikke
er kjent gravfimn ffa området i eldre jernalder (se fig. 2.2). Når landnåmsmennene kommer er det
med rå makt. «Forklaringen må ligge i at landnåmet er båret av en meget vel bevæbnet, krigsvant
skare av bønder som har satt seg i besittelse av disse traktene, ryddetjord, og skapt gårder, men
derved har støtt sammen med gamle rettsforhold ffa veidekulturen, og har måttet holde en sterkt
bevæbnet klasse for å kunne hevde landnåmet» (Brøgger 1942:25). Brøgger forutsetter her at det
er en (euer`flere) gruppe(r) som allerede bebor området. Disse menneskene er, etter hans mening,
grupper som har levd i et statisk uendret samfimn gjemom hundrevis av år. Han forutsetter at
samfimn  som baserer sitt utkomme på fangst beholder sine gamle rettsforhold uforanderlige
gjennom lange tider. Denne tenkemåten har lang tradisjon i arkeologifaget. Jordbrukssamfimn er
dynanriske, mens fangstsamfimn er statiske (Olsen og Schanche 1983 : 139-40; 01sen 1991 :77-80).

Det  er,  som Brøggers kart  viser,  en bemerkelsesverdig økning i antall fimn ffa Glåmdalen i
vikingtiden.  Gravfiimene  viser helt klart  at  det  er  en  vel  etablert bosetning  ffa  900-tallet  i
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området. Uten å benytte andre kilder enn gravfimn er det tvilsomt, som Brøgger gjør, å slutte at
ffavær av gravfimn i eldre jernalder bet)n- det samme som fravær av gårdsbosetning. Forklaringen
på utbredelsen av gravene i eldre og yngre jemalder kan også skyldes endringer i gravskikken.

Det er våpnene i gravene som er eneste grunn til at Brøgger mener området er tilegnet ved makt.
Sverdet og de andre våpnene er trolig symboler som i første omgang har en mening innad i
samfimnet. Dersom området var preget av konflikt kunne man vel forvente å finne bygdeborger
i Østerdalen. Å trekke viktige slutninger ut ffa fi.aværet av bygdeborger vil også være uholdbart,
men det kan nevnes som en indikasjon på at det ikke har vært langvarige væpnede konflikter i
ormådet.

Under utgravningen på Kilde ble det fimnet minst ett, kanskje flere, stolpebygde hus av vanlig
typ.e  for  Østlandet.  Det  ble  også  funnet  ett  grophus  som  har  vært  brukt  til  forskjellige
håndtverksaktiviteter. De fire ringene, som er tolket som fotgrøfter til gravhauger, kan tenkes å
representere restene av de gravhaugene som ble utjevnet mot slutten av forrige århundre.

Flere dateringer, bl.a. ffa en kokegrop, et kulturlag under en gravhaug og en fotgrøft, viser at det
har vært relativt omfattende aktivitet på 600-tallet. Det er mulig at det er gårdens første fase vi
har fått tåk i her. De tidugere innkomne gravfimnene kan alle dateres til siste delen av vikingtiden.
Dette  viser at man ikke kan datere oppstarten av gårdsbosetningen i Østerdalen alene ut ffa
gravfimnene, slik Brøgger gjør.

Både husene og gjenstandsmaterialet fi.a Kilde viser en bosetning som er lik andre jordbruksstrøk
på   Østlandet  i  yngre  jemalder  og  middelalder.   Gården  har  ligget  ved  elva,   en  viktig
kommunikasjonsled, og på den beste jorda i området. Elveavsetningene er mer næringsrike, og
dermed mer fiuktbare enn de magre "Rødsmoavsetningene" , Møtet mellom elvene har ti.olig vært
et viktig knutq"ml¢ i ferdselen gjennom dalene. Ferdselsleden nordover har trolig gått over den
lett ftrbare Rødsmoen. Kilde kan da ha vært et knutepun]¢ for kryssoing av elvene. Fra nyere tid
kjemer vi tfl at det var ei sundstue her, hvor folk ble feijet over elva (Amot Bygdebok bd. 2: 146).

Det  kan se  ut  som om det er en kombinasjon av jordbruk og sentral plassering i forhold til
ferdselårer som har gjort at gården har fått denne beliggenheten. De andre gårdene som har
gravfimn ffa vikhgtiden ligger på tflsvarende steder langs elva. Unntaket er Amestad og Tingstad
som Ugger lenger ffa elva. Disse gårdene ligger på et lite belte av kambro-silu som krysser dalen
her. Dyrkningsforholdene for disse gårdene er betydelig bedre enn ellers i området. Det er tydelig
jordbruket som har vært bestemmende for hvor gården ble plassert. Også de andre gårdene som,
i følge Harsson, tilhører den eldste namegruppen har en tilsvarende plassering (f.eks. Hage, Alme,
Ygle).

8.4       Åkerterrasser
Det har vært reist tvfl om terrassene som ble fiinnet på Rødsmoen virkelig er åkre. Det blir ansett
som tite produktivt å dyrke noe som helst på den næringsfattige, tørre furumoen. To geologer har
uavhentig vurdert.terrassenes mulige dannelsesprosesser og har kommet til at de må være skapt
av memesker. Det er i tinegg på`rist pollen av både h og kom i terrassene (Holm Sørensen 1997;
Høeg  1996). Dyrkningsfomenhar vært en fom for svedjebruk, hvor busker og trær ble brent.
Det ble trohg sådd direkte i asken. Fum av pouen ffa torvmose antyder at det kan ha vært fi.aktet
torv fi.a de nærliggende myrene som vanning og jordforbedring (Høeg 1996:55-7).
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Akrenes plassering, på kanten av den tørre og næringsfattige fiirumoen med noen hundre meter
ned tfl elvene, er svært atypisk for de åkrene vi kjenner fia det sørlige Skandinavia. Terrassene har
vært benyttet til dyrking ffa noen hundreår før Kristi fødsel til middelalderen. Dette er, sammen
med kokegropcne, den eneste fimngruppen som viser kontriuitet mellom periodene eldre og yngre
jemalder.

Hvem.er det så som har dyrket jorda på Rødsmoen? Er det de samme menneskene som benyttet
fångstsystemet ved Risskogmyra? Dette spørsmålet kan ikke besvares her, jeg kan bare peke på
nærheten til fangstmarksgravene og fangstgropene for elg.

8.5       Fangstmarksgraver
1  kontrast til gravene som tilhører dalens gårdsbosetning ligger de såkalte innsjøgravene, eller
skogsgravene.  De  skiller  seg  ikke  så  mye  ffa  bondebygdenes  graver  i  oldsaksinnhold  og
utfoming. Den største forskjellen ligger i deres topografiske plassering. På samme måte som i
Sverige hgger de ved vam eller vassdrag (Semrig 1966:87-90; Zachrisson 1987:29-30).  Selv om
oldsaksinnholdet i bondebygdens graver i liten grad gjenspeiler jordbruksaktivitet, har de en helt
klar forankring i gården. I tilfeller hvor vi kjenner både husenes og gravenes plassering, ser det
ut til at gravene ligger i direkte tiknytning til gårdsbosetningen (Hagen 1953 ; Myhre 1980).

Dette kan ikke sies å være tilfellet med skogsgravene. I flellstrøkene både i Norge og Sverige
fimes det en gruppe graver som er beneut "fiellgraver". 01dsakene i disse gravene er ofte sverd,
øks, mange pilspisser og i noen tilfeller kvinnesmykker (Fossum 1995 :kap.6; Gollwitzer 1996;
Hougen 1947; Skjølsvold 1980). Disse har vært forsøkt forklart som tilhøende både bønder og
fangstfolk.  Martin  Gollwitzer  hevder  at  det  er  så  store  likheter  i  gravinventaret  mellom
fiellgravene   og   skogsgravene   at  han  mener  det   er  riktigst   å  gi   dem   fellesbetegnelsen"fångstmarksgraver" (Gollwitzer 1996:40). Den ulike begrepsbniken henger i stor grad sammen

med forskjellige faglige tradisjoner i Norge og Sverige. Det er altså nasjonale grenser som har
skapt skillet, ikke kulturelle.

De fleste anser det som samsynlig at fangstmarksgravene ikke representerer fastboende folk
(Odner 1983; Skjølsvold 1980; Zachrisson 1987, mot dette Hougen 1947). De boplassporene som
er fimnet i tilknytning til gravene, er av steinalderkaråkter, så også på Rødsmoen. I de fleste
tilfeller er det store tidsforskjeller mellom boplassene og gravene. Nærheten mellom dem blir
likevel tatt til inntekt for at det er folk med steinbrukende teknologi som har anlagt gravene
(Zachrisson 1987:30; Hyenstrand 1974).

Det er etter min menrig ikke mulig å etablere hverken kronologisk eller kulturell kontalst mellom
boplassene og gravene. Nærheten kan hidlertid brukes tfl å antyde at det er likheter i de kognitive
struktuene som ligger båk. Boplassene har trolig vært benyttet av mennesker som har livnært seg
av fangst. Det samme er antatt for gravenes del. En slik argumentasjon kan imidlerid være en
rhgslutning. Boplassene har vært med på å definere disse områdene som fangstområder. Når vi
så sier at gravene er anlagt i fangstmarkene, er det boplassene som har farget vår oppfatning av
hva fingstmarkene er. «Insj6milj6ns gravar år anlagda av måmiskor, som vistas omedelbart invid
s6tvatten  på  lokaler  av  i  stort  sett  lika  geologisk  och  topografisk  beskaffenhet  som  de
stenartefiktf6rande bopatsSndens. De har sannolikt samma etniska båkgrund som dessa ...»
(Selrige 1973:231 ). Sehge mener altså at bruken av samme sted med flere tusen års mellomrom
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gjør det sannsynfig at menneskene hadde samme etniske bakgrunn. Vi ser her det samme statiske
synssettet på fangstsamfimn som Brøgger viste i sin artikkel ffa Glåmdalen (Brøgger 1942).

Det  er en relativt stor rikdom av jem i fangstmarksgravene. Dette bør bety at det ikke er en
gruppe med cn steribrukende teknologi som har gravlagt sine døde på disse stedene. Å legge for
mye i kontakten mellom boplassene og gravene er derfor vanskelig. Det vi med sikkerhet kan
hevde, er at det må være forskjellige menhger bak plasseringen av gravene som ligger på gårdene
og gravene som ligger på fieliet eiier iangs eiver og vam.

Langs Renaelva ble det fimnet et relativt stort antall 1okaliteter som ikke inneholdt annet enn
skjørbrente    steiner    (Boaz    1997).    Vi   har   ikke    fimnet   daterbart    materiale    i    disse
koksteinskonsentrasjonene  som  kunne  besvare  spørsmålet  om  de  representerer  aktivitet  i
jemalderen.

Når vi skal prøve å forstå bakgrunnen for gravanleggene ved Søndre Rena er det nødvendig å
sette disse i sammenheng med svenske gravfimn. Særlig områder i Dalame og Hålsingland kan
ffemvise   store   likheter   til   vårt   materiale   både   når   det   gjelder   gravenes   innhold   og
branngravskikken  (Seming  1966;  Zachrisson  1987).  Gravene  ligger ofte  langs  vassdrag  og
stømsteparten av dem er anlagt i yngre jemalder. Også når det g). elder fimnsammensetningen er det
stor likhet til våre graver. Det som ikke er til stede i vårt materiale er pilspissene, som ofte er
tallrike.  Det har vært innbrudd i begge våre gravhauger, og det kan tenkes at det nettopp er
jaktutstyret som er forsvunnet, men dette kan selvsagt aldri bli mer enn spekulasjoner. Det er
allikevel grum til å anta at menneskene som begravde de døde ved Søndre Rena var godt kjent
med gravskikken lenger nord og øst.

Rundt innsjøen Homnunden i Dalame finner vi flere graver som har stor likhet til R 601 og 604
ffa Rødsmoen. Sammensetningen av fimn i disse gravene peker etter mri mening på kontalst
mellom grupper over et stort område. Nordre Bredsundsnåsets grav 1 har flere spiralperler av
samme typen som vi har fimnet i R 601.  Graven inneholder også en skålfomet spenne med
dyreomamentikk av sørskandinavisk type, sammen med en Z-fomet gjenstand, som av flere er
blitt tolket som en skimskrape av samisk type (Hyensffand 1984: 135; Seming 1966:plansje 96;
Zachrisson 1994:68).

Ser man på gravskikken i områdene lengre sør og vest for Åmot, ffemviser de en mer vanlig
sømorsk type. Også plasserrigen av gravhaugene på de beste gårdene tilsier at det ligger en amen
logikk bak gravleggingene.

Fangstmarksgravene  har  vært  gjenstand  for diskusjoner  omkring  hviucen  etnisk  gruppe  de
rq)resenterer. Inger Zachrisson knytter dem til en samisk befolkning (Zachrisson 1987). Baudou
regner dem for å være av gemansk opprinnelse (Baudou  1987: 14). Knut Odner tar opp det
etniske  spørsmålet i  "Finner og  Terfimer"  .  Han hevder at det dreier seg om  "...  folk med
vesentlig skandinavisk etnisk tilhørighet, som på gnmn av en dominerende fangst-tilpasning var
travelt  opptatt med  å  signalisere  skandinavisk tilhørighet, og  var i konkurranse med  andre
(samiske?)  grupper om ressuser"  (Odner  1983:74f).  Ame  Skjølsvold  behandler de  norske
Øengravcne, som har store likheter tfl skogsgravene. Skjølsvold mener at det ikke er grunnlag for
å trekke inn samisk etnisitet i denne diskusjonen. Han mener at det dreier seg om "germanske"
folk   som  hovedsåkelig  limærte  seg  av  fangst  (Skjølsvold   1980:151).   I   sin  artikkel  om
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fångstmamens grav i Trysil-Sellene ser Skjølsvold fiellgravene som spor etter en veidekultur som
opptok elementer ffa bondekulturen. Hva han legger i begrepet "veidekultur" er noe uklart, men
det  fi-emgår  at han ser en kontinuitet i utnyttelsen av fiellet helt ffa steinalderen (Skjølsvold
1969: 188).

Egil Bakka har i flere arbeider tatt opp spørsmålet om det har vært en kulturdualisme i Norge
(Bakka 1973; 1976). Med kulturdualisme mener han at to kulturer har eksistert side om side i et
område over lang tid (Bakka 1973: 109). Fra Nord-Norge kjemer vi til at "norsk" og "samisk"
kultur har levd i samme område gjennom minst 2000 år. Spørsmålet Bakka stiller er om det kan
spores en tilsvarende dualisme i Sør-Norge? Det er, som vi har sett en slik tanke som ligger til
grum for Brøggers teori om landnåmet i Glåmdalen (Brøgger 1942). En eldre fangstkultur møter
den ekspanderende jordbrukskulturen, og taper. Dette tokultusynet har etter min mening blitt en
tvangstrøye i diskusjonen rundt fangstmarksgravene både på norsk og svensk side av grensen. Det
viktigste i diskusjonen har blitt å avgjøre om det er samer eller nordmenn/svensker som ligger
begravet i gravhaugene.

Om man nå ser etnisitet som en fomi for sosial organisering i samhandling mellom grupper, i
stedet for en måte å kategorisere folk på, vil man etter min mening kunne komme lenger i denne
diskusjonen. Om man bruker Bjømar Olsens kriterier for utvelgelse av g). enstander som kan inneha
idiomatisk status kan fangstmarksgravene brukes i en slik analyse (se ovenfor).

(1)  Giavene er et materielt kulturtrekk s6m kan avgrenses geografisk til området vist
på figur 8.1. De kan ikke fimksjonelt rålateres til produksjonsprosesser.

(11) Gjenstandsmaterialet i gravene viser interaksjon mellom området hvor gravene finnes
og jordbniksbosetningen i Sør-Norge. Perlene av viklet bronsetråd er bl.a. fiinnet i Nes
i Hedmark, og i Bjugn i Sør Trøndelag (Petersen 1928: 167). Kammene er fimnet mange
steder i hndet. Egfl Mikkelsen nemer bl.a. at det er fimnet 25 kammer ffa yngre jemalder
i graver på Hedmarken. Alle disse er fimnet i nærheten av Åker (Mikkelsen 1994: 161 ).
Rrigspennen med fire knapper i hver ende er bl.a. fiinnet i fangstinarksgraven ved Lille-
Gutus  utløp i Fjellgutusjøen i Tolga,  viser til kontakt østover mot Finland (Gjessing
1928:34).

(111) Kravet om kronologisk samsvar er også oppSlt.
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Figur 8.1    Utbredelse av faiigstmai.ksgraver.

Vi vet ikke hvem som begravde sine døde ved Søndre Rena. Gravskikken peker mot at det var
en annen gruppe mennesker em f.eks. de som bodde på Hedmarken. Over et relativt stort område
ser  vi  at  denne  særegne  gravfomen  sprer  seg  fra  slutten  av  eldre jemalder  (figu  8.1).
Gravskikken  innenfor dette området er så enhetlig at det er rimelig å anta at det er bevisste
handlinger som ligger bak.

Spørsmålet er så om vi kan betrakte disse menneskene som en enhetlig gruppe. Foreløpig har vi
hgen bosetning som med sikkerhet kan kobles til gravene. Lokaliteter med skjørbrent stein, uten
gi.enstandsfimn, kan være samtidige med gravene. Det er fimnet flere slike nord for gravhaugene
ved elva Rena (Boaz 1997). Det har imidlertid vist seg vanskelig å finne daterbart materiale fi.a
disse  lokalitetene.  Dersom det ved videre undersøkelser viser seg at koksteinslokalitetene er
samtidige med gravhaugene, kan kan dette styrke teorien om at fangstmarksgravene er spor etter
mennesker med et mobilt levesett. Mangelen på avslagsmateriale kan være et resultat av at de i
stor grad er gått over til å bruke gjenstander av jem.

8.6       Fangstgroper
Når det gjelder fangstgropene, harjeg her bare tatt for meg de som er laget for elgfangst, siden
det  bare  er  disse  som  er representert  i materialet  fra Rødsmoen.  Kartet på  figur 8.2  viser
utbredelsen  av  fangstgroper for elg.  Zachrisson  stiller et viktig  spørsmål  i  forbindelse med
fangstgropenes utbredelse: Hvorfor finnes det ikke slike groper i søndre og mellomste Sverige
(Zachrisson  1994:65-7)? Elgen har vært der i forhistorisk tid, men man har ikke jaktet den i
fangstgroper. Det kan værc kulturelle forskjeller som er årsaken til dette skillet.
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Figw 8.2  Utbredelse av f;angstgroper ftr elg. Etier Jacobsen I 992..16

Fangstgroper for elg har vært i bmk gjennom flere tusen år i det nordlige Skandinavia. Det er
diskutert hvor langt tflbake bruken egentug går. Edvard Barth har hevdet at de var i bruk allerede
så tidlig som 3300 f.Kr. (Barth  1994).  Så vidt meg bekjent er alle dateringer ffa steinalderen
hentet fia usikre kontekster. Fra Rødsmoen har vi også to dateringer til sen-neolitikum. Disse er
ffa trekullkonsentrasjoner i nedgravnrigen som ikke kan relateres sikkert til konstruksjonsdetaljer
i gropene. Jeg har valgt å se bort ffa dem fordi at jeg ikke sikkert kan vite hva som er datert.

Dekkmaterialet i tre av fangstgropene var så godt bevart at jeg anser dem for å være en sikker
dateringskontekst. Det er never som er datert, og vi kan derfor med sikkerhet si at fangstgroper
var  i bruk i eldre bronsealder (1680-1515  f.Kr.).  Det ble datert flere faser.  Den siste ligger i
overgangen mellom eldre og yngre jemalder (450-600 e.Kr.). Gjennom hele denne lange perioden
har fangstgropene hatt den samme utfomingen. Det har ikke vært en kasse nedi gropa, bare et
lokk, hvor åpningen har vært dekket av pinner, never og dekkmateriale, som mose og lav. Jeg
regner det derfor som rimelig å anta at det er den samme fangstinetoden som ligger bak bruken
av anlegget g).ennom disse 2000 årene. Hvordan fangsten har foregått vet vi ikke. Det kan ha vært
drivfhgst, men det er også muhg, som det oftest er antatt når det gjelder fangstgroper, at fellene
bare har vært ettersett et par ganger i uka. Denne fomen kjennes ffa skriftlige kilder i Norge og
Sverige.
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Det har vært diskutert om fangst av elg og rein i groper er en fom som var i bruk av bønder i
middelalderen, men at dette bare var et kultulån fra den eldre fangstkultuen (Selinge 1974). I
Norge har etnisitet vært diskutert i forbindelse med gravde og murte fangstgroper for rein (A.
Fossum 1995: 15 og 27ff; Vorren 1958:37-9). Vonen mener at de gravde dyregravene er samiske,
mens de murte er laget av fouc med norsk etnisk identitet. Bak et slikt utsagn ligger nok en gang
tanken  om at  det samiske samfimnet er mer statisk enn det norske. Bjømar Olsen har, med
eksempler fra Gutom Gjessing og Håkon Shetelig, vist hvordan man gjennom dette århundret
har vært låst i en oppfatning om at fangstfolk er statiske, kultukonservative folk (Olsen 1991 :77-
80). Å mure en fangstgrop er en mer avansert handling enn bare å grave den ned i bakken. Den
murte typen må derfor være utført av et samfunn som har eme til nytenkning og utvikling; altså
det norske.

Jpeå-#esrT:,=åe:åe;ati:ås#edne:g:ra:,gaffvdåkb.yÅgae:::na,fifaingns?gars:pfi::ei:|eegyb=e:saevnfa.vky::å
med tilknytnhg til bondesamfimnet vil i dette tilfellet være feil. A knytte dem til en samisk kultur
vil også være et langt sprang. Det samme fangstsystemet er altså brukt ffa eldre bronsealder til
begynnelsen   av   yngre  jemalder.   Fangsten   av   elg   i   groper   opphører   samtidig  med   at
gårdsbosetningen    etableres    på    Kilde,    og    samtidig    som    vi    får    de    første,    små,
jernfiemstillrigsanleggene på Rødsmoen Ovamo,1997). Dette må sies å markere ett kraffig brudd
i  bruken  av området.  Dersom man antar at  fangstgropene blir brukt av mennesker med en
nomadisk  levefom,  er det mulig at de  etter hvert  anser området  som  lite  attraktivt  for en
sesongbosetning som harjakt som hovednæring. Det kan tenkes at man heller tok i bmk områder
som var mer perifere i forhold til den etablerende jordbruksbaserte bosetningen.

1500               1000               500               H.f                500              1000                1500

FangstgroperÅkerterrasserKokegroperFangstmarks-8raverJemvimeGårdsbosetn.Seter

Gravhaugen R 60 1 ble anlagt  i deme perioden. Man kan så stille spømsmålet om denne handlingen
er  en  fom  for  markering  av  bruks-  eller  eierinteresser  til  området.  Gruppen  som  brukte
fångstgropene kan ha sett sitt omåde som truet av foucene som etablerte gården på Kilde. (Siden
vi ikke har g].ort undersøkelser på andre gårder kan vi ikke si noe om f.eks Hage-gården ble
etablert på samme tid.) Et slikt resonnement forutsetter at gmppen "anså et område som sitt", at
man hadde en inndeling i territorier.
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Det ser i alle fall ut som om to grupper er kommet i kontakt med hverandre i Rødsmoområdet
rundt overgangen mellom eldre og yngre jemalder.

Fangstsystemet ved Risskogmyra går ut av bruk en gang tidlig i yngre jemdder. Dette skjer
samtidig med at den førstejemut`rinnhgen i området starter (Namo 1997). Det er også på samme
tid vi får de første sporene av gårdsbosetningen på Kilde.

8.7        Avslutning

A. W. Brøgger påpekte at det finnes bemerkelsesverdig få kulturspor i dalbygdene i Østerdalen
i eldre jemalder (Brøgger 1942). Stedsnavnene viser også til opptåk av gårdene i yngre jemalder
(Harsson 1996; Sørensen 1979). Likevel har vi relativt mange kulturspor ffa eldre jemalder ime
på  Rødsmoen,  altså i det  vi i dag kaller utmarka.  De områdene vi i dag kaller de  sentrale
dalbygdene var et utkantområde i eldre jemalder. Det lå trolig helt forskjellige tankesett bak "de
to kompleksene". Samfunn som baserer seg på fangst og sanking har ingen innmark og utmark,
slik bondesamfimn har.

En rapport som dette har som mål å presentere det utgravde kildematerialet, og forsøke å sette
dette materialet inn i en sammenheng. I dette tilfellet er ikke alltid sammenhengen like åpenbar
mellom de forskjellige kategoriene. Jeg har her gjort et forsøk på å sammenstille materialet uten
at det har ffemkommet noen svar, bare flere spørsmål.

Kan de omtalte fangstfolkene knyttes til samisk kultur? Her er forskeme uenige (Hougen 1947;
Odner 1983; Skjølsvold 1980; Zachrisson 1987).

Flere har pekt på at samfimnet i yngre jemalder ekspanderte opp i fiellområdene og i de mer
marginale strøk på Østlandet (f.eks.: Myhre 1992: 172). Sett i lys av utgramingene på Rødsmoen
mener jeg at vi bør stille spørsmålet om det var en gruppe som allerede brukte disse områdene
som ble trukket inn i regionens økonomi ved overgangen til yngre jemalder?

Funnene fi.a Rødsmoen vil trolig komme til å bli viktige i den videre diskusjonen rundt disse og
andre  spørsmål.  Det ligger et  stort potensiale i dette materialet både i et lokalt og regionalt
perspektiv.
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Eng]ish summar

This report is a presentation of parts of the results ffom the excavations of the
"Rødsmoprosjektet". This poroject came as the result of the establishment of a new military

training centre at Rena, in Amot , county of Hedmark . The project has been carried out by the
Department of Antiquities (Oldsaksamlingen) at the University of Oslo ffom 1994-1997.

The project was divided into three parts with an archaeologist as leader of each part. Joel
Boaz has been in charge of the excavations of dwelling sites and open localities ffom the Stone
Age (Boaz 1997). Boaz has also been the leader of the project from May 1996 to the end in
June  1997.

Lars Erik Namo has headed the excavations of iron production sites and smiths in the
outfield, ffom the Late lron age and Medieval period (Namo 1997).

The third part of the project is presented in this book. Bodil Holm Sørensen was leader of this
section, and for the whole project, until she left in may 1996, when Jostein Bergstøl took over
her part of the excavations.

The meeting point of the two major rivers Glomma and Rena mark the southem border of the
investigated area. This area has always been an important centre of communication. Traces of
a three-isled house with posts supporting the roof, was found in a field near the river bank of
Glomma. This area shows traces of activity ffom the sixth- to the thirteenth centuries. A pitl
house with  traces of domestic activities ffom the eleventh century was one of tie most
important finds ffom this area. (Chapter 2)

Several tar kilns ffom the medieval period and later have been excavated. The material
suggests that the production of tar was great in the period ffom 1400-1700 AD. (Chapter 4)

A system of trapping-pits for moose was found. Radiocarbon datings suggest use of the
system ffom about 1500 BC - 500 AD. This is the earliest dated trapping system for moose in
Norway. (Chapter 5)

Near the river "Rena" two graves ffom the Late lron Age were found. Similar types of graves
have been excavated in large numbers in Sweden, and in the mountain regions of southem
Norway. It is the first time that this kind of grave has been excavated in the lower woodland
areas of Norway. It has been suggested that they belong to both "Gemanic" and "Saami"
groups. (Chapter 6)

A nunber of terraces were found in the dry, barren sand on Rødsmoen. They are believed to
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A number of terraces were found in the dry, banen sand on Rødsmoen. They are believed to
be fields fi.om the iron age and medieval period. Similar terraces have never been found in
Norway. They probably represent a fom of slash-and-bum agiculture. (Chapter 7)

In the last chapter an attempt has been made to see these different categories of data as a
whole. The fams along the river banks seem to have been established in the seventh century,
at the same time as the trapping system went out of use. This may be interpreted in at least
two different ways: The mobile group of people who used the woodlands may have been
pushed away by the settling famers, coming from the west or south. The other interpretation
is that the fields were cultivated by mobile groups, who took up extensive faming as a
supplement to hunting and gathering in the late bronze age/early iron age, and slowly
developed a more sedentary way of life, in contact with famers fiirther south and west.
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Terrassedannelser

1. Registrering, herunder metodik

1.1. Registrering
Som forberedelse til Øvelse Elg blev der i høsten  1994 foretaget en registi.eringskampagne i
området mellem Rødsvegen og Renaelva. De fleste af de kulturminder, der blev registreret ved
den lejlighed, var af typer, der i forvejen var bekendte ffa prosjektet, men der fi.emkom også en
ny kultumindetype, som skulle vække ikke ringe interesse. Det drejer sig om flere områder med
terrasser.

Senere i 1994 blev der også fiindet terrassekanter i øvelsesområdets vestlige del ved Gardsskog-
vegen, og endehg blev der i våren 1996 konstateret teiTasser ved registreringer i flypladsområdet
mellem Glomma og øvelsesområdet. Kulturmindetypen hører ind under delprosjekt marginal-
bosætning (01dsaksamlingen 1994:  14 ff, 93 ff,1995:20 ff,1996: 19 fD.

1.2. Registreringsmetodik
Registreringeme  i  1994  blev  foretaget  af registreringshold,  hvor  arkæologer  eller  ældre
arkæologistuderende var feltledere, arkæologistuderende var feltassistenter, og endelig var der
lokale feltarbejdere ffa Rena.

Holdene  afsøgte  området til  fods,  medbringende jordbor og  spader til  prøvestik.  Der blev
foretaget prøvestik i  særlig karikteristiske terrassekanter. Fundlokaliteter blev afsat på kart, og
der blev udSldt registreringsskema for hver enkelt lokalitet.

Uririddelbart efter det første fimd blev området besigtiget af undertegnede og kort tid herefter af
størstedelen af prosjektets personale, idet hele feltmandskabet skulle have lejlighed til at gøme sig
fortrolige med den nykonstaterede kulturmindetype.

Registrrigeme i våren 1996 blev foretaget af prosjektleder Joel Boaz og prosjektmedarbejdeme
Lars Erik Namo og Jostein Bergstøl.

2. Historik
Agerterrasser  findes  for  eksempel  i  Gumerød-området  i  Borre  kommme,  Vestfold,  og
sandsynug`ris også på mange andre lokaliteter. Med hensyn til Gunnerød-teiTasseme tyder ingen
af snittene på, at der har været flere podsolprofiler, selv om der findes fossile markoverflader
(Jerpåsen 1996).



Terrasser i videste forstand findes i  Storbritannien,  Holland,   Nordvesftyoskland,  Sverige og
Danmark. Et af de bedste danske eksempler er Alstrup Krat øst for Mariager i Arhus Amt. Alstrup
Krat Ugger på nord- og østvendte efter danske forhold meget kuperede skråninger. Området med
agre  er  ca  15  ha stort (150.000 m2  ) og der er 40 marker.  Afgrænsningeme består enten af
tenassekanter   eller  af  skelvolde,   henholdsvis  i   skrånende  teiTæn  og   på  jævnt  terræn.
Teirassekanteme er af en anden kaliber end dem i Rødsmoområdet, idet de fleste er ca 1 m høje
og visse er op til 2 m høje. I området nordøstlige del kan man iagttage, hvorledes terrasseme
ligger ned ad skråningeme, og hvorledes der er op til 5 kanter i et forløb.

Mag. art. Jens Bech ffa Skov- og Natustyrelsens Kulturhistoriske Kontor, som er ansvarlig for
de  foreløbige  undersøgelser  i  området  antager,  at  der  er  anvendt  ard,  og  at  den  kraftige
terrænregulering  indikerer lang tids  brug.  Agerområdet har muligvis  sammenhæng med  cn
føromersk boplads, men det kan kun afklares ved yderligere undersøgelser (Jens Beck 1996 og
pers. korm.).

3. Rødsmo-terrassernes be]iggenhed

3.1. Beliggenheden
Der  er  som nævnt konstateret terrassedannelser flere steder i Rødsmoområdet.  De  fleste er
beliggende i områdets østhge del, mellem Rødsvegen og Renaelva, og det største område, R 576
og  R  610,  .1igger  nordøst  for  Persmyrskoia.  Der  er  dog  også  tenasser  mod  vest  langs
Gardsskogvegen  og  i  flypladsområdet.  Terrasseme ved Gardsskogvegen var anlagt i gruset
jordsmon, og stratigrafien var simpel, hvilket jeg tolker som kortvarig brug -jorden har været for
grov og ubekvem (01dsaksamlingen 1994: 14 ff, 93 ff, 1995:20 fD.

3.2. Områdets geo]ogiske og bio]ogiske beskaffenhed
LØsmasseme i Rødsmoområdet bærer præg af de store smeltevandsafstrømninger ffa Glomma,
Rena og Osa. Terrasseområdeme ligger på grusede bræelvaflejringer, dvs. tørkefølsomme og
narigsfåttige områder. De fleste terrasser ligger i bakkeskråninger, medens enkelte ligger i kun
ganske let hældende eller ligefremt fladt terræn.

R 576a, som er det største og bedst undersøgte terrasseområde ligger i den vestlige del af et stort
oimåde med dødishuller. Vest for Rødsvegen starter det store sandmo-område (Sørensen 1996: 1
ff, Østeraas  1995: 1 fD.

Der  er ikke  konstateret sten ud over grusstørrelse i de jordlag,  der har været af interesse i
forbindelse med eventuel dyrkning. Der findes derfor ikke rydningsrøser i området.

Bevoksningen  i terrasseområdeme består af åben f}meskov med lyng, bærris, rensdyrlav og
lignende  som bunddække.  Temperatur,  nedbør og grundvandstand har varieret meget siden
afsmeltningen (Sørensen 1996:3)

3.3. Området i arkæo]ogisk perspektiv
lnden for Rødsmoprosjektets omåde er der fimdet spor efter mennesklig aktivitet helt tilbage ffa
ældre  stenalder  og  ffem  (01dsaksamlingen  1996: 13  ff),  og  pQllenanalyseme  viser,  at  der
periodevis har været dyrket kom ffa 4250 BP og ffem (Høeg 1995:27). Mellem 1000 og 600 C
14 år BP er der en tydelig komdyrkningsfase, som er kendt ffa alle de 4 moser/myrer. Ligeledes
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er der gennem pollenanalyser konstateret husdyrgræsning for 3700 BP, 3300-1800 BP og 1250-0
BP dog med en tilbagegang eller et brud 600-500 BP (Høeg 1995:27).

4. Undersøgelserne

4.1. Metodik
Selv om der .er undersøgt teiTasser i flere områder er R 576a og R 610 imidlertid udvalgt som
objekter for de grundigste undersøgelser, som fandt sted i 1995 under ledelse af undertegnede og
med stud. cand. philol. Sissel Haug som feltleder og med stud. scient. Berit Nordtug som en af
feltassistenteme. I områdeme R 576a og R 610 blev der indmålt 247 terrasser, men det kan ikke
udelukkes, at der er flere uerkendte og derfor ikke indmålte terrasser i de pågældende områder.

Formå]et med undersøge]serne
Formålet med udgravnrigeme var at forsøge at afklare terrassemes fimktion og datering. Det var
således af afgørende betydning for det videre arbejde at få påvist, om terrasseme var menneske-
skabte eller ej. Skulle det vise sig, at der var tale om noget menneskeskabt, ville vi søge i videst
mulige omfang af påvise en fiuiktion, og ved hjælp af C-14 ville vi søge at datere brugsfaseme.
Hvis det skulle blive sandsynliggjort, at der var tale om agre, ville vi undersøge dyrkningsmåde,
jordbearbejdning og om terrasseme var resultatet af dyrkning , eller om de var bevidst anlagt
forud for dyrkningen.

Det var ikke kun i forbindelse med dateringsspørgsmålet, naturvidenskabeme måtte inddrages,
for i forbindelse med dannelsesdiskussionen var såvel kvartærgeologi som pollenanalyse af stor
vigtighed.

Metoden
Metoden bestod overalt i at grave prøvegrøfter af ca. 0,5 m bredde og variemede længde, men
ofte 24 meter, dog således, at grøften snittede mindst 6n tenassekant. I område R 576 A blev der
med maskine gravet en  150 meter lang og  lm bred grøft, og i tilslutning til deme blev der
foretaget et par mindre fladeafdækninger (Haug 1995 : 7).

Der  blev  udtaget materiale til  pollenanalyse  og  C-14  analyse.  Materialet  blev indsamlet  af
Oldsaksamlingens personale eller, for pollenmaterialets vedkommende, af statsstipendiat Helge
Høeg, 01dsaksamlingen.

Der blev gjort anvendelse af kvartærgeologiske konsulenter, nemlig dr. scient. Tore Østeraas,
GEofiitunm A/S , og førsteamanuensis Rolf Sørensen, Norges Landbrukshøgskole.
Opmålingen  blev  foretaget med  laserteodolit,  og  dataprogrammet  Arclnfo blev  anvendt  til
karteringen. Hertil fik vi velvillig bistand af Espen Uleberg.

4.2. Empiri - R 576 - præsentation af snittene
1 enprigennemgangen skal der fokuseres på teiTasseområdet R 576 A, fordi dette på grund af sin
stønelse og terrassetæthed var genstand for de mest indgående undersøgelser:  Det bør dog
allerede nu understreges, at disse undersøgelser ikke kan betegnes som tilendebragte - der er
snarest tale om præliminære undersøgelser, som har givet anledning til mindst lige så mange
sørgsmål som svar.
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Beskrivelsen skete oprindelig oppeffa begyndende med terrasse D, men i det følgende skal der
begyndes  nedeffa med terrasse N,  idet dette forekommer mest logisk ud fra et stratigrafisk
synspunkt.

Lagbeskrivelse:
Lag 1: Torv/tørv: råhumus og humus.
Lag 11: Udvaskningslag/utvaskingslag: grå til gråhvid sand med noget kul, gammelrosa.
Lag 111 : Udfældningslag/anriktningslag: gulbrun sand.
Lag Iva: Udvaskningslag: varierer mellem lys gulbrun, 1ys grå og gammelrosa. Med noget eller
lidt kul.
Lag Ivb: udfældningslag: gråbrun kulholdig sand.
Lag V: udfældningslag: som 111.
Lag Vlb: brun ageq.ord.
Lag VI: Udvaskningslag: som Iva.
Lag VII: Udfældningslag: 1ys brun noget grusholdig sand. Steril.
Lag VIII: Grå grus. Steril.
Lag IX: Kulstribe.
Lag X: Udfældningslag: rustrød hård sand/grus.
Lag XI: udfældningslag: stiber af grå og gulbrun fin sand. Eventuelt spettet.
Lag XII: Hmusholdig.
R: Rod/rot.

Terrassekant N (84-ca 87,20 m)
(MeterangiveLsen refererer til målesystemet for Sjakt 16. s pTofil)
øverst Lag 1, herefter kulstriben fra terrasse M. Kulstriben gåT gradvis over i et udvaskningsLag, lag 11, omkring 84,25 m.
Heninder kommer lag Vla fra terrasse M. Dette lag fortsætter hen til 85,25 m.
Herunder lag m. Lag 111 er således i direkte kontakt med lag 11 fra ca 85,30 m. Herfia og videre ud er lag 11 iosa  i den nederste del. Fortsætter hen
til knap 86,50 m.
Fra ca 86,10 underlejres lag 111 af lag Iva og lag X.
Lag 1 har direkte kontakt med Lag 111 fia knap 86,50 til ca 87,80 m.
Under lag 111 er der på denne strækning et Lag Iva, som rar direkte kontakt med lag 1 fra ca. 87,80 til ca 87 m.
Under lag Iva er der et markant kullag som får direkte kontakt med lag 1 fra 87 til 87,10 m som et kraftigt lag, og deme kulstribe fortsætter under
lag 1 profilet ud.
Fra 87,10 underlejres kullaget af lag 11 og lag Iva og endelig lag X.

Terrasse M (78,75-84 m)
øverst befinder sig lag 1, og herunder fortsætteT kulstriben h terrasse L hen til 80,50 m
Herunder kommer lag 11, rosa i den nederste del fia 78,75 m og hen til s 1,50 m. Herefter er laget rosa i sin fiilde udstrækning.
Dernæst kommer lag 111.
Fra 78,75 og til s 1,25 følger lag VIIl og den deri beroende stribe af udfældninger.
Fra 82  til 82,80 m fi)lger ct lag rv uder lag 111. Fra ca. 82,80 kommer en kort stækniDg med gammelrosa udvaskning, lag Iva. bte lag fortsætter
ned under en sæTdelels marlcant kulstribe, som underlejrer lag 111 h ca 83 m og hen i terrassekanten.
Under udvaskningsLagene følger lag 111.

Terrasse L (73,5-78,75 m)
Inderst på terrassefladen L - indtil ca. 75 m - viser stTatigTafien et I-II-X/III-forløb
Fra ca 75 m til 75,75 m er forløber 1-11-111 og herunder, lag Iva, lag X, Iag VIIl og herunder lag VIII. Fra ca. 75,75 m til termssekant L i 78,75er
fi)i.løbet øverst 1-11-111 eLler en variation heraf. Variationen beståT i, at der fra ca. 77,10 og hen i terrassekant L og ud på terrassefladen M findes en
kulstribe. Under denne findes der indtil 78,20 m et lag X.
Herunder findes en markant kulstribe, som løber sammen med ovennævnte kulstribe omkring 78 m. Fra 75,75 min og hen til 78 m findes der et
udvaskningslag,  lag VI, som kun afbrydes omkring 78-78,20 m, hvor kullaget har direkte kontakt med det underliggende lag 111, udfældningslag.
Under denne serie kommer lag VIIl og dert deri beroende udfældningslag.

Terra§se K (69,75-73,5 m)
I fladen på terrasse K, umiddelbart neden for teiTassekant J 69,75-70,25 m, ses lagfølgen lag 1,
som fortsætter ind i terTasse J, lag 11 og lag X.
Mellem lag 11 og X ses over en koit strækning en lomme med udfældning bestående af fint, lysebrunt sand.
Længere ude på fladen, mellem 70,25 og 71,25 m, ses en I-H-IIl rækkefølge, og herunder
lag Iva og lag X.
Fra 7l ,25og til 72 m ses under den sædvanlige I-II-III-rækkeføLge et  lag IVA (gammelrosa) udfældningslag, lag X  og stedvis lag VIIl med et lag
X og heTefter ubrudt, steril lag VIII.
Fra 72 m og til 73,40, hvor terrassekant K slutter minder stratigrafien meget om den ovenover nævnte, men der er flere kulstriber.
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Øverst ses lag 1 og 11. I lag 111 er der to kraftige kulstriber, den ene starter i 72,5 og fortsætter ud på terrassefladen L, den anden stafter i 72,75 og
fortsætter på samme vis. Herunder lag Vla (gammelrosa). Også i dette lag ses en kraftig kulstribe. Herunde lag X og 111.

Terrnsse J (58,50-69,75 m)
Mellem 58,50 og ca. 60,30 er lagene som følger 1 tørv, kulstribe, 11 udvækningslag og 111 udfældningslag.
Herefter kommer der et pari med en træstub (I-II-III-stratigrafi). Ca 60,75-61 og ca 61,50-62,30 er der en lomme med gainmelrosa udvaskningslag
mellem lag 11 og 111.
Fra ca 62,30 og til 65,75 er lagfølgen
1  tørv,  11  ,  111.

Fra 65,75 til ca 66,50 er der en kraftig lomme af trækul mellem lag 1 og lag 11.
Fra 65,50 og hen til ca 69,25 er der en en sti.ækning, hvor der ses følgende lag 1, lag 11, lag 111, lag Iva (tendenser til rosa).
MeLlem 68 og 68,75 er der en markant trækulsstribe mellem lag 111 og lag Iva og lag X.
I tenassekantområdet er der en kulstribe såveJ i lag 111 som øverst i lag Iva. Disse to smelter sammen tiJ en i terrassekanten og fortsætter længere
udad på terasse K.

Terrasse I (54-58,5 m)
I profilen af den inderste del af terTassefladen ses temaet tørv-udvaskningslag-udfældningslag endnu engang (I-II-III-X eller 1-11-111).
Fra 55,75 sker der imidleftid noget. Der indskydes nemlig et kullag mellem tørvelaget og udvaskningslaget (I-kullag-II-III/III-X).
Fra 57,50 og hen til terrassekanten ses en lidt anderledes stratigrafi. I-kulstribe-II-III-VI (gammelrosa)-III. I terrassekanten går der en kraftig "vinge"
af kul ned i lag IV. Har irian  hakket eller pirket i jorden?

Formodede hakkespor i kullag i terrasse L (/bto Rolf Sørensen)
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Komplicei.ei stratigraf ii med ire kullag, tei.rasse K

Tern§se H (44,50-S4 m)
Denne terrasse danner en flade, men den tilhørende termssekant er distikt.
Ligesom ved den rorrige flade er lagfølgen tørv-udvaskningslag-udfældningslag i forskellige variationer (I-II-X-IIl eller I-II-X). Den skildrede
stratigrafi er gældende hen til 50,50 m. Fra 46 til 47,25 er der en kulstribe under det øverste tørvelag (1), og ved 46,50 ses en `Vinge" i kullaget,
som går ned i lag 11. Er dette spoT efter, at man også her har hakket eller pirket i jorden?
Fra omkring 50,50 m og hen til terrassekanten i 54 m ser stTatigrafien andeTledes ud. Den starter med det velkendte I-II-III-forløb, men heTunder
korrLmeT deT et Lag Iva (50,50-51  m og ca 51,5-52,75 m). Omkring 52 meter er der et par partier , hvor der er kulstriber øveTst i lag Vla.
Fra 52,75 til 53,5 er under 1-11-111, et gammelrosa onrLråde,  lag Iva og 111 udfældningslag.
1 terTassekanten er der en lomme med brun agerjord, som liggeT mellem ]ag 11 udvasknings]ag og  lag Iva, som også eT et udvaskningslag.

Terr.sse G (34,7544,5 m)
Også denne terrasse er stor og har snarest kamkter af en flade, og den tilhørende terTassekant er diffiis. På fladen er stratigmfien variationer over
temaet tørv-udvasknings]ag-udfældningslag (I-II-X eller I-]l-X-VIII-X-VI]I eller I-II-X-II]-VIIl cller 1-11-111).  Der er en kulstribe under del
øverste tørvelag omkring 44,25 til 44,75.
I området lige før terrassekanten (43-44,50 m) ses lagfølgen 1-11-111 og herefter lag Ivb.  øverst i lag Ivb er der en trækulsstribe. He"nder lag X
og lag V[II.
Lige Deden for tenassekant F ses med humusholdig gråbrun saiid. Stii)kturen eT løs, og må tilskrives en tidligere tTæstub.

Terrasse F (31-34,75 m)
Længst oppe på temssefladen ses en 1-11-11[ stratigrari (tørv-udvasknigslag-udfældningsLag).
I,ængei€ nede (i omridet 32,75-33,50 m)  ses I-II-[[I-forløbet, men herunder kommeT en lagsserie bestående af lag Iva, lag X. Nederst steril

8ms.
Fra 33,50-34,50 indlodes lagsserien med 1-[[-111, men herunder kommer en loinme med Vb bTun ageriord, lag X og lag VIII.
Selve termssekanten ligger i 34,75

Terrasse E (27,5-31  m)
Inde på termssefladen ses en stratigrafi, som beståT af  lag 1, lag 11 (visse s(eder rodforstyrrelser),
lag 111, lag rvb, herefter lag [11 eller lag Iva, lag VI, lag X, og heTunder lag VII.
Det bTune lag er tolket som fossil age€ord, og dette lag findes under den øverste podsol, og er rester af den fossile overflade, der har været
toplaget til den nederste podsol.
] området næTmeTe ved terrassekanten ses lag ], lag [1 (visse s(edcr rodforstyrrelseer), lag Ivb,
lag VI, lag X og herunder lag VII.
I lag VIl er deT et område med lva udvaskningslag med s(edvis udfældning og X håTdt, rustrødt udfældningslag

Terr.§§e D (25j-Z7,5 m)
Idenne terrasse ses et forløb bestående af lag 1, lag 11, lag 111, Iag Iva, lag V, lag VI, lag X og
lag Xl. Her er der en ti.edobbelt podsolisering.
Tcmssckanten, som afslutter terTasse D, eT ikke særlig maTkant, men adskiller sig alligevel rent stratigtafisk fm den mmnige lagfølge på stedet.
øvsrst ses lag 1 tøTv, herunderlag lag [1 (forstyrrelseT ff Tødder) og lag 111. HeTunder ses lag Iva og deTnæst lag. DeT kan således iagttages en
dobbelt podsolprofil.
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5. Resu]tater

5.1. Terrassernes karakteristica
De  fleste  af terrasseme  er  mellem  2  og  s  m  lange,  mellem  2  og  4  m    brede,  og  selve
terrassekanteme er oftest mellem 20 og 35 cm høje. De er - når man først erkender dem, og bliver
vant tfl at iagftage dem - godt  markeret i terrænet, og de bugter sig i tungefomede fomationer -
1apper  -hen ad skråningeme. De er mellem  1,6 og  12,5 m dybe. Terrasseme optræder både
enkeltvis eller som trinene i et amfiteater.

5.1.2. To]kning (form, formå])
Der er selvsagt først og fi.emmest gravet i terrasseme, men der er også lavet snit på steder, hvor
vi ikke kume konstatere terrasser. Dette sidstnævnte skete som en kontrolforanstaltning, idet vi
ftndt det formålstjenligt at være orienteret om den naturligt forekommende stratigrafi i området.

I terrasseme kan der iagttages hlturlag, hvis mønster går igen ffa terasse til terasse, selv om der
naturligvis er mindre variationer. Ovenpå den oprindelige jordoverflade ligger der kullag, som
tolkes som rester fia afbrændhg af vegetation. Herefter følger et dyrkningslag, som danner selve
terrassen.  Udvaskningen har været stærk, og dyrkningslaget er forskelligt ffa det, man i dag
definerer som dyrkningslag, idet dyrkningslaget de fleste steder ffemstår som en blanding af
sandholdigt sekundært udvaslmhgslag og udfældningslag. I nogle af terrasserne er der imidlertid
bevaret dyrkningsjord. I*kningsjorden er en del af det samme dyrkningslag, men har bevaret
mere af sh oprindehge karakter. I visse områder har disse en rosa farvetone. Rødfir`ming ses ofte
i forbindelse med fossile agerlag (Ellen Anne Pedersen, pers. komm.), for eksempel ved Borre
(Gro Jerpåsen, pers. komm.).

Den dyrknhgsfom, der har været pråktiseret på stedet, har været svedjebrug (der findes mange
underinddelinger af dette begreb, men disse er der ikke taget stilling til for nærværende). Denne
dyrkningsfom er ekstensiv, og man må forestille sig, at ikke alle terrasser har været dyrket
samtidig, men at man har bevæget sig rundt i terrænet efterhånden som jorden er blevet udpint.
Området har dog været brugt i  et omfang, der medførte, at man visste steder dyrkede 2 gange
efter hinanden , uden vi dog kan sige noget om, hvor langt der gik mellem de enkelte dyrkninger.
Disse steder viser en tredobbelt podsolproffl med to eventuelt tre  mulige dyrkningsfaser (en over
hver af de to fossile podsoller samt eventuelt oven på den øverste).

At der er hengået en vis tid mellem faseme vidner stratigrafien om, idet øverste del af det ældste
dyrkningslag er blevet udvasket i tiden mellem de to afbrændinger.

5.1.3. Udvaskning og dannelse
Det  er generelt, at det primære udvaskningslag = den oprindelige jordoverflade, kullaget og
dyrkningsjorden er tydeligst i området ved terrassemes kanter og blever markant svagere eller
ligeffem forsvinder inde på teiTassefladen.

Dette kan være resultatet afmasseforflytiing i forbindelse med jordbearbejdning og som følge af
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erosion. I de tilfælde, hvor man kan iagttage to ældre jordoverflader, kan gentagen bearbejdning
have ført tfl at kanteme har trukket sig bagud og lagene emed er blevet omrodede inde på fladen.
Man kan ikke ud ffa stratigrafien med sikkerhed fastslå, at der er tale om bevidst konstruerede
marker, men tanken ligger nær. Fordelen ved en terrassering er, at jorderosion fomindskes. Dette
understøttes af, at terrasseme ligger tættere, jo mere hældning er er på terrænet.

Kun 6t sted er der konstateret, hvad vi tolker som spor efter redskaber. Dette yterer sig som brud
i kullaget, og de enkelte derved løsreme sektioner er blevet vredet let i forhold til den horisontale
akse.  Vridningen tyder på, at der har været brugt spade eller hakke snarere end ard, hvilket
egenttig også stemmer bedst med de enkelte lappers beskedne fomat. Det må dog understreges,
at jeg savner komparativt profilmateriale i denne forbindelse.

5.1.4. Fugtighed
Jordsmonnet  er  stærkt  selvdrænende,  og  en naturlig  følge heraf er,  at kapilærvirkningen af
kvartærgeologer  er  vurderet  til  ringe.  Der  er  dog  indimellem  lokaliteter  med  tørvemos
(sphagnum), og et prøvestik i en sådan tørvemospude viste, at denne vegetationstype var over 1/2
m tyk. Ch man i fortiden har kunnet drage nytte af sådame små fiigtige områder, får stå hen i det
uvisse. I bunden af R 576a-området var profileme våde ffa ca. 40 cm dybde og nedefter i flere
dage efter regnskyl.

Ved eventueu9 senere udgravnriger i lignende anlæg, bør man undersøge eventuelt forkommende
gruber, for at afgøre, om de har fimgeret som brønde eller ej.

6. Naturvidenskablige analyser

6.1. Kvartærgeo]ogi
Rødsmoprosjektet har som nævnt benyttet sig af konsulentbistand til udforskning af terrasseme.
Når det gælderjordbundsanalysen, faldt valget på to kvartærgeologer, hvoraf den ene er ekspert
i netop dette geografiske område og den anden har lang tids er£ring i vurdering af dyrkningsspor.
Pollenanalysen blev varetaget at statsstipendiat Helge lrgens Høeg, Oldsaksamlingen.

Dr. scient Tore Østeraas, GEofi]tunm A/S, foretog  en undersøgelse afjordsmonnets karakter
blandt   andet   i  de   fomodede   ageiTener/åkerreiner.   Østeraas   ville  undersøge  graden  af
kapillærvirkning  og  den  stratigrafiske  forhold for om muligt at  sige noget om terrassemes
dannelse  og  fimlrion.  Østeraas.bemærkede,  at  alle  terrasseområdeme  ved  Rødsvegen  er
beliggende i forholdsvis grovkomede sedimenter med fomodet ringe evne til at holde på vand
eller    ved    hjælp    af   kapillærvirkningen    at    transportere    vand    op    ffa    dybereligende
grumdvandsmagasiner

Terrasseme Ugger i et oimåde med meget kraftige sedimenter, som sandsynligvis er mindst 20 m
tykke, og afstanden til grundvandspejlet er antageligvis lidt mere end 10 m Oævnfør Østeraas i
georessusplan for Rødsmoen). Hovedaftætningen er meget ren. kvartsrig grovsand/fingrus. Dette
dækkes  af et  tyndt  lag  af fin til  middelgrov  sand,  hvilket  er  karakteistisk  for netop  dette
delområde.  Laget af finsand er mellem 0 og 2 m, forstået på den måde, at det er tyndt eller
tigefiem mangler på opstikkende højderygge og højninger. Alle terrasseme ligger i finsandlaget,
og  begrundelsen herfor er,  stadig i følge Østeraas, at finsanden har en vis vandlagringsevne.
Tykkelsen af finsanden har tilsyneladende ikke spillet ind ved lokaliseringen af teiTasseme, idet
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der ikke ses dyrknrigsflader i forsænknriger. Dette kan imidlertid skyldes, at disse er mere udsatte
for ffost end bakkeskråningeme (Østeraas 1995:3).

Østeraas ffemhæver som noget karakteristisk, at sandet i det kulholdige toplag  i visse sjakter er
mere mat og gullig end den underliggende naturlige sand. Såvel farve som matheden kan pege i
retnhg af, at sandet har været fldpåvirket. Sandskom, som har været ildpåvirkede, er mere porøse
emd ellers, og kan derfor være et bedre vækstmedhm end `tå" sand, specielt hvis sandet er blandet
med aske (Østeraas 1995:3).

Østeraas konkluderer, at agerreneme/åkerreinene er uegnede til planteproduktion, hvis klimaet
var som det nutidige, med mindre man vandede eller tilførte for eksempel tørv, som forhindrer
vandet ffa nedbøren i at løbe igennem jordlagene ned til grundvandet. Ikke desto mindre tolker
Østeraas  fiindene  af hør/lin- og  rugpollen  derhen,  at  der har været dyrket kulturplanter på
teiTasseme. Han forudsætter da, at dyrknrigen er sket i perioder med rigelig nedbør, for eksempel
subatlantisk tid.

Med   hensyn  til  stratigrafien  bemærker  Østeraas  podsoleringen,   som  til  dels  er  kraftig.
Sammenlignet  med profiler i urørt jord (uden  for terrasseme)  er  såvel udvaskningslag  som
udfælningslag usædvanlig tykke, og tykkelsen synes ydemere at øge med indholdet af trækul i
rodlaget. Han mærkede sig, at der i nogle terrasser er udviklet dobbelte podsolprfiler, nemlig et
podsonprofil under rodlaget og et profil under det nutidige vegetationsdække. Profilet under
vegetationsdækket er væsentligt dårligere udviklet end profilet under rodlaget (Østeraas 1995 : 5 ).

Det, at der er to podsolprofiler over hinanden, indikerer, at reneme/reinene er menneskeskabte,
idet man ikke kender til naturligt processer, som medfører dannelse af netop to podsolprofiler.

Reneme/rehene er gamle, idet podsoliseringen er fortsat efter man har opgivet terrasseme, men
udviklingen af podsolporfilet kan ikke bruges til datering.  Dog kan man få et fingerpeg om,
hvomår anlæggene gik ud af brug, hvis man sammenligner den Øvre profil med de naturlige
podsolprofiler uden for terrasseme. Dannelsen af de naturlige podsolprofiler begyndte 8-9 000
år tflbage, men terrassemes podsolprofiler kan næppe føres længere tilbage end til Kristi fibdsel.
Østeraas understreger dog, at dette er et kvalificeret gæt, som ikke lader sig verificere gennem
profilstudier.

Førsteamanuensis Rolf Sørensen, Norges Landbmkshøgskole, har dels analyseret profilafsnit, som
ikke udviser tegn på mennesklig indgriben, samt profilafsnit, som indeholder den usædvanlige,
muligvis menneskeskabte sti.atigrafi.

Sørensen   nævner, at der på godt drænede lokaliteter i området er opstået "det som vanligvis
kalles podsolprofil" (humus/råhumus lag: O/A eller 0, blegsand: E, mstfarvet udfældningslag:
Bs og Bsh). I nyere kvartærgeologisk forskning defineres de ikke som sådanne på grund af for
rrige jem- og aluminiumudfi£1dnrig og/eller humus i b-1agene, og fordi de er for sandholdige. De
betegnes  "inceptisoller"  eller  albi-haplic  arenololler.  Betegnelsen  semi-podsoller  har  været
foreslået,  men  har  ikke  wndet  udbredelse  (Sørensen  1996:  5).  I  det  følgende  fastholdes
betegnelsen podsoller, da det er et almindeligt kendt udtryk.

Ingen  af de udtagne prøver viste telefarlige jordarter.  En af  prøveme karakteriseres  af høj
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pemeabilitet og praktisk talt ingen kapillær stighøjde og vandlagringsevne (profil 1 lag C).

Rolf sørensens konklusion for R 576 er, at solifluktion  ikke muligt i område R 576, men "ffost
creep" er muhgt. Nogle af de største terrasser, vil kunne være dannet  ved "ffost creep", hvis der
har været 2-300 år med ekstreme klimafbrhold (for eksempel "den lille istid'').

Sørensens egne undersøgelser tyder på, at der har været en tør og/eller vam periode på Østlandet
mellem  2600  og  2200  C  14  år  BP.  Visse  undersøgelser  tyder  på,  at  der  har  været  store
svingninger i grundvands-og indsøniveauet i Holocen (minimum for 1500-1000 år siden).

Der  er iagttaget farvepletter i profileme på Rødsmoen, hvilket tydes derhen, at der også på
Rødsmoen  har  været  højere  grundvandstand,  eller dyb tele  kan  have  dannet  et  "hængende
grundvandspejl" med reducerende miljø til følge. 8000-7000 C-14 år BP er et kvalificeret gæt på
en fåse med fiigtig, vandmættet jord. "Den lille istid" som var fiigtigere og køligere er en anden
mulighed. Der har været både naturligt opståede og menneskeskabte skovbrande i området, men
dette har sandsynligvis ikke have befordret jordflydning.

Vegetationsdækkede solifluktionstunger er almindelige i områder med en hældning på 10 grader
eller mere. TeiTasseme ses på både skråninger med 10 °/o hældning og på næsten flad mark, hvor
"fiost creep" kan udelukkes.  Efter Sørensen affattede den kvartærgeologiske rapport, er der

fimdet og prøvestukket i flade områder med "tenassestratigrafi".
(Sørensen 1996:  13fo.

Også Rolf Sørensen bemærker, at der mange steder findes et eller flere kullag, som enten fmdes
tæt under overfladen eller eller som isolerede kuuag, som ikke er en del af den naturlige sti.atigrafi
på stedet. Kullagene kan være dannet enten ved naturligt forekommende skovbrande eller som
følge af menneskenes aktiviteter i omådet. Kullet findes dels som koncentrerede lag af kulstykker,
som  er  synlige  med  det  blotte  øje  og  dels  som  fint  kulstøv  i  både  jordprofileme  og
tørvemoseme/torvemyrene.

I området meuem 72 og 75 m i grøft 16 findes et kompliceret sti.atigrafisk forløb med tre kullag,
som såvel vi arkæologer som kvartærgeolog Rolf Sørensen har hæftet sig (Sørensen 1996: 10ff).
Det drejer sig om tenassekant K ¢.æmfør profilbeskrivelseme ovenfor).

En af pollenanalyseme er ffa feltet R 576. Deme analyse indeholder blandt andet kompolen og
pouen ffa lancetbladet vejbred/smaucjenpe. Disse er "forholdsvis sikre indikatorer på åkerdyrking"
(Berglund     1985    m.fl.).    Rolf    Sørensen    drager    en    konklusion    af   mose-/myr-    og
profilundersøgelseme, nemlig, at de er "entydig bevis" på, at der har været dyrkning i dette
område  samt andre steder på Rødsmoen, sandsynligvis inden for de sidste 1500 år. Dette ser
Sørensen i sammenhæng med de kulturfaser, der ses i 3 af de undersøgte moser/myrer (Høeg
1995: 11 ). Daterhg er foretaget ved hjælp af C-14-metoden, og der er to dateringer ffa R 576 og
de er menem 250 og 1750 år gamle. Dateringer ffa to andre terrasser er mellem 2750 og 1750 år
gamle. Ud fra disse dateringer ser det ud til, at terrasseme er damet i den første jordbrugsfase
4500-3000 C-14 år BP (Sørensen  1996: 11).

Rolf Sørenscn omtaler dobbelte jordprofiler, hvorved han forstår en nomal O/A-B-C-stratigrafi,
som gentages længere nede i jorden. Dette kan være forårsaget af, at ny jord bliver afsat ovenpå

10



allerede eksisterende ].ord (flyvesand, flomsedimenter). Med tiden vil den nyafsatte jord udvike
den fømævnte lagdeling, og den først afsatte jord fil blive en fossil overflade ®aleosol). I det
aktuelle område er vandafsatte sedimenter en umuli9hed, vindafsatte er en mulighed, hvis der
tidligere har været tørrere. Mest interessant er det, hvis det er fortidige mennesker, som har tilført
jord - dette er i givet fald sket uden at forstyne det oprindelige jordsmon.

Sørensen konkluderer imidlertid, at terrasseme må være lavet af mennesker, sandsynligvis ffa
vikingetiden (eller ældre) ffem til middelalderen (Sørensen 1996: 16)

6.2. Pollenanalyse
Helge lrgens Høeg har indsamlet prøver  fi.a R 576 sjakt 1, 5 og 6, og derudover er der analyseret
prøver ffa yderhgere 4 jordprofiler. Høeg tolker kullagene som resultater af mennesklig aktivitet,
og terrasseme som helhed   kan bedst kan forklares som menneskeskabte med det fomål at
anvende dem til jordbrug. Desuden kan to podsolprofiler oven på hinanden ikke ffemkomme
under naturlige betingelser. Det kritiske er mangelen på næring og den dårlige adgang til vand.
Næring og materiale, som kan holde på fiigtigheden har måttet tilføres

Ved at organisere jorden i terrasser, har det været lettere at administrere gødskning. Dette kal
være   sket   ved  at  tilføre  kviste  og  andet  brændbart  materiale,  hvis  aske  kunne  forøge
næringsridholdet. De terrasser, der vender mod nord og vest, var mindre udsatte for solens stråler
og demed også mindre udsat for fordampning. Vanding var også lettere at organisere, når der
var  terrasseret,  men  her  er  arbejdet  med  at  bære  vand  den  kritiske  flktor  (stor  og  tung
arbejdsindsats).

Hvis man blander overfladelaget med organisk materiale, for eksempel tørv, vil jordens evne til
at binde fiigtighed fbrbedres. Under vækstlaget er der en kraftigt udviklet podsol. Til forståelsen
af dette fænomen henviser Høeg til Østeraas 1995. Persmyra ligger ikke så langt ffa det største
terrasseområde,  og i deme mose/myren mangler der lag ffa perioden 2200-1200 BP.  Høeg
fbreslår, at der er skrællet tørv afhele moseoverfladen i et spadestiks dybde for ca.  1100-1200 år
siden, og at det er denne tørv, der er brugt som fiigtlag på terrasseme. Hvis denne teori holder,
har terrasseme vamet i bpg ca. 1200 BP euer eventuelt tilbage omkring Kristi fibdsel (Høeg 1995:
21).

R 576. JordDrofil  1 (der er analyseret 15 prøver fia denLne serie)
Nederste prøve var yngre end gran-(picea}indvandringen, og ved 15,5 og 3 cm var der et pollen fla rug (secale) ved 3 cm også af en eller anden
kornart (cerelia),  og ved 9,5  cm et poLlen af lancetbladet vejibred/smalkjeinpe (plantage lanceolata)  .  Tillige er der blandt andet pollenkom af
ranunkel/soleie ( mnunculus) og gederams/geiterains (epilo bium).

Pouen h nig qg v¢bred kan væie `rindbanporeeDde Langvqjs fta, de kan være kominet til stedet med mosemteriale eller de kan stamme h planter,
der har vokset på stedet. De andre urter foTekoDmer kun i begrænset omfång i moser, og har sandgrnLigvis vokset på stedet. De er fblgeplanter til
jordbmg, og de vokser ikke i omridet nutildags (Høeg  L995: 22).

R 576. JordDrofil 2 (der er analyseret  13 prøver fh denne serie)
Kun pTøveme h 0-6 cm og ffa 41  cm indeholdt pollen, men de var til gengææld rige. Prøven h 41  cfn indeholdt mere birk end f)rr, 0,5 % gian
(pioea} 55 % lyng/røssl)mg (caJluna (caLLum vulgaris)) qg  1000% kulstøv. Der eT meget kulstøv mellem 6 og 3 cm, og ved 4 cm er der et maksimum
med 2500 %.  Ved 5  cm er der 3 % pollen af tørvemosftorvemose (sphagnum), og mellem 6 og 4 cm er der pollen fh planter af meldefimilien
(chenopodiaceae), lancetbladet vejbred/small¢jempe (plantago lanceolata} kom (cereLia) r`+g (secale) hø[/lin (linum) og fbrskellige andre uTteT.

Pouen af hør cr ikke fimdet i moseme/mynene, men må stamme ffi planteT, der voksede på steder. Planten pToducerer kun ringe pollenmængder, som
ikke spredes særligt godt. Andre steder fta ved man, at hvis man finder blot st pollen, er det overvqjende sandqrnLigt, at der findes høriyknipg på
stedet eller i yderst ringe afstand derfta.

Høeg  konkluderer derfor,  at kuLlaget må opfattes som et kulturlag.  Der har været afl)rændt plantemateriale på terrassen,  der er tilfbrt mose-
/m)n.materiale, og der har været dyrket hør, rug og andre komsorter.  SandsynJigvis er dyrkringen sket inden for se seneste århundreder. Denne
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forsøgsvisetidsfæstelseerforetagetudhdenringedybde,menHøegftemhæverdog,attilvækstenkunharværetringeefterdyrkningensophør.
Alderen kan væi.e  1000-1500 BP (Høeg  1995: 22-23).

R 576. JordDrofil 3 (der er analyseret 9 prøver ffa denne serie)
Der  er granpollen allerede i det nederste lag. Alle piøver var pollenrige, og der er sandsynligvis tilfbrt mose-/myrmateriale.  Et pollenkom h
brdbladet `¢bred/aoblad @antago mqjor) og et fi.a lancetbladet vejbred/small{jempe ®lantago lanceolata) ved 12 cm kan sta-e fh planter, der
har vokset på stedei Dyrkningslaget kan have været højere oppe i serien, og eventueft kan det ligge mellem to analyserede prøver (Høeg 1995: 23-
24).

R576. Siakt  1 (der er analyseret 7 prøver fia denne serie)
Nederstepiøveernæstenpollentom,mendeøvrigestammerfiaeftergranindvandringen.Diagrammeterkarakteristiskvedatdererflerepollenaf
lyngaJter (ericales) og ranunkel/soleie (ranunculus). Der er næsten ikke pollen af tørveinosttorvmose (sphagnum} og der er under 200 % kulstøv.
Der er pollen af høi/lin (linum) ved 19 cm Der har været dyrket hør, men dyrkningen kan ikke dateres næme[e end efter gran-(piceaxpgangen.
m nævnte ranunkelpollen forekommer i mængder på op tfl  10 %, hvilket tyder på, at vilkårene på lokaliteten har været anderledes fbr, end de er
nu Dette styrker hypotesen om, at det er agerterrasser, der er tale om (Høeg  1995: 24).

R 576. Siakt 5 (der er analyseret 5 prøver fia denne serie)
Serien begynder ved eller før picea-indvandringen, og topprøven er taget i den nutidige vegetation.
Omkring 14 cm er pollensammensætningen særegen, idet der er pollen fi.a maLurt (artemisia), kornarter (cerelia) og andre urter. Der er ikke mange
kornpollen, men ikke desto mindre kan dette niveau repræsentere en kort dyrkningsfase. (Høeg 1995 : 24)

R 576. Siakt 6 (der er analyseret  10 prøver fia denne serie)
Serien  begynder  fbr eller vedpicea-indvandringen.  De tre nederste prøver adskiler sk fia resten vediørende urter.  Ved 31  cm er der pollen af
lancetblandet   vejibred/smaLbempe   (pJantago   lanceolata),   nellikefåmilien   (caryophyllaceae),   tungekronede   kurvepl.anter   (liguliflorae)   og
storkenæb/storkenebb  (geranium).  Ved 28  cm fåndtes pollen  ffa malurt (aitemisia),  rosenfåmilien (rosaceae),  mjødurt (filipendula), og kløver
(trifolium)  med mere, og ved 26 cm var der malurt  (artemisia), kom (cerealia), rosenfåmilien (rosaceae), mjødurt (filipendula) nellikefåmilien
(caryophyl laceae), gederams/geitrams (epi lobium) og storkenæb/storkenebb (geranium).

Ik er rielt bemærkelsesværiigt at der var over 20 9/o iijødurt (filipendula) ved 28 cm, idet denne plante kræver mere fi+gt og næring, end området
kan tilgodese i dag. Høeg mener, at der sandsynligivs har været en jordbrugsfåse med tilfbrsel af vand og næring på dette niveau.
(Høeg  1995: 24-25).

R 576. Sj.b 16 , tcmeæ L (dcq. cr ai]|Jy-iti s prøvcT h denne =¢ric og cm elcm fi.-himgct "K|
Hele serien er yngie end picea-indvandringen, og der er meget kul i de fleste prøver.

Ved 17 cm var der 2 pollen af høn/lin (linum) qg et kulmkrimum, og ved  15 cm af lancetbladet vejbred/sm.all{jempe (plantago lanceolata) Høg tolker
dffi som en dyrkningsfåse. Den ekstra prøve h kullaget indeholdt mere gran ®icea) og lyng/røsslyng (calluna (calluna vulgaris)) end de øvrige,
inen tillige pollen ffi kom (ceTealia, og \d 4 cm er der pollen af lancetbladet vQ)bred/smaLl{jempe ®Lantago lanceolata), og dette repræsenterer måske
næste dyrkningsfase. Prøven h 12 cm stammer måske fi.a en tilgroningsfase (lidet kul og meget lyng).

Høeg opsumJneier, at der generelt er meget kuLstøv, som Jigger i lag, der ikke ses uden for teTrasseTne. Som nævnt er høi/lin (linum) er en dårlig
pollenproducent og -spreder, men ikke desto mjndre indeholder 3 af prøveserieme pollen ffa denne plante. Detee fbrer Høeg til den konklusion, at
der har været dyrket hørMn på stedet inden for de seneste 2000 år.  Der er tillige pollen af cerealia, hvilket tyder på, at terrasserne har været brugt
til  korndyrkning. Yderligere er der fiinder pollen ffa vejbred og andre jordbrugsindikatorer og en indikator på mere fiigt og flere næringsstofffl
(mjødurt).  Alt i  alt mener Høeg,  at der er tale om agerterasser, og at de har været i  biug samtidig euer på forskellig tid, dog alle efter picea-
indvandringen -måske ved eller fbr 1200 BP. Picea indvandrede ca. 2000 BP (Høeg 1995: 25-26).

Der har været husdyrhold  i Rødsmoonmådet 3700 BP, 3300-1800 BP og 1250-0 BP, dog med
en tilbagegang 600-500 BP (for de enkelte områder ser det ud som følger: Persmyrskoia 3300-
2900  BP  og  800-0  BP,  ved Ulvhammeren 3700 BP,  2000 BP,  1100  BP og 600-0 BP,  ved
Dulpmoen 2740-1900 BP,1200 BP og 500 BP samt endelig ved Otersmyra 3150 BP og 1100-
300 BP). Sporene er dog svage.

Der er dyrket kom -endnu svagere spor -  ved Persm)nia (1 pouen) 4050 BP, ved Dulpmoen 4250
BP, 3200 BP,1900 BP, 700 BP og 300 BP og ved Otersmym 900 BP og 700 BP. Først efter Den
sorte Død er der tydeligere spor. Ved Dulpmoen pollen ffa byg ®ordeum) og rug (secale) 350
BP. Ved Ui`hameren og Persmyrskoia er der dyrkning i nærheden, henholdsvis 350 BP og ffa
300BP og op mod nutiden.

Der blev ryddet skov  1600-1700 BP og ffemover, visse steder op mod nutiden. Måske for at
udvinde trækul til jem- og tjæreproduktion eller måske for at afbrænde træ på terrasseme og
demed ffigive næring. I givet fåld er terasseme især brugt 1650-1200 BP ¢vor tørvegravningen
i Persmyrskoia er stoppet).
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6.3. C 14-analyse
Der foreligger C 14dateringer på 970-815 BC, 220-405 AD, 235-415 AD og yngre end 1530,
men det har vist sig problematiske at datere terrasseme. Er det afbrænding af vegetation på rod,
som ff C 14-dateret eller er der tale om afbrændrig aftilført materiale, som er sarntidigt med eller
ældre  end  afbrændingen?  Er  der  for  eksempel  tilført  tørv  ffa  mose/myrområdeme  som
jordforbedring -der mangler i følge Helge lrgens Høeg tørvelag fi.a mellem 0,55 og 0,60 m,
svarende tfl ca. 2200 tfl 1 100 BP, i mosen ved Persmyrskoia. Dateringsresultatet kan således være
meget  ældre end den begivenhed, vi ville tidsfæste.  Ved ffemtidige undersøgelser må andre
daterrigsmetoder overvejes, og hvis man anvender C-14 analysen, skal det være i områder med
store kulstykker.

7. Opsummering
1 profileme er der iagttaget mange rosa lag og lommer med brun ageijord. Sammenholdt med
kullagene og teiTassemes fom udgør disse iagttagelser vægtige argumenter for agerbrugsteorien.

Disse  arkæologiske  tolkninger  støttes  af de  naturvidenskablige  analyseresultater,  idet  såvel
Østeraas som Sørensen og Høeg konkluderer, atterrasseme er menneskeværk, og der har været
agerberug/græsnrig i onmådet. Høeg er  usikker på, om der har været tale om sammenhængende
aktivitet, men Sørensen refererer Welinder for, om det overhovedet er muligt af påvise ffaværet
af landbrug ved hjælp af pollenanalyse. Høeg udelukker da heller ikke, at der kan være tale om
kontriuert græsnhgs-og dyrknhgsaktivitet fi.em tfl middelalderen. C-14 dateringeme af kullagene
er ikke uproblematiske, og dateringsproblematikken bør betragtes som uløst.

Pollenalanyse af flere jordproffler viser, at der har været dyrket kom og hør/1in, og at der er andre
planter  til  stede,  som  er  fiigt-  og  næringsindikatorer.  De  "kultu]pollen",  der  er  fimdet  på
Rødsmoen,  anvendes  af næsten  alle  botanikere  som  indikatorer  på  agerbrug  og  græsning
(Berglund 1985).

Dette rejser spørgsmålet om, hvilken dyrknrigsteknik, der har været tale om. Næsten ålle terrasser
har udvist dobbeltpodsoller, hvilket indebærer, at den oprindelige markoverflade ikke er blevet
forstyrret. Sørensen foreslår, at jord ffa andre lokaliteter er påført stedets naturligt vegetation. Det
tilførte lag er blandet (virker usorteret) og det indeholder ret jævnt fordelte "kulturpollen" og
kulstøv.  Dette relateres til, Høegs iagttagelse af, at der mangler et spadestik tørv i Persmyra
mellem   1500  og  1000  C-15  år  BP  (Høeg  1995)  -denne  tørv  har  man  måske  brugt  som
jordforbedrhgsmiddel på terrasseme. Tilføring af tørv vfl medføre højere næringsindhold og bedre
vandlagringskapacitet.

I grøft 16 er der et, mulig\ris tre steder iagttaget brud og vridninger i kullagene, hvilket kan være
spor efter jordbearbejdnhg med hakke ener spade. Vandlagringskapaciteten må fomodes at være
forbedret på grund af den øgede porøsitet i sandet, der er en følge af ildpåvirkningen. For at
komme  videre, bør der foretages dyrkningsforsøg,  som  skal have til fomål  at afklare, om
afgrøden kan   startes i fiigtig tørv, for sidenhen - når den har etableret rodnet - at overleve ad
natulig vej.
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ms man har tilført overfladejord andetsteds ffa (overfladejord, mose-/myr-jord), har det været
meget arbejdskrævende. I store dele af det nordvesteuopæiske fladland, Danmark og Norge har
man  haft  "Plaggenkultur",  hvor man gødskede med tørv eller en blanding af tørv og møg.
Metoden kendes tilbage i forhistorisk tid og op i vikingetid og eventuelt senere (Sørensen 1996:
16 fD.

Sørensen nævner ligefiem, at "Plaggenkulturen"har haft en rødsmovariant (Sørensen 1996: 17).
Hvis der er tale om tilført jord, har dette krævet store jordflytningsarbejder (langs grøft 16 mere
end 100 tons). "s tilførslen er sket over flere hundrede år, bliver arbejdet mere overkommeligt.
Det  er dog problematisk at bedømme den arbejdsindsats, agerbrugere i ikke-industrialiserede
samfimd  vælger at  investere  i  afgrødeme.  Således  bærer nqpalesiske  bjergbønder  gødning  i
rygbærekunr fi.a staldene til fieme marker

Ud fi.a de undersøgelser, der er foretaget i Rødsmoområdet, mener jeg, at teiTasseområdeme har
været anlagt med dyrkning for øje.  Der er imidlertid også andre områder, hvor der er gjort
lignende, omend ikke helt parallelle,  iagttagelser.

8. Kulturhistorisk sammenhæng
Verden  rundt  kendes  mange  fomer  for  dyrkning,  hvor  ild  indgår  som  led  i  en  rydnings-
dyrknings-cyklusen, og med vanlig sans for stringens har forskeme diskuteret defmitioner. Jeg
mener dog, at en definition og typeopdelrig i forskemge fldbrugende landbrugsmetoder er til mere
skade end gam på det nuværende tidspunlst og med den viden, vi sidder inde med om forhistorisk
landbrug. Jeg vfl derfor holde mig til en vid defmition af svedjebrug: afbrænding af et område og
dyrkning af mindst 6n afgrøde. Fomålet kan således være multifiihktionelt (rydning, dyrkning,
græsning m.m. Myrdal 1995:9 ff)

Det, der således sker, er, at skov-økosystemets næringsstoffer ffigøres ved hjælp af ilden, og de
kan demed bruges i dyrkningen. Når næringsfattigdommen sætter ind, kan man lade området
springe i skov igen. Engelmark nævner, at der i morlaget i en modeme nåleskov er  energi nok
til flere høstninger -når den altså ffigøres (Engelmark 1995 :28 ff).

Svedjerug (midsommerrug/ tuvråd/ rotråg) er en mulig afgrøde. Den sætter mange stilke og kan
sås når som helst på sommeren, og den store grøntmasse kvæler en stor del af ukrudtet.
Denne rugtype kan åkkmulere nærrig i tue-stadiet og bruge det til at sætte åks den efterfølgende
somner. Produktiviteten varierer naturligtvis, men hos Engelmark fik man 10 fold, men han gør
opmærksom  på,  at  man kan komme  op  på  et  meget højere  udbytte.  I  det  fennoskandiske
nåleskovsbælte er svedjebrug først et realistisk altemativ ved rugens gennembrud i sen jemalder,
mener Englemark (Engelmark 1995 :32).

Jeg mener, det må være en fordel, at rugen er godt etableret allerede året før den skal sætte
kemer. At grøntmassen kvæler uknidt er lige så oplagt en fordel. Hvis man har fiemt beliggende
agre, behøver man mindre mandksab til at luge og kan koncentrere sig om at holde vildtet og
eventuelt kvæg væk ffa agrene. Hvis man ydemere tærsker på stedet, efterlades en vis mængde
plantemateriale, som kan anvendes som jorddække og kompost, eller som kan afbrændes.

Jeg vurderer derfor, at svedjeme må have udgjort en nicheproduktion - et supplement til mere
pemanent agerbrug i indmark, kvægavl og jagt/fiskeri og øvrige udmarksnæringer.
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Modeme eksperimenter i Grue Finnskog gav som maksimumudbytte 12150 kemer af 6t koms
udsæd (1 relation til Rødsmoen kan man bemærke, at mindre end det også er godt). Buskningen
var  voldsom og accelereres af, at dyrene afgræsser tueme om høsten, og stråene var 2,5 m
høje.Ved dårligere klha måtte svedjemes areal øges, og dette kendes ffa en tid i neolitikum 3000
f.  Kr., foucevandringstid ca. 450-550 e. Kr., i del af vikingetiden nemlig ca. 750-850 e. kr. og
"Den lille lstid" ca.1550-1650 (Tvengsberg  1995: 110 fi).

I  Munker6d 5 mil nord for G6teborg har man konstateret agerspor ffa forhistorsik tid. De ældste
kullag er fi.a tidtig neolitikum ca 3.700 f. Kr. og der er flere med mellemrum frem til 1200 e. Kr.
Som oftest er der 2-3 kuuag, men der kan være op til 6. De er generelt 2-3 cm tykke, men findes
fi.a 1 til 7 cm tykke. Oftest er de afbrudte, og kan kun følges over strækninger på 2-3 m. Kullet
er vedartsbestemt, og består kun af løvtræ. Det var ikke alle områder inden for Munker6d, hvor
kullagene gflc tflbage til tidligneolitikum, nogle steder var de ældste kullag fi.a mellemneolitikum,
senneolitikum, bronzealder eller bronzealder. De senere horisonter var ffa yngre bronzealder,
føiTomersk jernalder, vendeltid, og endelig er der vikingetidige og som nævnt middelalderlige lag.

Visse  steder har man kunnet iagttage ard- eller hakkespor som destinkte,  asymetriske hak i
proffleme. I Munker6d er der ikke fimdet beboelsesrester i direkte tilknytning til agrene, men der
var såvel bopladser som grave i nærområdet.

I Sverige har mn forsket i, hvorledes skovbrande afspejles i pollendiagrammeme, og de resulterer
i parallelle kurver for kul og brandbegunstigede planter (G6ransson 1995 : 64 ff).

Fremtidige pollenanalyser i Rødsmo-1ignende agerområder bør blandt andet tage  sigte på at
afklare,  om  man kan  anvende  en  slags  "omvendt  bevisførelse"  gående  ud på,  at  kul  uden
ledsagelse af brandbegunstigede planter er et tegn på, at menneskene har sået noget andet i stedet
for det, der ellers naturligt ville komme. Blandt de brandbegunstigede planter kan for eksempel
nævnes ømebregne og asp ®opulus)( G6ransson 1995 :65). I følge mange pollendiagrammer ffa
Skåne tfl Osterg6tland øger brandene dramatisk i yngre bronzealder. Man har sandsynligvis dyrket
på vandrende agre i skudskove (hassel)(G6ransson 1995 : 84).

Som  sammenfatning  når  G6ransson  ffem  til,  man  afbrændte  områder  groft  sagt  fra  yngre
bronzealder og ffem, med det fomål at rydde områder til græsning og til dyrkning på vandrende
marker. Fra og med romersk jemalder har man de første "rigtige " svedjer, som dækkede større
områder end tidtigere, og rugen dukker op 100/200 e. Kr. som en ny komtype, som fimgerer fmt
i et svedjesystem (G6ransson 1995:87).

I et omåde kaldet Gammalvallen i S6dre Finnskoga sogn i det nordlige Vårmland er der fiindet
en del fossile agre og  agerterrasser.  Området blev anvendt til forskellige udmarksnæringer i
historisk tid, og i 1600-tallets midte blev det koloniseret af finske svedjebrugere. I et af områdeme
med agerterrasser blev der gravet en søgegrøft/sjakt på 0,6 x 2,9 m, og der kunne blandt andet
iagttages to kullag og to linser af sod og kul, hvilket tolkes som spor efter tre afbrændinger i
oimådet. To af afbrændingeme stammer ffa svedjefaser, hvorefter man gik over til agerbrug, og
i denne forbindel.se foretoges endnu en afbrænding (græsning/høslet). Terrassekanten sættes i
forbindlese med agerbruget.
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Derdukkersåledesstadigflereeksempleroppåagerbrugsfomer,derliggerfiemtffadenutidige
nomer herfor. Såvel agrene på Rødsmoen som de nævnte paralleller er kun toppen af isbjerget,
og man bør  i fi.emtiden investere tid og penge i at bringe udforskningen af deme kulturmindetype
videre.
Indledningsvis blev det nævnt, at de foretagne undersøgelser må opfattes som præliminære, og
det er mit håb, at deme kortfåttede fi.emlæggelse \ril give anledning til udveksling af informationer
mellem "ager-ffeaks", og jeg kan i den forbindelse næme, at vi så småt er ved at opbygg et
netværk i Danmark. Er man intererssseret, kan man kontakte: musemsinspektør Bodil Hoh
Sørensen, Ladbyskibsmuseet, Vikingevej  123, Ladby, 5300 Kerteminde, Tlf. 65 32 37 27.
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