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INNLEDNING 

Denne avhandlingen handler om jordbruk og landskapsutnyttelse. Allerede tidlig i studiet 
begynte jeg å fatte interesse for jordbruk og bosetningshistorie. Bjørn Myhres forelesninger 
om emnet og møtet med de agrarhistoriske fornminnene ute i marka gjennom E18-
prosjektet gav meg interesse for jordbruk og bosetning. Gjennom Christian Keller og Ellen 
Anne Pedersen fikk jeg høre om det store røysfeltet i Øverbymarka på Gjøvik, som var helt 
ukjent for meg selv om jeg er fra stedet. 

Målet med denne avhandlingen er å finne ut noe om Vardals eldre jordbrukshistorie. Dette 
er en del av historien som ikke er drøftet særskilt grundig i historisk eller etnologisk 
litteratur (bortsett fra bygdebok for Vardal [Lauvdal 1930- 41]), og som heller ikke er 
behandlet av noen arkeolog før. Asbjørn Herteig valgte å ikke behandle Vardal arkeologisk 
ut fra det fattige gjenstandsmaterialet fra eldre jernalder (Herteig 1955:5). Han konkluderer 
at bosetningen var « .. . spredt og sporadisk ... » i Vardal i eldre jernalder (op.cit:5). Jeg kunne 
ikke å slå meg til ro med dette. Vardal måtte da også ha en forhistorie? 

I Vardal finnes det et rikt materiale av fossile spor som vitner om jordbruksaktivitet. Dette 
materialet består av en rekke røysfelter. Det er disse jeg ønsker å undersøke i denne 
avhandlingen. Jeg har til hensikt å finne ut når røysfeltene ble tatt i bruk og hva slags 
jordbruk de representerer Er røysfeltene porten inn til Vardals forhistorie? Videre ønsker jeg 
å få vlte når den faste gårdsbosetningen i Vardal ble tatt opp og når jordbruket på 
røysfeltene ble oppgitt. 

Det viktigste kildematerialet er altså røysfeltene. Dette er en velkjent, men problematisk 
kildekategori innen arkeologien på Østlandet. Ut fra et sett metoder som delvis er 
tradisjonelle arkeologiske, delvis hentet fra kulturgeografien og delvis laget spesielt med 
tanke på analyse av røysfelter, vil jeg prøve å nærme meg denne kildekategorien. 

For å finne ut noe om jordbruket og bosetningen i Vardal vil jeg foreta analyser på tre 
nivåer: 1.- Analysere Vardal via tradisjonelle, arkeologiske veier som spredning av 
fornminner og oldsaker. 2.- Analysere de røysfeltene som er registrert i Vardal. Ut fra ulike 
kriterier vil jeg prøve å finne ut noe om det fortidige jordbruket i Vardal ved å se på 
røysfeltene. 3. - Analysere to røysfelt svært inngående. Det er det store røysfeltet 
Øverbymarka og det adskillig mindre røysfeltet Bækkimellommarka. Det er Øverbymarka 
som jeg kommer til å legge størst vekt på . Dette feltet er stort og variert med en rekke 
forskjellige typer rydningsrøyser foruten gravrøyser og steinstrenger. Jeg vil prøve å sette 
opp modeller for jordbruket og landskapsutnyttelsen i Øverbymarka for slik å forklare hva 
røysfeltet har vært brukt til og hvordan det er blitt til. Disse resultatene vil jeg bruke for å 
forstå de andre røysfeltene i kommunen. 

Avhandlingen starter med å legge de teoretiske rammene gjennom en faghistorisk 
gjennomgang og en diskusjon av begreper og metoder. Jeg vil så belyse bosetningen i 
Vardal ut fra fornminner og oldsaker, før jeg går over til å diskutere bosetningen ut fra de 
røysfeltene som er registrert i Vardal. Hoveddelen av denne avhandlingen består av en 
inngående analyse av røysfeltene i Øverbymarka og Bækkimellommarka. Avhandlingen 
avsluttes med en diskusjon av det jordbruket som har vært drevet på røysfeltene og hvordan 
landskapet i Vardal har vært utnyttet i forhistorisk tid og middelalder. 
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1 BAKGRUNN OG METODER 

Dette ka pitlet vil forsøke å sette mitt arbeid med jordbruk inn i en sammenheng og avklare 
de metodiske og teoretiske rammene for denne avhandlingen. 

1.1 Forskning omkring rydningsrøyser 

I løpet av 1980-tallet er det i Norge utviklet både feltmetoder og forklaringsmodeller for 
forskning omkring rydningsrøyser. I Norge er det Ellen Anne Pedersen og Christian Keller 
som har stått sentralt i dette arbeidet. Røysfeltene med rydningsrøyser kom i utgangspunktet 
i fokus som et forvaltningsproblem. Gjennom de siste 20-30 årene er det registrert en rekke 
lokaliteter med rydningsrøyser på Østlandet (Pedersen 1990a). Det har vært stor usikkerhet 
om alderen på disse røysene. De er ofte blitt betraktet som rydningsrøyser fra nyere tid eller 
som usikre gravrøyser. Pedersen startet undersøkelsene av rydningsrøyser nettopp med et 
forsøk på komme fram til kriterier som kunne brukes til å skjelne mellom rydningsrøyser og 
gravrøyser (Pedersen 1986, stensil). Gjennom dette arbeidet øket også erkjennelsen av 
rydningsrøysene som spor etter et forhistorisk jordbruk som kun har etterlatt seg svake spor 
i terrenget. Spesielt viktig ble erkjennelsen av punktbrinken, en oppsamling av jord på 
oversiden av rydningsrøysene, som et resultat av massebevegelse ved dyrkning (Pedersen 
1990a). 

Ut fra denne kunnskapen ble det utviklet en undersøkelsesmetodikk som har som mål å 
forstå de prosesser som har ført fram til dannelsen av rydningsrøysene og flatene mellom 
dem. Det er altså ikke bare punktene (røysene) som er undersøkelsesobjekt, men og de 
dyrkede flatene mellom røysene. Det blir lagt vekt på å kartlegge røysfeltene og så grave 
sjakter gjennom utvalgte rydningsrøyser for å få fram de enkelte jordsmonnssjiktene og tolke 
dem. Disse rent arkeologiske analysene kombineres med C14-datering av trekull fra 
rydningsbranner og pollenanalyser fra jordprofilene i røysene. Til sammen gir dette et bilde 
av jordbruket knyttet til rydningsrøysene. Denne metoden er blant annet gjennomført ved 
undersøkelsen av røysfeltet Hørdalen i Vestfold (Pedersen 1990a). Det er altså ingen 
revolusjonerende nye teknikker som er tatt i bruk ved undersøkelsene av røysfeltene. Det er 
heller en kombinasjon av allerede kjente teknikker og analyser (gravning, pollenanalyse, 
C14-datering). 

Hvorfor skjedde dette akkurat i første halvdel av 1980-tallet? Delvis kan dette skyldes en 
påvirkning fra den svenske kulturgeografien. Utgangspunktet for de svenske 
kulturgeografenes forståelse av det agrare kulturlandskapet har vært de fysiske sporene etter 
jordbruk som åkerreiner, steinstrenger og ryddede flater. De har søkt romlige mønstre innen 
større og mindre områder og har forsøkt å forstå landskapets utvikling ut fra forandringer i 
jordbruket. Kjennskapet til den svenske kulturgeografiske fors.kningen kan ha åpnet opp for 
en større forståelse av det forhistoriske jordbrukets uttrykk i terrenget. Ut fra det spesielle 
feltmaterialet på Østlandet (røysfeltene) har så Keller og Pedersen utviklet en forståelse av 
jordbruket på røysfeltene. Undersøkelsene av røysfeltene har vært en inngangsport til en ny 
vinkling på studiet av bosetning, jordbruk og landskapsutnyttelse i forhistorisk tid. 

I Sverige har man og arbeidet med røysfelter fra begynnelsen av 1980-tallet. Også her startet 
arbeidet som et forvaltningsproblem. Gjennom registreringer for Riksantikvarieambetet kom 
man over store arealer med rydningsrøyser (Tollin 1989). I løpet av de seinere årene har 
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flere lokaliteter med rydningsrøyser blitt undersøkt i Sverige Qonsson et.al. 1991, Mascher 
1993). I felt har man bygd på de erfaringene som har vært gjort i Norge. I tillegg har man 
supplert med studier av gamle kart, folketradisjon og eldre skriftlige kilder (Gren 1989, 
Tollin 1989). 

1.2. En metodebeskrivelse 

Jeg har arbeidet med røysfeltene i Vardal ut fra de feltmetodene som er utarbeidet ved 
Kulturgeografi.ska Institutionen, Universitetet i Stockholm og ved E-18- prosjektet i Vestfold. 
Spesielt i forbindelse med E-18- prosjektet i Vestfold er det utarbeidet metoder for 
undersøkelser av felter med rydningsrøyser. Jeg har vurdert de ulike metodene og tilpasset 
dem den aktuelle arbeidssituasjonen jeg har vært i og de ressursene jeg har hatt. 

En undersøkelse av røysfelter starter med en intensiv registrering·. Målet er å få klargjort 
grensene for røysfeltet og hva det inneholder av fortidsminner. Poenget er å gi en samlet 
beskrivelse av røysfeltet som både tar hensyn til røysene og til flatene mellom røysene. Det 
er og viktig å finne ut om det er andre terrengformer i røysfeltet som gravrøyser, 
steinstrenger eller åkerreiner (se definisjon i punkt 1.3). Kartblad fra det Økonomiske 
kartverket er viktige hjelpemidler i dette arbeidet. Jeg valgte å behandle det enkelte 
røysfeltet som en enhet selv om det ble registrert luker uten rydningsrøyser der det var for 
fuktig, for kupert eller dyrket i nyere tid . 

På store røysfelter kan det ofte være innbyrdes variasjoner mellom røysene. For å få utredet 
disse variasjonene og for å skille mellom grav- og rydningsrøyser er det ofte nødvendig å 
foreta en klassifisering av røysene. Ut fra et antall kriterier som tverrmål, høyde og 
steinstørrelse deles røysene inn i typer og fordelingen av røysene tegnes inn på kartet over 
røysfeltet. 

Neste skritt er å detaljkartlegge røysfeltet. Dette gjøres best med en elektronisk teodolitt, det 
vil si en landmålingskikkert. Alle rydningsrøyser og andre terrengformer måles inn. Også 
andre viktige trekk i landskapet som veier, gjerder og hus kan måles inn. Resultatet er et 
kart som gir en fin oversikt over røysfeltet. Kartleggingen utføres for å få et overblikk over 
røysene og for å se om de danner noe mønster. I den til dels tette granskogen som ofte 
dekker røysfeltene er det vanskelig å få oversikt over større områder på en gang. 

Et lite utvalg av de kartlagte røysene graves. Det er her mulig å bruke gravemaskin, men en 
får ofte ut mer informasjon ved å grave for hånd. Det graves sjakter gjennom midten av 
røysene . Det viktigste poenget med gravningene er å få god kunnskap om stratigrafi.en i 
røysene. Begge sjaktveggene blir renset opp for å få en best mulig kontroll med 
stratigrafi.en. Slik blir det mulig å lese ut dyrkningshistorien fra jordsjiktene i sjaktveggen. 

Det er og viktig å hente kunnskap om røysfeltene fra lokalbefolkningen og fra ulike 
skriftlige kilder. Slik kan en få kjennskap til litt av røysfeltets historie etter at dyrkningen i 
tilknytning til rydningsrøysene opphørte . Dette bør gjøres blant annet for å skille ut alderen 
på de ulike elementene i det kulturlandskapet som røysfeltet er plassert i. 
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1.3 Noen definisjoner 

Noen begreper som jeg kommer til å bruke i det følgende trenger en nærmere definisjon. 

Ei åkerrein er en opphoping av jord som ofte forekommer nederst på en åker som har vært 
dyrket over en viss tid. Ei åkerrein er resultat av massebevegelse fra øverst til nederst på 
åkeren ( Gren 1991: 7). Øverst på åkeren vil det ofte dannes et åkerhakk der masse har blitt 
erodert bort og avsatt i åkerreina (Gren 1991:8). 

I tilknytning til rydningsrøyser kan det ofte dannes en punktbrink. Det er ei kappe av jord 
som legger seg på oversiden av rydningsrøysa (Pedersen 1990a). En punktbrink er resultat 
av massetransport nedover en dyrket flate. 

En steinstreng er et steingjerde som har mistet sin funksjon og er rast ned slik at det i dag 
sees som en smal eller bred rekke med steiner, mer eller mindre begravd av jord og torv. 

En skålformet åker er en større eller mindre skålformet forsenkning som er dannet på grunn 
av erosjon og masseforflytning ved dyrkning (Gren 1991:8). 

Både åkerreiner, punktbrinker, rydningsrøyser, steinstrenger og skålformede åkre kalles ofte 
for fossile dyrkningsspor. Dette er en terminologi som er utviklet av kulturgeografene i 
Sverige. Fossile dyrkningsspor er levninger etter jordbruk som i dag har mistet sin funksjon i 
en jordbrukssammenheng (Gren 1991:7, Lindquist 1968:9). Det at dyrkningsspor kalles 
fossile sier ikke noe om alderen på de aktuelle levningene. Åkeren på en forlatt 
husmannsplass er like mye fossile dyrkningsspor som åkeren på en ødegård fra 
folkevandringstid. 

Bonitet er en klassifisering av jordsmonnet for skog og jordbruk. På ØK-kartene står 
boniteten oppført. Det er der jeg har hentet opplysningene fra. På ØK-kartene brukes 
bokstavbetegnelser. Svært høy bonitet er best og betegnes med SH. Så følger høy (H), 
middels (M) og lav (L) bonitet. Dyrkningsjord klassifiseres med bokstavene A og B, der A er 
best. ØK-kartene oppgir også om jordsmonnet er svært steinrikt. Det angis på kartet med en 
prikk, mens jeg vil bruke « som symbol. 

Dateringer er oppgitt på to ulike måter. Alle dateringer som ikke direkte henviser til C14-
dateringer er oppgitt som ".f.Kr. og ... e.Kr. Alle C14-dateringer er oppgitt som xx cal. 
BC/AD- yy cal. BC/AD. Der det henvises til en sum av C14- dateringer er det angitt som xx
yy BC/AD. 

1. 4 Ideer og modeller 

1.4.1 Jordbruk i et nordeuropeisk perspektiv 

Utgangspunktet for det arbeidet som legges fram her er at røysfeltene er rester etter 
jordbruk. Det er den grunnleggende hypotesen som dette arbeidet bygger på. Jordbruk 
setter spor i terrenget. Disse sporene er sterkere eller svakere avhengig av hvor intensivt 
jordbruket har vært og hvor langvarig det har vært. 
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Som en innledning til den kommende diskusjonen av jordbruk med utgangspunkt i 
røysfeltene , vil jeg ta for meg noen terrengformer som det forhistoriske og det 
middelalderske jordbruket har etterlatt seg i Nord-Europa. Jeg vil vesentlig konsentrere meg 
om De britiske øyer, Sverige, Danmark og Norge. Jeg vil se på de forskjellige redskapstypene 
som har vært brukt i Nord-Europa, og diskutere hvilke terrengformer som vanligvis henføres 
til de enkelte redskapstypene. Dette avsnittet bygger hovedsakelig på litteraturstudier. Det er 
kun deler av det norske og svenske materialet jeg har erfaringer med i felt. 

For en arkeolog er det de former som jordbruket danner i terrenget, som er det viktigste 
kildematerialet. Gir forskjellig teknologi forskjellige former i terrenget eller finnes det og 
terrengformer som kan se like ut, men være resultat av forskjellig teknologi? De redskapene 
som er blitt diskutert i forbindelse med åkerbruket i Nord-Europa er plog, ard, spade og hakke. 
De tre første vet vi med sikkerhet er blitt brukt i jordbruket i Nord-Europa i historisk tid. 

Ardens åkre 

Arden har vært i bruk i Silurbygdene rundt Mjøsa og i deler av Sverige helt opp til rundt 
1900 (Hagen 1984, Myrdal 1985, Valen-Sendstad 1964). Mens plogen var en tung innretning 
som bl.avar vanskelig å vende med, var arden lett og fleksibel. Derfor krevde ikke arden 
store sammenhengende åkervidder, men kunne brukes både der det var små åkre og der 
det var store . Arden veik greit unna store steiner og røyser. Arden er en enkel konstruksjon 
som ville kunne lages av en person med litt håndlag og en viss peiling på smiing. Arden 
egnet seg på løs og lett jord og kunne bearbeide jorda ned til en dybde på 30 cm (Valen
Sendstad 1964). De tidlige jordbruksforfatterne i Norge som Christian Sommerfelt på Toten, 
framhevet ardens fortrinn blant annet når det gjaldt god jordbearbeiding (Skappel 1904:29). 

Celtic fields er en forhistorisk åkerform som antas å være dannet ved bruk av ard. Celtic 
fields ble registrert for første gang i England og Danmark på 1920-tallet. I Danmark var det 
Gudmund Hatt som registrerte dem. Han kalte dem for «digevoldingsakre» eller «oldtidsagre• 
(Hatt 1937). I England ble de registrert av O.G.S Crawford og Eliot C. Curwen ved 
flyfotografering. Det var de som gav åkerformen navnet celtic fields (Crawford 1924, Curwen 
og Hatt 1953) . Celtic fields består av et sjakkbrettmønster av små, firkantede åkre med svake 
voller i mellom. Selve åkeren er svakt forsenket og har en konkav form. De finnes som 
regel i flatt eller svakt hellende terreng. Der terrenget heller avsluttes åkrene i nedkant med 
en terrasse i stedet for en voll. Celtic fields ligger ofte på sandjord. Der de ligger på morene 
er det ofte rydningsrøyser knyttet til lokalitetene. Rydningsrøysene kan ligge i åkeren eller i 
forbindelse med vollene (Hatt 1949). Celtic fields er også registrert på Gotland, i Nord
Tyskland og i Holland (Brongers 1976). 

Denne åkerformen er generelt datert til eldre jernalder, med hovedvekt på keltertid. 
Åkerformen kan og gå ned i yngre bronsealder (Carlsson 1979, Gren 1991). Det er 
alminnelig antatt at det har vært brukt ard ved dyrkningen av disse åkrene . I Sverige tolkes 
celtic fields som rester etter en ekstensiv dyrkningsform med langtids trede ( Gren 1991, 
Lindquist 1974). Dette blant annet fordi celtic fields kan omfatte svært store arealer. På 
Gotland og i Danmark er det registrert lokaliteter på over 1000 mål (Lindquist 1974). 

På Gotland, i 6stergotland og på Jæren er det registrert gårdsanlegg fra folkevandringstid. 
Til disse anleggene er det knyttet innmarksområder. Innmarka er avgrenset av et steingjerde. 
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Inne på innmarka ligger det spredt rydningsrøyser og gravrøyser. Det kan og finnes 
åkerreiner inne i innmarka. Ut fra karter fra 6stergotland (Widgren 1983) og Jæren 
(Rønneseth 1975) ser det ut til at innmarka består av ryddede flater med rydningsrøyser 
spredt utover. Denne formen for fossil åker forbindes vanligvis med en intensiv driftsform 
med gjødsling og bearbeiding av jorda med ard. Den inngjerdede innmarka er tolket som 
kornåker som har vært gjødslet og dyrket regelmessig (Hagen 1953). 

Plogens åkre 

Plogen forbindes med teigpløying og høyryggede åkre. Dette er en type åkre som finnes 
spredt over Nord-Europa , og har flere navn. I Skandinavia kalles de for teigpløying eller 
høyryggede/ ryggede åkre alt etter hvor høye ryggene er. I England kalles disse åkrene for 
ridge-and-furrow uansett hvor høye ryggene er (Taylor 1975:79, 83). Dette er en åkerform 
som dateres fra middelalderen og fram til nåtid. 

Teigpløying er terrengformer som de siste 10 årene er blitt registrert på en rekke lokaliteter 
rundt Oslofjorden, bl.a gjennom E-18 prosjektet i Vestfold. Også i Sverige er det registrert 
omfattende arealer med teigpløying (Gren 1991:40) Plogen velter jorda til side. Teigpløying 
består i at flere velter slås sammen til en lav forhøyning (hopeslaget) med en grunn grøft 
(føra) ved siden av. Neste sommer kjøres plogen midt over hopeslaget slik at det dannes ei 
ny før der hopeslaget var året før. 

Ved pløying av høyryggede åkre slås hopeslaget sammen på samme stedet hvert år slik at 
hopeslaget blir høyere og høyere og føra dypere. Resultatet er opp til 1 m høye rygger med 
form som «ej alltfor brant sluttande hustak» (Gren 1991). I hellende terreng avsluttes både 
teigpløying og høyryggede åkre med en åkerrein. Denne terrengformen er vanligvis knyttet 
til en driftsform med intensivt brukte åkre som gjødsles regelmessig med husdyrgjødsel. Det 
kan være ulike former for vekstskifter (bygg, havre, erter) og ulike former for trede (ensede, 
tosede, tresede). Høyryggede åkre er registrert i Sverige (Sporrong 1978). De er kjent fra 
middelalderen og fram til 1700-tallet. I Norge er det registrert høyryggede åkre ved Rokke 
kirke i Østfold og på Borre i Vestfold (Christian Keller, pers. medd., Jerpåsen 1993) 

Spadens åker 

Spaden er i historisk tid vesentlig benyttet på Vestlandet, i Bohuslan og i Irland og 
Shetland/ Orknøyene. I Norge har den vært i bruk både på Jæren og lenger nord. 
Tradisjonelt har spaden vært forbundet med reitbruket (Hasund 1932:101). Men spaden var 
også viktigste redskapet på Jæren der det var etter norske forhold store åkervidder. På Jæren 
dannet spadebruket ikke reiter, men åkre med høye åkerreiner (Rønneseth 1975:46). 

Også bruk av ard og plog kan danne åkerreiner. Dette er altså en terrengform som ikke 
dannes ved bruk av en spesiell redskapstype, men heller er avhengig av faktorer som 
helningsvinkel og brukstid. 

I Irland og Bohuslan danner spadebruket åkre med rygger og fører som ligner på 
teigpløying/høyryggede åkre (Borchgrevink 1975, Gren 1991). Denne måten å forme åkeren 
på er muligens et forsøk på å drenere åkeren. Overflatevann rant bort i førene. Denne 
effekten var ikke avhengig av redskapen som ble brukt, men av at det ble laget fører. Det 
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ser ut fra illustrasjonene i Borchgrevink og Gren ut til at de spadde ryggene er flatere på 
toppen enn de pløyde. De spadde ryggene har mer formen av «grønnsaksenger». I Irland 
byttet rygg og føre plass hvert år. Der ryggen var det ene året kom føra året etter. Det 
samme prinsippet benyttes ved teigpløying. 

Hakkens åkre 

Hakke har så vidt jeg har forstått ikke vært hovedredskap i jordbruket i noen del av Nord
Europa i historisk tid. Hakka eller grevet har vært en viktig del av redskapsinventaret, men 
da kun i tillegg til ard eller spade (Valen-Sendstad 1964). I Vardal kalles røysfeltene for 
røyser etter hakkebøndene. Dette er en levende tradisjon i bygda i dag som også har røtter 
tilbake i tiden (se punkt 6.1). Denne tradisjonell'finnes også i Sverige (Tollin 1989). Før de 
store omlegningene i jordbruket var arden hovedredskapet i jordbruket i Vardal. Når 
rydningsrøysene kalles røyser etter hakkebøndene, kan dette skyldes at bøndene så på 
tettheten av røysene og sammenlignet med sine egne åkre og mente at det ikke var mulig å 
komme fram med hest og ard på røysfeltene. Derfor mente de at de som en gang dyrket 
jorda på røysfeltene måtte ha brukt hakke for å komme fram mellom steinrøysene. 

Gren og Tollin 1989 har diskutert om hakke kan ha vært brukt på røysfeltene i Sverige. De 
mener at mangelen på åkerreiner og åkerhakk på røysfeltene kan tyde på at det har vært 
brukt lette håndredskaper som hakke. På røysfeltet Jarparyd i Småland er det funnet spor 
etter hakke ved utgravning. Det er et par nebbformede hakk som tolkes som spor etter 
hakke (Pedersen 1990b, Jonson et.al. 1991). Det er derfor mulig at det har vært brukt hakke 
på røysfeltene. Men det utelukker ikke at det også kan ha vært brukt ard (Pedersen 
1990b:28). 

Kan man knyttet åkerformer til en enkelt redskapstype? 

I den svenske litteraturen forklares både celtic fields og røysfelter som rester etter en 
ekstensiv driftsform. Begge terrengformene omfatter arealer som kan bli over 1000 mål. 
Hvorfor er da disse terrengformene så forskjellige? Celtic fields består av en sum av former 
som lave voller, bassengformede åkre og åkerreiner. Røysfelt består så og si utelukkende av 
rydningsrøyser som det av og til kan dannes punktbrinker i tilknytning til. Celtic fields 
forklares med at erosjon i forbindelse med dyrkningen har ført til massebevegelse som har 
skapt voller, åkerreiner og bassenger. Hvorfor har ikke denne erosjonen skjedd på 
røysfeltene? Kan det skyldes at det har vært brukt forskjellig redskap på celtic fields og på 
røysfeltene? Er celtic fields et resultat av ard, mens røysfeltene er et resultat av hakke? Leif 
Gren, en av de svenske kulturgeografene som har arbeidet med røysfelter, synes å mene at 
det er forklaringen på forskjellen (Gren 1991). 

Ut fra litteraturen ser det ut til at celtic fields hovedsakelig forekommer på sandjord (Gren 
1991, Lindquist 1974). Røysfeltene ligger i hovedsak på til dels svært blokkholdig morene. 
Kan forskjellen i terrengformer skyldes dette? Eroderes sandjord lettere enn morene under 
dyrkning slik at det dannes voller og åkerreiner? Det er mulig at sandjord forflyttes lettere 
når den ikke er dekket av et teppe av vegetasjon. På Gotland har man registrert lag med 
flyvesand på vollene mellom åkrene (Lindquist 1974). Kanskje morene med sin blanding av 
leire, sand og blokk er mer stabil og ikke så lett blåses vekk med vinden eller skylles bort 
med regnet? 
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Celtic fields forekommer i flatt eller svakt hellende terreng (Gren 1991). Skiller topografien 
der det finnes celtic fields seg fra topografien der det finnes røysfelter? I Vardal ligger de 
aller fleste av de registrerte røysfeltene i til dels sterkt hellende terreng. Men det finnes også 
røysfelter sorn ligger i flatt eller svakt hellende terreng Qonsson et.al. 1991). Det ser derfor 
ikke ut til at det er topografien som er grunnen til at celtic fields og røysfeltene skiller seg 
fra hverandre. 

Kan grunnen til at celtic fields og røysfeltene skiller seg fra hverandre være at det er to 
former for langtidstrede som har vært praktisert på de to terrengformene? Hva skulle 
eventuelt ha skilt disse to formene. Det er mulig at celtic fields har vært drevet ved en 
driftsform som førte til at jorda lå mer åpen og eksponert for vær og vind enn det 
røysfeltene gjorde. 

En annen mulighet er at eiendomsforholdene på røysfelt og celtic fields har vært forskjellig. 
Det er mulig at de mange små parsellene i celtic fields systemet viser til individuelt eierskap, 
mens røysfeltene uten noen synlige grensemarkeringer har vært felleseid. Noen forfattere 
mener at parsellene i celtic fields systemet er planmessig lagt ut i henhold til visse 
overgripende mønstre (Brongers 1976:57 og 74, Carlsson 1979:83, Lindquist 1974:26, 
Mascher 1993:890. Det skulle da bety at de enkelte parsellene var individuelt eid og 
avgrenset. Andre mener at parsellene i celtic fields systemet ikke er lagt ut etter noe 
overgripende system, men rett og slett er resultat av en gradvis og langvarig utvidelse av det 
dyrkede arealet etterhvert som de enkelte parsellene ble utpint eller lagt ut til trede 
(Windelhed 1984a:97, 1984b:184). 

Det er vanskelig å komme til noen klar konklusjon om hvorfor røysfeltene og celtic fields 
systemene er så forskjellige terrengformer. De store arealene som begge omfatter tyder på at 
de er resultat av ekstensivt jordbruk. Det er mulig at sandjorden der celtic fields er registrert 
og morenejorden der det er røysfelter er noe av forklaringen på hvorfor de to 
terrengformene er så forskjellige. Det er og mulig at eiendomsforholdene har vært 
forskjellige. 

Punkt 1.4.1 har vist at forskjellig redskapsteknologi kan gi like terrengformer. Både ard, plog 
og spade kan lage åkerreiner. Og rygger og fører kan man få til både ved bruk av plog og 
spade. Det er derfor ikke mulig å slutte direkte fra terrengform til redskap. Vi har også sett 
at ulike terrengformer kan skyldes samme driftsform. Både celtic fields og røysfeltene 
skyldes en form for ekstensivt jordbruk. De store forskjellene mellom celtic fields og 
røysfelter skyldes sannsynligvis andre faktorer. 

De fossile formene vi finner er et resultat av et samspill mellom teknologi, driftsform, 
naturlige forutsetninger og eiendomsforhold. Å forklare terrengformer kan derfor fort bli ei 
ligning med flere enn en ukjent. Det som er sagt her viser at det ikke er mulig å si noe 
endelig om ardens, plogens, spadens eller hakkens åkre. Det er adskillig flere faktorer enn 
redskap som avgjør hvilke terrengformer som dannes. Det er derfor ikke tilrådelig å bare se 
på redskapsbruken når man skal forklare jordbruket og dets nedslag i terrenget. Dette er 
viktig å ha med under den videre diskusjonen av røysfeltene i Vardal. 



22 

1.4.2 Driftsformer i jordbruket 

Jeg mener at det for å forklare de prosessene som har foregått på røysfeltene er viktig å 
nærme seg de driftsformene som kan ha dannet de terrengformene som finnes på 
røysfeltene. Med utgangspunkt i blant annet Leif Grens artikkel «Det smålandska hoglandets 
rojningsroseområden» fra 1989 har jeg satt opp fire mulig modeller for jordbruk (Gren 1989). 
Det er svedjebruk, busktrede, utpiningsjordbruk og permanent jordbruk med bruk av 
gjødsel. Svedjebruk består i at moden skog hogges og brennes, det dyrkes i aska i to-tre år 
til den er utpint. Busktrede består i at hver enkelt åkerlapp ligger i trede i 10-20 år mens det 
vokser opp tett krattskog. Denne krattskogen brennes og det dyrkes i aska i to-tre år. 
Utpiningsjorbruk består i at samme åker dyrkes så lenge det overhodet går an å få avling på 
den. Permanent jordbruk består i at samme åker dyrkes over flere generasjoner og 
fruktbarheten i jordsmonnet holdes oppe ved gjødsling. 

Det er med utgangspunkt i disse fire modellen at jeg ønsker å nærme meg røysfeltene i 
Vardal. Hvilke terrengformer kan de ulike formene for jordbruk skape og kan jeg gjenfinne 
noen av disse terrengformene på røysfeltene? Jeg vil prøve å finne ut hvilke av disse 
modellene som passer best med det materialet jeg vil presentere i det følgende. 

Jeg vil komme tilbake til dette i kapittel 8 der jeg vil foreta en diskusjon med utgangspunkt i 
mine analyser av røysfeltene i Vardal. 
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2 NATURFORHOLD, GRENSER OG RØYSFELTER I VARDAL 

2.1 Topografi 

Vardal er i dag en del av Gjøvik kommune, og var fram til 1964 egen kommune. Vardal var 
også en administrativ enhet i middelalderen. Vardal består av to kirkesogn. Det er Haug 
sogn eller Vardal hovedsogn i vest og Hunn sogn i øst. Før 1800 var også Bråstad i nordøst 
eget kirkesogn. Vardal ligger på vestsiden av Mjøsa i Oppland fylke. Bygda grenser i sør mot 
Østre og Vestre Toten kommuner, i vest mot Søndre Land og i nord til Snertingdalen som 
ligger i Gjøvik kommune. Arealet er 270 km2

• 

Det vassdraget som dominerer er Mjøsa. Hele Vardals østgrense utgjøres av Mjøsa. Det er tre 
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større elver som faller ut i Mjøsa. Det er i nord Stokkeelva som er grensen mot 
Snertingdalen. Gjennom Åslendet fra Nordenga renner Bråstadelva. Vesleelva renner 
gjennom Kirkebygda til den faller ut i Hunnselva som kommer sørfra fra Vestre Toten. 
Hunnselva er den største av disse elvene. 

Vardal domineres av Kirkebygda som er hoveddalføret , og strekker seg fra Mjøsa i øst og til 
grensen mot Søndre Land i vest. Det er her de største gårdene ligger. Dette dalføret vil i det 
følgende bli kalt «midtbygda». Den sydlige delen av Vardal er ikke strengt orientert i forhold 
til noen daler. Her er topografien mer oppbrudt med koller, flater og korte bekkedaler. Dette 
området vil i det følgende bli kalt «sørbygda•. I nord går det et dalføre som kalles Åslendet, 
fra Mjøsa og inn til grensen til Søndre Land. Denne dalen er smalere og mindre enn 
hoveddalføret. Dette området og den nordøstre delen av Vardal vil i det følgende bli kalt 
«nordbygda». 

Den dyrkede jorda er konsentrert til dalsidene og da stort sett til sørhellingene. Utenom den 
dyrkede marka er Vardal dominert av skog. På solsida i Kirkebygda er det nesten 
sammenhengende åkrer. Ellers i Vardal er åkrene større og mindre flekker i skogen. Helt 
sørvest i Vardal er det et stort skog- og utmarksområde som fram til 1840-tallet var 
allmenning. Dette området kalles Vardalsåsen. 

Vardals høyeste punkt er Skybergshaugen 708 m o.h. Det laveste nivået ved Mjøsa er 123 m 
o.h. Det aller meste av Vardal ligger fra 350-550 m o.h. Det er her de aller fleste gårdene 
ligger. Den høyest liggende gården er Skyberg som ligger 620 m o.h. Vardalsåsen ligger ikke 
høyere enn resten av Vardal. Det er ikke derfor den har blitt et utmarksområde, det er på 
grunn av de store strekningene med myrlendt terreng. 

2.2 Geologi og jordsmonn 

Berggrunnen i Vardal er svært sammensatt, men domineres av store skyvedekker av 
kambrosilurisk kalkstein og sparagmittbergartene kvartsitt og sandstein. Vardal er en del av 
Oslofeltet. Kambrosilurbergartene finnes også igjen på Toten, Hadeland og rundt Oslo. 
Sparagmitten finnes også nord for Vardal og dominerer i Gudbrandsdalen. Vardalsåsen og 
Øverbymarka består av grunnfjellsgneiss. De store skyvedekkene gir en variert berggrunn 
med kalkstein og sparagmitt i striper og folder om hverandre . 

Vardal ligger over marin grense og løsmassene består nesten utelukkende av morene. Den 
sammensatte berggrunnen med både kambrosilurisk kalk og næringsfattig sparagmitt gir en 
sammensatt morene som er forholdsvis næringsrik. Generelt er jordsmonnet i Vardal svært 
steinfullt. Det er få klare skiller i geologi/jordsmonn. Det er andre faktorer som må ha vært 
de viktige når folk har valgt hvor de ville dyrke jorda. Ut fra løsmasser og berggrunn er det 
ingen områder som peker seg klart ut. 

2.3 Grenser i Vardal 

Gårdsgrensene er sannsynligvis for en stor del bestemt av topografien i området. 
Hovedprinsippet er at gårdene eier lange, smale teiger som går vinkelrett på dalenes 
lengderetning. Dette mønsteret er kjent også fra andre dalfører i Norge, for eksempel 
Oppdal (Farbregd 1984). Mønsteret med langsmale teiger er mest uttalt i midtbygda. Det er 
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også her dalføret er klarest utviklet. Gårdene ut mot Mjøsa har eiendommene sine vinkelrett 
på Mjøsas dalføre. Der topografien er mer oppbrudt uten klare dalstrøk, har heller ikke 
eiendomsgrensene et så klart mønster. 

Sognegrensene går på tvers av dalførene og følger i liten grad naturlige linjer i terrenget. Det 
har vært 2-3 kirkesogn i Vardal. Det mest stabile har vært Vardal hovedsogn eller Haug sogn. 
Det omfatter de vestligste delene av Vardal fra nord til sør. Hunn sogn har omfattet de 
østligste delene fra gårdene Berg, Nerby og Tranberg og sørover. Den nordøstre delen av 
Vardal har bestått av Bråstad annekssogn som i 1822 ble slått sammen med Hunn sogn 
(Lauvdal bnd.3, 1930:115). Her har det i middelalderen vært et område kalt Mannsheims 
herrad. I historisk tid har noen av gårdene i dette området vært en del av Ringsaker 
kirkesogn på østsiden av Mjøsa. Det er påfallende at sognegrensene ikke følger elver eller 
åsrygger eller andre linjer i terrenget. Unntaket er den sørligste delen av grensen mellom 
Haug og Hunn sogn som følger Hunnselva. 

Åslendet Kirkebygda Skansen 

Stokkeelva Bråstadelva Vesleelva 

Litt forenklet kan en si at 
Vardal består av tre daler. 

._ Eiendomsgrensene 
mellom gårdene i disse 
tre dalene går delvis langs 
åsryggene, delvis nede i 
dalbunnen. Gårdene i 
Åslendet eier fra elv til 
elv, det vil si fra 
Stokkeelva i Snertingdalen 
som også er nordgrensen 
for Vardal, og til Bråstad-
elva i bunnen av dalføret 
Åslendet. Gårdene i 
Kirkebygda eierfra 
Bråstadelva og til toppen 

Figur 2 . Skisse over Vardals tre daler av åsryggen mot Skansen. 
Gårdene i Skansen eier 

fra åsrygg til åsrygg, det vil si fra toppen av åsryggen mot Kirkebygda og til toppen av neste 
åsrygg der det delvis er allmenning, delvis grenser til Toten. 

Det er gårdene i Kirkebygda som eier størst del av kommunen. Det er for en del to rekker 
med gårder i Kirkebygda. Noen ligger oppe på toppen av åsryggen mot Åslendet, mens 
neste rekke ligger nede i midtlia. Den øvre rekken med gårder eier ned til Bråstadelva, 
mens den nedre rekken med gårder eier sørover til toppen av åsryggen mot Skansen. 

Det er mulig at dette generelle bildet med hvordan gårdene i de tre dalene har eiendomsrett, 
er et gammelt bilde. Sannsynligvis er mønsteret med eiendommer som langsmale teiger yngre. 
Det er mulig at disse teigene har vært utsatt for større forandringer enn eiendomsforholdene 
dalførene i mellom. Ut fra notiser i bygdeboka vet jeg at det var gårder i Vardal som hadde 
utmarka si i felleseie på 1600- og 1700-tallet (Lauvdal bnd.1 1941). I følge bygdeboka for 
Vardal, bnd.4, viser matrikkelen for Vardal fra 1669 at skogen i bygda for en stor del lå i 
sameie (Lauvdal, bnd.4 1933:199). Det er derfor mulig at de smale teigene er et resultat av 
utskiftninger av denne felleseide utmarka i løpet av 1700-tallet. Paul Borgedal hevder i sin bok 
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«Norges jordbruk i nyere tid» fra 1966 at en stor del av bøndenes utmarksarealer på Østlandet 
lå i sameie fram til midten av 1700-tallet (Borgedal, bnd.1 1966: 19). 

En avskrift av et brev fra 1689 (originalen oppbevares ved Statsarkivet på Hamar) viser at de 
to gårdene Eik og Øverby hadde utmarka si i felleseie på 1600-tallet (se listes. 159). Et 
annet brev fra 1690 viser at det samme gjelder for gårdene Lille Tranberg (Bjørnsveen) og 
Bråstad. Eik og Øverby er to gårder som ligger like ved hverandre og der det ikke er så 
uventet at utmarka kan ha vært felles. Bråstad og Lille Tranberg derimot ligger ganske langt 
fra hverandre, Bråstad i nordbygda og Lille Tranberg i midtbygda. I utgangspunktet antok 
jeg at grensen mellom disse to gårdene, som utgjøres av en større skogstrekning hadde vært 
rimelig permanent. Det viste seg altså å være feil. Dette eksempelet viser at man i Vardal 
skal være svært forsiktig med å føre noen utmarksgrenser bak utskiftningene i løpet av 
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Figur 3. Røysfeltenes fordeling i landskapet. 
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Figur 4 A Bækkimellommarka Skaugom Nordenga 1:5000/5m 
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Figur 4 B Bækkimellommarka Skaugom Nordenga 1:5000/5m 
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1700-tallet. Det er viktig å understreke at disse utskiftningene ikke skjedde mellom bruk 
innen det samme matrikkelnummeret, men mellom selvstendige gårder med egne navn og 
egne matrikkelnummer. Dette i motsetning til for eksempel det materialet fra Sørvestlandet 
og Agder som Håkon Hovstad diskuterer, der det ikke ser ut til å være sameie mellom 
selvstendige gårder i utmarka (Hovstad 1980). Gårdsgrensene i Vardal kan altså ikke brukes 
for å si noe om den forhistoriske organiseringen av jordbruk og eiendomsforhold. Nå gjelder 
denne undersøkelsen en begrenset region som Vardal, men det er grunn til å tro at det kan 
være liknende forhold andre steder på Østlandet og at man generelt bør være forsiktig med 
å anvende gårdsgrenser for å analysere landskapsutnyttelse eldre enn 1700. 

2.4 Beskrivelse av røysfelt i Vardal 

Jeg vil i dette punktet beskrive de feltene med rydningsrøyser som jeg har arbeidet med og 
selv har foretatt registreringer på. Røysfeltenes geografiske fordeling sees på kart s. 42. 
Nummerne på røysfeltene viser til nummerne de har i beskrivelsen nedenfor. Nordenga, 
Bråstad (deler), Kjerkesvea, Mjølstad, Lundby og Kongelstad er registrert av FR 
(fornminneregisteret ved Universitetets Oldsaksamling). De andre feltene har jeg registrert 
selv. Jeg har brukt en rekke kilder for å finne de ulike røysfeltene. I de håndskrevne 
registreringsrapportene til FR stod det angitt områder som burde undersøkes mer og 
opplysninger om røyser som de ikke hadde rukket å se på. Disse opplysningene har vært 
verdifulle for meg i mitt arbeide. Noen av røysfeltene har jeg fått vite om fra folk i Vardal. 
Det har og stått om «røyskast» i bygdeboka for Vardal. På Eiktunet museum oppbevares en 
rekke flybilder som ble tatt av Widerøe i forbindelse med gårdsfotograferinger på 1950-tallet. 
Jeg har undersøkt disse bildene for å se om jeg kunne finne noen røysfelter. Disse bildene 
er tatt mens det fremdeles var et åpent beitelandskap i Vardal. De var derfor svært nyttige å 
studere. Jeg har i tillegg analysert ØK-kartene med tanke på å finne røysfelter. Jeg har særlig 
lett etter områder med høy bonitet og fin sørhelling. 

Bortsett fra Bækkimellommarka, Svenstuen og Gjærmyra, er alle feltene forstyrret av senere 
inngrep og avgrensningen av dem er sannsynligvis ikke den originale. 

De røysfeltene som er gjennomgått nedenfor er ikke alle de registrerte røysfeltene i Vardal. 
Det finnes enkelte lokaliteter som er registrert av FR som jeg har valgt å ikke ta med i denne 
gjennomgangen. Det er enkelte små lokaliteter som ligger inneklemt mellom dyrket mark. 
Jeg har valgt å analysere røysfelter med en viss størrelse og røysfelter som i størst mulig grad 
er urørt. Derfor er det enkelte små lokaliteter som ikke er med i min analyse. Dette gjelder 
blant annet et par lokaliteter i midtbygda og et par lokaliteter i nordbygda. Da min analyse 
av røysfeltene bygger på egne observasjoner av røysene på hvert enkelt felt, har jeg heller 
ikke tatt med røysfelter som er fjernet. I Leif Parelis registreringer fra 1974-1976 (Pareli 1976, 
stensil) er det registrert røysfelter som er fjernet i mellomtiden. Disse feltene er små og har 
ligget i midtbygda. 

Nedenfor har jeg gitt en beskrivelse av alle de røysfeltene jeg har valgt å analysere . For uten 
røysfeltenes størrelse, typer røyser og andre fornminner på feltene, har jeg og valgt åta med 
om det er navn eller tradisjon knyttet til dem. Bortsett fra kriteriet om navn og tradisjon, er 
alle kriteriene like fullstendige for alle feltene. Når det gjelder opplysninger om navn og 
tradisjon så er de avhengige av hvilke opplysninger jeg har kommet over for hvert enkelt 
felt. De kildene jeg har gått systematisk gjennom her er navneregistreringene ved Eiktunet 
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museum, Vardal bygdebok bnd.1 (Lauvdal, bnd.1 1941), løytnant Schillings 
kart fra 1825 og løytnant Finkenhagens kart fra 1827 (ses. 159). Jeg har tatt med disse 
opplysningene selv om de ikke er fullstendige fordi jeg mener at de kan si noe om 
røysfeltenes rolle i kulturlandskapet også etter at de hadde gått ut av bruk. 

Nordbygda 

Røysfelt 1. Bækkimellommarka (g.nr. 27): Bækkimellommarka ligger i nordbygda, i ei bratt 
sørhelling på en kolle, opp mot Vardals nordgrense. Feltet ligger under gården Alm i 
midtbygda. Feltet er på 64 mål og består av store, vide rydningsrøyser uten noen klar profil 
eller avgrensning. Det er og registrert en steinstreng på feltet. Feltet ligger for seg selv ute i 
skogen, er helt urørt og vid utsikt mot sør. Dette feltet vil bli grundig gjennomgått i kapittel 
7. 

Røysfelt 2. Skaugom (g.nr. 27/1. 27/2 og 27/13): Skaugom ligger i nordbygda, i ei bratt 
sørhelling i ei øst-vest gående dalside. Feltet ligger under gården Alm i midtbygda. Feltet er 
på 65 mål og består av to typer røyser. Dels er det en type som er 5-10 mi tverrmål og 0,3-
0,7 m høy med en distinkt rundet form og profil, noe forlenget i helningsretningen. Disse 
røysene inneholder mye stein på størrelse med et par knyttnever og mindre. Den andre 
typen røyser ligger øst for den første. Disse er fra 5-8 mi tverrmål og ca. 1 m høye. Disse 
røysene har en rundet form og en klart toppet profil. Innimellom disse røysene finnes det 
noen røyser som er lavere (0,3-0,6 m høye) og uten en distinkt profil. Det er registrert to 
åkerreiner og ei gravrøys på feltet. Den første åkerreina er registrert i den vestre delen av 
feltet. Den er orientert øst-vest, på tvers av helningsretningen, er 45 m lang og 1-1,5 m høy. 
Den andre åkerreina ligger lenger øst. Den er og orientert øst-vest, er 135 m lang og 1 m 
høy. Denne åkerreina krysser dagens gjerde mellom Skaugom og Alm. Den kan ha fortsatt 
inn på det som er dagens innmark på Skaugom. Det er og registrert ei gravrøys. Den er 
12x14 mi tverrmål. Den ligger i sterkt skrånende terreng og er 1,5 m høy i øverkant og 2,5 
m høy i nederkant. Den har et plyndringssøkk i toppen. Den er jordblandet og pent rundet 
med en toppet profil. 

Skaugom er ikke tegnet inn på kartet fra 1827 (ses. 159), men i Bygdebok for Vardal bnd.1 
står det: 

«Tradisjonen vil vite at Skaugom i gammel tid var 
gård, og i 1755 er den i et brev nevnt som gård, men 
for øvrig finnes den ikke nevnt hverken i matrikler 
eller gamle dokumenter( ... ). Omkr. 1800-tallet var 
i hvert fall stedet husvær til Alm og har siden vært 
det frem til våre dager.» (Lauvdal bnd.11941:122) 

I Bygdebok for Vardal bnd.2 er det gjengitt et sagn som forteller om Skaugom: 

«Skaugom i Øverbygden var i gammel tid en stor og 
gild gård, fortelles det. I skogen omkring er en 
mengde røiskast, som tyder på at jorden har vært 
dyrket, og stedet ligger også lugomt til. ( ... ) På 
Skaugom, sier sagnet, bodde det en gang en rik og 
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mektig jomfru.(. .. ) Men det var en ting som vantet, 
og det var at hun ikke hadde så sterk og fin 
kirkevei som hun kunde ønske . -I Skonhovdhaugen 
bodde en rise som fridde til jomfruen. De blev da 
forlikt på det vilkår, at dersom han kunde bygge en 
slik kirkevei som hun ønsket før solen spratt 
skulde han få henne . Jutulen tok da til å bygge, 
(. .. ) . Men da han kom ut på den store myren, skulde 
der mye sand til, og så lenge holdt han på her 
inntil solen spratt. «Ser du den du!• ropte jomfruen 
og pekte på solen. Dermed sprakk rise~ og veien fikk 
han således ikke fullført. - Sandryggen er visstnok 
blitt til ved en breelv fra istiden.• 
(Lauvdal bnd.2 1930:344) 

Skaugom har form som et gammelt -heim navn. Det er en mulighet for at dette er en 
gammel gård som er blitt liggende øde etter svartedauden og så er blitt tatt opp igjen på 
1700-tallet. 

Røysfeltet ligger rundt innmarka på Skaugom og med vid utsikt mot sør. Mot nord og vest 
grenser røysfeltet mot bratt terreng med berg i dagen eller mot fuktig mark. 

Røysfelt 3. Nordenga (g.nr. 4): Røysfeltet ligger i nordbygda, i ei bratt sørhelling i samme 
dalside som Skaugom, øst for tunet på Nordenga. Feltet er på 20 mål og består av små og lave 
røyser med et tverrmål på 2-3 m og høyde fra 0, 1 til 0,3 m. Det er registrert 3 gravrøyser 
innimellom rydningsrøysene. Gravrøysene er høyere og med et større tverrmål enn rydnings
røysene og en av dem har og et plyndringssøkk. Røysfeltet ligger inntil innmarka på Nordenga 
og har noe utsikt mot sør. Mot nord grenser røysfeltet mot bratt terreng med berg i dagen. 

Røysfelt 4. Kjerkesvea (g.nr.92. 93. 94): Kjerkesvea ligger i nordbygda på en nordvest-sørøst 
gående rygg nord og vest for tunet på Kolls-Ålstad. Terrenget heller svakt mot nord og sør. 
Kjerkesvea eies av Koll (g.nr.92), Bjørge (g.nr.93), og Kolls-Ålstad (g.nr.94). De eier hver sin 
smale teig. Gårdene i Kollsroa har hatt felleseid utmark til i 1785 da den ble utskiftet (Lauvdal 
bnd.1 1941:345). Det er trolig at de smale teigene er et resultat av denne utskiftningen. Feltet 
er på 76 mål og består av rydningsrøyser som er tydelige i terrenget og klart markert med en 
distinkt profil. Røysene er 2-6 mi tverrmål og 0,2-0,5 m høye. Det er registrert en steinstreng 
(«kirkegårdsmuren») og gravrøyser på Kjerkesvea. Steinstrengen er 5 m bred og 0,4 m høy. 
Den er ca. 200 m lang og går i en bue rundt deler av røysfeltet. Det er registrert 9 gravrøyser 
på feltet. De er 4-10 mi tverrmål og 0,5-2 m høye. To av dem er urørt, mens resten har 
plyndringssøkk i toppen. Gravrøysene ligger spredt innimellom rydningsrøysene. 

Rundt Kjerkesvea er det mange sagn og historier. I Vardal bygdebok bnd. 2 er det gjengitt 
noen sagn om Kjerkesvea og Kollsroa der Kjerkesvea ligger. 

«Er det noen steder i Vardal at huldrefolket eller 
de underjordiske har vært tallrike i gamle dager, så 
er det i skogtraktene omkring Kollsroa. Så langt 
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tilbake folk kan minnes, har det bare vært noen 
setrer og mindre bruk her, men før svartedauden var 
her en hel grend, sier sagnet. Røiskast efter 
«hakkebøndene» finnes da også overalt, ja endog spor 
efter åkerbakker og dyrket jord.(. .. ) 

I skogen i nærheten av Kolls-Ålstad er det et sted 
som kalles «Kjerkesvea», hvor der ennu finnes spor 
av kirkegrunnmur og likeså av kirkegårdsmur. Her 
skal «Kollskirken» ha stått. ( ... ) Da pesten kom i 
1350, døde folket ut, gårdene blev liggende øde og 
vokste til med skog, og kirken falt i grus.( ... ) 

Undertiden hørtes høitidelig klang av kirkeklokker 
fra «domkirken» på «Kjerkesvea». Da samlet 
huldrefolket sig i den gamle forglemte kirke og 
holdt gudstjeneste. (Lauvdal bnd.2 1930:350.f) 

Feltet ligger inntil Kolls-Ålstads innmark i sørøst. Feltet avgrenses av fuktig mark. Det er ikke 
utsikt fra røysfeltet. 

Røysfelt 5. Svenstuen (g.nr.91): Svenstuen ligger i nordbygda under gården Skårstad, på en 
liten kolle som heller mot nord, vest og øst og flater ut mot sør. Feltet er 10 mål stort og 
består av røyser som er 3-5 mi tverrmål og 0,1-0,3 m høye. Feltet ligger ikke i nærheten av 
dyrket mark, er helt urørt. og avgrenses av fuktig mark. Det er noe utsikt mot nord fra feltet. 

Røysfelt 6. Herbergshaugen (g.nr.95): Herbergshaugen ligger i nordbygda, på sørskråningen 
av Herbergshaugen og litt nedenfor toppen av denne. Feltet tilhører gården Skikkelstad og 
er på 70 mål. Det er to typer røyser på feltet. I øst er røysene fra 2-5 mi tverrmål og 0, 1-0,3 
m høye. De er uregelmessige og uten noen klar profil. I vest er røysene 2-5 mi tverrmål og 
0,4-0,6 m høye. De er regelmessige og hvelvede. Det er registrert ei gravrøys. Den er 8 mi 
tv.errmål og 1 m høy med et plyndringssøkk i midten. Røysa er rund med antydning til 
fotgrøft i vest og nord. Røysa ligger 150 m sørøst for toppen av Herbergshaugen. Det er og 
registrert en åkerrein. Den ligger i den sørvestlige delen av feltet. Den er 42 m lang og 0,3 m 
høy. Lengderetningen er øst-vest. 

Det har ligget en husmannsplass i nærheten av røysfeltet som het Herberg. Den er tegnet 
inn på kartet fra 1825 (ses. 159). Plassen er og nevnt i matrikkelen fra 1865. 
Herbergshaugen ligger i Kollsroa, i samme område som Kjerkesvea ligger. Også i 
Herbergshaugen har det bodd huldrefolk. 

«Særlig på Skikkelstad som lå nærmest, 
(Herbergshaugen) var de (huldrefolket) ofte. Engang 
kom det en fremmed kone til gards og bad om lov til · 
å gå ut i hagen og ta litt lauk til ei klein ku hu 
hadde. Det fikk hun lov til, men da de kom ut i 
hagen var hun sporløst borte.( ... ) 
Det kom en gutt på frieri til en jente som lå på 
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Rolisetra med buskapen om sommeren. Han fortalte 
( ... ) at han bodde i Herbergshaugen og var fra en 
stor og gild gard der. Da skjønte seterjenten at det 
var huldregutt, for i Herbergshaugen fantes jo 
hverken gard eller plass.• (Lauvdal bnd.2 1930:350- 354) 

Folketradisjonen har spunnet myter og sagn rundt de røysene som de har sett ligge ute i skogen. 

Røysfeltet ligger inntil nordre del av innmarka på Skikkelstad. Feltet avgrenses av kupert 
terreng med berg i dagen og av fuktig mark. Det er vid utsikt mot sør fra røysfeltet. 

Røysfelt 7, Bråstad, (g.nr.79, 80, 99, 100): Bråstad ligger i nordbygda der Åslendet munner ut 
i Mjøsas nord-sør gående dalføre. Røysfeltet ligger på en øst-vest gående rygg som heller 
svakt mot nord og sør og bratt mot Mjøsa i øst. Oppe på toppen av ryggen er det ganske 
flatt. Røysfeltet består av et stort felt på 600 mål og to mindre felt på 30 og 16 mål. Grunnen 
der de tre røysfeltene ligger eies av gårdene Bråstad nordre (g.nr.79), Bråstad øvre (g.nr.80), 
Kastad (g.nr.99) og Tømmerstigen (g.nr.100). Røysfeltet ignorerer gårdsgrensene fullstendig. 
Gårdsgrensene følger ikke linjer i landskapet og er antakelig fra rundt 1700 e.Kr. Røysene på 
alle tre feltene er svært homogene i størrelse og form. De er 4-6 mi tverrmål og 0,2-0,4 m 
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høye. De er regelmessige og hvelvede. Lengst øst på det store røysfeltet er noen av røysene 
noe høyere. Røysfeltet fortsetter også ned mot Mjøsa øst for innmarka på Bråstad-gårdene. 
Det er registrert en rekke gravrøyser innen røysfeltet på Bråstad. I alt 19 gravrøyser er 
registrert. De Ugger spredt over hele feltet med unntak av de østligste delene av hovedfeltet. 
Rett øst for gravrøys 19 (se figur 6, s. 31) er det registrert en enkelt skålgrop på et svaberg. 
Ca 100 m vest for røys 19 er det registrert 2 skålgroper på en stor flyttblokk som kalles 
Spellemannsteinen. Det er og registrert 2 skålgroper på en stein i tilknytning til tufta på 
husmannsplassen Hallingbakken. Dette er de eneste skålgropene som er registrert i Vardal 

Det er registrert åkerreiner i tilknytning til husmannsplassene Hallingbakken, Røysli og Sveum. 

I tilknytning til tunet på Tømmerstigen er det registrert kokstein. Mellom tunet på nordre 
Bråstad og fylkesvegen er det et sjikt med kokstein ute i åkeren. Her lå tunet til nedre og 
nordre Bråstad fram til begynnelsen av 1800-tallet. 

Det er gjort et funn av oldsaker direkte i tilknytning til røysfeltet. Det er C34012, et sverd av 
JP type Q som dateres til 950-1000 e.Kr. Dette sverdet ble funnet ved vegarbeide langs den 
gamle Trondheimsvegen 330 m øst-nordøst for tunet på Tømmerstigen. Funnet ble gjort 
etter at Gråbeinshaugen var fjernet. Det er derfor sannsynlig at sverdet har ligget i den 
haugen og at det har vært en gravhaug. 

Det er ingen tradisjon knyttet direkte til røysfeltet. Gården Bråstad som i dag er delt i tre, var 
kirkested i middelalderen og fram til ca. 1820. Den gamle kirketomten ligger i dag inne på 
tunet til Bråstad nordre. Bråstad er rievnt i flere diplomer fra middelalderen (se Appendiks 
2) . Det er nevnt Bråstad oppigarden, noe som viser at Bråstad var delt allerede da. Også 
gården Kastad er nevnt i middelalderen. Gjennom røysfeltet går den gamle hovedveien til 
Gudbrandsdalen. 

Røysfeltet ligger inntil og innimellom innmarka til Tømmerstigen og Kastad og i nærheten av 
innmarka til Bråstad. Ellers avgrenses røysfeltet av fuktig mark. Det er varierende utsikt fra 
feltet. Oppe på flaten er det begrenset utsikt, men fra gravrøysa og skålgropene ved 
Hallingbakken er det vid utsikt mot sør utover Mjøsa. 

Midtbygda 

Røysfelt 8. Mjølstad (g.nr.19): Røysfeltet ligger i midtbygda, øst for tunet på Mjølstad i en sør
hellende skråning. Røysfeltet ligger under gården Mjølstad. Feltet er på 35 mål og består av 
røyser som er regelmessige og hvelvede. De i øst er mer toppede enn de i vest. Røysene er 
3-6 mi tverrmål og 0,4-0,7 m høye. Nord for Mjølkevegen som deler feltet i to ligger det 
noen få røyser av en annen type. De er 2-4 mi tverrmål og 0,1-0,3 m høye . Det er registrert 
to åkerreiner på feltet. Den ene er 20 m lang og 0,3 m høy og den andre er 15 m lang og 
0,2 m høy. Begge ligger i den vestlige delen av feltet. Røysfeltet grenser i vest til innmarka 
på Mjølstad. Ellers avgrenses feltet av fuktig mark. Det er ingen utsikt fra feltet. 

Røysfelt 9. Lundby (g.nr.16): Røysfeltet ligger i midtbygda, 300 m nordøst for forrige felt, i 
samme sør-vendte skråning. Feltet ligger under gården By. Røysfeltet er på 23 mål og består 
av runde og lave røyser. Enkelte er kastet inntil jordfaste steiner. Røysene er 2-4 mi tverrmål 
og 0,3 m høye. Det er registrert to åkerreiner på feltet. De er lave og smale og strekker seg i 
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retning øst-vest. Røysfeltet ligger rett nord for innmarka til Lundby, et bruk under By. Ellers 
avgrenses feltet av svært bratt terreng. Det er noe utsikt mot sør. 

Røysfelt 10, Øverbymarka (g.nr. 14, 69, 70, 71, 73, 74 og 75): Øverbymarka ligger i midtbygda 
der dette dalføret munner ut i Mjøsas nord-sør gående dalføre. Røysfeltet ligger under gårdene 
Skjerven, Ås, Askim, Torke, Øverby, Eik og Berg. Hovedfeltet er på 1100 mål, i tillegg kommer 
4 mindre felter. Røysene er av mange typer, noe som vil analyseres mer i detalj i punkt 5.2. I 
tillegg til rydningsrøysene er det registrert flere gravrøyser og steinstrenger. Røysfeltet ligger 
vest for innmarka på Øverby og Torke. Det er vid utsikt mot sør fra feltet. Røysfeltet i 
Øverbymarka vil bli analysert grundig i kapittel 5 og 6 (kart over Øverbymarka: se kap. 5). 

Sørbygda 

Røysfelt 11, Gjærmyra (g.nr.29): Røysfeltet ligger i sørbygda, inne på Vardalsåsen, i 
vestenden av en lav øst-vest gående morenerygg. Terrenget heller svakt mot nord, vest og 
sør. Området eies i dag av Mustad gård med flere. Røysfeltet er på 31 mål og består av 
regelmessige og hvelvede røyser, 4-6 mi tverrmål og 0,2-0,4 m høye. Området kalles i dag 
Hermanrudmarka . Hermanrud er en plass under Mustad. Myra rett nord for røysfeltet kalles 
Gjærmyra. Feltet har ingen tilknytning til dyrket mark og er helt urørt. Feltet avgrenses av 
fuktig mark. Det er ingen utsikt fra feltet. 

Røysfelt 12, Åsvold (g.nr.29): Røysfeltet ligger i sørbygda, på samme morenerygg som 
røysfelt 11, Gjærmyra. Det ligger 400 m øst for dette feltet. Terrenget på feltet Åsvold heller 
mot sør. Området eies i dag av Mustad gård med flere. Røysfeltet er på 13 mål og består av 
lave røyser uten noen distinkt form eller profil. De er fra 2-3 mi tverrmål og 0, 1-0,3 m høye. 
I sørøst er det en 23 m lang steinstreng. Røysfeltet ligger rundt husmannsplassen Åsvold. 
Husmannsplassen består av ei tuft og en åker med tilhørende åkerrein og store tipprøyser . 

. Røysfeltet ligger utenfor åkeren. Åsvold er ikke nevnt i Vardal bygdebok. Det er avmerket 
en plass vest for tunet på Vesterås som kalles Vesteråsstuen på kartet fra 1827. Dette kan 
være Åsvold. Feltet ligger inntil åkeren på Åsvold og har noe utsikt mot sør. Mot nord er 
feltet avgrenset av fuktig mark. 

Røysfelt 13, Vesterås (g.nr.362: Røysfeltet ligger i sørbygda, inne på Vardalsåsen, på en 
nordøst-sørvest gående rygg øst for tunet på Vesterås. Terrenget heller mot sørøst. Området 
der røysfeltet ligger eies av Vesterås. Røysfeltet er 23 mål stort og består av røyser som er 
regelmessige og hvelvede. De er 3-6 mi tverrmål og 0,2-0,4 m høye. Husmannsplassen som 
røysfeltet ligger i nærheten av består av to tufter, en åkerrein med tippformede røyser i og 
en ryddet flate med tipprøyser. På selve røysfeltet er det ikke registrert andre former enn 
røyser. Røysfeltet ligger nord og øst for plassen Vesteråsstuen. Denne plassen finnes ikke 
nevnt i Vardal bygdebok. Den finnes avmerket på et kart fra 1827. 

Røysfeltet ligger ikke i tilknytning til dagens dyrkede mark, men inntil innmarka på den 
gamle husmannsplassen. Feltet avgrenses av terreng med berg i dagen og fuktig mark. Det 
er noe utsikt mot sørøst fra feltet. 

Røysfelt 14, Skonhovd (g.nr.38): Røysfeltet ligger i sørbygda og i sør-hellingen nedenfor 
toppen på Skonhovdhøgda og nord for dagens innmark på Skonhovd. Feltet ligger i en bratt 
sør- helling. Feltet eies av Skonhovd. Røysfeltet er 100 mål stort og består to typer røyser. I 
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øst er røysene fra 2-5 mi tverrmål og 0,1-0,5 m høye. I vest er røysene 2-3 mi tverrmål og 
0, 1-0,3 m høye . Røysene følger terrenget. Ofte ser det ut som de «vokser• ut av bakken. 
Mange av dem har en punktbrink på oversiden. Det er registrert 3 gravrøyser på røysfeltet. 
Den første er 8 m i tverrmål og 1 m høy. Den ligger på en bakketopp med vid utsikt over 
Skumsjøen. Den andre ligger 150 m sørvest for den første. Den er 10 mi tverrmål og 1 m 
øy. Den har et plyndringssøkk i midten. Den tredje ligger 28 m øst for den andre. Den er 12 
mi tverrmål og 1 m høy. Den har et plyndringssøkk i midten. Det er og registrert to mulige 
tufter i røysfeltet. Den første er 15 m lang og 6 m bred. Den andre er 12 m lang og 4 m 
bred. Tuftene synes i terrenget som steinsatte, overtorvede terrasser. 

Røysfeltet ligger inntil innmarka på Skonhovd. Mot nord avgrenses det av skrinn jord med 
lav bonitet. Det er fin utsikt sørover mot Skumsjøen og Vardalsåsen. 

Røysfelt 15, Kongelstad (g.nr.41): Røysfeltet på Kongelstad ligger i sørbygda . Røysfeltet 
ligger nord for tunet på Kongelstad og rundt en kolle, i øst- og sørøst-skråningen. Røysfeltet 
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eies av gården Kongelstad. Røysfeltet er 42 mål og består av to røystyper. I øst-delen av 
feltet, i en bratt skråning er det røyser som er 2x4-4x7 mi tverrmål og 0,1-0,4 m høye. Det 
er en overvekt av røyser som er helt i plan med bakken. Røysene er lengst i bakkens 
helningsretning. Røysene er uregelmessige og uten noen klar profil . De minner om dem på 
Bækkimellom-feltet. I vest-delen av feltet, oppe på en flate, er det røyser som er 
regelmessige og hvelvede. De er 4-6 mi tverrmål og 0,3-0,5 m høye. 

Det er registrert 5 gravrøyser i tilknytning til røysfeltet. To av dem ligger samlet og tre hver 
for seg. Den første røysa er halvkuleformet og klart markert. Tverrmålet er 8 m og høyden 1 
m. Røys 2 er lOxlO m og 0,8 m høy. Den har et plyndringssøkk i toppen og er klart 
avgrenset. Røys 3 ligger like ved røys 2. Det er en klart markert, rund røys med plyndrings
søkk. Røys 4 ligger på flaten i vestdelen av feltet. Den er 7x7 m og 1,2 m høy. Det er ei 
rund røys med antydning til fotgrøft, bratte sider og plyndringssøkk. Den femte røysa ligger 
for seg selv inne på flaten, 30 m vest for røys 4. Den er 7 mi tverrmål og 1,2 m høy. Det er 
stein av svært varierende størrelse i den, fra stein på 0,4-0 ,5 m og ned til knyttnevestor stein. 
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Oppe på flaten er det registrert en åkerrein. Den starter i ei røys og fortsetter 34 m mot 
nordvest. Den er 0,3 m høy. Så fortsetter den som steinstreng 43 m videre mot nordvest før den 
ender i en liten knaus. I øst er det registrert ei grop. I nord går det ei renne ut fra gropa. I sør 
er det ei lita sidegrop. Dette er sannsynligvis ei tjæremile. Den ligger i røysfeltet, men er 
sannsynligvis yngre enn dyrkningen tilknyttet røysfeltet. 

Det er funnet tre grovt tildannede lodd av stein rett nord for de tre gravrøysene. Disse 
oppbevares på gården. Det er ingen tradisjon direkte knyttet til røysfeltet. I følge Vardal 
bygdebok skal Vardalskongen ha bodd på Kongelstad. Kongelstad er nevnt i middelalderen, 
men ble lagt øde etter svartedauden. 

Røysfeltet ligger ca. 100 m nord for dagens innmark på Kongelstad. Det er mark som har vært 
dyrket i nyere tid inntil røysfeltet i sørøst. Denne marka er i dag plantet til med gran. Røysfeltet 
er altså ikke urørt. Feltet avgrenses forøvrig av skrinn jord med berg i dagen i nord og fuktig 
mark i nedkant. Fra røysfeltet er det noe utsikt mot øst. 

Røysfelt 16, Frusethenga (g.nr.58): Røysfeltet ligger i sørbygda, i ei dalside som heller mot 
nordøst ned mot Mjøsa. Røysfeltet ligger under gården Fruseth. Feltet er på 8 mål og består av 
. uregelmessige røyser som inneholder noe knyttnevestor stein. De varierer noe i størrelse og er 
3-6 mi tverrmål og 0,1-0,3 m høye. Det er registrert to åkerreiner på feltet. De er orientert nord
sør og er 50 og 75 m lange og 1- 1,5 m høye. Det er registrert en steinstreng på feltet. Den er 
sannsynligvis nyere enn dyrkningen og henger sammen med husmannsplassen Frusethenga. 

Jeg har gravd sjakter gjennom 7 rydningsrøyser og ei røys som på overflaten så ut som ei 
koksteinsrøys (rapport i top.ark. Holm 1993). Seks av disse røysene lå nedenfor den nederste 
åkerreina og er sannsynligvis eldre enn den, og ei røys lå i forlengelsen av åkerreina. 
Koksteinsrøysa bestod av ei lita rydningsrøys og ei lita røys inneholdende kull og brente bein, 
som siden var blitt dekket av ei koksteinsrøys. De brente beina var dyrebein. Det er mulig at 
trekullet og de brente beina stammer fra et ildsted og at det har vært bosetning i nærheten av 
koksteinsrøysa. 

Det foreligger to C14-dateringer fra dette røysfeltet. Rydningsrøysa i forlengelsen av åkerreina 
ble datert til yngre enn 1685, mens koksteinsrøysa ble datert til 1450 cal AD-1660 cal AD. 

For øvrig faller jordprofilene i de undersøkte røysene som ligger nedenfor åkerreinene, i to 
distinkte typer. Det er derfor mulig at det er to faser med dyrkning på denne delen av 
røysfeltet. De to fasene kan være eldre enn koksteinsrøysa ut fra den horisontale stratigrafien i 
området. 

Røysfeltet ligger i nærheten av plassen Frusethenga som var husmannsplass under Fruseth fram 
til 1866. Feltet ligger i nærheten av dyrket mark og er ikke urørt. En del av feltet er og ødelagt i 
forbindelse med veibygging. Det er vid utsikt mot Ringsaker og Mjøsa i øst og nord, fra feltet. 

Jeg vil komme tilbake med en nærmere analyse av røysfeltene i kapittel 4. Jeg vil nå gi en 
presentasjon av Vardal. Jeg vil bruke tradisjonelle bosetningshistoriske variabler for å se hva de 
kan si om bosetningen i Vardal i forhistorisk tid og middelalder. 
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3 BOSETNINGEN I VARDAL I JERNALDER OG MIDDELALDER 

Jeg vil her gi en beskrivelse av Vardal ut fra tradisjonelle bosetningshistoriske variabler som 
navn, fornminner og oldsaker. Jeg vil prøve å finne ut hva slags bilde disse variablene gir av 
bosetningen i Vardal i forhistorisk tid og middelalder. Hvordan fordeler den seg geografisk 
og i hvilke perioder har det vært bosetning i Vardal? 

3.1 Gårdsnavn i Vardal 

Jeg vil her ta for meg hva slags gårdsnavn som finnes i Vardal og deres geografiske 
fordeling. Jeg ønsker å finne ut om gårdsnavnene grupperer seg geografisk og om de kan si 
noe om bosetningen i forhistorisk tid og middelalder. Jeg bruker gårder med eget 
gårdsnummer som minste enhet i gjennomgangen (se figur 1, s. 23). Dette er de gårdene 
som gjenfinnes i de eldste matriklene og i andre skriftlige kilder. 

Jeg har skilt ut de navneklassene som av navneforskerne regnes for å tilhøre jernalder og 
middelalder (Olsen 1934, Sandnes og Stemshaug 1976). I alt 48 av Vardals 102 
matrikkelgårder har navn som tilhører disse navneklassene . For forklaring av de ulike 
gårdsnavnene har jeg brukt Oluf Ryghs «Norske gårdsnavn, 4. bnd., 2. halvdel» fra 1902. Det 
er navn som ender pa -stad som dominerer av de gamle navneklassene. Navn på -stad 
forekommer 18 ganger. Usammensatte naturnavn forekommer 13 ganger, -heim 4 ganger, -
by 4 ganger og -vin og -set en gang hver. Disse navneklassene regnes vanligvis for å tilhøre 
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jernalder (Olsen 1934) . Navn på -rud forekommer 7 ganger. Navn på -rud dateres vanligvis 
til middelalder (op.cit.). De andre gårdsnavnene i Vardal kan ikke henføres til noen av disse 
navneklassene. De består for det meste av navn som er fra nyere tid som Nordenga og 
Bjørnsveen. 

Jeg har satt opp et skjema over alle gårdene i kommunen. Gårdsnummerne er satt opp etter 
hverandre. Det er satt opp 6 variabler som antas å si noe om bosetningen i Vardal i 
middelalder og forhistorisk tid. Nordbygda utgjøres av gårdsnummerne 2-11 og 78-100, i alt 
33 gårder eller 33 % av det totale antall gårdsnummer i Vardal. Midtbygda utgjøres av 
gårdsnummerne 1, 12-29 og 67-77, i alt 30 gårder eller 29 % av det totale antall 
gårdsnummer i Vardal. Sørbygda utgjøres av gårdsnummerne 30-66 og 101-102, i alt 39 
gårder eller 38 % av Vardals totale antall gårdsnummer. De tre delene utgjør altså hver grovt 
sett 1/3 av Vardals gårdsnummer. 
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En av disse variablene er om gården har et navn som kan føres tilbake til en av de 
navneklassene som er nevnt ovenfor. Det går fram av skjemaet at gårder med gamle navn er 
konsentrert til visse områder (se også figur 13, s. 40) . Dette er vesentlig i nord- og 
midtbygda. Områder som skiller seg særlig ut er Kirkebygda og Øverby-området i 
midtbygda og Kollsroa (g.nr. 91-95) i nordbygda. I Kirkebygda ligger -stadgårdene på rad og 
rekke med enkelte gårder med naturnavn innimellom. Sju av kommunens 18 -stadgårder 
ligger her. I Kollsroa finnes flere navneklasser representert, både navn på -stad og 
usammensatte naturnavn. 

Også Øverby-området skiller seg ut med mange gamle navn. Men her er det ikke -
stadnavnene som dominerer. Det er gårder med følgende navn som ligger rundt 
Øverbymarka: Eik, Berg og Ås som er naturnavn, Torke som er et vin-navn (Turkvin), 
Vardals eneste. Skjerven og Askim er heim-navn (Skjervheim og Askheim). Øverby og Nerby 
er deler av en av Vardals 4 - bygårder. Dette er Vardals største konsentrasjon av navn som 
navnegranskerne vanligvis henfører til eldre jernalder. Mens - stadnavn er de dominerende i 
resten av kommunen er det ingen av gårdsnavnene i Øverby-området som tilhører denne 
navneklassen. 

Det er påfallende at det er så dårlig med gamle navn i sørbygda. Det er i alt 13 gårder med 
gamle navn her, hvorav 5 er -rudgårder. Vardal har i alt 7 -rudgårder. Det er noen få -
stadgårder, to -bygårder og en -setgård i sørbygda. Det er kun en gård med usammensatte 
naturnavn her. 

Ut fra gårdsnavnene får man et bilde av Vardal der bosetningen i jernalder er konsentrert til 
nord- og midtbygda , det vil si til dagens sentralbygd. Øverby-området skiller seg ut ved å 
ikke ha navn som ender på -stad, men usammensatte naturnavn og navn som ender på -
heim og -vin. Ut fra gårdsnavnene kan det se ut som sørbygda vesentlig ble ryddet i 
middelalder. 

3.2 Fornminner 

Jeg vil her ta for meg fordelingen av fornminner. På skjemaet (se figur 12, s. 39) er det en 
kategori for fornminner og en for røysfelt. Røysfeltene har jeg allerede gått igjennom i 
kapittel 2. Gjennomgangen av fornminnene begynner i nordøst og fortsetter sørover. Jeg vil 
bare nevne enkelte typiske fornminner. For en fullstendig oversikt over hvilke gårder som 
har registrerte fornminner henvises til skjemaet og motstående kart s . . 

Fornminnene består overveiende av røyser av ulike typer, både enkeltliggende og samlet i 
felt. Der feltene består av gravrøyser, er dette merket med et symbol på kartet. Oversikten er 
basert på registreringer gjort for Fornminneregisteret (FR) i 1987 og 1988 og registreringer 
jeg selv har foretatt i 1990 og 1991. FR's registreringer bygger igjen på Leif Parelis 
registreringer fra 1974-1976. De fleste av fortidsminnene som ligger nær dagens bebyggelse 
er registrert av FR. FR-registeret omfatter for en stor del fortidsminner som ligger nær dagens 
bebyggelse. Fornminnene i utmark og de fleste større røysfeltene har framkommet under 
mitt registreringsarbeide. Med så ferske og gode FR- registreringer kunne jeg konsentrere 
meg om områder i utmark og områder der det fra før var kjent få fornminner. Bortsett fra 
noen få lokaliteter i den nordøstre delen av Vardal, har jeg besøkt alle lokalitetene som er 
registrert av FR i Vardal. 
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Jeg vil nedenfor gi en kortfattet oversikt over de kjente fornminnene i Vardal. De som er 
fjernet, er ikke med i denne oversikten. De vil diskuteres i et eget avsnitt mot slutten av 
punkt 3.2. 

Nordbygda 

I nordøst er det registrert flere mindre felt med gravrøyser på gårdene som ligger på høyden 
og i dalsida vest for Mjøsa, bla. på gårdene Dal (g.nr.83) og Koll (g.nr.92). Det er registrert 
gravrøyser helt ned til Mjøsa på Stokke (g.nr.86) og på Kolberg (g.nr.82) . Som før nevnt er 
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det tre større felt med rydningsrøyser i dette området, på Kolls-Ålstad (g.nr.94) ligger 
Kjerkesvea. På Skikkelstad (g.nr. 95) ligger røysfeltet Herbergshaugen. Det største røysfeltet i 
området ligger under gårdene Bråstad nordre og øvre (g.nr.79 og 80), Kastad (g.nr.99) og 
Tømmerstigen (g.nr.100). Her er også registrert Vardals eneste lokalitet med skålgroper. På 
gården Helli (g.nr.90) er det registrert ei grop i tillegg til gravrøyser. På gården Sæter 
(g.nr.96) er det registrert to enkeltrøyser pluss kokstein og kull. 

I Åslendet, det øst-vest-gående dalføret lengst nord i Vardal, finnes det noen spredte 
enkeltrøyser og et par mindre felt med gravrøyser på gårdene Glæstad (g.nr. 7) og Skyberg 
(g.nr.2). På gårdene Nordenga (g.nr.4) og Skaugom (g.nr.27 / 13) ligger det som før nevnt to 
små felt med rydningsrøyser. Lenger vest for disse ligger røysfeltet i Bækkimellommarka. 
Under gården Viberg (g.nr.3) aller lengst vest i Åslendet finnes det en slagghaug som er 
rester etter jernvinne. Denne ble registrert i 1985 (Ulsnes 1985). Slagghaugen var da skadd 
av nydyrkning. Det ble og funnet ei grop med brent leire, kull og slagg i. Det er 
sannsynligvis rester etter ovnen. Det er det eneste sikre sporet av jernvinne som er registrert 
i Vardal. 

Midtbygda 

Den vestligste gården i midtbygda er Seval (g.nr.1). Der er det registrert to små felt med 
gravrøyser. Videre er det registrert flere lokaliteter med gravrøyser på Mustad (g.nr.29). Med 
unntak av Klokkergården (g.nr.24) er det registrert fornminner på hver eneste matrikkelgård 
i Kirkebygda. Det er den største registreringstettheten for fornminner i Vardal. Det er 
vesentlig registrert enkeltrøyser og små felt med gravrøyser. Det er flere lokaliteter med 
gravrøyser på Ålstad (g.nr.28), Haug (g.nr.25) og Mælum (g.nr.13) bare for å nevne noen 
lokaliteter. Det er to små felt med rydningsrøyser registrert på Mjølstad (g.nr.19) og By 
(g.nr.16). Lengst øst i midtbygda ligger det store røysfeltet i Øverbymarka. 

Sørbygda 

I sørbygda er det ikke registrert mange fornminner. Det er registrert 3 små rydningsrøysfelt 
rundt gården Vesterås (g.nr.36) inne på Vardalsåsen. Det er registrert et røysfelt og en enkelt 
dyregrav på gården Skonhovd (g.nr.38). Den ligger like i nærheten av en nedlagt 
husmannsplass som heter Ulvestuen. Videre er det er felt med rydningsrøyser på Kongelstad 
(g.nr.41). På høyden vest for Mjøsa er det helt i sør registrert noen røyser på blant annet 
gårdene Dalborgen (g.nr.50), Østby (g.nr.101) og Fruseth (g.nr.58). Som før nevnt er 
sannsynligvis en av røysene på Frusethenga ei gravrøys. 

Fornminnene og bosetningen i Vardal 

Hvor tett ligger dagens fordeling av fornminner i Vardal opp til den forhistoriske situasjonen? 
Det er påfallende få fornminner i sørbygda. Det kan delvis skyldes at en stor del av området 
utgjøres av Vardalsåsen. Det er i dag et myrlendt utmarksområde som i historisk tid har vært 
utnyttet til setring og jakt. Deler av sørbygda er bratt og kupert og ikke så velegnet for 
jordbruk som f.eks. midtbygda. Men det finnes også fine områder som f.eks. Dalborgen
området. Her har jeg ikke gått på registrering i skogen overhode. Det er derfor mulig at det 
ligger fornminner her som ikke er registrert. Likevel tror jeg at hovedinntrykket med 
sørbygda som et område med færre fortidsminner enn nord- og midtbygda, stemmer med 
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situasjonen i forhistorisk tid. Likevel finnes det som nevnt enkelte fortidsminner i sørbygda 
som helt klart er fra forhistorisk tid. Både på Skonhovd, Kongelstad og Frusethenga er det 
registrert gravrøyser. Det tyder på at det har vært en viss bosetning her i forhistorisk tid. Ut 
fra skriftlige kilder ser det ut som sørbygda ble lagt øde etter svartedauden (Lauvdal bnd. 1, 
1941, Skattematrikkelen for 1647). Det er mulig at det ble ryddet her hovedsakelig i 
middelalder og så ryddet på nytt på 1600-tallet. Kanskje sørbygda var et område som ble 
utnyttet i ekspansjonsfaser, for eksempel i eldre jernalder, middelalder og på 1600-tallet og 
som lå mer eller mindre øde i mellomliggende perioder. 

Gir fortidsminnene i Vardal noe bilde av til hvilken tid området har vært benyttet? Det er 
vanskelig å si så mye om tid ut fra fornminnene. Det er ikke registrert noen fornminner som 
kan føres tilbake til steinalder. Det er heller ikke registrert mye som kan føres tilbake til 
bronsealder. Det er registrert ei røys på Bråstad som i alle fall når det gjelder beliggenhet 
minner om åsrøysene som ofte plasseres i bronsealder. Denne røysa ligger høyt og fritt ved 
kanten av et stup og har en vid utsikt over Ringsaker, Mjøsa og Toten. I nærheten av denne 
røysa er det registrert skålgroper. Det er en type fortidsminner som dateres blant annet til 
bronsealder, men som og kan være yngre. 

De fleste fornminnene er av en type som plasseres i jernalder. Men hvilke som er fra eldre 
og hvilke som er fra yngre jernalder er ikke godt å si. En del av fornminnene er også av en 
type som arkeologene har hatt vanskelig for å plassere i en bestemt periode. Røysfeltene har 
tradisjonelt vært sett på som en gruppe kulturminner som ingen helt har visst om har vært 
forhistoriske, fra middelalderen eller fra nyere tid. Nyere undersøkelser viser at røysfeltene 
kan dateres til forhistorisk tid (Pedersen 1990b). 

Fjernede fortidsminner 

Fornminnene ligger i hovedsak i nord- og midtbygda. De ligger både tilknyttet dagens 
gårder og i utmarka. Ut fra Nicolaysens registreringer i 1878 og Sigurd Griegs registreringer i 
1930 sammenlignet med FR og mine egne registreringer, er det klart at det er en del 
fornminner som er blitt bort i Vardal i løpet av denne tiden. Innkomsten av oldsaker forteller 
også om fjerning av fornminner, og da gravhauger. Ut fra tilgjengelig materiale ser det ut til 
at det er gravrøyser i tilknytning til dagens gårdsbebyggelse som er fjernet. Ut fra 
flyfotografier fra 1950-tallet vet jeg og at det er fjernet et røysfelt på Mustad. Det virker som 
de fjernede fornminnene faller inn i mønsteret som eksisterer idag med hovedvekten av 
fornminner i nord- og midtbygda. Jeg mener derfor at dagens bestand av fornminner utgjør 
et forholdsvis representativt bilde av hva som en gang har vært av fornminner der. 

3.3 Oldsaker 

Spredningen av oldsaker stemmer ganske godt overens med bildet av fornminnene. Også 
oldsakene er i alt vesentlig konsentrert til nord- og midtbygda. Det er kun to funn fra Vardal 
som er gravd ut av en arkeolog. Det er C8777 og C8778 (se Appendiks 3). C8777 er et knivblad 
av jern. C8778 er et leirkar fra folkevandringstid. Begge ble gravd ut av Nicolaysen i 1878. 

Utover disse to faglig utgravde funnene, er det øvrige oldsaksmaterialet kommet inn ved at 
enkeltpersoner har funnet gjenstander ved pløying, vegarbeide osv. Dette har muligens ført 
til en overrepresentasjon av store gjenstander og gjenstander som er lette å skille ut som 
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menneskeverk. Det er større sannsynlighet for at en bonde som pløyer opp oldsaker tar 
vare på et sverd enn keramikkskår og brente bein (Resi 1986:31). 

På grunn av at det er så få faglig utgravde funn, er funnopplysningene for flesteparten av 
oldsaksfunnene heller sparsomme. Ellen Anne Pedersen har i sin bok ,Jernalderbosetningen 
på Hadeland• delt opp oldsaksmaterialet i 5 kategorier fra sikre og usikre gravfunn via 
depotfunn til løsfunn (Pedersen 1989:83D. Gravfunn defineres som flere gjenstander funnet 
sammen, men av en slik type at de ikke kan regnes som depotfunn. Som depotfunn regnes 
funn av jernbarrer, økser og jordbruksredskaper, sammen eller alene. Hun regner enkeltfunn 
av våpen (sverd, spyd og skjoldbule) som gravfunn (Pedersen 1989:83D. 

Det er gjort 11 funn av oldsaker fra steinalder. Ingen av dem kan knyttes til mesolittikum. 
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Funnene består av 7 skafthulløkser, 1 tverrøks, 2 dolker og 1 skiferpil. Alle funnene må 
karakteriseres som løsfunn. Disse funnene er spredt over hele Vardal, bortsett fra den 
nordøstlige delen. Fem av funnene ligger ikke langt fra Mjøsa. Dette skiller funnene fra 
denne perioden fra de andre periodene. Det er ikke gjort funn som kan knyttes direkte til 
bronsealderen. Øksene C22734 og C24593 kan minne om Østmos type B som er i bruk i 
senneolittikum, periode C og litt inn i bronsealder (Østmo 1977). 

Fra eldre jernalder er det gjort 9 funn av oldsaker. De er alle fra midtbygda, med to unntak. 
Funnene er et knivblad, et leirkar, noen keramikkskår, tre spydspisser av jern, en pilspiss, ei 
saks og en beltestein. Knivbladet (C8777) og leirkaret (C8778) ble funnet av Nicolaysen i 
hver sin gravrøys og må dermed regnes som gravfunn. De tre spydspissene som er funnet 
på Bråstad (C31553) i nordbygda, Mustad (C25938) i midtbygda og Nygard (privat eie) i 
sørbygda regnes etter definisjonen ovenfor som gravfunn. De resterende funnene fra eldre 
jernalder må alle karakteriseres som løsfunn. Oldsakene sier ikke så mye om bosetningen, 
men viser at det har vært aktivitet i Vardal i eldre jernalder. 

Det eneste funnet fra nordbygda er gjort på Bråstad. På Bråstad finnes det største røysfeltet i 
Vardal når man ser bort i fra Øverbymarka. Funnene fra midtbygda fordeler seg i nesten 
hele dalføret fra Mustad i vest og til Berg i øst. Det er gjort et funn fra sørbygda. Det er som 
nevnt ovenfor, en spydspiss som er funnet i en hage på gården Nygards grunn. De få 
funnene fra Vardal står i sterk kontrast til funnrikdommen fra Toten som ligger rett sør for 
Vardal. 

Hoveddelen av oldsakene er fra yngre jernalder, i alt 35 funn med en eller flere gjenstander. 
Det er funnet både våpen, redskaper og smykker. I alt 30 av funnene er tydelig gravfunn 
med sett av våpen, redskaper og smykker eller enkeltfunn av våpen. Det er gjort to 
depotfunn (C24148-to økser og C27034- jernbarre) og 3 løsfunn av enkeltgjenstander. 
Oldsakene fra yngre jernalder burde dermed gi et visst bilde av hvor det har vært bosetning 
i Vardal. Det er tydelig at oldsakene er konsentrert i nord- og midtbygda. Bortsett fra C8774 
sverd fra Bjugstad (g.nr.49) er det ikke gjort funn fra sørbygda i denne perioden.Det er i 
yngre jernalder at nordbygda kommer for fullt. Bortsett fra spydspissen fra Bråstad fra eldre 
jernalder, er alle funn fra nordbygda fra yngre jernalder. Ut fra oldsakene ser det altså ut til 
at bosetningen i nordbygda tar til i denne perioden. 

Sørbygda skiller seg ut fra resten av Vardal ved å ha flere funn fra steinalder ( 4) enn fra 
yngre jernalder (2). Sørbygda har kun ett funn fra eldre jernalder. Ut fra fordelingen av 
gårdsnavn og fornminner antok jeg at sørbygda i alt vesentlig ble bosatt i middelalder. Det 
kan se ut som oldsakene støtter denne hypotesen. Det som er merkelig er at sørbygda 
.sammen med midtbygda er området der det er gjort steinalderfunn. Men så er det altså gjort 
svært få funn fra seinere perioder. Gir dette et riktig bilde av bosetningen i sørbygda? 

Det er gjort 10 funn fra middelalder. To av disse er fra sørbygda , resten er fra nord- og 
midtbygda. Funnene består av våpen og en enslig hestesko. 

Oldsakene og bosetningen i Vardal 

Funnfordelingen i Vardal kan si noe om hvor det er lagt ned oldsaker, men den kan og si 
noe om hvor det er ryddet jord, bygd veier og hus i moderne tid. Jeg vet ikke om 
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nyryddinga i jordbruket var mer intens i nord- og midtbygda enn i sørbygda. Men 
utbygningen de siste 30 år har stort sett funnet sted i sørbygda uten at det har resultert i et 
eneste funn av oldsaker. Dette kan skyldes at eventuelle funn ikke har blitt sendt inn, men 
det kan og skyldes at det rett og slett er deponert færre oldsaker i sørbygda. 

Til hvilken tid har Vardal vært utnyttet og bebodd? Hvilket bilde kan oldsakene gi av dette? 
Et område kan godt ha vært utnyttet uten at menneskene har etterlatt seg oldsaker. Har 
området vært utnyttet av og til f.eks. til jakt og vedhogst kan det være mulig finne igjen 
bortskutte piler eller ødelagte økser. Men ved en slik utnyttelse vil det være lite sannsynlig 
at det anlegges graver i området. Graver er kanskje et tegn på en mer intensiv utnyttelse av 
et område med mer eller mindre fast bosetning. Fra steinalder og eldre jernalder er det svært 
få oldsaker og farlig å dra sterke konklusjoner. Men det bilde oldsakene gir er at deler av 
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Figur 16. Gårder med -rud-navn og gårder som nevnes i DN 
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Vardal har vært utnyttet på en eller annen måte og i kortere eller lengre tid i neolittikum. Fra 
bronsealder er det ingen funn. Men har Vardal vært folketomt da? I eldre jernalder kan det 
se ut som det har vært en viss utnyttelse av de sentrale delene av midtbygda som også i dag 
utgjør de beste jordbruksområdene. For øvrig kan det ut fra materialet virke som det har 
vært tomt og øde i Vardal i eldre jernalder. 

I merovingertid konsentreres funnene om Øverby-området. Men det er få funn og farlig å 
dra for mange konklusjoner. Ut fra oldsakene ser det ut som den store rydningsfasen i 
Vardal er i vikingtid. Da dukker det opp funn på flere av matrikkelgårdene i nord- og 
midtbygda. I midtbygda er funnene konsentrert rundt gården Mustad og rundt gårdene Alm 
og Ålstad. I nordbygda er det jevnt fordelt med funn. Det er og verdt å merke seg at det 
ikke er særlig med funn fra vikingtid fra Øverby-området. 

Er dette et realistisk bilde av bosetningen i Vardal i forhistorisk tid? Har Vardal vært en bygd 
nesten uten fast bosetning helt fram til vikingtid? Vil den kildekategorien jeg skal 
konsentrere meg mest om, nemlig røysfeltene, gi et annet bilde av Vardal? 

Oppsummering: Hvilket bilde gir disse tre variablene; navn, fornminner og oldsaker av 
bosetningen i Vardal i jernalder? Alle de tre variablene gir et forholdsvis entydig bilde av 
bosetningen i Vardal. Bosetningen er konsentrert til dagens sentrale jordbruksområder i 
nord- og midtbygda. Det er der gårdene med gamle navn finnes og det er også der det er 
registrert fornminner og oldsaker. Både fornminnene og oldsakene er konsentrert til dagens 
innmarksområder i nærheten av dagens gårdstun. 

Navn, fornminner og oldsaker gir et bilde av sørbygda som et mer eller mindre øde område 
med kun spredt bosetning. Det er få gamle navn i sørbygda og få registreringer av 
fornminner og oldsaker. 

3.4 Andre kilder 

Det finnes og skriftlige kilder om Vardal. Jeg har gått igjennom Diplomatarium Norvegicum 
og skattematrikkelen fra 1647. Disse kildene er begge trykt og dermed mulige å lese uten 
spesialkunnskaper i gammel håndskrift. Jeg antar at disse to kildene kan si noe om 
middelalder-bosetningen i Vardal. Skiller dette bildet seg fra det bildet av bosetningen i 
jernalder som gårdsnavnene, fortidsminnene og oldsakene har gitt? 

I alt 32 av gårdene i Vardal er nevnt i diplomer fra middelalderen i Diplomatarium 
Norvegicum (DN) (se Appendiks 2). Også her er det en overvekt av gårder fra nord- og 
midtbygda. Det er bare Kongelstad, Ås, Østby og Helgerud av gårdene i sørbygda som 
omtales i middelalderen. Det er i hovedsak de gårdene som har eget gårdsnummer som 
nevnes. Det er en gård som refereres til som er forsvunnet. Det er Frastad kongsgård. Den 
omtales på 1600-tallet som engeland under Mustad. De fleste av diplomene er fra etter 1350, 
noe som viser at mange av gårdene i nord- og midtbygda ikke var øde etter svartedauden. 
Noen av diplomene nevner delte gårder slik som DN I 227 fra 1334 som nevner 
«medalgarden Hunn» og «Mælum, østre og nedre garden». Det viser at Hunn har vært delt i 
tre og Mælum i to, kanskje tre. Mælum er i dag kun en gård. Dette viser at gårder kan deles 
og slås sammen igjen. Gårder, grenser og tun er ikke statiske fenomener. 
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Matrikkelen fra 1647 gir samme bilde som de andre variablene i skjemaet mitt. Det er nord
og midtbygda som er tettest bosatt. Det er mulig at denne matrikkelen gir et bilde av hvilke 
gårder i Vardal som ble lagt øde i middelalderen. Tar en utgangspunkt i de 102 gårdene som 
har eget matrikkelnummer i Vardal i dag, så er det gårder fra sørbygda som mangler i 
matrikke!en for 1647. Det kan bety at det var sørbygda som ble lagt øde etter svartedauden. 

I følge bygdeboka ble sørbygda lagt øde ved svartedauden (Lauvdal bnd.1, 1941). Først på 
slutten av 1500-tallet begynner det å komme beretninger om rydding av gårder her igjen. 
Gården Vårnes (g.nr. 56) ble på slutten av 1500-tallet ryddet i kongens allmenning. (Lauvdal, 
bnd.4 1933:211). Det kan bety at allmenningen i sørbygda har strukket seg helt fra 
Vardalsåsen og ned til Mjøsa. Flere av gårdene i sørbygda var sætre for gårdene i midtbygda 
før de i løpet av 1700-tallet ble egne gårder (Lauvdal, bnd.4 1933:217). 

I punkt 3.1 viste jeg at de fleste av -rudgårdene i Vardal finnes i sørbygda. Dette stemmer 
over ens med det bildet som diplomene og matrikkelen fra 1647 gir. Sørbygda bosettes i 
middelalderen, men legges øde etter svartedauden. 

3.5 Konklusjon 

De kildene som er gjennomgått ovenfor gir et bilde av at bosetningen har vært konsentrert 
til nord- og midtbygda både i jernalder og middelalder. Det er i nord at de gamle 
gårdsnavnene, fornminnene og oldsakene finnes. Ut fra fordelingen av fortidsminner og 
oldsaker ser det ut som det er de områdene der dagens gårdstun og innmark ligger, som har 
vært de viktigste områdene også i jernalder og middelalder. Betrakter man oldsakene kan 
det se ut som midtbygda er hovedområdet i eldre jernalder, mens nordbygda først blir bosatt 
i yngre jernalder. Det kan se ut som det var noe bosetning i sørbygda alt i forhistorisk tid 
med gravhauger på Skonhovd og Kongelstad men at hovedekspansjonen mot sørbygda 
skjedde i middelalder. Så ble hele denne delen lagt øde etter svartedauden. 

Nord- og midtbygda ser ikke ut til å ha vært øde etter svartedauden. Gårder som Hørstad, 
Hage, Torke og Stokke er nevnt i diplomer fra etter svartedauden. Bosetningen har altså 
holdt seg oppe i de sentrale delene av Vardal. 

Ut fra oldsakene ser det også ut til at Vardal vesentlig har vært bosatt i vikingtid. Et av mine 
spørsmål er om mitt materiale kan vise at det har vært aktivitet i Vardal i tidligere perioder 
enn det oldsakene antyder 
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4 EN DISKUSJON AV RØYSFELTENE 

4.1 Hva slags bilde gir røysfeltene av Vardal? 

Jeg vil her sammenholde det bildet av Vardal som de tradisjonelle bosetningshistoriske 
variablene har gitt, med det bildet som røysfeltene gir av Vardal. Kan røysfeltene endre det 
bildet som er vist i kapittel 3? 

Flere av de registrerte røysfeltene ligger perifert i forhold til det som i historisk tid har vært 
de sentrale deler av Vardal. Gir dette et reelt bilde av røysjordbruket som et marginalt 
fenomen eller betyr det at røysfeltene er fjernet i mer sentrale deler av bygda? I midtbygda 
som i historisk tid har vært hoveddalføret, er det registrert to små felter med rydningsrøyser 
(Mjølstad og Lundby) som er noenlunde urørte. I tillegg finnes det noen små områder med 
fossil dyrket mark og rydningsrøyser innimellom dyrket mark både øst for og vest for disse 
to feltene. Dette er det området i Vardal som er mest oppdyrket. 

Øverbymarka ligger også i midtbygda. På grunn av eiendomsforholdene (se punkt 8.5) har ikke 
Øverbymarka blitt dyrket i historisk tid. Jeg tror ikke at de som dyrket jorda i Øverbymarka i 
forhistorisk tid og middelalder begrenset seg til dette området. Det er sannsynlig at de også 
dyrket jorda i resten av midtbygda der det er like bra forhold for primitivt jordbruk. Mens 
Øverbymarka på et tidspunkt har blitt lagt brakk, har jorda i resten av midtbygda passet også 
for seinere jordbruk. Slik har røysfeltene her sannsynligvis blitt dyrket bort. 

Øverbymarka og Bråstad ligger sentralt i Vardal i historisk tid. Det viser at røysfeltene ikke 
er noe marginalt fenomen, men at man for å finne røysfelter er avhengig av utmarksområder 
som ikke er skadet av seinere tiders virksomhet. I dag finnes disse utmarksområdene ofte 
noe perifert. Røysfeltene jeg har registrert sier mer om hvor det ikke har vært drevet 
nydyrkning, enn om hvor det har vært røysfelter. At det ligger røysfelter innimellom dagens 
innmark, for eksempel i midtbygda (Mjølstad og Lundby) og på Bråstad, viser at også den 
selvdrenerende delen av dagens innmark har vært dyrket som en del av røysjordbruket. 

Røysfeltene bærer bud om en omfattende arealutnytting. I hele Vardal er det i større eller 
mindre grad registrert rydningsrøyser. Gravrøysene og oldsakene i Vardal er i stor grad knyttet 
til dagens gårder i nord- og midtbygda. En konklusjon om bosetning og landskapsutnyttelse 
kun ut fra disse to kildekategoriene ville bli at det som i dag er dyrket mark også var dyrket 
mark i forhistorisk tid og at bosetningen ligger på de samme stedene i dag som i forhistorisk 
tid. Tar man røysfeltene med i betraktningen blir altså resultatet et noe annet. Ikke bare den 
selvdrenerende delen av dagens åkerjord har vært dyrket, men og omfattende arealer av det 
som i dag er utmark. Denne måten å utnytte landskapet på har og betydd at bosetningen har 
vært annerledes enn i historisk tid. Bosetningen kan ha vært plassert mer i henhold til 
røysfeltene og den kan og ha vært mer flyttbar enn bosetningen har vært i historisk tid. Det 
viktige poenget her er altså at hele Vardal har vært utnyttet i forbindelse med røysjordbruket, 
både de sentrale delene av bygda og det som i dag er utmarksområder. 

4.2 Naturforholdene på røysfeltene 

Jeg vil fortsette denne analysen av røysfeltene med å se på naturforholdene på røysfeltene. Er 
det noe i naturforholdene som kan si noe om hva som var viktig ved plassering av dem? 
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Røysfeltenes høyde over havet varierer. Bråstad begynner på 190 mover havet, mens 
Bækkimellommarka ender på 580 m. Men alle feltene, med unntak av Frusethenga, ligger 
helt eller delvis mellom 350 og 550 m over havet. Det er også i dette høydeområdet at 
størstedelen av Vardal ligger. Høyden over havet spiller en rolle vesentlig vår og høst. Snøen 
ligger lenger der det er høyt, og spesielt hvis det er skygge eller nordhelling i tillegg. Om 
høsten legger det seg ofte ei rå tåke nede i dalbunnen, noe som kan føre til at kornet fryser. 
Det er altså viktig å finne steder som ikke er alt for høytliggende, men steder som ligger lavt 
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er heller ikke like heldig 
bestandig. Hvor viktig har 
høyden over havet vært for 
de som anla røysfeltene? 
Spredningen i høyde over 
havet viser at det har vært 
helt andre kriterier som har 
vært avgjørende for hvor 
røysfeltene ble plassert. Det 
er kun tre felter som ligger 
helt eller delvis under 400 
m over havet. Til gjengjeld 
ligger begge de to store 
feltene (Øverbymarka og 
Bråstad) under denne 
høyden. Forøvrig fordeler 
røysfeltene seg jevnt fra 
400 og opp til 580 m. Det 
virker som høyden over 
havet har vært av mindre 
betydning ved lokali
seringen av røysfeltene. 

De aller fleste røysfeltene ligger i sørvendte skråninger. Dette gir maksimalt med sol og tidlig 
snøsmelting. Våren 1991 begynt jeg mine registreringer tidlig i mai, mens det ennå var en 
del snø igjen i skogen. Det viste seg at i de sørvendte bakkene der røysfeltene lå var det 
snøbart. Det kan virke som plasseringen av røysfeltet i forhold til sol og lokalklima har vært 
viktigere enn høyden over havet. 

De mulige unntakene fra denne regelen er røysfeltene Kjerkesvea, Svenstuen, Gjærmyra og 
deler av Bråstad. De tre første ligger på lave øst-vest gående rygger der røysene både ligger på 
nord- og sør-siden av ryggen. Her kan det se ut som de som dyrket jorda her valgte å utnytte 
det som var av dyrkbar jord både på nord- og sørsiden av ryggene. Bråstad ligger delvis på en 
øst-vest gående rygg som heller bratt ned mot Mjøsa i øst. Her ligger røysene på ryggens sør
skråning, men og på dens nord- og øst-skråning. Bråstadfeltet ligger også delvis i ei sør-vendt 
dalside der det øst-vest gående dalføret Åslendet munner ut i Mjøsas hoveddalføre. Her ligger 
røysene i sør-helling. På Bråstad kan det se ut som folk har startet å dyrke oppe på flaten og i 
sør-skråningen. Så har dyrkningen etterhvert ekspandert mot nord og øst. 

En måte å si noe om naturforholdene på røysfeltene er å se på boniteten (se figur 18, s. 53). 
Boniteten er en klassifisering av dagens jordsmonn og hvordan det er egnet for granskog. 
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Derfor kan jordsmonn som er alt for rått for 
dyrkning få klassifiseringen høy bonitet. Det 
bonitetssymbolene sier noe om, er hvor det 
finnes jord med et næringsinnhold og en 
struktur som gjør at skogen vokser raskt og 
godt. Boniteten på de ulike feltene er 
varierende. Det er 6 felter som har jordsmonn av 
lav og/eller middels bonitet. Men for 4 av disse 
er det oppført at jordsmonnet er av 

12 4 3 14 11 5 1 6 15 2 10 9 13 8 7 16 dyrkningsklasse A (lettbrukt dyrkningsjord). 5 
Figur 18. Boniteten på røysfeltene. (Nr. - se fig. 17) felter har jordsmonn med middels og høy 

bonitet. Blant disse feltene er også Øverbymarka 
og Bækkimellommarka. To av disse feltene har jordsmonn av dyrkningsklasse A. Det er 
Mjølstad og Øverbymarka. Tre felter har utelukkende jordsmonn av høy bonitet. Det er 
Vesterås, Lundby og Bråstad. Av disse feltene har Bråstad dyrkningsjord av klasse A. Den 
høye boniteten på noen av feltene kan enten komme av at jorda her var næringsrik i 
utgangspunktet, eller av at jorda her har blitt varig forbedret på grunn av dyrkningen som 
har funnet sted her. 

Som før nevnt (se punkt 2.2) er det en blandet berggrunn i Vardal som også gir et blandet 
innhold av stein i morenen. Dette fører til et veldig likt jordsmonn over hele bygda, både 
når det gjelder kalkinnhold og innhold av andre mineraler. Løsmassene på de ulike 
røysfeltene består utelukkende av morene av varierende mektighet. Det er derfor vanskelig 
å gruppere røysfeltene på grunnlag av løsmassene. Leirinnholdet i morenen er varierende og 
gir tyngre jordsmonn ved høyt leirinnhold. Det er tung jord på røysfeltene Mjølstad og i 
deler av Bråstadfeltet. I Øverbymarka og i Bækkimellommarka er det jord med meget god 
drenering, men med et leirlag i bunnen som holder på vannet i tørre perioder. På de andre 
feltene har jeg ikke undersøkt dette spesielt. Det ser altså ikke ut til at berggrunn og 
løsmassetype har hatt svært avgjørende betydning for hvor røysfeltene ble plassert, da dette 
er temmelig likt for alle røysfeltene. Det viktige har vært å få tak i selvdrenerende jord. 

Konklusjon: Som en konklusjon kan man si at røysfeltene i Vardal er plassert der det er 
selvdrenerende og lettbrukt jord, ofte med høy bonitet og av dyrkningsklasse A. Mange av 
røysfeltene er plassert i sørhellinger med godt lokalklima, noe som blant annet betyr tidlig 
snøsmelting. Derimot ser det ut til at høyden over havet, geologi og løsmassenes 
sammensetning har hatt mindre å si for røysfeltenes plassering. 

4.3 Røysfeltenes opprinnelige størrelse 

Bortsett fra Gjærmyra, Svenstuen og Bækkimellommarka, ligger alle røysfeltene i direkte 
tilknytning til eller i nærheten av dyrket mark og er ikke urørte. Det viser at mange av 
røysfeltene kan ha vært større enn de er i dag; Det at røysfeltene ligger så nær dagens 
dyrkede mark betyr trolig at den selvdrenerende delen av dagens innmark har vært en del 
av røysfeltene. De som brukte røysfeltene drev altså en form for jordbruk som krevde store 
arealer. På Bråstad ligger røysene innimellom dagens innmark. Både dagens innmark og 
røysfeltet har en gang har vært del av et dyrkningslandskap. Selv om røysfeltene kan ha 
vært brukt gjennom lang tid, viser de en aktivitet og en vilje til å omforme landskapet som 
vi vanligvis ikke tillegger våre forfedre i forhistorisk tid. 
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Figur 19. Tabell over røysfeltenes størrelse. (Nr - se fig 17) 

Det minste feltet er Svenstuen på 10 mål, 
mens det største er Øverbymarka på 
1100. Det er bare 3 av feltene som er 
urørte (Gjærmyra, Svenstuen og 
Bækkimellommarka). Det betyr at det 
kan ha vært flere felter som har hatt en 
størrelse som nærmer seg Øverbymarka. 
Men Gjærmyra og Svenstuen viser at det 
også har vært felter som aldri har vært 
større enn noen få mål. Både 
Bækkimellommarka, Svenstuen og 
Gjærmyra er avgrenset av naturlige 
hindringer som fuktig mark og bratt 
terreng. Disse tre feltene har altså ikke 
kunnet bli større. De er eksempler på 

den intense arealutnyttelsen som har funnet sted i Vardal der all_e flekker med tilgjengelig 
dyrkbar jord ser ut til å være dyrket. 

Selv om de fleste røysfeltene grenser inn til moderne innmark, så har alle røysfeltene noen 
grenser som er intakte. Røysfeltene avgrenses av naturlige hindringer. Det kan være fuktig 
mark, bratt terreng eller skrinn jord med berg i dagen. Fuktig mark er ikke nødvendigvis 
myr. Ofte kan det være andre typer rålendt mark der granskogen kan stå tett med blåbær, 
bregner og flekkmarihånd som bunnvegetasjon. Dette viser at dyrkningen på røysfeltene har 
vært svært følsom overfor rålendt jordsmonn. Røystettheten er omtrent lik over hele arealet 
på røysfeltene. Det skjer ikke en uttynning av røysene mot kanten av røysfeltene. 

4.4 Andre fossile former 

Det er på flere av røysfeltene registrert andre former i tillegg til rydningsrøysene. Noen av 
disse formene er helt klart moderne og knyttet til husmannsplasser fra 1800-tallet. Men noen 
av disse formene kan og være eldre og fra samme tid som rydningsrøysene. Jeg vil her dele 
røysfeltene opp i to kategorier. Det er de reine røysfeltene og de feltene der det og 
forekommer åkerreiner. 

Felter med åkerreiner 

På feltene Skaugom, Herbergshaugen, Mjølstad, Lundby, Kongelstad og Frusethenga, er det 
registrert tlkerrciner som ikke hJr noe kl:ur s;1111h;1ncl rnccl husm:tnnspLtssL'r 

De to åkerreinene på Skaugom er tilknyttet de røysene som er registrert der. Åkerreinene 
her er lange og forholdsvis høye. Den ene åkerreina ser ut til å ha fortsatt inn på dagens 
innmark. Rydningsrøysene ligger både ovenfor og nedenfor de to ;U::erreinene, men det er 
ikke mulig å skille ut en fase med og en fase uten åkerreiner. Det er registrert to typer 
røyser på Skaugom, men begge er knyttet til åkerreiner. 

P;1 Herbergshaugen har elet vært en husmannsplass , men jeg vet ikke hvor den har ligget. 
Det er mulig at åkerreina h;ir hatt tilknytning til den. Men det kan og være ar 
husm;1nnsplassens innm:irk lur vært der den norclli ge clclcn ;iv Skikkclst1cls innm;-irk ligger i 
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dag. Den delen av Skikkelstads innmark som ligger rett sør for Herbergshaugen, ligger for 
seg selv og har ingen forbindelse med den øvrige innmarka på Skikkelstad. Åkerreina på 
Herbergshaugen ligger i tilknytning til røyser av «røysfelt»-type og ikke nærheten av store 
tippformede røyser som er så typiske for husmannsplassene. På røysfeltet er det registrert 
røyser av to typer, den ene typen noe større enn den andre. Åkerreina er tilknyttet røyser av 
den største typen. Det er derfor mulig å skille ut to faser med dyrkning på Herbergshaugen. 
Det er en fase hvor det dannes bare rydningsrøyser og en fase hvor det dannes både 
rydningsrøyser og en åkerrein. Det er registrert ei gravrøys på Herbergshaugen. Den ligger 
tilknyttet de minste røysene. Det.er derfor mulig at den reine røysfasen er den eldste på 
dette feltet. 

Åkerreinene på Mjølstad og Lundby er lave og ligger hovedsakelig i tilknytning til røyser av 
«røysfelt»-typen. En av åkerreinene på Mjølstad ligger helt i kanten av en dyrket flate og ut 

Felter med åkerreiner 

Skaugom 

Herbergshaugen, fase 2 

Mjølstad 

Lundby 

Kongelstad, fase 1 

Frusethenga, fase 2 

L----------------' 
Figur 20. Felter med åkerreiner . 

mot en bratt skråning. Det er ikke mulig å skille ut to 
faser med dyrkning på disse to feltene . Røysene ligger 
enten tilknyttet åkerreinene eller inne på flater som 
avgrenses av åkerreiner. 

På Kongelstad går åkerreina fra ei røys av klar 
«røysfelt»- type og til en steinstreng. Det finnes ikke 
former av husmannsplass-type i nærheten og det er 
heller ikke tradisjon om noen husmannsplass her. Det 
er ei lav åkerrein. Den ligger oppe på flaten . I den 
bratte, østre delen av røysfeltet er det ikke registrert 
åkerreiner enda terrenget er så bratt at man skulle 
forvente en stor grad av massetransport. Det har altså 

....-----------------, vært dyrket på to forskjellige måter på dette feltet. 
Den ene måten har laget ei åkerrein og en godt ryddet 
flate, mens den andre måten ikke har ført til dannelse 
av åkerreiner og heller ikke ryddede flater. På 
Kongelstad kan det se ut som åkerrein-fasen er eldre 
enn røysfelt-fasen da det er dyrkningen oppe på flaten 
som er knyttet til gravrøyser. 

Felter med bare rydningsrøyser 

Bækkimellommarka 

Nordenga 

Kjerkesvea 

Svenstuen 

Herbergshaugen, fase 1 

Bråstad 

Øverbymarka 

Gjærmyra 

Åsvold 

Vesterås 

Skonhovd 

Kongelstad, fase 2 

Frusethenga, fase 1 

På Frusethenga ligger det to åkerreiner nedenfor 
hverandre med rydningsrøyser i nederkant av 
åkerreinene. Men det finnes og noen rydningsrøyser 
som ligger nedenfor den nederste åkerreina og uten 
kontakt med den. Det ser ut som disse røysene er 
eldre enn åkerreina og representerer en tidligere fase 
med dyrkning på stedet. Det har altså først vært en 
fase hvor Frusethenga har vært et reint røysfelt, før det 
i en seinere fase dannes flere fossile former. 

Forekomsten av åkerreiner kan tyde på at det har vært 
dyrket på disse feltene over lengre tid. Dannelsen av 
ei åkerrein krever massebevegelse over en viss 

L-----------------' periode. Det er derfor mulig at åkerreinene 
Figur 21. Felter med bare rydningsrøyser. 
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representerer en dyrkning som enten var mer langvarig eller mer intensiv enn dyrkningen 
tilknyttet områdene der det bare er registrert rydningsrøyser. Det at det finnes både felter 
med åkerreiner og reine røysfelter viser at det har vært dyrket på i alle fall to måter i 
tilknytning til feltene med fossil dyrkning. Det er registrert gravrøyser både i tilknytning til 
reine røysfelter og felter med åkerreiner (Skaugom og Kongelstad, fase 1). Det er derfor 
ikke mulig å si at de to formene for jordbruk skiller seg fra hverandre i tid, for eksempel 
ved at den ene er fra jernalder og den andre er fra middelalder. Det kan være to måter å 
dyrke på som har vært kjent samtidig. 

Felter med bare rydningsrøyser 

De andre feltene er reine røysfelter der de eneste sporene etter massebevegelse er 
punktbrinker tilknyttet noen av rydningsrøysene. Hele 13 av de 16 registrerte røysfeltene har 
enten bare rydningsrøyser eller en fase med bare rydningsrøyser. Det viser at et jordbruk 
med lite massebevegelse som bare har etterlatt seg rydningsrøyser har vært hovedmåten å 
dyrke jorda på i Vardal. 

Steinstrenger 

På feltene Bækkimellommarka, Kjerkesvea, Øverbymarka, Åsvold, Kongelstad og Frusethenga 
er det registrert steinstrenger. Steinstrenger er et typisk trekk i kulturlandskapet både på Jæren 
og i Vastergotland (Rønneseth 1975, Mascher 1993). Men på Østlandet ser det ikke ut til at 
steinstrenger har vært særlig viktige. Steinstrengene har fungert som gjerder. Steinstrengen på 
Kjerkesvea som sagnet sier er en kirkegårdsmur, gjerder inn en del av røysfeltet. Steinstrengene 
i Øverbymarka avgrenser røysene mot et fuktigere område og deler opp røysfeltet (se kart s. 
195). Steinstrengen i Bækkimellommarka deler røysfeltet i to deler. Steinstrengene kan ha vært 
gjerder mellom utmark og innmark, mellom forskjellige åkre eller eiendomsgrenser. Både på 
Kongelstad, Kjerkesvea og Bækkimellommarka er det røyser på begge sider av steinstrengen. 
Det kan tyde på at steinstrengene har fungert som eiendomsgrenser. Et alternativ kan være at 
steinstrengene først har vært et skille mellom innmark og utmark og siden mistet sin betydning 
ettersom innmarka ble utvidet. Dette virker i alle fall for Bækkimellommarkas vedkommende 
lite sannsynlig da steinstrengen her er lagt på åkerjord (se punkt 7.2). Den kan heller ha fungert 
som gjerde mellom to åkre eller som eiendomsgrense. 

Forekomsten av steinstrenger sier noe om måten å organisere jorda på, men sier ingen ting 
om hvordan den har vært dyrket. Derfor er det registrert steinstrenger både i tilknytning til 
åkerreiner, for eksempel på Kongelstad og på reine røysfelter som Bækkimellommarka og 
Øverbymarka. 

Tufter og groper 

På Skonhovd er det registrert to tufter av en helt annen type enn de som finnes i tilknytning 
til husmannsplassene . Disse to kan være fra middelalder eller forhistorisk tid og er de eneste 
av sitt slag som jeg har registrert i Vardal. 

På Kongelstad og Øverbymarka er det registrert groper. Den på Kongelstad er det ikke 
funnet kull i, mens det er funnet kull i en av det to registrerte gropene i Øverbymarka. 
Groper kan være kullgroper eller dyregraver og regnes ofte som tilhørende utmarks-
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næringene. Gropene på Kongelstad og Øverbymarka er derfor sannsynligvis fra etter at 
jordbruket på røysfeltene var avsluttet. 

Gravrøyser 

På 11 av feltene er det registrert gravrøyser innimellom rydningsrøysene (for diskusjon av 
grav/ rydningsrøyser se punkt 5.2.4). At det finnes gravrøyser innimellom rydningsrøysene 
tyder på at de røysfeltene er brukt i forhistorisk tid. Det virker som om gravrøysene er en 
integrert del av røysfeltene og ikke laget før eller etter. Unntaket er gravrøysa i nærheten av 
Hallingbakken på Bråstadfeltet. Den er først plyndret og siden påfylt åkerstein. Rundt den 
ligger det rydningsrøyser. Det er mulig at den ble påført åkerstein samtidig med at rydnings
røysene ble laget. Dette tyder på at denne røysa er eldre enn dyrkningen omkring. 
Gravrøysa ved Hallingbakken ligger med en storslått utsikt over Mjøsa . Kan denne røysa 
være en åsrøys fra bronsealderen? 

Gravrøysene i Vardal er ofte knyttet til røysfeltene selv om en del og ligger i nærheten av 
dagens gårdstun. Gravrøysene i Vardal er ikke konsentrert på store gravfelt, men spredt 
utover i den delen av landskapet som har vært dyrket. Dette kan bety at gravrøysene har 
fungert som territorie- markeringer. I et flyttbart jordbruk ville det være viktig med enkelte 
faste punkter i terrenget. Gravrøysene kan ha fungert som slike faste punkter. 

På 3 av feltene er det kun registrert rydningsrøyser (Gjærmyra, Vesterås og Svenstuen). Her 
er det ikke registrert hverken graver, steinstrenger eller åkerreiner. De er alle små felter. 
Både Svenstuen og Gjærmyra er urørte og har aldri vært større enn noen få mål. De kan ha 
vært brukt over en kort periode og siden blitt forlatt. På den måten har det ikke blitt dannet 
andre former enn rydningsrøyser. 

4.5 Oldsaker 

Det er kun på tre av røysfeltene det er funn av oldsaker. Det er på Kongelstad, Bråstad og 
Øverbymarka. Det er gjort funn av oldsaker på flere av gårdene som har røysfelter, men 
funnopplysningene er så dårlige at det er umulig å finne ut om oldsakene er funnet i 
tilknytning til røysfeltene eller ikke. De tre steinloddene som er funnet på Kongelstad er 
vanskelige å datere (Pettersen 1951). Sverdet som er funnet på Bråstad er fra sein vikingtid, 
mens funnene i Øverbymarka er fra merovingertid og tidlig vikingtid. Funnene viser at 
Bråstadfeltet var i bruk i sein vikingtid og at Øverbymarka var i bruk i merovingertid og tidlig 
vikingtid. Men begge disse feltene er store og kan ha vært i bruk over lengre tidsperioder. 
Det funnene sier er at feltene i alle fall har vært i bruk i de periodene det er funn fra. 

4.6 Røysfeltene i dagens kulturlandskap 

Flere av feltene har navn eller tradisjoner av forskjellig slag knyttet til seg. Det vanligste er at 
det ligger husmannsplasser på eller i nærheten av feltene . Dette gjelder Åsvold, Vesterås, 
Bråstad, Herbergshaugen og Øverbymarka. Bækkimellommarka har en seter knyttet til seg. 
Alle stedene er det tydelig at røysfeltet er eldre enn husmannsplassene. Det ser ut som 
husmannsplassene er plassert «oppå• røysene som utgjør røysfeltet. Det er mulig at det var 
enklere å rydde land som var ryddet en gang før. Det kan være forklaringen på at det ligger 
husmannsplasser på røysfeltene. 
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Herbergshaugen, Kjerkesvea og Skaugom har sagn knyttet til seg. Disse sagnene plasserer 
Herbergshaugen og Kjerkesvea som eldre enn svartedauden. Disse sagnene er sannsynligvis 
gamle. De synes å omtale en tid da det ikke var husmannsplass ved Herbergshaugen. 
Husmannsplassen ved Herbergshaugen er avmerket på kartet fra 1825. Det betyr at sagnene 
er blitt til før det. Som før nevnt kalles røysene i Vardal for røyser etter hakkebøndene. Dette 
er sannsynligvis en gammel tradisjon som finnes igjen blant annet i Småland i Sverige 
(Hylthen- Cavallius 1922). Dette viser at folk i Vardal hadde en klar forståelse av hva 
røysene hadde vært brukt til. De forstod at de var rester etter jordbruk. Sagnene knyttet til 
røysfeltene forklarte et fenomen som var ukjent for folk i Vardal. Sagnene viser oss at selv 
om røysfeltene ble lagt øde i løpet av 1600- tallet, så har røysfeltene også en plass i Vardals 
nyere kulturhistorie. Fjernes røysfeltene vil og sagnene og navnene som er knyttet til 
røysfeltene kunne forsvinne . Sagnene om røysfeltene er en del av hvordan folk i Vardal har 
opplevd og tolket landskapet rundt seg. 

Et typisk trekk ved flere av røysfeltene er at de har svært fin utsikt mot sør. Det er naturlig at 
røysfelt som legges i sør-skråninger får en viss utsikt. Men kan det ha en videre betydning? 
Har det vide utsynet vært viktig for de som en gang dyrket jorda og også til dels ble 
begravet på disse røysfeltene? Jeg mener at utsikten fra røysfeltene ikke kun har med 
eksponering for sol å gjøre, men har hatt betydning for de som brukte disse røysfeltene. På 
flere av feltene ligger det som før nevnt gravrøyser innimellom rydningsrøysene. De fleste 
av disse gravrøysene har svært god utsikt. De to lokalitetene med skålgroper på røysfeltet på 
Bråstad ligger og plassert med vid utsikt over Mjøsa og bygdene rundt. Det er ikke godt for 
oss hundrevis av år seinere å trenge inn i hva de som laget røysfeltene tenkte. Kanskje den 
fine utsikten har hatt en eller annen religiøs betydning eller kanskje det å beundre en fin 
utsikt har vært en god opplevelse slik det er for oss i dag. 

4. 7 Oppsummering 

Gjennom denne analysen av røysfeltene har jeg funnet ut at røysfeltene i Vardal dekker 
store arealer både sentralt i bygda og ute i utmarka. I kapittel 3 viste jeg hvordan de 
tradisjonelle bosetningshistoriske variablene demonstrerte at det var områdene i nærheten 
av dagens gårdstun i nord- og midtbygda som var bosatt i jernalder. Analysen av røysfeltene 
forteller at også sørbygda og utmarksarealene i nord- og midtbygda har vært utnyttet. Det 
indikerer at det har vært en omfattende arealutnyttelse i Vardal i forhistorisk tid og 
middelalder. De tradisjonelle bosetningshistoriske variablene gir altså et for snevert bilde av 
bosetningen i Vardal. 

På flere av røysfeltene er det registrert gravrøyser. Det viser at jordbruket på røysfeltene ble 
tatt opp i forhistorisk tid. På tre av feltene er det og funnet oldsaker som viser at disse feltene 
har vært benyttet i forhistorisk tid. Ut fra registreringene av røysfeltene er det derimot 
vanskelig å sette noen klar grense for når røysfeltene ble forlatt. Det som er klart er at 
røysfeltene ble forlatt før husmannsplassene i Vardal ble ryddet. De fleste husmannsplassene 
som ligger i tilknytning til røysfelter er tegnet inn på et topografisk kart over Vardal fra 1825. 
Røysfeltene ble altså forlatt en gang før 1825. Men det er sannsynlig at røysfeltene har vært i 
bruk i alle fall i middelalderen. Men om røysfeltene uten gravrøyser er fra middelalderen er 
ikke mulig å si. Det er ikke sikkert det ble anlagt gravrøyser på alle røysfelter i forhistorisk tid. 
Det har vært drevet et svært arealkrevende jordbruk i Vardal i forhistorisk tid. Gjennom en 
diskusjon av de ulike fossile formene som er registrert på røysfeltene kom jeg fram til at det 
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har vært drevet jordbruk på i alle fall to forskjellige måter på røysfeltene. I tilknytning til 
åkerreinene har det vært drevet en form for jordbruk som har forårsaket mer 
massebevegelse enn i tilknytning til feltene med bare rydningsrøyser. Men hvordan har disse 
formene for jordbruk vært? Hvorfor har de vært så arealkrevende? For å nærme meg disse 
spørsmålene vil jeg ta for meg to røysfelter i detalj. Det er feltene i Øverbymarka (kap.5) og 
Bækkimellommarka (kap.7). 
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5 ØVERBYMARKA 

5.1 Innledende presentasjon av Øverbymarka 

Fornminnene i Øverby-området strekker seg over flere gårder og krysser gårdsgrensene 
mellom dem. I dette området er bildet av eiendomsgrensene et noe annet enn i resten av 
Vardal der langsmale teiger på tvers av dalene dominerer (se figur 22, s. 62). Det er mulig at 
noe av dette skyldes topografien. Øverby-området ligger der hvor Kirkebygda munner ut i 
Mjøsas nord-sør-gående dalføre. Terrenget i dette området heller delvis mot sør, delvis mot 
øst. I dag eies grunnen i Øverbymarka av gårdene Skjerven, Ås, Askim, Torke, Nerby, 
Øverby, Eik og Berg. To av disse gårdene (Øverby og Eik) ble slått sammen i 1868. 
Grensene mellom de ulike gårdene er ganske innviklede og ikke særlig logiske. Unntaket er 
grensen for Skjerven som er en tilnærmet rett linje. Denne grensen er også sognegrense 
mellom Haug og Hunn sogn. 

Grensen mellom Eik og Øverby har jeg rekonstruert ved hjelp av husmannsplasser, gamle 
navn og etter en samtale med Alf Pedersen som er oppvokst på husmannsplassen Ytterstuen 
i Øverbymarka. Han husket at faren hans viste ham rester etter gjerdene mellom Eik og 
Øverby. Husmannsplassene Ytterstuen og Øverstuen har tilhørt Øverby, mens 
husmannsplassen Eikstuen har tilhørt Eik. Grensen mellom Eik og Øverby gikk rett nord for 
Ytterstuen (se figur 22, s. 62). Hvor grensen har gått vestover fra Ytterstuen vet jeg ikke. 
Dagens bilde av grensene i Øverby-området er ganske ungt. Ikke bare skal Eiks innmark og 
utmark inn i dette bildet, det har også skjedd makeskifter mellom Berg og Øverby. 
Grensene på kartet nedenfor er, hvis ikke annet er markert, tegnet av etter dagens ØK-kart. 
Som før nevnt (se punkt 2.3) viser tingboksdokumenter at gårdene Eik og Øverby har hatt 
felles innmark på 1600-tallet. Det er derfor mulig at det grensebildet som i dag framtrer i 
Øverby- området i hovedsak er dannet i løpet av 1700-tallet. 

5.1.1 Registreringer i Øverby-området 

Selv om det var utført registreringer i Øverbymarka flere ganger, seinest av FR i 1987, gikk 
jeg i 1990 over hele området på nytt for å bli helt sikker på hvor grensene for røysfeltet var. 
Skogområdet der røysfeltet ligger består av en flate i nord der det er ganske myrlendt. Mot 
sør blir det brattere. Nedre del av Øverbymarka består delvis av svært bratt og utilgjengelig 
terreng. Røysfeltet i Øverbymarka ligger i midtsonen der det er fin sørhelling uten at det blir 
for bratt og steinete. De avgrensningene som er tegnet inn på kartet er mine egne . De er 
tegnet rett inn på ØK-kartet mens jeg har gått i terrenget. 

Hovedrøysfeltet i Øverbymarka er i alt 1100 mål stort (nr.1, kart s. 85). Det er ikke røyser på 
hele dette området. Det er luker der det er fuktig mark eller der det har vært dyrket seinere i 
forbindelse med husmannsplassene. Røysfeltet er lengst i utstrekning i retning sørøst
nordvest, i alt 2,55 km. Røysfeltet består av rydningsrøyser og også gravrøyser. Fra deler av 
røysfeltet et det fin utsikt sørover mot søndre del av Vardal og Toten. 

Sør for hovedfeltet i Øverbymarka ligger det et felt ved Ås gård (nr.2, kart s. 85). Det ligger 
rundt en kolle med utsikt sørover. Dette feltet inneholder rydningsrøyser og en steinstreng. 
Sørøst for dette ligger det et felt av en noe annen karakter (nr.3, kart s. 85). Det består av 
noen rydningsrøyser, ei koksteinsrøys og to åkerreiner. Dette feltet ligger i dag i et beite. 
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Det er ingen tradisjon for at det har ligget noen husmannsplass eller lignende på stedet. Vest 
for tunet på Ås gård ligger det et lite felt med røyser av varierende type (nr.4, kart s. 85). 
Det er et par store røyser med tippfasong og noen mindre røyser av samme type som på 
hovedfeltet i Øverbymarka. Vest for dette feltet ligger det fire røyser tett sammen mellom 
den gamle veien fra Askim til Øverby og en bekk (nr.5, kart s. 85). Disse· fire røysene ser 
ikke ut til å ha noen tilknytning til dyrkning. Det er mulig at de er gravrøyser eller har hatt 
en for oss ukjent funksjon. De er 5-6 mi tverrmål og 0,5 m høye. De er klart avgrenset og 
har en hvelvet profil. 

Nord for røysfeltet er det registrert ei røys ved plassen Paulsrud, langs den gamle veien fra 
Øverby-området til Bråstad (nr. 6, kart s. 85). Dette er ei jordblandet røys. Den er 5 x 3 mi 
tverrmål og 1 m høy. Den er noe skadet i vest. Det er ikke andre røyser i nærheten. Jeg 
tolker dette som ei gravrøys. 
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Nordøst for Øverbymarka er det registrert en liten ryddet flate med røyser (nr. 7, se kart s. 
85). Denne ligger i dag vest for fylkesveien mellom Gjøvik og Haug kirke. Før veien ble 
anlagt hang denne flaten sammen med tilsvarende strukturer inne på Eiktunet. Inne på 
Eiktunet mus~um er det registrert flere rydningsrøyser, åkerreiner, 2 tufter og 3 gravrøyser 
(nr.7, karts. 85). 

Sør for Eiktunet er det registrert både rydningsrøyser og gravrøyser i Sagringen (nr. 8, kart s. 
85). Røysene ligger i skogen mellom villaene og innmarka på Torke. Rydningsrøysene er fra 
2-4 mi tverrmål og 0,1-0,2 m høye. Det er registrert to gravrøyser her. 

Øst for Sagringen, på Nerby, ligger det en gravhaug som kalles Smiuhaugen (nr.9, kart s. 
85). Den ligger helt inntil den gamle vegen mellom Hunn og Haug kirker. Den er skadet av 
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at smia på gården har vært bygget inntil den. Haugen er 15x20 mi tverrmål og 2 m høy. 

På Bergstoppen ligger det og en samling røyser. Noen av dem er rydningsrøyser og ei av 
dem er ei gravrøys (nr.10, kart s. 85). Den ligger helt i sørenden av Bergstoppen og er en 
rest av ei gravrøys som er ødelagt av en skytterstilling fra siste verdenskrig. Fra røysa er det 
vid utsikt mot øst, sør og vest. Gravrøysa «henvender» seg helt tydelig til røysfeltet. 

5.1 .2 Oldsaker funnet i Øverbymarka 

Det er gjort tre funn som er direkte knyttet til røysfeltet i Øverbymarka. Det er C21660 sverd, 
C26524 våpen og snekkerredskap og C31500 en sigd. C21660 er funnet ved den nedlagte 
husmannsplassen Bergan i østre del av Øverbymarka. Sverdet er av Gudesen klassifisert som 
en langsax med påsatt hjalt av vikingtidsform. Han plasserer sverdet i tid etter 800 e.Kr. 
Gudesen mener at langsaxene gikk ut av bruk rundt 850 e.Kr. (Gudesen 1980:38). C26524 er 
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Figur 24. Oldsaker funnet i ØVerby-området. 
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funnet i røysfeltet i Sagringen ved tomtegravning. Funnet består av i alt 21 gjenstander, 
deriblant en spydspiss, 8 pilspisser, en sigd, en celt til trebearbeiding (R402) og en høvel. 
Spydspissen er av Gudesen klassifisert som R522. Han mener at denne typen kom i bruk 
noe før 750 e.Kr., men at hovedvekten av typen faller rundt 800 e .Kr. Både C21660 og 
C26524 er gravfunn. C21660 ble funnet under en helle som hvilte på fire steiner. Under var 
det et lag med sort jord som finneren mente kunne være restene etter et formuldet lik. 
C26524 ble funnet samlet under en lav forhøyning i terrenget. C31500 er en sigd av form 
som Jan Pettersen «Vikingtidens redskaper» fig. 86. Denne typen forekommer vesentlig i 
gravfunn fra 900-tallet. Sigden ble funnet øst for Eikstuen i toppen av ei røys. Disse funnene 
viser at Øverbymarka kan ha vært i bruk i merovingertid og vikingtid. 

Det er også gjort funn på gårdene rundt Øverbymarka som ikke har direkte tilknytning til 
røysfeltet. Funnene er C24593 skafthulløks fra Øverby, C35089 beltestein fra Berg, C37245 
sverd, spyd og skjoldbule fra Berg, C4519 og C4520 sverd og øks fra Berg og C26705 
pilspiss fra Ås. Av disse er funnsted for C24593, C35089 og C26705 nøyaktig stedfestet. Det 
er verdt og merke seg at et av Vardals 10 funn fra steinalder stammer fra Øverby. Det er en 
skafthulløks som minner om Østmo type B som er i bruk i senneolittikum B og C og litt inn 
i bronsealder (Østmo 1977). Kan det tyde på at Øverby-området ble tatt i bruk tidlig? 

C35089 er en beltestein av kvartsitt av eldre jernalders type. Den er funnet på et jorde på 
Berg oppunder Bergstoppen. C4519 er et enegget sverd av jern som er sammenbøyet. 
Sverdet minner om Jan Pettersens 0P) type F som han i tid plasserer i første halvdel av 800-
tallet (Pettersen 1919). C4520 er en øks som minner omJP type A. Denne plasseres også i 
første halvdel av 800-tallet. C4519 og C4520 ble funnet sammen under «agerbrydning» på 
Berg. C26705 er en svært forrustet pilspiss som ikke kan plasseres nærmere enn til jernalder. 
Den er funnet på en villatomt sør for Ås. C37245 er et funn fra yngre jernalder som har vært 
oppbevart på Berg, men det er ikke sikkert at det er funnet på gården. 
Mens resten av Vardal er dominert av oldsaker fra vikingtid, er det oldsaker fra 
merovingertid og tidlig vikingtid som dominerer i Øverbymarka. To av Vardals tre funn fra 
merovingertid er gjort i Øverbymarka. Også C4519 og C4520 er fra tidlig vikingtid. Kan det 
bety at det har vært en viktig bruksfase i Øverby-området da? · 

5.1. 3 Registreringer av naturforholdene i Øverbymarka 

Øverbymarka ligger fra 300-430 mover havet. Dette er den høyden over havet der 
størstedelen av gårdsbebyggelsen i Vardal ligger. Som nevnt i kapittel 1 er bonitet en måte å 
klassifisere jordsmonn på. Boniteten i Øverbymarka er M, H, MA" og HA". Det betyr at det 
er middels og gode forhold for skogen og at det er dyrkningsjord av høy kvalitet der, men at 
den er svært full av stein (A"). Berggrunnen i Øverbymarka består av gneis. Løsmassene 
består av morene av varierende mektighet. I en del av morenen finnes det lag med hard 
moreneleire. Den fungerer som en sperre for fuktighet. Regnvannet i Øverbymarka drenerer 
på denne moreneleira. På grunn av den varierende berggrunnen i Vardal og Biri med 
kalkrike kambrosilur bergarter innimellom næringsfattig sparagmitt og gneis, inneholder 
morenen i Øverbymarka en del kalk som gir et bedre jordsmonn enn det man ellers kunne 
vente med gneis i berggrunnen. Det er fin utsikt mot sør fra flere steder i Øverbymarka. 

5.1.4 Den opprinnelige utbredelsen til røysfeltet i Øverbymarka 
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Mot nord avgrenses røysfeltet av fuktigere mark der terrenget flater ut. Delvis er det myr, 
delvis er det granskog der det i dag vokser vesentlig mose og blåbærlyng som 
bunnvegetasjon. I nordvest blir røysfeltet smalt og følger et høydedrag mot nordvest til 
Knapphaugen. Mot sørvest er feltet avgrenset av bratt og steinete terreng. Det er svært 
kupert og i dag nærmest urskog. Sørøstover utvider feltet seg igjen. Her avgrenses det av 
mager jord med mye stein og blokk. Mot øst-sørøst avgrenses feltet dels av bratte områder, 
dels av fuktig mark. Grensene mot nord, vest og sør er så vidt jeg kan bedømme urørt siden 
feltet ble forlatt. Grensen mot øst derimot er påvirket av seinere utbygging. Den nedre del 
av østgrensen er intakt ser det ut til. Men der Øverby skole ligger i dag har nok røysfeltet 
fortsatt mot øst. 

I rapporten i top.ark. og på kartet (finnes i dag kun i en kopi på Eiktunet museum) fra 
Wencke Slomanns registreringer på Eiktunet i 1963 finnes det notater om at røysene har 
fortsatt på andre siden av fylkesveien og ned mot bekken (se figur 25, s. 67). 

Dette gir et nesten sammenhengende område med røyser fra innmarka på Øverby og til 
grensen jeg har kartlagt for Øverbymarka. Det er bare bekken som har skilt. Jeg mener 
derfor at vi kan anse røysene inne på Eiktunet som en del av røysfeltet i Øverbymarka. 
Eiktunet har i historisk tid ikke vært bebygd eller dyrket så vidt personalet på Eiktunet 
museum vet. Området der Eiktunet museum i dag ligger kaltes før Prekalitt. Det betyr å rote 
litt i jorda og dyrke den. Det er mulig at det er forekomsten av rydningsrøyser som har gitt 
området det navnet. Det var et sted <;ler bøndene fra Vardal vannet hestene sine før de tok 
fatt på hjemveien etter oppstigningen fra Gjøvik. Området var ellers beite. 

Røysene på Eiktunet er sannsynligvis av samme alder som røysene i Øverbymarka. På 
Eiktunet ligger det gravrøyser innimellom rydningsrøysene på samme måte som i 
Øverbymarka. Røysene på Eiktunet fortsetter helt inntil det som i dag er innmark for 

. Øverby. Det er derfor ikke usannsynlig at røysene fra Eiktunet har fortsatt inn på det som er 
Øverbys innmark i dag. · 

Det er heller ikke lang avstand fra røysene på Eiktunet til røysene i Sagringen. Disse to 
feltene har nok en gang hengt sammen (se figur 25, s. 67). Det er også mulig at det har vært 
røyser fra Sagringen og vestover mot Øverbymarka. Ut fra kart og registreringer i top.ark. 
har det vært røyser der Øverby skole ligger. Det vil si at røysfeltet i Øverbymarka har gått 
helt ned til bekken mot Øverbys innmark. Den østgrensen som er tegnet inn på mine kart 
over Øverbymarka er altså ikke den reelle østgrensen. Også Eiktunet, Sagringen og den 
selvdrenerende delen av dagens innmark har vært en del av røysfeltet. 

5.1.5 Har røysfeltet i Øverbymarka vært sentralt eller marginalt? 

Har røysfeltet i Øverbymarka vært sentralt eller marginalt? Som vist ovenfor har det vært røyser 
der det i dag er åker. Men har dagens åkerjord også vært den gunstigste i forhistorisk tid? Sett i 
et makroperspektiv ligger røysfeltet Øverbymarka sentralt, tilknyttet noen av Vardals bedre 
gårder. Sett i et mikroperspektiv ligger røysfeltet ikke sentralt i forhold til dagens gårdstun og 
dyrka mark på de gårdene som omfatter Øverby-området. Røysene ligger i liten grad 
innimellom dagens dyrka mark. Unntaket her er røysene i Sagringen og på Eiktunet. Røysfeltet 
ligger helt klart i det som i dag er utmark. Kan det bety at røysfeltet har eksistert som en atskilt 
enhet fra det som er dagens åkermark? Enten ved at røysfeltet i Øverbymarka er dyrket før 
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dagens åkre ble tatt opp eller ved at røysfeltet er en marginalekspansjon der noen har flyttet inn 
i Øverbymarka og startet åkerbruk der fordi det ikke var plass lenger der den beste jorda var? 
Som nevnt ovenfor ligger det en bekk som en barriere mellom dagens åkermark og røysene 
i Øverbymarka. Dette forklarer hvorfor det ikke er tettere kontakt mellom røysfeltet og 
dagens åkermark. Det er mulig at deler av det som i dag er dyrket mark i Øverby-området 
også har vært dyrket mark før. Deler av dagens åkerjord er lett og selvdrenerende, mens 
andre deler er tyngre og er blitt grøftet i moderne tid. Den lette selvdrenerende jorda finnes 
blant annet på åkrene rett øst for Eiktunet. Deler av dagens åkerjord (den som ligger 
nærmest Øverbymarka) har altså vært velegnet til dyrkning også i forhistorisk tid. Har hele 
dette området i så fall vært et stort territorium der en eller flere grupper flyttet rundt eller er 
røysfeltet i Øverbymarka en marginal del i forhold til dagens dyrkede mark? 

Den vesentligste innvendingen dagens bønder har mot Øverbymarka er at det er alt for mye 
stein der. I et jordbruk der stein ikke var en så stor hindring, er det mulig at Øverbymarka 
ikke var så mye dårligere åkerjord enn dagens innmark. Lokalklimaet skulle være like bra 
inne i Øverbymarka som der dagens gårder ligger. Øverbymarka strekker seg fra 300 til 430 
m o.h., mens dagens gårder ligger fra 300-400 m o.h. slik at det ikke er noen stor forskjell i 
høyden over havet. Deler av Øverbymarka er brattere og mer kupert enn dagens innmark, 
men dette kan kanskje ha vært en fordel i perioder da bøndene var helt avhengige av 
selvdrenerende mark. Det er også mulig at dagens innmark er jevnet ut etter århundrer med 
dyrkning. 

Det er svært god drenering i jordsmonnet i Øverbymarka. I juni 1991 da det kom til dels 
betydelige mengder nedbør, samlet det seg ikke vann i de sjaktene jeg grov. Regnvannet rant 
unna etter hvert. Så bortsett fra myrområdene nord for røysfeltet er det svært god drenering. I 
motsetning til juni 1991 var sommeren 1992 svært tørr. Dette satte likevel i mindre grad sitt 
preg på Øverbymarka. Under den sandblandete morenen, er det et lag med moreneleire som 
er hard som betong og ugjennomtrengelig for vann. Regnvannet drenerer langs denne leira. 
Rett over denne ser det ut til å holde seg en vannfilm som plantene kan utnytte i tørre 
perioder. Jordsmonnet er altså tørt og selvdrenerende på toppen, samtidig som det er fuktighet 
lenger nede i jordsmonnet. Dette burde gi gunstige betingelser for et primitivt jordbruk. 
Øverbymarka er en del av den dalsiden som fortsetter innover i Kirkebygda der noen av 
Vardals beste gårder ligger. Det er sørvendt og med god utsikt. Bortsett fra at det er steinfullt 
og kupert, er det ikke dårligere vilkår for primitivt jordbruk i Øverbymarka enn lenger vest. 
Det er mulig at Øverbymarka har blitt liggende stort sett uoppdyrket på 1800-tallet fordi Eik 
og Øverby valgte å ha det som utmark. Det er mulig at disse to gårdene så en fordel med å 
ha utmark til beite og tømmerdrift og at de derfor ikke solgte unna til nyrydning. 

Ut fra det som her er skrevet mener jeg at det er mest sannsynlig at hele Øverby-området 
har vært et stort territorium. Der har en eller flere grupper flyttet rundt inntil de slo seg ned 
på det som etterhvert ble de gårdene som i dag utgjør Øverby-området. Ut fra de 
dateringene som foreligger kan det se ut som hele Øverby-området ble utnyttet til 
jordbruksvirksomhet helt opp i middelalderen. Det er vanskelig å si noe om når de gårdene 
som i dag utgjør Øverby-området ble anlagt. De nevnes i middelalderen (1300- og 1400-
tallet) så det er sannsynlig at de er anlagt før det. Mer nøyaktig tror jeg ikke det er mulig å 
belyse dette når jeg ikke har bunndateringer fra noen av gårdstunene i området. 
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5.2.1 Om metoden 
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Røysfeltet i Øverbymarka er stort og med et variert spekter av røyser. Arealet er på ca. 1100 
mål og antallet røyser ca. 2800. Jeg hadde derfor ingen mulighet til å detaljkartlegge hele 
området (se detaljkart, Appendiks 8). Men jeg ønsket å få en oversikt og finne ut om det var 
forskjellige typer røyser innen dette området og hva det eventuelt kunne bety. Jeg ønsket at 
klassifiseringen skulle hjelpe til med å gjøre et stort og vanskelig materiale gripbart. 
Hensikten var å dele materialet opp i typer som kunne brukes praktisk i den videre 
analysen og ved utgravningene. Jeg ønsket dessuten å analysere typene for å finne ut om de 
skilte seg fra hverandre ved alder eller funksjon eller om det ikke var mulig å finne noen 
grunn til at typene var forskjellige. Røysklassifiseringen omfatter bare rydningsrøyser, her er 
de røysene som jeg tolker som gravrøyser holdt helt utenfor. 

Fordi materialet var så stort, var jeg nødt til å velge en metode for å få oversikt over feltet, 
som ikke var alt for arbeidskrevende. Jeg valgte å foreta en enkel form for klassifisering. 
Under detaljkartleggingene i 1989 og 1990 hadde jeg sett at røysene varierte i form og 
størrelse. Ut fra dette og Ellen Anne Pedersens skjema for røysklassifisering valgte jeg, etter 
råd fra Pedersen, et antall kriterier som det var formålstjenlig å bedømme røysene ut fra . 
Disse kriteriene var tverrmål, høyde, steinstørrelse, om det var knyttet punktbrink til røysa 
(se definisjon punkt 1.3)) eller om kanten av den på annen måte var dekket av jord. Jeg 
valgte å bedømme de ulike røysene rent visuelt, uten detaljerte oppmålinger. Tverrmålet ble 
skrittet opp og høyden bedømt ved øyemål, der høyde 0, 1 m betyr at røysa ligger i plan 
med .bakken. · 

Jeg gikk rundt i røysfeltet i Øverbymarka og beskrev de enkelte røystypene og tegnet 
grensene for hvor de ulike røystypene dominerte inn på ØK-kart. Jeg brukte ikke statistisk 
databehandling for å dele inn typene. Et materiale for databehandling ville fordret en svært 
arbeidskrevende innsamling. Det ville vært nødvendig å samle inn data for et forhåpentligvis 
representativt antall røyser, for så å konstruere typer ved hjelp av et statistikkprogram og så 
gå ut og dele inn røysene i Øverbymarka. Jeg kunne nok gjort dette for den detaljkartlagte 
delen av røysfeltet, men det hadde neppe vært gjennomførbart for resten av feltet. 

De enkelte kriteriene 

Tverrmål og høyde er trekk som er egnet til å skille røyser fra hverandre. Det er forskjell på 
om ei røys er 2 eller 8 eller 15 mi tverrmål. Tilsammen gir høyde og tverrmål et inntrykk av 
hvor mye stein det er i røysa. Det kan være vanskelig å bedømme steinmengden i ei 
rydningsrøys utelukkende utfra høyde og tverrmål på overflaten, fordi ei røys kan inneholde 
stein som er begravet av jord og dermed ikke synlig. Det er sannsynligvis begrenset hvor høy 
en håndkastet rydningsrøys kan bli. Det er tungt å kaste rydningsstein opp på ei høy røys og 
det vil trolig begrense høyden. Dette gjelder antakelig bare rydningsrøyser. For ei gravrøys vil 
høyden være et resultat av hva de som laget gravrøysa bestemte seg for, uavhengig av hva 
som var enklest å gjennomføre (for diskusjonen grav/rydningsrøys se punkt 5.2.4). 

Steinstørrelsen forteller om hva slags stein de $Om laget røysene anså for viktig å få fjernet. 
Det er den steinen som er til hinder for de redskapene som brukes på åkeren. For de gamle 
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pløyeredskapene vil det være middels stor (hodestor) stein. Virkelig stor stein vil en kunne 
styre unna. Etterhvert som åkeren dyrkes år etter år vil den bli bedre og bedre ryddet for 
stein. Da vil også mindre stein ryddes bort. Ved bruk av tyngre redskap har en mindre 
mulighet til å styre unna stor stein. Den må derfor fjernes. Etterhvert som mekaniseringen av 
jordbruket skjøt fart, er større og større stein ryddet vekk. 

Det er også mulig at forskjellige typer jordbruk har resultert i rydding av forskjellige typer 
stein. For eksempel ble det ved potetdyrkning fjernet en hel del små stein som var på 
størrelse med potetene. Ved ljåslått vil man fjerne knyttnevestor stein som ligger i gresset og 
som ljåen kommer borti. Større stein vil det være mulig å slå forsiktig inntil. Ved å bruke et 
røysfelt som utslått etter at dyrkningen er opphørt, kan de eksisterende røysene bli påkastet 
en del små stein på toppen. 

Punktbrink: Mange røyser har en punktbrink i overkant. Denne forteller i beste fall noe om 
graden av dyrkning i tilknytning til røysa . Når jord i hellende terreng dyrkes, vil det bli 
massebevegelse i hellingsretningen ved bearbeiding av jorda og ved naturlig erosjon. Jo mer 
permanent et område har vært dyrket, jo mer massebevegelse har funnet sted. Det er og 
mulig at forskjellige typer redskap kan forårsake ulik grad av massebevegelse (se punkt 
5.2.4) En punktbrink betyr at jorda rundt røysa har vært dyrket etter at røysa ble anlagt. 

Kanten av røysa dekket av jord: I noen tilfeller kan kanten av røysa være dekket av jord 
uten at dette har form av en tydelig punktbrink. Ofte er det mulig å se at kanten av røysa 
ligger mer eller mindre begravd i jordsmonnet. 

Antall kriterier: Jeg har tatt med et begrenset antall kriterier og utelatt en rekke mulige. Jeg 
har blant annet ikke tatt med om røysene er skadet, fordi denne opplysningen har liten 
betydning for min problemstilling. En del røyser var skadet i forbindelse med utbygging av 
skogsbilveger og anlegging av skiløyper i Øverbymarka. 

Jeg har heller ikke tatt med om røysene er overgrodd eller ikke, da jeg mener at dette er 
avhengig av hva slags vegetasjon det er rundt røysa. Ligger røysa i tett granskog, vil den ofte 
være dekket av mose, men ligger den åpent vil den ofte være utsatt for tørke og nesten uten 
vegetasjonsdekke (Tolin 1989:55). Derfor har jeg ikke brukt overgroing som et kriterium i 
røysklassifiseringen. 

5.2.2 Beskrivelse av røystypene 

Ut fra disse kriteriene fordeler røysene i Øverbymarka seg i 7 typer. En av disse er klart 
moderne, men de fleste typene antar jeg er forhistoriske eller fra tidlig historisk tid. Det er to 
hovedtyper av røyser. De har jeg kalt D- og F-røyser. Det er disse som forekommer i det 
kartlagte området. Jeg har tegnet en enkel prinsippskisse av røysa i profil til hver av røystypene. 

Klassifiseringen tar utgangspunkt i D- og F-røysene som forekommer i det detaljkartlagte 
området. Med disse som «ledetyper• gikk jeg ut i røysfeltet. Der jeg fant røyser som skilte seg 
ut fra de to «ledetypene», ble disse definert som egne typer. Men jeg fant også igjen områder 
med D- og F-røyser utenfor det detaljkartlagte området. Bokstavene på røystypene nedenfor 
uttrykker noe om mengden med stein i røysene med A- røysene som resultat av minst 
steinrydding og G-røysene som resultat av mest steinrydding . 
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Figur 26. Prinsippskisse aver de ulike røystypene i ØVerbymarka . 
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Røyser av type A ligger i et lite felt øst for Nerstuen og i et lite felt vest for Eiktunet. Røysene 
er små og ekstremt utydelige, 2-3 mi tverrmål og 0,1 m høye. De går omtrent i ett med 
bakken og ser ut til å bestå av kun ett lag stein. De består av hodestor stein. Kanten rundt 
røysene kan ofte være dekket av jord. 

Røyser av type B finnes i den nordvestre delen av Øverbymarka. Disse røysene er 2-3 mi 
tverrmål og 0,1-0,3 m høye. Det som framfor alt kjennetegner dem er at de består av et 
homogent steinmateriale med vesentlig hodestor stein. Den øvre kanten av røysene er i liten 
grad dekket av en punktbrink. De ligger mye mer oppå bakken enn de andre røystypene. 

Røyser av· type C finnes i den sørvestre delen av Øverbymarka. Disse røysene er 2-6 mi 
tverrmål og 0,1-0,2 m høye. Røysene går ofte helt i ett med bakken. Steinmaterialet er 
homogent, men til dels mer kantete enn i de andre røystypene. Kanten av røysene er ofte 
begravd av ei kappe med jord. De kjennetegnes av at de er vide og flate og inneholder mye 
kantete stein. 

Røyser av type Der 2-5 mi tverrmål, med overvekt av røyser som er 2-3 m. De er 0,1-0,3 m 
høye . De inneholder stein av varierende størrelse fra stein på størrelse med et par 
knyttnever til hodestor stein blandet sammen. Der røysene ligger i hellende terreng er ofte 
den øvre kanten av røysene dekket av en punktbrink. D-røysene finnes vesentlig i den østre 
delen av feltet. 

Røyser av type E finnes i den sørøstre delen av Øverbymarka. De er 3-6 mi tverrmål og 
0, 1-0,3 m høye. De kjennetegnes ved at de inneholder en god del knyttnevestor stein 
blandet sammen med hodestor stein. Den øvre kanten av røysene er dekket av en 
punktbrink. Røysene har og en tydelig brinkform. 

Røyser av type F er 4-6 mi tverrmål og 0,3-0 ,6 m høye. Steinmaterialet er forholdsvis 
homogent med en overvekt av hodestor stein. Den øvre kanten av røysene er ikke dekket 
av en punktbrink. F-røysene kjennetegnes først og fremst av en jevn og hvelvet profil. F
røysene finnes grovt sett vest for D-røysene. 

Røyser av type G er begrenset til to områder som kalles Kristianslåtten og Øverstuen. 
Røysene er 4-14 mi tverrmål og 0,5-1,5 m høye. De består av et heterogent steinmateriale 
fra stein opp til 1 m i tverrmål til knyttnevestor stein. Det er ikke knyttet punktbrink til 
røysene. Røysene er tippformede og det er tydelig at de er kjørt sammen med hest og slede. 

5.2.3 Hva kan materialet si? 

Jeg har altså funnet en stor variasjon i røysene i Øverbymarka ut fra de kriteriene jeg har satt 
opp. Jeg ønsker å bruke kriteriene til å finne ut om graden av steinrydding varierer i 
Øverbymarka. Jeg har i figuren nedenfor satt opp de ulike kriteriene og deres variasjon på 
en skala fra minst til mest ryddet der høye siffer betyr godt ryddet og lave siffer dårlig 
ryddet. 

Tverrmålet til røysene varierer langs en skala fra 1-6, der 1 ansees å representere minst 
steinrydding og 6 mest. Høyden varierer på samme måte, der 1 representerer minst og 5 
mest steinrydding. Steinstørrelsen varierer fra 1-4, der 1 representerer minst og 4 mest 
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I Tverrmål 

2-3 m 2-5 m 2-6 m 3-6 m 4-6 m 4-14 m 

1 2 3 4 5 6 

II Høyde 

0,1 m 0,1-0,2 m 0,1-0,3 m 0,3-0,6 m 0,5-1,5 m 

1 2 3 4 5 

III Steinstørrelse 

hodestor/ kantete hodestor knyttneve-hodestor knyttneve-1 m 

1 2 3 4 

IV Punktbrink V Overdekket kant 

nei ja nei ja 

1 2 1 2 

steinrydding. 
Punktbrink og 
jorddekket 
kant er noe 
som røysene 
enten kan ha 
eller ikke ha. 
Hvis røysa 
ikke har det 
symboliseres 
det med tallet 
1, hvis røysa 
har det sym
boliseres det 
med tallet 2. 
Den røysa 
som repre
senterer den 
beste ryddin
gen vil da 
ideelt kunne 

...._ ____________________________ __,J uttrykkes ved 

Figur 27. Kriteriene og deres variasjon. tallrekken 
6.S.4.2.2. Den 

I Il 

A 1 1 

B 1 3 

C 3 2 

D 2 3 

E 4 3 

F 5 4 

G 6 5 

Ill IV 

2 1 

2 1 

1 1 

2 2 

3 2 

2 1 

4 1 

V 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

røysa som representerer den dårligste ryddingen ville kunne 
uttrykkes i tallrekken 1.1.1.1 .1. Ut fra dette har jeg satt alle 
røystypene opp i figuren under. De som er resultatet av en 
dårligste steinryddingen står øverst, mens graden av 
steinrydding øker nedover i diagrammet. 

G-røysene: Den røystypen som skiller seg tydeligst ut i figuren, 
er G-røysene med sifferkombinasjonen 6.5.4.1.1. De er videre 
og høyere enn de andre røystypene og har en tippfasong som 
viser at de er kjørt sammen med hest og slede/ kjerre. G
røysene ligger tilknyttet godt bearbeidete og klart avgrensede 
flater med tydelige åkerreiner i nedkant. Steinmaterialet i disse 
røysene er svært heterogent med stein fra over 1 m i tverrmål 

Figur 28. 
Liste over graden av steinrydding og helt ned til knyttnevestor stein. I tilknytning til G-røysene 

finnes det og en hustuft med tydelig kjellerhull og funn av 
glass og teglstein. Dette er restene etter husmannsplassen Øverstuen. Røyser av type G er fra 
nyere tid og representerer det jordbruket som ble drevet i tilknytning til husmannsplassene i 
Øverbymarka. De faller derfor utenfor rammen av dette arbeidet. 

De andre røystypene bærer tydelig preg av å være kastet sammen for hånd. Røysene ligger 
tett og er påkastet stein fra forskjellige retninger. Alle røysene inneholder stein fra 
hodestørrelse og nedover og noen av dem er kastet sammen rundt jordfaste steiner. 
Alle røystypene har forskjellige sifferkombinasjoner. A- røysene er de som ut fra 
oppstillingen i figuren ovenfor, er dårligst ryddet. De har sifferkombinasjonen 1.1.2.1 .2. 
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Av de røystypene som er med i analysen, er det F-røysene som er best ryddet med siffer
kombinasjonen 5.4.2.1.1. De andre røystypene fordeler seg mellom disse to ytterpunktene. 
Oppstillingen i figuren ovenfor bygger utelukkende på røysene og tar ikke andre forhold i 
betraktning. 

Forholdet steinrydding/dyrkning: Kriteriene I-Ill sier noe om intensiteten i steinryddingen 
eller med andre ord noe om graden av steinrydding i forbindelse med de enkelte typene 
røyser. Jo større røysa er, jo mer stein er ryddet. Kriteriene IV og V sier noe om intensiteten 
eller varigheten i dyrkningen eller med andre ord noe om dyrkningsgraden. Forekomsten av 
punktbrink forteller at det har vært massebevegelse i samband med dyrkning i tilknytning til 
røysa. Jorddekket kant kan ha sammenheng med massebevegelse i tilknytning til dyrkning, 
men kan også bestå av seinere humussjikt som har dannet et jordsmonn rundt kanten av 
røysa. Graden av steinrydding og dyrkningsgrad er to uavhengige størrelser. Det behøver 
ikke nødvendigvis være noen sammenheng mellom hvor mye stein som er fjernet og hvor 
klare sporene etter dyrkning (punktbrink, jorddekket kant) er. 

På ØK-kartet er store deler av Øverbymarka markert med et symbol som betyr at det er mye 
stein i jorda. Det er dermed jevnt over omtrent like mye stein i jorda i Øverbymarka. For de 
6 røystypene (A-F) faller ikke graden av steinrydding og graden av dyrkning sammen. Den 
røystypen som det er ryddet mest stein i tilknytning til, er F-typen. Men den har hverken 
punktbrink eller jorddekket kant og har dermed ingen klare spor etter dyrkning knyttet til 
seg. De to røystypene som representerer de klareste sporene etter dyrkning, er typene Dog 
E. Begge disse har punktbrink. Dog E representerer middels med steinrydding. I 
forbindelse med A- og C-røysene er det ryddet lite stein, men der er det muligens spor etter 
dyrkning, i og med at de har jorddekket kant. Jorddekket kant kan representere 
massebevegelse i forbindelse med dyrkning. B-røysene har ikke spor etter dyrkning knyttet 
til seg og det er heller ikke ryddet mye stein i forbindelse med disse røysene. 

Steinmengden i røysene: Det er forskjellig steinmengde i de ulike røystypene med mest stein i 
F-røysene og minst i A- røysene. De andre røystypene ligger mellom disse ytterpunktene. Er 
dette en reell forskjell eller er det andre faktorer som kommer inn i bildet? For å finne ut litt 
mer om dette foretok jeg en opptelling av røyser ut fra kartet fra detaljkartleggingen (se 
Appendiks 8). Jeg valgte tre området hver på 6,4 mål ( 4x4 cm på kartet) og telte alle røysene 
innen disse områdene. Jeg valgte områder der det ikke var registrert impediment for at 
røystettheten i størst mulig grad skulle avspeile de faktiske forholdene. Jeg valgte ut en testrute 
fra område F2 (se figur 30, s. 79) og to testruter fra område D4. Testruten i område F2 gav en 
røystetthet på 5,5/ mål. Røystettheten i område D4 viste seg å variere betraktelig. Den ene 
testruten gav en røystetthet på 9,2/mål, mens den andre gav en tetthet på 6, 1/mål. 

Det ser derfor ut til å være noe større avstand mellom F- røysene. De som laget F-røysene 
har valgt å lage litt større og færre røyser. Men forskjellen mellom antallet D- og F- røyser er 
ikke så stor at den tilsvarer steinmengden i de større F-røysene. Ei F-røys med diameter 4 m 
og høyde 0,4 m vil inneholde 6,7 m3 med stein. Ei D-røys med diameter 3 m og høyde 0,3 
m vil inneholde 2,8 m3 med stein. Med 9,2 røyser pr. mål vil dette bli 26 m3 med stein på et 
mål med D-røyser. Et mål med F-røyser vil derimot inneholde 36,9 m3 med stein. Dette viser 
at det er ryddet mer stein i tilknytning til F-røysene. 

Steinmengden er minst i A-røysene. Men jordsmonnet rundt A- røysene er ikke mindre 
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steinholdig enn ellers i Øverbymarka. Det er altså ryddet mindre stein i tilknytning til A
røysene enn i rundt de andre røystypene. 

Kort oppsummering: 
• Det kan se ut som F-røysene har inngått i et system der 
man har ryddet mye stein, men der det har vært lite 
massebevegelse. 
• E-røysene representerer et jordbruk der det har vært 
ryddet noe mindre stein enn i tilknytning til F-røysene. 
Men dette har vært et jordbruk som har forårsaket en viss 
massebevegelse. 
• Rundt D-røysene har det vært ryddet middels med stein, 
men det har vært massebevegelse som har laget 
punktbrinker. 
• Rundt C-røysene har det og vært ryddet middels med stein 
og det er mulig at det har forekommet noe massebevegelse. 
• I tilknytning til B-røysene har det vært ryddet lite 
stein og det er heller ikke spor etter massebevegelse. 
• Rundt A-røysene har det vært ryddet svært lite stein, 
men det er mulig at det har forekommet noe 
massebevegelse. 

5.2.4 Konklusjon 

Det har altså trolig vært drevet jordbruk på flere måter i Øverbymarka. Jordbruket i 
tilknytning til F--røysene har fordret omfattende steinrydding uten at dette har resultert i klare 
spor av dyrkning. Dette kan skyldes en form for jordbruk eller bruk av redskap som har 
krevd forholdsvis steinfri jord. Det kan og skyldes en sterk ide om at jorda skulle være godt 
ryddet for stein. Rundt D-røysene har jordbruket resultert i noe steinrydding, men i alt 
vesentlig ført til dannelsen av dyrkningsspor. Det betyr at det har vært dyrket på en måte 
som ikke har fordret så mye steinrydding. Jordbruket/ redskapene har ikke fordret så steinfri 
jord som i tilknytning til F- røysene. Derimot har dyrkningsmetoden eller redskapene skapt 
massebevegelse. De andre røystypene faller i mellom disse ytterpunktene. B-røysene ser ut 
til å være resultatet av et jordbruk som minner om jordbruket i tilknytning til F-røysene. Det 
er ingen klare spor av dyrkning i tilknytning til B- røysene, men det er ryddet mindre stein 
enn i forbindelse med F-røysene. De andre røystypene kan være resultat av former for 
jordbruk som minner om jordbruket i tilknytning til D-røysene med spor av dyrkning knyttet 
til seg. 

Så langt jeg kan bedømme ser det ut til at alle typene røyser har hatt funksjon som 
rydningsrøyser etter åkerbruk. Dessverre har jeg ikke hatt mulighet til å grave ut røyser av 
hver type. Jeg har konsentrert meg om D- og F-røysene da det var disse som forekom i den 
delen av det detaljkartlagte området der det var aktuelt å foreta utgravninger (Se rapport 
1991, top.ark.). Jeg har ikke funnet forskjell i funksjon mellom D- og F- røysene ved 
utgravningen av dem (se punkt 5.6.5). Jeg tolker begge to som rydningsrøyser etter en eller 
annen form for åkerbruk. De andre røystypene kan jeg bare bedømme ut fra 
overflateformene. 
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Flere steder på feltet har jeg funnet brunlige jordlag med kullsmuler i, i skjæringer og 
grøftekanter. Dette gjelder blant annet i område B, D4, E, Fl og F2 (se figur 30, s. 79). Dette 
kan indikere at det har vært drevet jordbruk over hele denne delen av røysfeltet. Ved 
skogbrann eller annen avbrenning der jorda ikke bearbeides etterpå vil eventuelt kull ligge 
like under humussjiktet. Det er bare ved en mekanisk bearbeiding av jorda at en får 
kullsmuler ned i jordlagene (Lindman 1991 :34). 

Som nevnt ovenfor er de små røysene i liten grad funnet sammen med andre dyrkningsspor 
som åkerreiner og åkerhakk. Andre steder på Østlandet er lignende røyser funnet sammen 
med slike terrengformer i en klar dyrkningskontekst (bl.a. By i Løten og Borre, 
Keller/Jerpåsen pers .med. og Einang i Vestre Slidre og Hørdalen i Sandefjord, Pedersen 
1990a). 

Bortsett fra punktbrinkdannelser er det få terrengformer registrert i tilknytning til 
røysområdene i Øverbymarka. Det finnes ikke «åkre» avgrenset av åkerreiner og åkerhakk. 
Enkelte steder på røysfeltet er det steinstrenger som avgrenser dyrkningen ut mot fuktigere 
områder eller går som grenser mellom rydningsrøysene. Men det er ikke mulig å avlede 
klare åkre ut av steinstrengene. 

Hva er gravrøyser og hva er rydningsrøyser: Det finnes en håndfull røyser i Øverbymarka 
som jeg har tolket som gravrøyser. I motsetning til de mindre røysene er disse plassert slik at 
de synes godt. De ligger på høyder eller på fremspringende partier i terrenget. Av og til kan 
gravrøysene være lagt slik at de får en del høyde «gratis» fra de terrengformasjonene de 
ligger oppå. De som laget gravrøysene har valgt å bære stein opp på høyder for å få en 
framtredende plassering av gravrøysa. Gravrøysene i Vardal er gjennomgående større enn 
rydningsrøysene med et tverrmål fra 8 m og oppover og en høyde på 1-2 m. De inneholder 
jevnt stor stein og har ofte en distinkt profil. Nesten alle gravrøysene bærer spor etter 
plyndring, noe som ikke er tilfellet med de små røysene. Dette kan tyde på at de som 
plyndret røysene i Øverbymarka, enten visste hva som var gravrøyser eller hva som var 
rydningsrøyser. Hvis denne antagelsen er riktig, styrker den tolkningen av de små røysene 
som rydningsrøyser. Hadde de vært graver burde i alle fall noen av dem vært plyndret 
ettersom nesten alle de store røysene er det. Gravrøysene i Øverbymarka ligger ikke i 
nærheten av dagens bebyggelse . De er tydelig knyttet til røysfeltet (se figur 34, s.87). 

Grad av steinrydding. dyrkningstid og redskapsbruk: Som før nevnt er det lagt ulik vekt på 
ryddingen og dyrkningen i Øverbymarka. Noen steder er mer intensivt brukt enn andre. 
Hva kan en slik forskjell i intensitet bestå i? Det kan først og fremst være forskjell på hvor 
lenge jorda har vært dyrket. Hvis et område har vært dyrket i f.eks. 50 år i strekk, vil det 
sannsynligvis bety at det er ryddet godt med stein og at det har foregått en del 
massebevegelse. Jo lenger et område har vært dyrket, jo klarere vil f.eks . punktbrinker 
tenkes å være. Det er mulig at mange korte perioder med dyrkning vil gi et «ekstensivt» 
inntrykk. Ved korte perioder med dyrkning vil ikke jorda være eksponert for vær og vind 
lenge om gangen. Det er derfor mulig at det vil bli mindre massebevegelse og i mindre grad 
dannelse av punktbrinker i tilknytning til rydningsrøysene. To områder kan altså være brukt 
over en like lang periode, men gi forskjellig inntrykk avhengig av om hele området har vært 
dyrket hvert år eller om området har vært delt opp i mindre teiger som har vært dyrket i et 
rotasjonssystem. Begge disse driftsformene kan ha vært benyttet i Øverbymarka. 
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Graden av steinrydding vil også til en viss grad være avhengig av hvor mange ganger jorda 
er dyrket. Det er større mulighet for at det vil bli ryddet mye stein hvis jorda dyrkes over et 
langt tidsrom eller mange ganger. Forskjellige driftsformer kan og ha fordret forskjellig 
steinrydding. Det er mulig at man i visse driftsformer har fordret en mer steinfri jord enn ved 
andre driftsformer. 

Et annet problem er hvilke redskapstyper som har vært brukt. C14-dateringene fra røysfeltet 
viser at det har vært i bruk over en lang tidsperiode (se punkt 6.2). Vi kan nesten sikkert gå 
ut fra at redskapsinventaret har endret seg gjennom denne perioden. Det er mest sannsynlig 
at det har vært brukt hakke, ard eller en enkel form for plog. Alle disse tre redskapstypene 
er fleksible og viker lett unna større stein. Problemet er den hodestore steinen som disse 
enkle redskapene vil henge seg fast i, og ikke klare åvelte til side. Det er nettopp denne 
steintypen som er den dominerende i rydningsrøysene i Øverbymarka. Dette understøtter at 
det er et av disse redskapene som er brukt til å bearbeide jorda, men sier ikke noe om 
hvilke av dem som har blitt benyttet. i de enkelte tilfeller. 

Er det noen forskjell på hvor mye massebevegelse hakke, ard eller plog vil forårsake? 
Massebevegelse skyldes flere forhold. Når jorda bearbeides vil noe jord henge fast i 
redskapen og følge den. Er det svært bratt vil stein og jordklumper trille ned mot enden av 
åkeren. Det meste av massebevegelsen foregår når jorda er helt åpen eller dekket av et 
svakt vegetasjonsdekke. Ved sterke regnskyll kan jord som ligger åpen være utsatt for sterk 
erosjon. I løpet av vinteren vil en prosess med frysing og tining føre til massetransport ned 
mot enden av åkeren. 

Wenn der Acker am Hang liegt, Verschiebt sich die 
Kulturerde durch die Bearbeitung allmahnlich von 
oben nach unten und hauft sich am Puss des Ackers 
auf, einerlei, welche Gerate benutzt werden. 
(Rønneseth 1975:46) 

Graden av massetransport henger sammen med i hvor stor grad åkeren har ligget åpen for 
vær og vind og hvor mange ganger den har blitt bearbeidet og er i mindre grad er avhengig 
av hvilke redskaper som er blitt brukt. Dyrkningsmetoden er altså viktigere for graden av 
massetransport enn hvilket redskap som er blitt brukt. 

Røystypene sett i forhold til resten av Vardal: Det er D- røysene som er den dominerende 
røystypen i Øverbymarka, mens det er F-røysene som er den dominerende røystypen på 
røysfeltene ellers i Vardal. Dette, og den store variasjonen i røystyper, skiller Øverbymarka 
fra de andre røysfeltene (se kap. 2). Det betyr trolig at Øverbymarka dekker en større 
variasjon i tid og driftsformer enn de øvrige røysfeltene i Vardal. 

A-, B-, C- og E-røysene forekommer bare i Øverbymarka. De er ikke registrert på noen av 
de andre røysfeltene. Kan disse fire røystypene være særtyper som har vært i bruk i kortere 
perioder? Det er også mulig at rydningsrøysene har forandret karakter avhengig av hva som 
har skjedd rundt de forskjellige røysene etter at de ble anlagt. 

Det er bare ett av de andre feltene som kan måle seg med røysfeltet i Øverbymarka i 
størrelse. Det er Bråstadfeltet på 600 mål. Men dette feltet har svært homogene røyser som 
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ikke varierer særlig mye. Det er altså ikke slik at store felt nødvendigvis fører til variasjon i 
røysene. Det er særlig F- røysene som finnes igjen på de andre røysfeltene. På enkelte av 
feltene finnes det også D-røyser, enten alene eller sammen med F-røyser. Jeg vil komme 
tilbake til dette i kapittel 8. 

5.3 Områdeanalyse 

På kartet på s. 106, er hele røysfeltet i Øverbymarka delt opp i områder som er merket med 
en eller to røystyper. Hvis et område er merket med f.eks. B eller F betyr det at denne 
røystypen dominerer i dette området. Det betyr ikke at den er enerådende. Det kan finnes 
røyser av andre typer, men de vil være i et klart mindretall. 

Jeg vil gi en rask beskrivelse av hvert område med avgrensningen av det, hvilke andre 
terrengformer som finnes der, topografi, helningsretning og hvor godt bearbeidet arealet 
mellom røysene er. Dette varierer betraktelig inne i Øverbymarka. Noen steder er det så og 
si steinfritt mellom røysene og det er mulig å se at terrenget er jevnet ut ved dyrkning. 
Andre steder er det mye stein også mellom røysene. Områder i moden granskog virker ofte 
jevnere enn områder med langt gress som mange ganger kan danne tuer. Hvor godt marka 
er bearbeidet omfatter både hvor mye stein som er ryddet og om marka er jevnet ut ved 
dyrkning. Jeg har delt hele røysfeltet inn i fire grader av bearbeidethet. 

GODT: Det er svært lite synlig stein mellom røysene 

og marka er tydelig jevnet ut ved dyrkning. 

GANSKE GODT: Det er lite synlig stein mellom røysene 

og det er mulig å se at marka er jevnet ut ved dyrkning. 

FORHOLDSVIS DÅRLIG: Det er en del synlig stein 

mellom røysene. Det er ikke mulig å se at marka 

er jevnet ut ved dyrkning. 

DÅRLIG: Det er mye synlig stein mellom røysene 

og det er ikke mulig å se at marka er jevnet ut ved dyrkning. 

Figur 29. De .fire gradene av bearbeidethet. 

5.3. 1 Områdene med F-røyser 

F-røysene finnes i 4 områder som på kartet er kalt Fl-F4. 

Område Fl: Helt nordøst på hovedfeltet ligger område Fl. Det avgrenses i nord og øst av 
fuktigere mark og i sør av en ravinedal. I vest grenser det mot område D6. I tillegg til 
rydningsrøysene er det registrert ei gravrøys som ligger på grensen mot D6. I toppen av ei 
av rydningsrøysene er det funnet en sigd fra vikingtid (C31500). Det er vanskelig å si om 
den er funnet på opprinnelig sted eller om den er funnet ved seinere jordbearbeiding og 
lagt på røysa. Området består av en slak skråning som heller mot øst og nord og som er 
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ganske godt bearbeidet. Det er lite stein mellom røysene og det er mulig å se at marka 
mellom røysene er jevnet ut ved dyrkning. Generelt er området noe dårligere bearbeidet i 
øst enn i vest. Område Fl er ganske godt bearbeidet. 

Område F2: Sørvest for Fl ligger område F2. Det er skadet av seinere inngrep i sør og øst, 
mens grensene forøvrig er intakte. Det er registrert ei gravrøys her. I den vestre delen finnes 
det enkelte D-røyser. Området heller mot sør og er kupert med øst-vest gående terrasser og 
vifteformede flater med skålformede hellinger på tre kanter. Røysene plasserer seg både 
oppå og i nedkant av terrassene, mens de vifteformede flatene ikke inneholder noen 
rydningsrøyser. Her ligger røysene i hellingene. Det er lite stein mellom røysene og det er 
mulig å se at marka er jevnet ut ved dyrkning. Unntaket er den sørvestlige enden der det er 
mye berg i dagen. Område F2 er ganske godt bearbeidet. 

Område F3 er et lite område med F-røyser rett nord for område DF2. Det er beskåret av 
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Figur 30. Fordelingen av røystyper i ØVerbymarka. 
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Ytterstuens innmark i nord, men ellers ser det ut til at grensene er intakte. Det kan se ut 
som F3 representerer en liten «åker» med F-røyser. Her er det ikke registrert gravrøyser. 
Området ligger på en flate som heller mot sør. Det er en del stein mellom røysene og det er 
ikke mulig å se om marka er jevnet ut ved dyrkning. Område F3 er forholdsvis dårlig 
bearbeidet. 

Område F4 ligger helt i vest, på Knapphaugen. Dette området er i nord beskåret av 
innmarka på Madshus, ellers er grensene intakte. Her er det ikke registrert gravrøyser. 
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Al Dårlig 1 

A2 Dårlig 

B Forholdsvis dårlig 

C Dårli2: 

Dl Ødelagt 2 C26524 

D2 Gariske 2:odt 3 1 2 

D3 Ganske godt 1 1 

D4 Godt 3 2 1 

DS Ganske 2:odt 

D6 Ganske 2:odt 

D7 Forholdsvis dårlig 

E Dårlig 1 

Fl Ganske 2:odt 1 C31500 

F2 Ganske 2:odt 1 

F3 Forholdsvis dårlig 

F4 Forholdsvis dårlig 1 

DFl Ganske 2:odt 1 

DF2 Dårlig 1 1 2 1 

Xl Ødela2:t 2 1 

X2 Ødelagt 

Figur 31. Oppsummering av de ulike områdene. 
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Området ligger rundt Knapphaugen og helningen følger kompasset rundt. Det er en del 
stein mellom røysene og det er ikke mulig å se om marka mellom røysene er jevnet ut ved 
dyrkning. Området er forholdsvis dårlig bearbeidet. 

F-områdene gir et mer homogent inntrykk enn D-områdene (se nedenfor) . De fordeler seg 
over to grader av bearbeidethet, med Fl og F2 der det også ligger D-røyser innimellom, som 
de best bearbeidete områdene. Det er mulig at disse to områdene har vært dyrket over flere 
faser, med D-røysene som en av fasene. Ut fra røysklassifiseringen konkluderte jeg med at 
F-røysene var en røystype som hadde svake spor av dyrkning knyttet til seg. Dette stemmer 
overens med klassifiseringen av flatene. Flatene rundt F-røysene er ikke av de best 
bearbeidete i Øverbymarka. Det er mulig at alle F-områdene representerer omtrent samme 
driftsform, da både røyser og flater gir et forholdsvis homogent inntrykk over hele feltet. 

Konklusjon om F-røysene: F-røysene er, som vist ovenfor, i flere tilfeller funnet sammen 
med gravrøyser. F-røyser er og registrert sammen med D-røyser. Undergravningen fant jeg 
ei D-røys under ei F-røys (se punkt 5.6.2). Dette kan bety at F- røysene er yngre enn D
røysene . Det er registrert spredte D- røyser inne blant F-røysene, men ikke omvendt. Dette 
kan også tyde på at F-røysene er yngre enn D-røysene. Hvis noen av F- områdene først har 
vært preget av D-røyser, henger da gravrøysene som er registrert i disse områdene sammen 
med F- røysene eller D-røysene? Jeg har ikke fått noen sikker datering av ei F-røys til 
forhistorisk tid (se punkt 6.2). Det er derfor mulig at gravrøysene henger sammen med D
røysene eller eventuell annen bruk av området i forhistorisk tid, før F-røysene ble laget. 

5.3.2 Områdene med D-r.øyser 

Det er 7 områder som domineres av D-røyser, på kartet kalt Dl- D7. 

Område Dl utgjøres av røysfeltet i Sagringen. Dette er et lite område som er avskåret av 
moderne inngrep på alle kanter. Det er og foretatt omfattende inngrep i selve området. Det 
er kun registrert en håndfull røyser her. Marka mellom røysene er så ødelagt at det ikke er 
mulig å si hvor godt bearbeidet den er. I tillegg til rydningsrøysene er det registrert to • 
gravrøyser og et gravfunn fra merovingertid (C26524) her. Området heller mot sørøst og er 
forholdsvis kupert. 

Område D2 utgjør røysfeltet på Eiktunet. Det er avskåret av moderne inngrep på alle kanter. 
Det er registrert 2 hustufter som kan være forhistoriske og 3 gravrøyser her (se punkt 5.1.1). 
Området heller mot sør, men er kupert og gjennomskåret av en bekk. Deler av område D2 
har vært dyrket i nyere tid og noe av området er også parkmessig behandlet i forbindelse 
med Eiktunet museum. I de delene som fremdeles er intakt er marka ganske godt 
bearbeidet på flatene og i de slakere skråningene. Det er lite synlig stein mellom · 
rydningsrøysene og marka er jevnet ut ved dyrkning. Det er forholdsvis dårlig ryddet i de 
bratte skråningene. Det ligger en del stein i mellom røysene og det er ikke mulig å se at 
marka er jevnet ut ved dyrkning. Områdene Dl og D2 har opprinnelig hengt sammen (se 
punkt 5.1.4) . Område D2 er ganske godt bearbeidet. 

Område D3 ligger på Bergstoppen, både oppe på selve toppen og på baksiden av den, på 
en slak flate som heller mot nord. Mot sør er området avskåret av innmarka på Berg, ellers 
er grensene intakte. Det er registrert ei gravrøys på sørspissen av Bergstoppen. Helt i 

• 
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nordenden av toppen ligger det en bearbeidet flate som består av 3 D-røyser og en åkerrein. 
Den avgrenser flaten mot øst. Mot sør er flaten avgrenset av seinere inngrep. Den 
inneholder lite synlig stein og det er så vidt mulig å se at marka er flatet ut ved dyrkning. 
Flaten er ganske godt bearbeidet. Nord for Bergstoppen er det og noen D-røyser. Her er 
skogen nettopp hugd ned og det er ikke mulig å få noe inntrykk av marka mellom røysene. 
Område D3 er ganske godt bearbeidet. 

Område D4 er kjerneområdet for D-røysene. Området er avskåret av moderne inngrep i sør 
og nordvest, men ellers ser det ut til at grensene er intakte. Det består av en flate og en slak 
li som heller mot sørøst og omfatter godt bearbeidete flater der det ligger tett med 
rydningsrøyser. Det er svært lite synlig stein mellom rydningsrøysene og marka mellom 
røysene er tydelig jevnet ut ved dyrkning. Mot nordøst ender område D4 i en bratt skråning 
som er noe dårligere bearbeidet enn resten av området. Det ligger det 3 gravrøyser, 2 
steinstrenger og en skålformet åker i område D4. Sannsynligvis har områdene D2 og D4 
bare vært atskilt av en bekk (se punkt 5.1.4). Område D4 er godt bearbeidet. 

Område DS er et lite område med D-røyser helt sørøst på røysfeltet. Røysene ligger på en 
flate som heller svakt mot sørøst, omgitt av bratt og fuktig terreng. I sør grenser området inn 
mot et boligfelt. Det har vært rydningsrøyser i hagene til noen av husene i boligfeltet. 
Området har altså .fortsatt mot sør. Det er ikke registrert gravrøyser eller andre terrengformer 
her. Det ligger lite stein mellom røysene og det er mulig å se at marka mellom røysene 
jevnet ut ved dyrkning. Området er ganske godt bearbeidet. 

Område D6 ligger på et øst-vest gående høydedrag helt i nordenden av røysfeltet. På samme 
høydedraget ligger det ei gravrøys. Det ser ut til at grensene er ganske intakte. Det ligger lite 
stein mellom røysene og det er mulig å se at marka mellom røysene er jevnet ut ved 
dyrkning. Området er ganske godt bearbeidet. 

Område D7 ligger helt i vest, rett sør for Knapphaugen. Her er det utelukkende registrert 
rydningsrøyser. Grensene ser ut til å være intakte. Området består av bratt og kupert terreng 
som heller mot sørvest. Det er forholdsvis dårlig ryddet mellom røysene med en del stein i 
dagen. Det er ikke mulig å se om marka mellom røysene er jevnet ut ved dyrkning. 
Området er forholdsvis dårlig bearbeidet. 

Konklusjon om D-røysene: D-røysene er den mest utbredte røystypen i Øverbymarka. Den 
finnes over hele røysfeltet fra øst til vest. Dette kan bety at D-røysene har blitt til over en 
lang tidsperiode eller representerer en fase med omfattende rydning. D-røysene er flere 
steder registrert sammen med gravrøyser. Dette kan bety at områdene er tatt opp i førkristen 
tid. Som før nevnt virker det som om gravrøysene i Øverby-området er knyttet til røysfeltet. 
D- røysene er den typen rydningsrøyser som klarest er knyttet til gravrøyser. Det kan bety 
at dette er den eldste typen rydningsrøyser i området, eller at D-røysene ligger i de 
områdene i Øverbymarka der dyrkningen er eldst. 

Områdene Dl-7 preges av en varierende grad av bearbeiding. Flatene er gjennomgående 
ganske godt bearbeidet, men det er og et område som er forholdsvis dårlig bearbeidet. D4 er 
det best bearbeidete området. Der er det og registrert en skålformet åker og to steinstrenger. 
Alt dette indikerer en lengre brukstid enn for de andre områdene. Det tar sannsynligvis noe 
tid å erodere ut en skålformet åker. Trolig er det også først og fremst i områder som benyttes 
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over en viss tid at det lages faste begrensninger som steinstrenger. D-områdene er de som 
varierer mest innen Øverbymarka. Omtrent like røyser finnes spredt på flere forskjellige 
flater. Det kan bety at en innledende fase med steinrydding har vært lik over alt, men at 
graden av seinere dyrkning har variert fra område til område med D4 som det lengst 
utnyttede . D-områdene, og da særlig D4, er de stedene iØverbymarka der rydding og 
dyrkning har satt mest tydelige spor. Likevel er disse sporene svake sammenlignet med de 
sporene som finnes etter jordbruket på 1800-tallet i forbindelse med husmannsplassene. 

5.3.3 Områdene med DF-røyser 

To områder på kartet er merket med DF. Der ligger D- og F- røysene om hverandre. Jeg har 
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ikke foretatt noen detaljert opptelling ute i felt, men rent visuelt bedømt virker det som det 
er omtrent like mange D- som F-røyser. 

Område DFl: Røysfeltet ved Ås gård består av en blanding av D- og F-røyser og er avmerket 
på kartet som DFl. Dette feltet ligger sørøst for hovedfeltet, rundt en kolle. Det er avgrenset 
av brattere og mer kupert terreng mot øst og nord og av fuktigere mark mot vest. Mot sør 
grenser området til innmarka på Ås. Dette røysfeltet kan altså ha vært større. Det er registrert 
en 50 m lang steinstreng i dette området. Det er lite stein mellom røysene og det er mulig å 
se at marka er jevnet ut ved dyrkning. Området er skrint med en del berg i dagen. Området 
er ganske godt bearbeidet. 

Område DF2: Helt sør på hovedfeltet ligger område DF2. Det avgrenses i sør av kupert og 
steinete terreng. Dette er den endelige sørgrensen for røysfeltet. I vest grenser området opp 
mot området med C-røyser. I nord og øst er det avskåret av seinere dyrkning. Området 
består av ei sørhellende li der brattere og slakere partier veksler. Det er registrert ei 
gravrøys, en steinstreng, ei grop og to skålformede åkre her. Gravrøysa tyder på at 
dyrkningen av området er tatt opp i forhistorisk tid. Den har hatt en viss varighet da det er 
bygget et steingjerde og dannet to skålformede åkre. Det tar noe tid før det eroderes ut 
skålformede åkre i morenejorda i Øverbymarka. Det er en god del stein mellom røysene og 
det er ikke mulig å se at jorda er jevnet ut ved dyrkning. Område DF2 er dårlig bearbeidet. 

Hva kan det bety at det finnes to områder med en blanding av D- og F-røyser? 

Området kan bestå av mange små enheter der noen inneholder D- røyser og andre 
inneholder F-røyser. Dette kan antyde en rotasjon i dyrkningen der forskjellige bønder har 
dyrket små åkerlapper og slik laget ulike røyser i vekslende perioder. 
Det er også mulig at D- og F-røysene har hatt hver sin funksjon. De kan være rester etter to 
driftsformer som har dannet rydningsrøyser med forskjellig utseende. Disse driftsformene 
kan være samtidige eller atskilt i tid. 

Oppdeling i D- og F-røyser: For å finne ut mer om dette foretok jeg en enkel oppdeling i D
og F-røyser. Dette ble gjort ut fra kartet over røysene i DF2 og en liste over tverrmål og 
høyde som var satt opp i forbindelse med kartleggingen (se rapport i top.ark.). Røyser som 
var 3 meller mer i tverrmål og som var 0,3 meller høyere ble klassifisert som F-røyser. Alle 
F-røysene ble avmerket på kartet. 

De dannet ikke noe klart mønster. Et par steder ser det ut til å være små områder med bare 
D-røyser, ellers ligger røysene i en vilkårlig blanding. Denne inndelingen har ikke skjedd ute 
i terrenget. Det er mulig at fordelingen mellom D- og F-røyser hadde blitt noe annerledes 
hvis profil og avgrensning også var tatt hensyn til. 

Det er altså ikke mulig å skille ut små «åkre» med D- eller F- røyser. 

Konklusjon: Som før nevnt (se punkt 5.3.1) er det mulig at F- røysene er yngre enn D-røysene. 
Området kan derfor ha vært dyrket flere ganger ved at det først har vært laget D-røyser og 
seinere F-røyser. Ut fra det som er skrevet ovenfor (se punkt 5.2.4) viser det seg at F-røysene er 
rester etter et jordbruk med omfattende steinrydding, men med en dyrkning som bare har 
etterlatt svake spor. D-røysene innebærer mindre steinrydding, men er til gjengjeld rester etter 



85 

dyrkning som har etterlatt kraftigere spor. Det er derfor mulig at D- og F- røysene kan være 
rester etter to litt forskjellige måter å dyrke jorda på. Spørsmålet blir imidlertid hvorfor disse to 
røystypene ligger blandet sammen her når de ligger mer hver for seg i resten av Øverbymarka. 

5.3.4 De øvrige områdene 

Område E: E-røysene ligger rundt en kolle i den sørøstre delen av røysfeltet. Grensene for 
område Eer intakte. I sørvest er det enkelte F-røyser. E-røysene har punktbrink knyttet til 
seg og inneholder en del små stein. Men likevel er område E dårlig bearbeidet. Det er en 
del stein mellom røysene og det er ikke mulig å se at området er jevnet ut ved dyrkning. 
Terrenget er bratt og svært småkuppert. Hadde det ikke vært for røysene ville området 
overhodet ikke gitt noe inntrykk av å ha vært dyrket. I område E er det registrert ei 
gravrøys. Området er dårlig bearbeidet. 

Område C: C-røysene finnes rett sør for B-røysene og grenser opp til dem. Grensene for 
område C er intakt. Røysene ligger i en bratt og steinete sørhelling. Det er dårlig bearbeidet 
mellom røysene og hele området bærer preg av ekstensiv dyrkning. Det er mye stein 
mellom røysene og det er ikke mulig å se om marka mellom røysene er jevnet ut ved 
dyrkning. Det er flest røyser i vest og så tynnes det ut med røyser østover. Området er 
dårlig bearbeidet. 

Område B: B-røysene finnes i den nordvestre delen der de følger et høydedrag mot 
nordvest. Grensene for B-området er så vidt jeg kan bedømme intakt. Det er tettest med 
røyser i øst og så tynnes det ut med røyser mot nordvest. Lengst i øst er det enkelte F
røyser. Området heller mot sør og er forholdsvis dårlig bearbeidet. Det er en del stein 
mellom røysene og det er ikke mulig å se at marka mellom røysene er jevnet ut ved 
dyrkning. Området er forholdsvis dårlig bearbeidet. 

I tilknytning til B- og C-røysene er det ikke registrert gravrøyser eller terrengformer som 
groper eller steinstrenger. Dette kan skyldes at registreringen ikke er så utførlig her som i 
det detaljkartlagte området. C-røysene ligger rundt og inntil et område med G-røyser og ser 
ut til å være eldre enn dem. Det ser ut til at G-røysene er plassert i et område der det 
allerede var C-røyser. 

Område Al: A-røysene finnes nordvest for Eiktunet (Al) og er avgrenset av fuktigere mark 
på alle kanter. A-røysene ligger her på en liten, tørr flate. På østsiden av et søkk ligger 
område D2 inne på Eiktunet. I tillegg til A-røysene er det registrert en svak åkerrein. 
Området er dårlig ryddet for stein. Det er mye stein mellom røysene og det er ikke mulig å 
se om marka mellom røysene er jevnet ut ved dyrkning. Området er dårlig bearbeidet. 

Område A2: Ved Gulmyra avgrenses området med A-røyser i sørøst og sørvest av fuktigere 
mark ned mot Gulmyra. I nordvest og nordøst er det avskåret av moderne skogsbilveger. 
Området ligger på en slak sørøst hellende skråning. Det er mye stein mellom røysene og det 
er ikke mulig å se om marka mellom røysene er jevnet ved dyrkning. Det er ikke registrert 
gravrøyser sammen med A-røysene. Området er dårlig bearbeidet. 

Område Xl: Område Xl består av ca. 10 rydningsrøyser. Det er ikke mulig å avgjøre hvilke 
av røysklassene de tilhører. Området rundt røysene har vært overflatedyrket i nyere tid. Det 
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er derfor ikke mulig å si noe hvor godt det er bearbeidet. Området er avgrenset av dyrka 
mark og boligområder. Det er registrert to åkerreiner og ei koksteinsrøys her. 

Område X2: Område X2 består av 6 rydningsrøyser og ligger helt inntil moderne dyrket 
mark. Det er ikke mulig å si hvilke røysklasse rydningsrøysene tilhører. Flaten mellom 
røysene er ødelagt av moderne inngrep. Området avgrenses av dyrka mark og berg i dagen. 

5. 3.5 En diskusjon av områdene 

Det er flest områder med D-røyser og nest flest med F-røyser. B-, C- og E-røysene finnes 
bare på et sted. Dette kan tyde på at D- og F-røysene representerer lengre bruksfaser eller 
mer omfattende rydding enn de andre røystypene. 

Graden av bearbeidethet mellom røysene varierer fra område til område. 

De ulike gradene av bearbeidethet: 

GODT: D4 

GANSKE GODT: D2, D3, DS, D6, Fl, F2, DFl 

FORHOLDSVIS DÅRLIG: B, D7, F3, F4 

DÅRLIG: Al, A2, C, E, DF2 

Figur 33 viser til dels stor spredning i 
de ulike områdenes grad av 
bearbeidethet. Dette kan bety at det i 
Øverbymarka er variasjon i teknologi 
og driftsformer innen røysfeltet. Både 
røysene og flatene varierer, og viser at 
Øverbymarka har hatt en broket 

,__ _________________ ___. historie. Der det finnes flere områder 
Figur 33. De ulike gradene av bearbeidethet. med samme røystype, er disse 

områdene spredt over flere grader av 
bearbeidethet. Det er innen D-områdene at det er størst spredning. Det er ikke uventet da 
det er flest D- områder. F- og DF-områdene er spredt over to grader av bearbeidethet. DF
områdene er fordelt på gradene «GANSKE GODT» og «DÅRLIG». Det er altså stor forskjell 
mellom de to områdene. Det kan bety at de to områdene har svært forskjellig historie. 
Dessuten er topografien i de to områdene forskjellig. DFl ligger på og rundt en kolle som er 
flat på toppen, mens DF2 ligger i ei til dels bratt li. F-områdene gir et noe mer homogent 
preg. De er fordelt på gradene «GANSKE GODT» og «FORHOLDSVIS DÅRLIG». Det kan bety 
at de fire F- områdene kan ha en ganske lik historie. 

På kartet på s.115 er områdenes grad av bearbeidethet tegnet inn. Kartet viser at den 
nordøstre delen av røysfeltet er ganske godt bearbeidet (områdene D2, D4, D6, Fl og F2). 
Det er mulig at det er denne delen som er «kjernearealet» i røysfeltet i Øverbymarka. Det er 
også her de registrerte gravrøysene finnes. På kartet er det trukket linjer mellom de 
registrerte gravrøysene. Dette er tenkte linjer, men noen av disse linjene ville og være 
mulige siktlinjer i et landskap uten høy skog. Dette gjelder blant annet linja fra gravrøysa i 
område D3 til gravrøysa i område Fl. Disse linjene ringer inn store deler av den best 
bearbeidete delen av røysfeltet. Dette kan bety at det er denne delen av røysfeltet som har 
den eldste og mest langvarige dyrkningen. Dyrkningen her har sannsynligvis blitt tatt opp i 
forhistorisk tid. Den har vært drevet så lenge at tydelige dyrkningsspor har fått tid til å 
dannes. Linjene på kartet ringer også inn mesteparten av den selvdrenerende delen av 
dagens dyrkede mark. Dette området har og vært en del av røysfeltet. Også oldsaksfunnene 
fra Øverby- området ringes inn av disse linjene. Alt dette taler for at dette er et område som 
har vært brukt til jordbruk i forhistorisk tid. Det er og sannsynlig at det har vært en eller 
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flere boplasser innen dette området. 

Den nordvestre og den søndre delen av røysfeltet er dårligere bearbeidet (områdene B, C, 
D7, F4 og DF2). Det kan bety en noe annen bruk her enn i den nordøstre delen. Men det 
kan og bety at områdene B, C, D7, F4 og DF2 har vært i bruk over kortere tid enn 
kjerneområdet i nordøst. Det er ikke registrert gravrøyser i disse områdene. Det kan bety at 
de ble dyrket opp i middelalderen. Men det er og mulig at de ble dyrket opp i forhistorisk 
tid uten at det ble anlagt gravrøyser der. 

Områdene DS og DFl ligger for seg selv som to ganske godt bearbeidete områder helt i sør. 
Sør for DFl ligger det to små røysfelter der flaten er skadet i nyere tid. Mellom disse tre 
feltene ligger innmarka på Ås. Det er mulig at det har vært rydningsrøyser også der dagens 

~ 
• godt bearbei t 

• ganske godt b arb · 

• forholdsvis d · · 

• dårlig bearbeidet 

• ryddet på 1800-tallet 

~ flaten ødelagt 

0 N 

Figur 34. Graden av bearbeidetbet. 
(De rette linjene representerer siktelinjer mellom de registrerte gravrøysene i området.) 
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innmark er og at DFl og de to små røysfeltene er det som er igjen av et større røysfelt med 
tyngdepunkt rundt tunet på Ås. Som nevnt ovenfor (se punkt 5.3.2) har område DS også 
vært større enn det er i dag. Det er derfor mulig at område DS også representerer et 
--------------------, tyngdepunkt uavhengig av kjernearealet 

minst bearbeidet mest bearbeidet rundt område D4. 
C E A B F D 

L--------------------- Generelt kan man sette opp følgende liste 
Figur 35. Områdenes grad av bearbeidethet 0 ve r graden av bearbeidethet i tilknytning 

til de ulike områdene med rydningsrøyser: 

Denne listen faller ikke sammen med listen over hvor mye stein som er ryddet i tilknytning 
til de ulike røystypene (se punkt 5.2.3). Ut fra inndelingen i punkt 5.2.3, er det F-røysene 
som er de som er best ryddet, mens D-røysene er middels ryddet. Tar man flatene mellom 
røysene i betraktning blir altså resultatet omvendt. E- røysene er resultat av ganske mye 
steinrydding, men flatene rundt røysene er preget av dårlig bearbeiding. Det er til dels store 
forskjeller mellom grad av steinrydding i forbindelse med røysene og bearbeidetheten 
knyttet til områdene. 

Jeg har tidligere skjelnet mellom steinrydding og dyrkning. Faller graden av dyrkning 
· sammen med områdenes bearbeidethet? Jeg har nedenfor satt opp røyser som har 

punktbrink, røyser som har jorddekket kant og røyser som ikke har noen slike trekk 
sammen med de respektive områdenes bearbeidethet. 

punkt brink 

D 

E 

jorddekket kant 

A 

C 

ingen slike trekk 

B 

F 

bearbeidethet 

godt 

dårlig 

dårlig 

dårlig 

forholdsvis dårlig 

ganske godt 

Figur 36. Sammenhengen mellom massebevegelse og 
bearbeidet het. 

Det er ingen sammenheng mellom om 
røysene har spor av dyrkning knyttet til seg 
og grad av bearbeidethet. Den 
massebevegelsen vi kan spore i tilknytning 
til røysene, trenger altså ikke å finnes igjen 
på flatene mellom røysene. Dette kan 
skyldes flere faktorer. Marka kan være av en 
slik beskaffenhet at et ekstensivt jordbruk i 
liten grad har maktet å sette klare spor. 
Dette kan være tilfellet hvis dyrkningen har 
foregått på mark som i utgangspunktet var 
svært steinfull eller kupert. Det er og mulig 
at de prosessene som har skjedd etter at 
dyrkningen ble oppgitt har ødelagt mulig 
bearbeidete flater etter jordbruket. Slike 
seinere prosesser kan være beitende dyr, 

skogsdrift, røtter fra trær, rotvelter og mer «katastrofelignende» faktorer som jordskred, flom 
og lignende. 

1 
Ut fra mine registreringer i Øverbymarka ser det ut til at det naturlige utgangspunktet er 
viktig. I område C og E har et steinfullt jordsmonn (C) og et kupert terreng (E) hindret 
utviklingen av klare, bearbeidete flater. 

Konklusjon: Grad av steinrydding, dyrkningsgrad og grad av bearbeidethet forteller 
sannsynligvis litt forskjellige ting om den virksomheten som har vært drevet i Øverbymarka. 
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Det bildet røysene kan gi gjennom grad av steinrydding forteller trolig mest om 
rydningsfasen. Dyrkningsgraden, uttrykt ved punktbrinker og jorddekket kant, sier noe om 
den dyrkningen som har foregått i tilknytning til de enkelte røysene. Graden av bearbeidethet 
i tilknytning til flatene sier noe om dyrkningen og også noe om hva som har foregått i 
området etter at den opphørte. Disse tre faktorene gir derfor et uhyre komplekst bilde som 
spenner over svært lang tid, helt fra dyrkningen i Øverbymarka startet og fram til i dag. 
Graden av bearbeidethet og gravrøysenes beliggenhet skiller ut et kjerneområde som har 
vært dyrket over en lengre periode i forhistorisk tid og sannsynligvis også i middelalder. 
Rundt dette kjerneområdet ligger det mer perifere områder som har vært dyrket over kortere 
tid. Lengst i sør ligger det to områder som har vært dyrket over lengre tid og som muligens 
representerer to kjerneområder uavhengig av kjerneområdet rundt D4. 

5.4 Linjer i landskapet 

Følger avgrensningene mellom røystypene linjer i landskapet eller er de trukket uten noen 
«landskapsgitt» grunn? På kartets. 119 er det skilt ut 3 typer med grenser som har fått sin 
egen markering. Det er grenser som skyldes moderne inngrep, steder der røysene grenser ut 
mot myr og steder der to røystyper overlapper hverandre uten noe naturlig skille. De 
grensene på kartet som ikke er avmerket med noe særskilt symbol, er steder der grensene 
er intakt og følger naturlige avgrensninger og linjer i landskapet. 

Jeg vil her kort nevne noen av de stedene der grensene mellom områdene følger linjer i 
landskapet. Det gjelder blant annet grensen mellom område D4 og Fl der grensen utgjøres 
av en ravinedal. Sør for denne er det D-røyser, mens nord for denne er det F-røyser. 
Grensen mellom D6 og F2 utgjøres av et søkk. I vestre del av F2 er det enkelte D-røyser, 
mens det ikke finnes F-røyser i D6. Grensen mellom B- og C-røysene følger og en linje i 
terrenget. Mens B-røysene følger et svakt høydedrag mot nord-vest, så ligger C-røysene i 
den brattere og mer steinete skråningen sør for høydedraget. 

Kan de stedene der ulike røystyper er skilt av naturlige grenser være reelle grenser som 
også var grenser for ulike røystyper i forhistorisk tid? Det er mulig, men det er og en 
mulighet for at røystypene ikke er samtidige. Det er for eksempel noen få D-røyser også 
nord for ravinedalen som skiller D4 og Fl. Som før nevnt (se punkt 5.3.1) er sannsynligvis 
D-røysene eldre enn F-røysene. Det kan bety at ravinedalen har fungert som en grense for 
dem som laget F- røysene, men ikke for dem som laget D-røysene tidligere. Dette kan 
muligens innebære at F-røysene representerer en fase med innskrenkning av det dyrkede 
arealet. Det samme gjelder for grensen mellom område D6 og F2. Her kan det og se ut som 
det har vært D-røyser på begge sider av søkket som skiller områdene, og at dannelsen av F
røysene representerer en innskrenkning av det dyrkede arealet. 

Når det gjelder forholdet mellom B- og C-røysene så er de så forskjellige at det er lite trolig 
at C-røysene ved en nyrydding kan omformes til B-røyser eller omvendt. Det betyr at B- og 
C-områdene er to selvstendige områder som ikke overlapper hverandre. De to røystypene 
kan enten ha blitt dannet samtidig eller etter hverandre. C-området framstår i dag som mer 
marginalt enn B-området. Det kan antyde at det er ryddet seinere enn B-området enten fordi 
B allerede var under dyrkning eller fordi B på det tidspunktet var utpint eller i en tredefase 
som gjorde det uegnet for dyrkning. 

Noen steder i Øverbymarka er det ikke noen naturlige barrierer mellom de ulike områdene 
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med røystyper. Dette gjelder blant annet mellom område D6 og Fl. Der går skillet midt på 
en høyderygg. Mellom område E og DS er det heller ingen naturlig barriere som grense. Det 
kan se ut som DS er blitt «liggende igjen• ved at de som dyrket E ikke fant det formålstjenlig 
å dyrke opp DS. Det er derfor mulig at DS er eldre enn E. Områdene DF2 og C er heller 
ikke skilt av noen naturlig barriere. Mens C ligger i svært bratt og steinete terreng, blir 
terrenget mindre steinete i område DF2. C kan være eldre enn DF2, men C kan og være 
yngre og representere en marginalekspansjon i forhold til DF2. Det er heller ingen naturlig 
barriere mellom D7 og F4. Dette ser ut til å være rent kulturelt styrte begrensninger. De som 
en gang dyrket jorda her har enten ikke hatt kapasitet til eller mulighet for å dyrke videre. 
Dette kan antyde flere faser med dyrkning hvis en forutsetter at de ulike røystypene 
representerer ulike tidsperioder. Går man ut fra at noen av røystypene kan være samtidige 
kan disse grensene representere reelle grenser mellom bruksenheter (familieenheter eller 
lignende) der forskjellige enheter har laget forskjellige røyser. 
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Konklusjon: Jeg har funnet en stor variasjon i både røystyper og i flatene mellom røysene. Et 
av mine spørsmål ved begynnelsen av røysklassifiseringen var om en eventuell variasjon i 
røystypene skyldtes forskjeller i alder eller funksjon. Ut fra en analyse av de forskjellige 
røystypene er jeg kommet fram til at variasjonene i røystyper og flater skyldes forskjeller i 
graden av steinrydding og dyrkning. Det kan altså være forskjeller i driftsformer og 
teknologi som ligger bak de ulike røystypene i Øverbymarka. D-røysene dekker store 
arealer. De hører sannsynligvis til en lang fase med omfattende rydding som har hatt 
omtrent samme teknologi og driftsform. Det er mulig at disse røysene representerer første 
større fase med steinrydding og dyrkning i Øverbymarka. Studiet av blant annet F-røysene 
viser at områdene seinere har vært brukt på et utall forskjellig måter, helt opp mot vår egen 
tid. De øvrige røysene må i noen grad representere forskjellig teknologi og driftsform. 
Hvilket bilde som framtrer for oss i dag vil være avhengig av om området har vært brukt 
tidligere og på hvilken måte. Det vil si at med den store variasjonen vi har i røystyper, 
steinrydding, dyrkningsgrad og bearbeidethet, så må nesten hver eneste flekk i 
Øverbymarka ha sin egen individuelle brukshistorie. En må da stille spørsmål ved hva slags 
rettigheter eller eiendomsforhold som har rådet i Øverbymarka ettersom området har fått en 
så lang, intens og variert brukshistorie. 

5.5 Andre kilder 

5.5.1 Kartlegging og detaljregistreringer i Øverbymarka 

Dette punktet oppsummerer resultatet av kartleggingen og detaljregistreringene i 
Øverbymarka. Målet er blant annet å vise hvilke andre terrengformer som finnes utenom 
rydningsrøysene. 

Kartet i Appendiks 8 er sammenstilt av tre kart fra kartleggingene i 1989, 1990 og 1991 og 
omfatter i alt 375 mål, eller 34 % av røysfeltet. Målingene som er utgangspunktet for kartet 
er tatt opp med en elektronisk teodolitt, det vil si en landmålingskikkert. Det ble tatt opp ett 
mål for hver røys og så ble tverrmålet skrittet opp. Røysene er sjelden så regelmessige som 
kartet gir inntrykk av. Ofte er de forlenget i helningsretningen. De tre kartene ble 
opprinnelig tegnet ut i målestokk 1: 1000. De ble så fotografert ned til 1 :2000 og koblet 
sammen med et kommunalt plankart over Øverbymarka. Veier, gjerder, høydekoter og hus 
er tegnet av fra plankartet. 

Kartet gir tilnærmelsesvis et tverrsnitt av røysfeltet fra nord til sør. Det omfatter hele område 
D4 og deler av områdene Fl, F2 og DF2. Området der den fraflyttede husmannsplassen 
Øverstuen ligger er kartlagt, mens områdene der Eikstuen og Ytterstuen ligger ikke er 
kartlagt. Røystettheten er jevnt over høy. Der det ikke er røyser er det som oftest en eller 
annen form for impediment som hindrer dyrkning slik som berg i dagen eller blauthøl. 
Røysene danner ingen klare mønstre av rekker eller klare flater. Det er ikke mulig å skille ut 
større eller mindre «åkre» omgitt av rydningsrøyser. Unntaket er øst for den gamle skistua der 
en skålformet åker ligger omgitt av en steinstreng i vest og rydningsrøyser i øst. 

Kartet inneholder først og fremst rydningsrøyser. Det er D- og F-røyser som er registrert i det 
kartlagte området. I den østre delen av kartet som tilsvarer område D4, er det D- røyser. I 
den nordøstre (område Fl) og nordvestre (område F2) delen av kartet er det F-røyser og i 
den sørvestre delen av kartet er det en blanding av D- og F-røyser (område DF2) . 
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Det er også andre elementer i kulturlandskapet i Øverbymarka, noe som går fram av kartet. 
Blant annet ligger det gravrøyser innimellom rydningsrøysene. Det er registrert 6 gravrøyser, 
hvorav 4 befinner seg i de områdene som er detaljkartlagt. De andre delene av røysfeltet, er 
ikke gått over så grundig, så det kan være gravrøyser der som jeg ikke har registrert. Det er 
også registrert steinstrenger og skålformede åkre innimellom rydningsrøysene. I tillegg er 
det registrert to groper (se ellers figur 31, s. 80). 

Det er altså registrert en rekke former i Øverbymarka utenom rydningsrøysene. Men de 
finnes i et mye mindre antall. Det er grunn til å anta at jordbruket i Øverbymarka i liten grad 
har benyttet steinstrenger som gjerder. Jordbruket har og tydeligvis i liten grad resultert i 
dannelsen av skålformede åkre. De to registrerte gropene er sannsynligvis yngre enn 
dyrkningen. I alle fall en av dem er ei tydelig kullgrop. Det er sannsynlig at kullbrenning 
ikke har foregått samtidig med at jorda ble dyrket. 

5.5.2 Muntlige og skriftlige kilder 

I tillegg til registreringer, kartlegging og gravning, har jeg i en viss grad gjort bruk av andre 
kilder. Det er muntlige kilder, innsamlet tradisjonsmateriale og utrykte skriftlige kilder. 

Jeg har snakket med to som er oppvokst i Øverbymarka, Gullborg Evensen og Alf Pedersen. 
Gullborg Evensen som er oppvokst på Eikstuen fortalte at da hun var liten gikk brønnen 
deres ofte tom. Da gikk de til Øverstuen for å hente vann. Der var det en kilde som holdt 
vann sommer som vinter. 

Jeg har ikke funnet sikre tufter eller andre indikasjoner på hvor de som brukte røysfeltet i 
Øverbymarka kan ha bodd. En kritisk faktor for hvor de som dyrket jorda i her, har slått seg 
ned, er tilgangen til drikkevann. Det er ganske tørt i Øverbymarka og få bekker med sikkert 
vann . Øverstuen synes å være et av de få stedene der det er sikkert vann. Det er mulig at 
det kan være et sted der også røysbrukerne i Øverbymarka har bodd. Øverstuen var en 
plass under Øverby som ble fraflyttet i begynnelsen av dette århunderet. Siden har området 
vært brukt som beite. 

Alf Pedersen er oppvokst på Ytterstuen og har siden arbeidet som skogsarbeider i 
Øverbymarka. Han husket å ha sett rester etter de gamle gjerdene mellom Eik og Øverby 
rett ovenfor Ytterstuen. Eik og Øverby ble slått sammen i 1868 og jeg har via forskjellige 
kilder prøvd å finne ut hvor grensene mellom de to gårdene gikk. I Øverbymarka ser det ut 
til at husmannsplassene har ligget langs grensene og at grensen har gått nord for Ytterstuen 
og sør for Eikstuen. 

Jeg har fått se på de omfattende stedsnavsregistreringene som er utført for Eiktunet museum. 
Via disse har jeg kunnet finne navn på en del av de ulike elementene i kulturlandskapet i 
Øverby-området. Jeg har og kunnet bruke navneregistreringene til å plassere noen av 
oldsakene som er funnet i Øverbymarka. De lokalitetsnavnene som jeg har funnet i brev i 
tap.ark. på Universitetets Oldsaksamling, har jeg funnet igjen i navneregistreringene. 

Jeg har i liten grad gjort bruk av utrykte skriftlige kilder. En vesentlig grunn til dette, er at 
jeg ikke har noen trening i å lese gammel håndskrift. For å finne litt mer ut om hvor 
grensene mellom Øverby og Eik har gått, har jeg gått igjennom noen panteboksdokumenter 
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på Statsarkivet på Hamar. Dette gav lite utbytte, da det viste seg at grenseoppgangen var ført 
inn i Kauffeldtske stiftelses bøker som seinere er forsvunnet. Jeg har også sett på en 
matrikkel fra 1665 for å finne ut om det har var nevnt bråteland til noen av gårdene i 
Øverby-området og om noen av dem hadde utmarka i sameie. For flere av gårdene (Berg, 
Eik, Torke, Askim, Øverby og Ås) var det nevnt bråteland. Det var fra matriklen ikke mulig å 
finne ut om noen av gårdene hadde sameie i utmarka. Jan H. Olstad har skrevet av deler av 
to åstedssaker fra Øverby-området fra 1600-tallet. Disse avskriftene bekrefter at gårdene i 
Øverb) -:>mrådet har hatt utmarka si i sameie på 1600-tallet. 

5.5.3 Gjennomgang av pollenanalysene 

Det er analysert to pollensøyler fra Vardal. Jeg vil her ta for meg begge to. 

Gulmyra 

Helge Irgens Høeg har analysert en pollensøyle fra Gulmyra i Øverbymarka. Jeg vil her 
gjennomgå denne analysen ut fra hans pollendiagram og rapport. Jeg vil legge størst vekt på 
den delen av pollenanalysen som omfatter jernalder og middelalder, som er de periodene 
som inngår i min avhandling. Pollensøylen ble tatt fra Gulmyra høsten 1989 like før hele 
myra ble fjernet og planert ut til skistadion i forbindelse med NM på ski i 1990. Pollensøylen 
som var 215 cm dyp, ble analysert våren 1992. Det ble talt prøver for hver 5. cm gjennom 
størstedelen av søylen og for hver 10. cm i nedre del av søylen opp til 170 cm. Det ble talt 
800-1000 pollenkorn fra hver prøve. 

Myra ligger i den sørøstre delen av røysfeltet, 330 m o.h. På ØK-kartet er den 12 mål. Den 
er beskåret i nord av idrettsplassen til Øverby skole. Nordvest for myra ligger område A2 
med en samling lave rydningsrøyser og øst for myra ligger område E med en samling 
hvelvede rydningsrøyser. Nord for myra ligger Øverby skole. Vest for myra ligger 
husmannsplassene Nerstuen og Tørud. Ingen av røysene i umiddelbar nærhet av myra er 
datert. 

Ved hjelp av pollenanalysen ønsker jeg å få vite noe om den generelle 
vegetasjonsutviklingen i Øverbymarka i det tidsrommet som denne avhandlingen omfatter 
(jernalder og middelalder). Det vil kunne si noe om hva slags landskap rydningsrøysene ble 
lagt i. Jeg vil også diskutere om pollendiagrammet kan si noe om kulturpåvirkning av 
vegetasjonen. Det er spesielt spor etter beite og jordbruk jeg er interessert i. Kan 
pollenanalysen utfylle det bilde som klassifisering og gravning danner av bruken av 
røysfeltet? 

Ulempen med dette pollendiagrammet er at det er ganske lokalt og ligger i en ende av 
røysfeltet (se figur 39, s. 95). På kartet er det tegnet inn to sirkler. Den innerste markerer 
omkretsen 200 m rundt myra og den ytterste markerer omkretsen 1 km rundt myra. 
Kornpollen i pollendiagrammet er antakelig dyrket innenfor 200 m fra myra. Det betyr at det 
for store deler av røysfeltet ikke vil være mulig å finne igjen eventuell dyrkning i 
pollendiagrammet. Den ytre sirkelen markerer det området der pollendiagrammet kan si noe 
om den generelle vegetasjonsutviklingen. Selv her er ikke hele røysfeltet fanget opp. Det er 
sannsynligvis bare områdene E og A2 som har avsatt større mengder med kulturpollen i 
myra. De øvrige områdene ligger så langt unna at kulturpollen ikke har nådd myra i særlig 
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Figur 38. Pollendiagramfra Gulmyra. 



95 

grad. Det betyr at det kan ha vært drevet landbruk i Øverbymarka uten at det kan sees i 
pollendiagrammet. 

Helge Irgens Høeg har i sin rapport delt pollendiagrammet inn i 4 faser (Høeg 1992, stensil). 
Det er fase 3 og 4 som er interessante for mitt arbeide. De to første fasene omfatter 
klimasonene preboreal, boreal og atlantisk tid og den arkeologiske perioden mesolittikum. 

Fase 3 

Fase 3 strekker seg fra 87,5-32,5 cm i diagrammet, 87,5 cm er datert til 3610 cal BC-3370 cal 
BC (T 10529) og 32,5 cm er datert til 1120 cal AD-1240 cal AD (T 10232). Fasen omfatter de 
arkeologiske periodene neolittikum, bronsealder, jernalder og første del av middelalder og 
klimaperiodene subboreal og første del av subatlantisk tid. I hele denne fasen dominerer 
bjørk blant trærne. Det har vokst bjørk på myra og sannsynligvis har den dominert også 
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skogen rundt myra. Ellers bestod skogen rundt myra blant annet av noe hassel, or, alm, eik 
og selje (for et fullstendig diagram se Appendiks 7). I siste del av fasen vandret grana inn. 
Det har vært en lysåpen og urterik løvskog rundt myra. I pollendiagrammet finnes det i alt 
39 pollentyper fra urter. 29 av disse forekommer i denne fasen og flere av disse har sitt 
pollenmaksimum her. Dette er hovedsakelig urter som har sitt voksested i løvskog og eng. 

De første mulige landbruksindikatorene dukker opp ved 85 cm. Der er det et maksimum for 
gress, et pollenkorn av bokhvete og et pollenkorn av brennesle. Det trenger ikke bety noe, 
men det kan være det første svake sporet etter landbruk (Høeg 1992, stensil). Denne 
horisonten representerer neolittikum. Det er funnet ei enkel skafthulløks ved Øverby 
(C24593) av en type som plasseres i siste del av neolittikum og litt inn i bronsealder (se 
punkt 5.1.2). Det viser at det har vært aktivitet i området også i neolittikum. 

Bokhvete er en plante som opprinnelig kommer fra Sentral-Asia. Den finnes i dag som 
åkerugress nord til Trøndelag. I Europa ble den dyrket som brødkorn i middelalderen. I 
fjellområdene i Sentral-Europa ble bokhvete dyrket i et system med busktrede som kaltes 
Hackwaldbetrieb (Romell 1966:188). Det er funnet et pollenkorn av bokhvete i et leirkar fra 
tidlig neolittikum i Danmark (Brøndsted, bnd.1 1966:150). Bokhvete er en kulturplante som 
sannsynligvis har kommet til Øverbymarka ved hjelp av mennesker. Den kan enten ha vært 
ugress i åkeren eller ha vært dyrket som selvstendig matplante. Så vidt jeg vet har bokhvete 
ikke vært registrert i pollendiagrammer fra neolittikum i Norge før. 

Fra 75 cm til 55 cm, som sannsynligvis representerer bronsealder og første del av eldre 
jernalder, er det flere spor som kan tyde på visse innslag av landbruk i nærheten av myra. 
Det er noe mer kullstøv enn i de foregående horisontene og innslag av syre, burot, 
brennesle og smalkjempe. Pollenkorn av smalkjempe kommer inn ved 65 cm. Denne 
horisonten er datert til 100 cal BC-50 cal AD (T 10231). Det betyr at smalkjempe kommer 
inn en gang rundt Kr.f., i overgangen mellom keltertid og romertid. Smalkjempe liker seg 
langs veier og tråkk (Asheim 1978) og på åker og eng (Prøsch Danielsen 1988). Den 
produserer mye pollen og er vindbestøvende, men fordi planten er liten fraktes 
pollenkornene vanligvis bare over korte avstander. Dette betyr at den har vokst i nærheten 
av myra , altså i Øverbymarka. Den viser at mennesket har påvirket vegetasjonen i 
Øverbymarka, men ikke nødvendigvis drevet korndyrkning (Mikkelsen og Høeg 1979). 

På samme nivå i pollendiagrammet er det mye bjørkepollen, mens det er lite pollen fra furu. 
Det er middels med pollen for hassel og or. Det finnes noe pollen av syre, burot og nesle 
som regnes for kulturindikatorer. Det er en jevn fordeling av urter bortsett fra perikum som 
har en klar topp. Det er registrert pollenkorn av mange urter og flere av disse trives i 
kulturlandskap. Det er ikke mye trekull på dette nivået her. Det ser ut til at det er en 
periode med jevnt noe trekull i diagrammet. Ut fra pollendiagrammet kan det se ut som 
nivået (65 cm) er midt inne i en fase med forsiktig brannrydding ;:iv furu med påfølgende 
oppgang av bjørk, flere løvtrearter og urter. 

Fra 50-40 cm, som sannsynligvis representerer første del av yngre jernalder, er det bra med 
kullstøv og rikelig med gresspollen i pollensøylen. Det er en klar nedgang for bjørkepollen. 
Det finnes pollen av syre, brennesle og groblad. Det er mange slags urter representert i 
diagrammet. Marimjelle, som er en skogbrannindikator, har en klar topp. Helge Irgens Høeg 
mener at dette kan tyde på at det har vært dyrket i nærheten av myra i denne perioden 
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(Høeg 1992, stensil). Fasen representerer sannsynligvis en brannrydding av bjørk med 
påfølgende dyrkning og/eller beite. 

Fase 3 representerer et langt arkeologisk tidsrom, helt fra neolittikum til tidlig middelalder. I 
største delen av denne perioden er det svake innslag av kulturindikatorer i pollendiagrammet. 
Det tyder på at menneskene utnyttet landskapet rundt myra i denne fasen. De svidde av 
vegetasjonen og holdt det kanskje lysåpent ved beiting og forsanking. Det er og mulig at 
større eller mindre områder rundt myra var dyrket i denne fasen. Det er ikke funnet korn
pollen i fase 3, men det kan ha vært dyrket i Øverbymarka uten at kornpollen havnet i myra. I 
alle fall sier diagrammet at menneskene har vært til stede i Øverbymarka over et langt tidsrom 
og at det landskapet og den vegetasjonen vi ser i dag er et resultat av en lang prosess. 

Fase 4 

Fase 4 strekker seg fra 32,5 cm og opp til 0 cm eller toppen av myra. Denne fasen omfatter 
middelalder og nyere tid. Nivået 32,5 cm er datert til 1120 cal AD-1240 cal AD (T 10232). I 
denne fasen dominerer grana skogen rundt myra. De andre treslagene går tilbake. Spesielt 
er det merkbart for bjørka som har en markert nedgang. Skogen blir fattigere på urter. I 
denne fasen finnes det 21 forskjellige arter. For flere av dem er forekomsten av pollen 
mindre enn i fase 3. Fase 4 preges av granskog. Den er ikke særlig lysåpen og med en 
fattigere bunnvegetasjon enn det løvskogen i fase 3 hadde. 

Første gang korn dukker opp i pollendiagrammet er 30 cm under bakkenivå. Dette nivået er 
som før nevnt, datert til 1120 cal AD-1240 cal AD (T 10232). Kornpollen som dukker opp 
her er havre. For øvrig går pollenmengden for bjørk ned og pollenmengden for furu litt 
opp. Det er lite pollen for hassel og or, mens grana nå kommer inn for fullt. Pollenmengden 
for selje går ned. Det er en økning i pollen for einer og starr. Lyng kommer inn i 
diagrammet for første gang. Det er lite pollen fra de fleste av urtene unntatt kløver og 
blåklokke. Torvmose går sterkt opp. Bregner generelt går ned, mens bregnen einstape når 
en topp. Einstape vokser blant annet i gamle bråter og i beitet skogsmark. Summen av dette 
kan indikere en dyrkningsfase der det ryddes løvskog, dyrkes og beites. Forekomsten av 
einstape kan bety at rydningene vokser til igjen etterhvert. 

Det er en liten nedgang i kulturindikatorene mellom 20 og 25 cm. Dette nivået representerer 
sannsynligvis svartedauden og dens innvirkning på vegetasjonen. Ved 15 cm er det full 
aktivitet i området igjen. Dette nivået representerer tidsrommet fra ca. 1450 til ca. 1650 e.Kr. 
Det er pollen av smalkjempe, bygg, hvete og rug i den analyserte prøveri. Det viser at det 
har vært dyrket kom like i nærheten av myra i den perioden. 

De fleste kulturindikatorene som er funnet i pollendiagrammet fra Gulmyra, er 
beiteindikatorer. De kan vise at det har vært drevet husdyrbeiting og muligens forsanking i 
Øverbymarka gjennom både jernalder og middelalder. Dette er en virksomhet som er 
vanskelig å gjenfinne ved hjelp av de andre metodene jeg har brukt ved undersøkelsen av 
røysfeltet i Øverbymarka. Men det er vanskelig ut fra pollendiagrammet å si noe om 
intensiteten ·i denne virksomheten og om den har endret seg over tid . 

Som før nevnt er det størst sannsynlighet for at det er pollen fra områdene A2 og E som har 
havnet i myra. Ut fra røysklassifiseringen viste det seg at E-røysene hadde klare dyrknings-
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spor knyttet til seg. I område E er det også registrert ei gravrøys. Det er derfor mulig at dette 
området ble tatt opp i forhistorisk tid. Område A2 inneholder røyser som bærer preg av å 
være tilfeldig og raskt sammenkastede. Selve området ser ut til å bare være brukt over en 
kort tid . Det er umulig å si fra hvilke av de to områdene de ulike pollenkornene kommer. 
Gjennom hele jernalder og middelalder er det svake kulturspor i pollenanalysen. Det kan 
forsåvidt stemme med at område E er tatt opp i forhistorisk tid og brukt over en så lang 
periode eller på en slik måte at det er blitt tydelige spor etter dyrkning. 

Som en kort oppsummering av vegetasjonsutviklingen i Øverbymarka i jernalder og 
middelalder kan man si at vegetasjonen utvikler seg fra en lysåpen, artsrik løvskog som er 
dominert av bjørk til en mer artsfattig granskog som heller ikke er så lysåpen. Det er mulige 
kulturspor i diagrammet helt fra neolittikum, men sporene er svake og består stort sett av 
kullstøv og pollen fra mulige beiteindikatorer. Det er først i middelalder at det første korn
pollenet dukker opp. Det er en sein inntreden for korn, spesielt sett på bakgrunn av 
gravrøysene som er registrert i Øverbymarka og som ser ut til å være tilknyttet røysfeltet. 
Det er derfor mulig at det har vært dyrket korn i Øverbymarka før middelalder, men at dette 
ikke har nådd fram til myra. Pollenanalysen er med på å utfylle bildet av Øverbymarka. Den 
viser at det har vært menneskelig aktivitet der over et langt tidsrom. Den viser og at det må 
ha vært drevet f6rsanking og beiting i Øverbymarka. Dette sier de andre kildene lite om. 

sone T-numme kalibrert alder 

1 T 10233 ca.8100 f.Kr., lar seg ikke kalibrere 

2 T 10234 ca.7100 f.Kr., lar seg ikke kalibrere 

2/ 3 T 10529 3610 BC-3370 BC cal 

3 T 10231 98 BC-28 AD cal og 40 AD-54 AD cal 

3 T 10528 450 AD-602 AD cal 

3/4 T 10232 1052 AD-1084 AD cal og 1120 AD-1136 AD cal og 

1158 AD-1249 AD cal 

Figur 40. Liste over Cl 4-dateringene fra pollensøylen 

Solbjør (g.m. 8) 

Ulf Hafsten har analysert en pollensøyle fra Vardal i forbindelse med sitt arbeid med granas 
innvandring til Norge. Pollendiagrammet er publisert i Norsk geografisk tidsskrift nr. 46 
(Hafsten 1992). Pollensøylen er hentet fra ei myr like ved gården Solbjør i nordbygda (g.nr. 
8, se kart s. 37). Myra har et areal på 17 mål og ligger 515 m o.h . . Hele pollensøylen er 0,6 m 
dyp. Hafsten har ikke gitt diagrammet noen særlig fyldig omtale da han får en datering av 
graninnvandringen som han antar er feil. Ved C 14-analyse får han datert horisonten der 
granpollen først opptrer til 1420 cal BC-1205 cal BC. Dette tilsvarer eldre bronsealder og er 
vesentlig tidligere enn graninnvandringa er datert andre steder i sørøst Norge. Hafsten setter 
graninnvandringa i sørøst Norge til perioden 200-400 AD. I pollendiagrammet i 
Øverbymarka er graninnvandringen datert til 450 cal AD-602 cal AD. Det er derfor 
sannsynlig at graninnvandringen i Solbjør-området faller innenfor perioden eldre jernalder, 
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selv om man ikke skal utelukke en tidligere innvandring. I pollendiagrammet fra Solbjør 
finnes det et lite innslag av eikeblandingsskog som holder seg til etter graninnvandringen. 
Dette stemmer med bildet fra Øverbymarka der eike blandingsskogen holder seg helt opp 
mot sone 4 som starter i tidlig middelalder. 

De første dyrkningsindikatorene i dette diagrammet faller sammen med graninnvandringen, og 
er korn i tillegg til smalkjempe og andre karakteristiske urter. Det betyr at det har vært dyrket 
korn i nærheten av myra helt siden eldre jernalder eller kanskje bronsealder hvis dateringen 
skulle vise seg å være riktig. Det er ikke registrert rydningsrøyser helt inntil myra. Men det er 
registrert to gravrøyser på Solbjørs innmark og noen få rydningsrøyser rett nord for innmarka 
og ca. 50 m nord for gravrøysene. Disse røysene ligger bare 250 m fra myra og pollen fra 
områdene som i dag er innmark kan ha nådd myra. Nordbygda er Vardals mest utpregede 
«vikingtidsbygd» med utelukkende oldsaksfunn fra denne perioden. Dette pollendiagrammet 
gir en indikasjon på at det har vært jordbruk i nordbygda også før vikingtid. 

5.6 Gravningene 

Jeg har gravd sjakter gjennom 10 rydningsrøyser og en steinstreng i Øverbymarka. Det er 
utelukkende gravd objekter i det detaljkartlagte området. Numrene på røysene tilsvarer de 
numrene de fikk ved detaljkartleggingen. Alle de utgravde røysene er avmerket på kartet i 
Appendiks 8. Røysene 204, 207, 440, 495, Y214, Yl0, Y2 og Al er gravd som betalt 
feltarbeide. Røysene 406, 1050 og steinstrengen har jeg gravd på egenhånd. 

To av røysene lå tett inntil hverandre, mens resten lå spredt over hele det kartlagte området. 
Jeg totalun:dersøkte ikke røysene, da jeg regnet med at jeg ville få ut de informasjonene jeg 
trengte ved å bare grave sjakter. Hovedmålet med gravningen var å få ut trekull til datering. 
Det andre målet var å se om det fantes dyrkningsjord i tilknytning til røysene. Disse to 
målsetningene ble oppfylt ved å grave sjakter. Dessuten hadde jeg ikke arbeidskapasitet til 
mer. Jeg var avhengig av å få ut et visst antall C14- dateringer. Derfor måtte jeg undersøke 
flere røyser framfor å konsentrere meg om noen få. 

De fleste sjaktene ble lagt ut i terrengets helningsretning. Dette ble gjort for om mulig å få 
fram punktbrinkdannelser på oversiden av røysene. Massetransport under dyrkning og 
erosjon er noe som foregår i terrengets helningsretning. Dette kan best dokumenteres når 
sjaktene legges ut i helningsretningen. Under påført masse og stein kan det være forseglede 
kullag fra den opprinnelige rydningsbrannen være bevart (Pedersen 1990b) . Et viktig mål 
var å få ut trekullprøver som kunne si noe om tidspunktet for rydningen av området. En av 
røysene ble ikke gravd i helningsretningen, men på tvers (røys 495) . Fra denne røysa fikk 
jeg ut lite informasjon om dyrkningssjikt og mulige faser. Sjaktene ble lagt et stykke utenfor 
røysene i begge ender. Dette for å se hvordan eventuell dyrkningsjord så ut utenfor røysene. 
Sjaktene ble gravd ned til steril morene, det vil si morene som ikke var synlig påvirket av de 
jordsmonnsprosessene som hadde foregått etter istida . 

For hver røys som beskrives nedenfor, er eventuelle C14- dateringer oppgitt. De bare nevnes 
kort i tilknytning til de dyrkningssjiktene og kullagene de antas å datere. Jeg vil etter 
beskrivelsen av gravningene komme tilbake med en detaljert diskusjon av C14-dateringene. 
Jord profilene 
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Profilene i røysene er beskrevet i felt etter retningslinjene i ,Jord og myr» nr.2 1984 
(Sveistrup 1984). Der er det presentert et system for beskrivelse av naturlige jordprofiler. Jeg 
har brukt det systemet, men modifisert det noe ettersom det er kulturpåvirkede jordprofiler 
jeg skulle beskrive. En fullstendig rapport med tegninger av de enkelte profilene finnes i 
Appendiks 4. Her vil jeg foreta en rask gjennomgang av de enkelte profilene med størst vekt 
på de som har vist seg å' være mest informative. Jeg har lagt størst vekt på tolkningen av 
profilene og hva de sier om jordbruket i Øverbymarka. 

Jeg hadde ingen stor erfaring med å grave rydningsrøyser da jeg startet å grave i 
Øverbymarka. Jeg har hatt hjelp av Ellen Anne Pedersen i tolkningen av de fleste av 
profilene. Hun har et bredere erfaringsgrunnlag (se f.eks . Pedersen 1990b). Jeg har brukt det 
samme systemet for å beskrive alle profilene. Dette har ført til at materialet er 
sammenlignbart. Et annet spørsmål er om de kriteriene jeg har lagt til grunn for beskrivelsen 
av profilene er relevante. Jeg har for eksempel lagt lite vekt på et trekk som steinstørrelse. 
Jeg har lagt mest vekt på de ulike jordsmonnssjiktene i profilene. Et av de viktigste 
spørsmålene for meg har vært om det har vært dyrkningsjord i tilknytning til røysene. Dette er 
et spørsmål som kun kan besvares ved en inngående beskrivelse av jordsmonnssjiktene. 

Jordprofilene består av en blanding av naturlige jordsmonnssjikt og sjikt som en kan se er 
påvirket av mennesker. I naturlige jordprofiler vil det kunne finnes et strøsjikt CO-sjikt) på 
toppen av profilen, som består av mer eller mindre nedbrutt organisk materiale som barnåler, 
gress, lyng osv. Under dette sjiktet kan det finnes et utvaskningssjikt (E-sjikt) som er gråblekt og 
består av mineraljord der jernet er vasket ut. Når dette sjiktet er til stede er det en podsolprofil. 
Mangler dette sjiktet er det en brunjordsprofil. Under utvaskningssjiktet finnes det et orange 
utfellingssjikt (B-sjikt) der det er utfellt jern. Helt nederst finnes det et sterilt sjikt CC-sjikt) som 
ikke er påvirket av disse jordsmonnsprosessene. I Øverbymarka består dette sjiktet av upåvirket 

·morene. 

Over B-sjiktet forekommer det i noen av profilene sjikt som jeg tolker som dyrkningssjikt. Disse 
sjiktene karakteriseres ved en brunlig farge og et visst innhold av humus og større eller mindre 
mengder av kullpartikler. Ofte kan disse sjiktene være vanskelige å skille ut fra B-sjiktet under. 
Dyrkningssjiktene kan danne en mer eller mindre tydelig punktbrink inn mot røysa (se f.eks 
dyrkningssjikt 3, røys 207, figur 41, s. 101) Rydningsrøyser kan ha en uklar avgrensning og 
være mer eller mindre dekket av jord rundt kanten. Dette kom tydelig fram undergravningene. 
Ved kartleggingen var røys YlO angitt med et tverrmål på 2 m. Etter gravningen viste det seg at 
røysa var i alt 3 mi tverrmål. De fleste røysene ble noe større i profil enn i flate. Unntaket var 
F-røysene som i liten grad var dekket av jord rundt kanten. Det at noen av røysene var dekket 
av jord rundt kanten viste at det var foregått massebevegelse i tilknytning til røysene etter at 
hovedmengden av stein var kastet på. 

Jeg har valgt de røysene jeg skulle grave ut fra røysklassifiseringen. I_ det detaljkartlagte området 
fantes det D-, F-, og A-røyser. Jeg valgte å grave ut 5 D-røyser, 4 F- røyser og en A-røys. Jeg 
ønsket å finne ut om de ulike røystypene skilte seg fra hverandre i tid eller om de hadde ulik 
funksjon. Jeg ønsket og å finne ut om de kunne si noen om området der de lå og om det var 
mulig å finne spor av redskapsbruk i tilknytning til noen av profilene . Det viste seg at 
mengden informasjon jeg fikk ut av hver røys varierte betraktelig. De to røysene som gav 
minst informasjon var 440 og 495 som ble snittet med gravemaskin. Den røysa som gav mest 
informasjon var 207 der jeg fant i alt 3 dyrkningssjikt. 
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Hvor representative er de rydningsrøysene jeg har gravd ut? Jeg har gravd ut 10 av i alt ca. 
2800 røyser. Dette blir ca . 3,6 0/oo av alle røysene og det er et forsvinnende lite tall. Det er 
umulig å grave et representativt utvalg av 2800 røyser. Hvor mange røyser ville det i tilfellet 
være og hvordan skulle de fordeles geografisk utover de 1100 mål som røysfeltet omfatter? 
Jeg har konsentrert meg om D- og F-røyser for i alle fall å forsøke å si noe om dem. De 
røysene jeg har gravd representerer i hovedsak seg selv og røysene av samme type i det 
området som vedkommende røys ligger. Mine utgravninger fanger ikke bredden i bruken av 
Øverbymarka. Dessverre så gjør heller ikke pollenanalysen det. Den fanger opp kompollen 
bare fra en mindre del av røysfeltet (se figur 39, s. 95) . 

5.6.1 Område D4 

I dette området grov jeg steinstrengen og røysene 204 og 207. Røysene 204 og 207 er D
røyser. Jeg antar at de er representative for D-røysene i området. Jeg ønsket å finne ut noe 
om alderen til D-røysene i område D4 og om det kunne spores flere faser med dyrkning. 
Jeg ønsket også å finne ut litt om hvordan området hadde vært dyrket og hvilken teknologi 
som var brukt. 

1 2 3 4 5 6 7 
I I I I 

T - 10013 
1010 cal AD - 1168 cal AD 

Figur 41. Profil 20 7. 

Hovedområdet for D-røyser er nettopp der de to røysene ligger. Dette området avgrenses 
mot vest av steinstrengen ut mot fuktigere mark og av innmarka til Eikstuen. Mot nord 
avgrenses område D4 av en ravinedal. På andre siden av den er det F- røyser. Mot øst 
avgrenses området delvis av fuktig mark ned mot en bekkedal og delvis av en bratt 
skråning. Mot sør går D- røysene over til A-røyser. Innen område D4 ligger det to gravrøyser 
og en skålformet åker. I punkt 5.3.2 kom jeg fram til at D-røysene er resultat av middels 
med steinrydding og har klare spor av dyrkning knyttet til seg. Område D4 er godt 
bearbeidet og består av flater som en tydelig kan se det er ryddet stein fra og som er jevnet 
ut ved dyrkning. I punkt 5.3.2 antok jeg at D4 var et av de mest permanent brukte 
områdene i Øverbymarka. Vil gra vningene belyse dette ytterligere? 

Steinstrengen framstår i dag nærmest som en rekke med røyser. Men det ser ut som det er 
forbindelse mellom røysene. Kanskje det er en steinstreng som har mistet sin funksjon og 
gått over til å bli røyser? Det finnes ikke noe utvaskningssjikt i denne profilen. Det er derfor 
en brunjordsprofil. Etter at dyrkningen opphørte har det altså ikke dannet seg noe 
utvaskningssjikt. Over B-sjiktet er det et brunorange sjikt med spredte kullpartikler i. Jeg 
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tolker dette som et dyrkningssjikt. Dette sjiktet ligger under steinstrengen og fortsetter også 
på nedsiden av den. Det betyr at steinstrengen er lagt på et tidligere dyrket område og at 
den representerer en innskrenkning eller en oppdeling av den dyrkede jorda. Steinstrengen 
ligger ut mot et fuktig område. Er det mulig at dette en gang ikke har vært fullt så fuktig og 
dermed oppdyrket? Steinstrengen er ikke datert med C14- metoden. Jeg vet derfor ikke hvor 
gammel den er. Jeg fant ikke tilstrekkelig med trekull i tilknytning til steinstrengen og den 
kunne derfor ikke dateres. 

D-røys 204 er kastet opp rundt en jordfast stein. Det er også andre jordfaste steiner i røysa. 
Røysa har et svakt dyrkningssjikt på oversiden. Dette kan og så vidt sees nedenfor røysa. 
Dyrkningsjiktet består av brunorange jord med enkelte kullpartikler i. Kullprøven som er tatt 
ut fra denne røysa er datert til 1500 cal AD-1690 cal AD og 1730 cal AD- 1810 cal AD (T 
10316) (se Appendiks 5 og diskusjon i punkt 6.2). Det daterte trekullet er altså fra nyere tid. 
Alle dateringene er kalibrert etter Stuiver & Pearson 1986 og oppgitt med ett sigma (68,3 % 
sannsynlighet for at prøven ligger innenfor det oppgitte tidsrommet). Det er ikke knyttet 
punktbrink til røysa , men den har jorddekket kant. 

D-røys 207 ligger 15 m sør for D-røys 204. Alle sjiktene i røysa består av det samme 
morenematerialet med alle kornstørrelser, men med så mye silt/ leire at jorda i profilen 
henger sammen uten åvirke leirete. 

Det finnes tre uavhengige dyrkningssjikt i profilen. Først har området gjennom hele profilen 
vært dyrket en gang og dyrkningssjikt 1 har blitt dannet. Dette sjiktet strekker seg inn under 
røysa , og den er derfor yngre enn dyrkningssjikt 1. Ut fra hvordan dyrkningssjikt 1 tegnet 
seg i profilen så det ut til å gå uforandret gjennom hele profilen. Det ble derfor sendt inn en 
trekullprøve tatt fra dyrkningssjikt 1 på nedsiden av røysa. Denne prøven ble datert til 150 
cal AD-152 cal AD og 21 4 cal AD-448 cal AD (T 10517), det vil si romertid. 
Seinere har området blitt dyrket opp igjen, men nå bare ovenfor røysa. Dyrkningssjikt 2 er 
blitt dannet. Dette sjiktet ser ut til for en stor del å ha tatt opp i seg dyrkningssjikt 1. I alle 
fall mangler dyrkningssjikt 1 i øvre del av profilen. I midtpartiet i røysa ligger dyrkningssjikt 
2 oppå dyrkningssjikt 1. Rydningsrøysa ligger i dyrkningssjikt 2. Dette tolker jeg som at 
røysa er blitt til samtidig med at dette sjiktet ble dyrket. I profilen kan det se ut som røysa 
og dyrkningssjiktet har «vokst» i takt ved at stein har blitt kastet på røysa samtidig som 
dyrkningsjord har seget inn over mot røysa. Dyrkningssjikt 2 er datert til 800 cal BC-750 cal 
BC og 700 cal BC-530 cal BC (T 10317), det vil si bronsealder. Etter denne fasen med 
dyrkning, er det påført et sjikt som jeg ikke har klart å tolke. Det er orange av farge og kan 
være et tynt B-sjikt som er blitt dannet i en fase da området rundt røysa ikke var dyrket. 

Seinere er jorda dyrket opp igjen og dyrkningssjikt 3 er dannet. Dette sjiktet ligger inntil 
rydningsrøysa. Dyrkningssjikt 3 danner en tydelig punktbrink inn mot røysa. Det kan se ut 
som det er kastet færre stein på røysa i fase 3 og at dyrkningsjorda har seget inn over den 
tidligere oppkastede rydningssteinen. Dyrkningssjikt 3 finnes også bare på oversiden av 
røysa. Dette sjiktet er datert til 1010 cal AD-1168 cal AD (T 10013), det vil si vikingtid/ tidlig 
middelalder. 

Det kan se ut som D-røys 207 har ligget på en grense. Dyrkningssjikt 2 og 3 finnes bare på 
oversiden av røysa. Dette kan bety at D-røys 207 har ligget i kanten av en åker og at det 
ikke har vært dyrket på nedsiden av den i disse periodene. Det finnes ikke synlige former 
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på overflaten som kan si noe om hvor en slik eventuell grense har gått. Etter at dyrkningen 
knyttet til dyrkningssjikt 3 opphørte, er jorda igjen lagt øde og sjiktene O og E er dannet 
som et resultat av naturlige jordsmonnsprosesser. 

Dyrkningssjikt 1 er datert til romertid, mens dyrkningssjikt 2 er datert til bronsealder. Ut fra 
profilen er det klart at dyrkningssjikt 1 ligger under dyrkningssjikt 2 i midtre del av røysa. 
C14-prøven fra dyrkningssjikt 1 er hentet fra nedsiden av røysa. Det er derfor mulig at 
dyrkningssjikt 1 ikke er så enhetlig gjennom hele profilen som det kan se ut som. Det er 
mulig at det har vært en fase med dyrkning på nedsiden av røysa i romertid som ikke har 
funnet sted på oversiden av røysa. Det er mulig at dyrkningssjikt 1 ikke representerer bare 
en fase med dyrkning nedenfor røysa selv om det kan se slik ut i profilen. 

Som nevnt under punkt 5.3.2 er D-røysene de røysene som er tettest knyttet til gravrøyser. 
Jeg mente derfor at D-røysene gikk tilbake til forhistorisk tid. C14-dateringene som viser at 
området vært dyrket i bronsealder, romertid og vikingtid/tidlig middelalder, bekrefter dette. 
D-røysene 204 og 207 ligger bare 15 m fra hverandre. Det er tre faser med dyrkning knyttet 
til D-røys 207 og en fase knyttet til D-røys 204. Ut fra C14- dateringene ser det ikke ut til at 
noen av fasene i D-røys 207 er samtidige med D-røys 204. Men det er mulig at kullprøven 
fra D-røys 204 er tatt fra en usikker kontekst og ikke nødvendigvis daterer en rydningsbrann 
i forbindelse med røysa. De 3 eller 4 fasene med dyrkning viser at det har vært dyrket her i 
flere perioder. Etter en hviletid er jorda tatt opp igjen og dyrket opp på nytt. 

I punkt 5.3.2 ble det antatt at område D4 var et av de områdene i Øverbymarka som hadde 
vært i bruk lengst. Det ser ut til at gravningene og C14-dateringene støtter dette, og at 
området kan ha vært i bruk i kortere eller lengre perioder helt fra bronsealder og til og med 
middelalder eller eventuelt nyere tid. 

I alle trekullprøvene for C14-datering er treslagene i prøven bestemt. Jeg antar at disse 
treslagene representerer de treslagene som vokste rundt den aktuelle røysa på det tidspunkt 
det ble ryddet og brent. De to eldste trekullprøvene fra røys 207 består av selje, bjørk, 
hassel, osp og rogn (se Appendiks 5). Dette er treslag som utgjør krattskog og 
pionervegetasjon i et område. Mellom fasene er det altså vokst opp løvkratt rundt røysene. 

Oppsummering: Røysene i område D4 er blitt dannet ved steinrydding og dyrkning av jorda. 
Det er kastet mest stein på røysene i en tidlig rydningsfase, siden har det seget jord innover 
røysene under dyrkningen. Bare mindre deler av område D4 har vært dyrket opp om 
gangen. Mellom fasene med dyrkning har det vokst opp løvkratt rundt røysene. Det ser ut til 
at område D4 har vært intensivt utnyttet. Ut fra C14-dateringene ser det ut til at område D4 
har vært benyttet både i bronsealder, romertid, vikingtid/ tidlig middelalder og i nyere tid. 
Jeg har ikke funnet konkrete spor av hvilken teknologi som har blitt brukt ved dyrkningen 
av område D4. 
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røys T-nummer kalibrert alder 

D207 T 10317 800 BC-750 BC og 700 BC-530 BC 

T 10517 150 AD-152 AD og 214 AD-448 AD 

T 10013 1010 AD-1168 AD cal 

D204 T 10316 1500 AD-1690 AD cal og 1730 AD-1810 AD cal 

Figur 42. Tabell over dateringene fra område D4 

5.6.2 Område Fl og F2 

Det er to hovedområder for F-røysene, nemlig Fl og F2. I disse to områdene har jeg gravd 4 
røyser. De ligger på hver sin side av husmannsplassen Eikstuen. Røysene 406, 440 og 495 
ligger vest for Eikstuen i område F2, mens røys 1050 ligger øst for Eikstuen i område Fl. 
Røys 440 er ei D-røys, mens røysene 406, 495 og 1050 er F-røyser. Jeg ønsket å finne ut 
hvor gamle F- røysene var og om de skilte seg i alder fra D-røysene, både D- røysene i 
område F2 og D-røysene i område D4. Jeg ønsket også å finne ut om det fantes flere faser 
med dyrkning i området og om det var mulig å finne ut noe om redskapsbruk. Jeg antar at 
F-røysene 406, 495 og 1050 er representative for de to områdene med F-røyser. I form og 
størrelse er de et godt gjennomsnitt for F-røysene. 

I punkt 5.3.1 ble det vist at F-røysene representerte omfattende steinrydding, men ikke 
hadde dyrkningsspor knyttet til seg. Et mål ved gravningen var å se om det var mulig å 
finne dyrkningsspor ved utgravning av F-røyser. Område Fl og F2 var ganske godt 
bearbeidet. Var det mulig å få fram mer informasjon om graden av bearbeidethet ved en 
utgravning? 

F-røys 406 består av to atskilte faser. Den eldste fasen består av dyrkningssjikt 1 og ei lita 
røys som er kastet sammen på nedsiden av og inntil en jordfast stein. Denne røysa minner 
om ei D-røys. Området har vært ryddet og dyrket og det er kastet sammen ei lita røys. 
Denne røysa ligger i dyrkningssjikt 1. Det betyr at røysa og dyrkningssjikt 1 har «vokst» 
sammen. Det er sannsynlig at det er kastet organisk materiale som ugras og grastorv på 
røysa og at dette kan være noe av grunnen til at den er blitt så jordblandet. Dyrkningssjikt 1 
er datert til 88 cal AD-262 cal AD og 284 cal AD-332 cal AD (T 10012), det vil si romertid. 

Dyrkningssjikt 1 er helt begravd av den yngre fasen som består av dyrkningssjikt 2 og en ren 
steinpakning. På bunnen av denne steinpakningen er det et sjikt av humus og mer og mindre 
råtne barnåler og løv som har drysset med mellom steinene. Den andre fasen av røysa er lagt 
over den eldre røysa og har forseglet deler av dyrkningssjikt 1. ben delen av dyrkningssjikt 1 
som har blitt liggende utenfor den nye røysa, har blitt tatt opp i dyrkningssjikt 2. Det er ikke 
mulig å skille ut to faser med dyrkning på oversiden eller på nedsiden av den store 
steinpakningen. På oversiden av røysa er det en svak punktbrink som viser at F-røys 406 
ligger i og ikke oppå dyrkningssjikt 2. Ellers har steinpakningen «hevet» seg opp over 
dyrkningssjikt 2. Dette kan bety at det er kastet på rikelig med stein på steinpakningen i hele 
den tiden området rundt røysa har vært dyrket slik at dyrkningsjorda ikke har hatt noen 
mulighet til å sige innover røysa. Punktbrinken korn bare fram i profilen. Det var ikke mulig 
å se den på overflaten før røysa ble gravd. Trekull fra bunnen av dyrkningssjikt 2 er datert til 
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1290 cal AD-1420 cal AD (T 10518). Trekull fra bunnen av steinpakningen er datert til yngre 
enn 1655 (T 10014). Det er imidlertid ikke sikkert at denne yngste dateringen daterer den 
andre fasen i røysa. Det er mulig at det daterte kullet har drysset ned mellom steinene i røysa 
på et sent tidspunkt (se også punkt 6.2) 

I F-røys 1050 er det ikke funnet noe klart dyrkningssjikt. Det er funnet kull på overgangen 
mellom E- og B-sjiktet. Det viser at E-sjiktet og toppen av B-sjiktet er kulturpåvirket. I den 
østlige delen av profilen ligger E-sjiktet i bunnen av røysa, mens det øst for røysa ligger rett 
under humussjiktet (se tegning i Appendiks 4). Det er mulig at E-sjiktet under røysa er en 
del av den gamle markoverflaten som røysa er lagt på, mens E-sjiktet øst for røysa er dannet 
etter at dyrkningen opphørte. Et mørkt sjikt innimellom steinene består sa~synligvis av 
organisk materiale som har drysset ned i røysa. Røysa er kastet opp rundt en stor jordfast 
stein. Røys 1050 er datert til 1436 cal AD-1526 cal AD og 1560 cal AD-1632 cal AD (T 10011) 
(for diskusjon av denne dateringen se punkt 6.2). 

D-røys 440 er kastet opp mellom to jordfaste steiner. Ovenfor den øverste steinen er det en 
opphoping av dyrkningsjord som har seget nedover og dannet en punktbrink inn mot røysa. 
Det er bare en fase med dyrkning i røysa. Den er datert til 1275 cal AD-1510 cal AD og 1600 
cal AD-1610 cal AD (T 10270). 

F-røys 495 har også en fase med dyrkning knyttet til seg. Denne røysa er ikke kastet opp 
rundt en jordfast stein. Den er datert til 1500 cal AD-1640 cal AD (TUa 451). 

D-røys 440 og F-røys 495 ligger sammen med F-røys 406 i område F2. Dette området preges 
av F-røyser, men det forekommer D- røyser innimellom. Andelen D-røyser blir mer uttalt jo 
lenger vest en kommer. Jeg ville grave ut både D- og F-røyser i dette området for å se om 
det var noe skille i tid mellom dem. D- røys 440 (middelalder) ble datert omtrent samtidig 
med F-røys 406 og noe eldre enn F-røys 495 (1500-1600-tallet), men markert yngre enn den 
D-røysa som utgjør eldste fase av F-røys 406 (romertid) . 

Det er vanskelig å fastslå når F-røysene ble tatt opp, da det viste seg at de åpne 
steinpakningene gjorde det vanskelig å finne gode og forseglede kullprøver. Ut fra den 
eldste dateringen av F-røys 406 vet vi at steinpakningen er blitt til etter romertid. Hvis 
prøvene fra yngste fase i F-røys 406 og dateringen fra F-røysene 495 og 1050 er 
representative skulle disse røysene være i bruk en eller annen gang fra høymiddelalderen til 
1700-tallet. I en av røysene i nærheten av F-røys 1050 er det funnet en sigd fra vikingtid i 
toppen av røysa. Kan dette antyde at det har vært jordbruk i området i vikingtid eller er 
sigden funnet under jordbearbeiding og kastet på røysa? I begge områdene er det funnet 
gravrøyser. Dette kan bety at områdene er tatt i bruk i forhistorisk tid. Men som nevnt i 
punkt 5.3.1 kan gravrøysene ha forbindelse med D-røysene som sannsynligvis har ligget i 
område før F-røysene ble anlagt. 

Jeg har funnet klare indikasjoner på at de tre F-røysene 406, 495 og 1050 er rydningsrøyser. 
To av dem er opprinnelig kastet opp rundt en stor stein. I tilknytning til F-røys 406 er det 
funnet dyrkningssjikt og en punktbrink. Dette viser at røysene er blitt til gjennom en prosess 
som inkluderer rydding av stein og dyrkning av jorda. Selv om det ikke var registrert klare 
dyrkningsspor på overflaten i område Fl og F2, så viste altså gravningene at det var svake 
dyrkningsspor knyttet til røysene i de to områdene. 
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Hvorfor ser disse røysene ut som de gjør? Det er kastet mye stein på F-røysene. Derfor har 
de hevet seg opp over dyrkningsjorda rundt. Dette kan tyde på en intensiv steinrydning 
gjennom hele den perioden/periodene området har vært dyrket. Hvert år har det blitt kastet 
på ny stein slik at dyrkningsjorda rundt ikke har hatt mulighet til å sige inn over og 
etterhvert dekke deler av røysa. Jeg tror ikke formen på røysene er et resultat av en svært 
nøye planlegging. Ved å kaste stein på røysa fra forskjellige kanter vil en få en jevn fasong. 
Men for å få en jevnt rundet avgrensning av røysa må man nok bestemme seg for en 
avgrensning, og sørge for at all stein havner innenfor den avgrensningen. 

Kan F-røysene være starten på en intensivt dyrket åker som så ble forlatt før det fikk dannet 
seg tydelige former som punktbrinker? Ut fra gravningene viser det seg at F-røysene er brukt 
intensivt i den perioden/periodene de har vært benyttet. De er påkastet mye stein hele tiden 
mens de har vært anvendt. Men det er vanskelig å bedømme hvor lenge F-røysene har vært 
i bruk. Det manglende dyrkningssjiktet i F-røys 1050 og de svake punktbrinkene kan antyde 
at dyrkningen ikke har vart svært lenge. F-røysene kan representere en dyrkningsfase som 
ble kort og intensiv, men det er vanskelig å si noe mer sikkert om det, spesielt fordi C14-
dateringene ble så problematiske. 

Område F2 er først ryddet i romertid. Da vokste det lind, hassel og bjørk rundt røys 406. Ut 
fra C14-dateringene ser det ut til at området ble ryddet igjen i middelalder. Det er ut fra 
gravningene ikke mulig å si om område Fl ble ryddet tidligere enn middelalder. Under 
punkt 5.3.1 ble det nevnt at det er registrert ei gravrøys i dette området. Det er derfor mulig 
at dette området ble ryddet allerede i forhistorisk tid, men det er ikke sikkert at F-røys 1050 
kan settes i sammenheng med denne mulige fasen med dyrkning. 

Under punkt 5.3 .1 kom jeg fram til at områdene Fl og F2 er en innskrenkning av 
dyrkningen og at D-røysene har omfattet større områder. Ut fra gravningene og Cl 4-
dateringene ser det ut til at F-røysene er yngre enn D-røysene. Det er derfor sannsynlig at 
Fl og F2 representerer en innskrenkning av det dyrkede arealet. 

I punkt 5.3.1 ble både område Fl og F2 angitt å ha bearbeidingsgraden «GANSKE GODT». 
Ut fra gravningene ser det ut til at område F2 er bedre bearbeidet enn område Fl. I 
tilknytning til røysene 406 og 440 er det funnet både dyrkningssjikt og punktbrinker. I 
tilknytning til røys 1050 er det hverken funnet punktbrink eller et tydelig dyrkningssjikt. Det 
ser derfor ut til at område F2 er bearbeidet noe bedre enn område Fl. 

røys T-nummer kalibrert alder 

F406 T 10012 88 AD-262 AD cal og 284 AD-332 AD cal 

T 10518 1290 AD-1420 AD cal 

T 10014 yngre enn 1655 AD 

D440 T 10270 1275 AD-1510 AD cal og 1600 AD-1610 AD cal 

F1050 T 10010 1436 AD-1526 AD cal og 1560 AD-1632 AD cal 

F495 TUa 451 1500 AD-1640 AD cal 

Figur 43. Tabell over dateringene fra områdene Fl og F2 
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5.6.3 Område DF2 

I dette området finnes det både D- og F-røyser. Jeg har gravd ei F-røys (Y214) og to D
røyser (Yl0 og Y2). Jeg ville finne ut om det var forskjell i alder mellom D- og F-røysene 
her og om det var forskjell i alder på disse røysene og de jeg hadde gravd lenger nord på 
feltet i områdene D4, Fl og F2. Område DF2 ligger som nevnt under punkt 5.3.3 helt sør på 
feltet og avgrenses av steinete og kupert terreng. Område DF2 er dårlig bearbeidet. Det var 
ved registreringen ikke mulig å se at arealene mellom røysene var bearbeidet ved dyrkning. 

F-røys Y214 er ei typisk rydningsrøys som er bygd opp rundt noen jordfaste steiner. Røysa 
inneholder kun en mulig fase med dyrkning. Det er ikke noe klart dyrkningssjikt i 
tilknytning til røysa. Kan hende det finnes et dyrkningssjikt helt sør i profilen som siden er 
blitt «maskert» av orange jernutfelling. Det er registrert kull litt ned i B-sjiktet, noe som 
antyder at øvre del av B-sjiktet er kulturpåvirket. Røysa ligger i et grunt jordsmonn. Det er 
ikke noen opphoping av dyrkningsjord på oversiden av røysa , selv om den ligger i et 
ganske bratt terreng. Det kan skyldes at det ligger en stor stein i sjakta ovenfor røysa. Denne 
kan ha hindret jorda i å sige ned mot røysa. Det er ikke gravd på oversiden av denne 
steinen. Trekull fra bunnen av steinpakningen er datert til yngre enn 1650 (T 10601). 

Ut fra formen på røysa ser det ut til at den er påkastet mest stein fra nord. Røysa ender 
ganske bratt mot sør med lite stein sør for den knekken. Det er mulig at dette er stein som 
er trillet ned fra røysa . I nordenden av røysa er det mye knyttnevestor stein. Det var og noe 
oppsprukket knyttnevestor stein oppå røysa . Det er mulig at dette er ildskjørnet stein. Dette 
kan være kokstein, men det er og mulig at skogbrann eller avbrenning av området kan ha 
ført til oppsprekking av steinen som har ligget i overflaten på røysa. 

Området har altså vært svidd av og ryddet for stein helt ned til knyttnevestørrelse. Selve 
dyrkningen har ikke etterlatt sterke spor. I et prøvestikk 5 m sør for røysa er det funnet et 
dyrkningssjikt. Det er derfor mulig at det ikke er dyrket helt tett inntil røysa. 

D-røys Yl 0 er ei typisk rydningsrøys som ligger litt nede i bakken med dyrkningssjikt på 
begge sider. Røysa inneholder kun en fase med dyrkning. Over B-sjiktet finnes det et 
brunorange , kullholdig sjikt som jeg tolker som et dyrkningssjikt. Det virker som 
dyrkningssjiktet har vokst rundt røysa . Dette kan bety at hovedmengden av stein ble kastet 
på røysa i tidlig rydningsfase og at jorda siden ble dyrket uten at røysa ble påkastet vesentlig 
mer stein. Slik ble røysa dekket av jord rundt kanten. Dette er mest uttalt på oversiden, der 
dyrkningsjord har seget inn over røysa og dannet en punktbrink. Trekull fra bunnen av 
dyrkningssjiktet er datert til 1458 cal AD-1646 cal AD (T 10600). 

Røysa har en litt uregelmessig omkrets og en flat profil og er ei klar D-røys. Den ble valgt fordi 
jeg ønsket å grave ut ei røys av hver type som fantes innen område DF2. D-røys Yl0 ligger i en 
skålformet forsenkning i terrenget. Det er mulig at dette er restene etter en skålformet åker. 

D-røys Y2 ligger helt ned mot sørgrensen for røysfeltet. Det er vanskelig å tolke denne 
profilen. Det er vanskelig å se hva som er natur og kultur og om det er noe kultur der over 
hodet. Det er mulig at et rødbrunt sjikt som røysa ligger i, og som finnes nord for røysa, er et 
dyrkningssjikt. Det er tenkelig at D-røys Y2 kan være ei røys som er kastet sammen rett sør for 
åkerkanten og at det ikke er noe dyrkningssjikt i den. Det ble tatt ut to kullprøver. Disse kan 
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stamme fra en rydningsfase som er samtidig med røysa , men trekullet kan og stamme fra en 
tilfeldig skogbrann. Y2 er ei lita røys som inneholder kun 1-2 lag med stein. En av kullprøvene 
ble datert til 822 cal AD-832 cal AD og 857 cal AD-1028 cal AD, det vil si vikingtid (TUa 462) . 

D-røys Y2 ble gravd ut fordi den ligger helt på sørgrensen for røysfeltet i Øverbymarka. Det er 
ikke registrert røyser sør for den. Jeg ønsket å finne ut om dyrkningen sluttet nord for D-røys 
Y2 slik at denne opprinnelig var kastet sammen rett sør for åkerkanten eller om dyrkningen 
hadde fortsatt også sør for Y2. D-røys Y2 ligger på en øst-vest gående flate som ender i en 
skrent med mye blokk og berg i dagen. Jeg grov et prøvestikk på flaten 10 m sør for D-røys 
Y2. Der var det et svakt dyrkningssjikt. Jeg grov også et prøvestikk 30 m nordøst for D-røys 
Y2, mellom to andre røyser. Her var det også et svakt dyrkningssjikt. Det ser ut til at 
dyrkningen har fortsatt noen meter sør for D-røys Y2. Røysa ligger altså på en dyrket flate. 
Sørgrensen for dyrkningen utgjøres av området med blokk og berg i dagen. 

Ut fra det som er nevnt under punkt 5.3.3 ser det ut til at område DF2 er tatt opp i forhistorisk 
tid. Det er både ei gravrøys, en steinstreng og to skålformede åkre her. Alt dette tyder på at 
området er brukt over en viss tid. C14-dateringene antyder at området har vært brukt i 
vikingtid og i seinmiddelalderen (se ellers diskusjon punkt 6.2). 

Ut fra bestemmelsen av treslagene i trekullprøvene til C14- datering, har det vokst furu og 
bjørk og seinere gran og bjørk rundt røysene da det ble brent for rydding. Det kan tyde på at 
det er ganske gammel skog som er blitt brent og ikke ung skog der de lyselskende løvtrærne 
dominerte. 

De tre røysene er forskjellige i utseende og størrelse, men like fullt rydningsrøyser. F-røys 
Y214 og D-røys Y10 skiller seg fra hverandre ved at det er kastet mer stein på F-røys Y214. 
Kanskje F-røys Y214 har vært i bruk over lengre tid? Eller kanskje det ligger forskjellige ideer 
om jordrydding og hvordan ei rydningsrøys skal se ut bak røys Y214 og røys Y10? 

D-røys Y10 minner om D-røys 207, bortsett fra at det er tre faser i røys 207. De er blitt til på 
noe av den samme måten ved at røysa og dyrkningssjiktet er vokst sammen. F-røys Y214 
minner om F-røysene 1050 og 406. Den har samme form og størrelse. D-røys Y2 er mindre 
enn de fleste D-røysene. 

Som nevnt under punkt 5.3.3 er det uklart hvorfor en har fått en slik blanding av D- og F
røyser som i område DF1 og DF2. Dessverre gjorde ikke utgravningene dette særlig mye 
klarere. Ut fra gravningene ser det ut til at det er mer intensivt dyrket rundt D-røys Y10 enn 
rundt F-røys Y214. Er det mulig at F-røysene i område DF2 bare er en korttidsforeteelse der 
det er blitt laget noe få F-røyser før hele prosjektet er blitt gitt opp? Som nevnt under punkt 
5.3.1 har det sannsynligvis vært D-røyser i områdene Fl og F2 før det ble anlagt F-røyser 
der. Har område DF2 vært mindre intensivt brukt i F-fasen enn område Fl og F2 og slik fått 
et svakt F-preg? Det er en mulighet at D-fasen representerer den mest intensive fasen i 
område DF2 og at de F-røysene som er der, er resultat av bruk over en kort periode. 

C14-dateringene sier ingen ting om F-røysene i område DF2 er yngre enn eller samtidige 
med D-røysene. Det er derfor mulig at D- og F-røysene ikke skiller seg fra hverandre i tid, 
men i funksjon . De kan representere to forskjellige måter å dyrke jorda på eller to 
forskjellige ideer om hvordan rydningsrøyser bør se ut. 
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Område DF2 har bearbeidingsgraden «DÅRLIG». Gravningene gir et noe mer nyansert bilde 
av dette. D-røys Yl0 har et tydelig dyrkningssjikt og en punktbrink knyttet til seg. Det er 
derfor klart at jorda rundt Yl0 har vært bearbeidet. Yl0 ligger i en skålformet forsenkning 
som kan være en skålformet åker. Det er derfor sannsynlig at arealet rundt D-røys YlO 
representerer noe av det best bearbeidete arealet i område DF2. Men rundt F- røys Y214 og 
D-røys Y2 er det og svake spor av dyrkning. Det er blant annet kastet en del knyttnevestor 
stein på F-røys Y214. Det viser at jorda rundt røysa er ryddet godt for stein. Det betyr at 
område DF2 er noe bedre bearbeidet enn det så ut til ut fra registreringene. 

røys T-nummer kalibrert alder 

DY2 TUa 462 822 AD-832 AD cal og 857 AD-1028 AD cal 

DYl0 T 10600 1458 AD-1646 AD cal 

FY21 4T 10601 yngre enn 1650 

Figur 44. Tabell over dateringene fra område DF2 

5.6.4 Område Al 
Område Al ligger rett vest for Eiktunet. Her ble det gravd ei enkelt rydningsrøys sommeren 
1990. Det er ikke mulig å skille ut noe distinkt dyrkningssjikt i denne røysa. Det er trekull i 
0- og E-sjiktet, noe som tyder på at en eventuell dyrkning har vært grunn. Det skulle være 
gode dyrkningsforhold med porøs grus over et sjikt med leire. Dette skulle gi god drenering, 
men også en sperre som holdt på vannet i tørre perioder. Denne røysa ligger på en liten 
flate sammen med lignende røyser og en svak åkerrein. Røysa inneholder lite stein og er i 
stor grad dekket av humus. Det er mulig at humussjiktet kan ha tatt opp i seg deler av et 
eventuelt dyrkningssjikt. Humussjiktet skjærer i den nordvestlige delen av profilen gjennom 
utvaskningssjiktet på en måte som sannsynligvis ikke er natur og som minner om en 
punktbrink. Røys Al minner om A-røysene som ellers er registrert i område A2 nordvest for 
Gulmyra. Det er datert to Cl 4-prøver fra røys Al . De antas å datere den samme 
rydningsbrannen. Prøve T 9341 er datert til 1502 cal AD- 1642 cal AD, mens prøve T 9342 er 
datert til 1408 cal AD-1520 cal AD og 1576 cal AD-1628 cal AD. 

røys T nummer kalibrert alder · 

Al T 9342 1408 AD-1520 AD cal og 1576 AD-1628 AD cal 

T 9341 1502 AD-1642 AD cal 

Figur 45. Tabell over dateringene fra roys Al 

5.6.5 Diskusjon 

D-røysene 204 og 440, F-røysene 406 og 1050 og A-røysa Al er kastet opp rundt jordfaste 
steiner. De andre røysene er ikke det. For røysene 406, 1050 og Al var det ikke mulig å se 
noen jordfast stein på overflaten før utgravningen. At røysene er kastet opp rundt jordfaste 
steiner er med og understreker deres rydningspreg. 



110 

Alle røysene unntatt F-røys 495 har bunnmorene som opphavsmateriale. F-røys 495 har 
ablasjonsmorene (løsmasser fra toppen av isbreen) som opphavsmateriale. F-røysene 406 og 
1050 har hard moreneleire i bunnen. Dette er leire som er så hard at den ikke kan graves i 
med graveskje. Det er sannsynlig at vann vanskelig har trengt gjennom denne leira. Røys Al 
har plastisk leire i bunnen. Denne vil heller ikke vann trenge igjennom. Som nevnt under 
punkt 5.1. 5 gir dette sannsynligvis stabil vanntilførsel i tørre perioder ved at det danner seg 
en vannfilm rett over leirelaget som plantene kan nyte godt av. 

Alle røysene har B-og C-sjikt. Dette er sjikt som finnes i naturlige jordprofiler av podsol- og 
brunjordstypen. D-røysene 204,207,440, Yl0 ogY2, F-røysene 495 og 1050 ogA-røysa Al har et 
tydelig E-sjikt. Dette er et blekt jordsjikt der mineraler og salter er vasket ut. Dette sjiktet er typisk 
for podsolprofiler. Dette sjiktet ligger oppå dyrkningsjorda og er dannet etter at røysene gikk ut av 
bruk. Steinstrengen og F- røysene 406 og Y214 mangler E-sjikt fullstendig. De er brunjordsprofiler. 

Ingen av de utgravde røysene gav like profiler. Det er likevel mulig å trekke ut noen røyser som 
ligner på hverandre. D- røysene 207 og Yl0 er svært like. De har begge en tydelig punktbrink og 
er påkastet det meste av steinen i rydningfasen. F-røysene 406, 1050 og Y214 ligner og på 
hverandre. De er alle tre hvelvede og har en rein steinpakning. Alle røysene unntatt Al og F
røysene 1050 og Y214 har dyrkningssjikt. Alle D- røysene har altså dyrkningssjikt. I punkt 5.3.2 
viste jeg at det er D-røysene som har de klareste sporene etter dyrkning knyttet til seg. Dette 
stemmer over ens med gravningen selv om den gir et noe mer nyansert bilde da både F-røys 406 
og 495 har dyrkningssjikt knyttet til seg og F-røys 406 også har en svak punktbrink. Gravningen gir 
altså ikke eksakt samme bilde som registreringene. Det viser at bildet av røysene oppå og under 
jorda kan være litt forskjellig. Ut fra analysen i punkt 5.3 konkluderte jeg med at D- og F-røysene 
sannsynligvis er resultat av to forskjellig måter å dyrke jorda på. Resultatene av gravningene støtter 
forsåvidt denne tanken. Også etter å ha blitt utgravd er D- og F-røysene svært forskjellige. 

Det finnes ikke strukturer i profilene som sier noe om hva slags redskap de har brukt som har 
dyrket jorda. Som nevnt under punkt 5.2.4 er det mest sannsynlig at det er brukt hakke, ard, eller 
en primitiv form for plog på røysfeltet. Det er dessverre ikke mulig å si så mye mer ut fra 
gravningene. Det er funnet dyrkningssjikt som er opp til 30 cm tykke, men de kan være 
akkumulert over flere år og trenger ikke bety at eventuell redskap har bearbeidet jorda i en 
dybde på 30 cm. Det er registrert tre skålformede åkre på feltet. Disse forbindes vanligvis med 
bruk av ard (Gren 1991). Det er antatt at korsarding kan føre til at det dannes skålformede 
forsenkninger. Det er derfor mulig at det i alle fall i tilknytning til de skålformede åkrene i 
Øverbymarka, er benyttet ard. 

I punkt 5.3 antok jeg at også det som skjedde etter at dyrkningen i Øverbymarka opphørte, har hatt 
betydning for den variasjonen i røystyper og grader av bearbeidethet en ser i dag. Den utgravde 
røysa sier mest om rydningsfasen (selve røysa) og dyrkningen etterpå (dyrkningssjikt, punktbrink). 
Gravningen sier ingen ting konkret om hva som har skjedd etter at dyrkningen opphørte, bortsett 
fra at profilene viser at naturlige jordsmonnsprosesser har dannet et 0- og et E-sjikt. 

Gravningene har vist at de fleste av de utgravde røysene har klare dyrkningssjikt knyttet til seg. 
Dette er med og bestyrker tolkningen av røysene som rester etter dyrkning. I punkt 5.3 viste jeg 
hvordan det er variasjoner fra område til område innen røysfeltet. Gravningene har vist at det 
også er variasjoner innen de enkelte områdene. Dette er med på å understreke Øverbymarkas 
komplekse historie. Hver enkelt lille flekk i Øverbymarka har sin spesielle historie. 
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6 ALDEREN TIL RØYSFELTET I ØVERBYMARKA 

I dette kapitlet vil jeg først presentere et forsøk på å nærme meg alderen på røysfeltet uten å 
bruke C14-metoden. Så vil jeg gå igjennom og diskutere C14-dateringene fra Øverbymarka. 
Til slutt vil jeg ta en samlet diskusjon om alderen til røysfeltet ved å bruke både C14-
dateringer, resultatene fra pollenanalysen og andre metoder. 

6.1 Dateringer av røysfeltet ved bruk av andre metoder enn C14-metoden og pollenanalyse 

Ideene til dette punktet er vesentlig hentet fra Leif Grens artikkel «Det smålandska 
hoglandets rojningsroseområden» i Arkeologi i Sverige 1986 (Gren 1989). Det er et forsøk på 
å finne ut hva andre metoder enn C14-dateringer og pollenanalyse kan si om alderen på 
røysfeltet i Øverbymarka. 

Vegetasjonen i Øverbymarka består hovedsakelig av granskog av forskjellig alder. Den eldste 
granskogen i Øverbymarka er innpå 100 år gammel. Gårdene Eik og Øverby ble i 1868 slått 
sammen og utlagt til arbeidsanstalt etter modell av stiftelsen Christian August Minde i Oslo. 
Skogsdrift ble en viktig del av arbeidet ved stiftelsen (Lauvdal 1930 bnd.3:281). Store deler 
av Øverbymarka utgjorde utmarka til de to gårdene. Det var altså her denne skogsdriften ble 
drevet. Røysfeltet er eldre enn opprettelsen av stiftelsen. 

Gårdskart: Gården Øverby med Eik ble kartlagt i 1903. Da ble det tegnet et kart over 
innmarka og et over utmarka . Her er Øverbymarka avmerket som utmark. Det er bare 
husmannsplassene i Øverbymarka som er avmerket som åker eller eng. Dette betyr at 
røysfeltet er eldre enn opprettelsen av gårdskartet. 

Ulike røystyper: Røysene i Øverbymarka skiller seg klart i form og størrelse fra de røysene 
som ligger i tilknytning til husmannsplassene, som før nevnt. Røysene som ligger inntil 
husmannsplassene er større og flere av dem har en klar tippfasong og er kjørt sammen med 
hest og slede (se punkt 5.2.2). Husmannsplassene i Øverbymarka er tegnet inn på et kart fra 
1825. De er og nevnt i matrikkelen av 1865. Det er derimot ikke nevnt noen 
husmannsplasser i matrikkelen fra 1723. Det at røysene i tilknytning til disse 
husmannsplassene skiller seg ut fra hovedtyngden av røysene i Øverbymarka, tyder på at 
den vanlige typen røyser er eldre enn husmannsplassene. På Øverstuen kan en legge merke 
til at D-røyser ligger utenfor åkerreinene fra husmannsplassen (se figur 46, s. 112). 

Gravrøyser: Innimellom rydningsrøysene ligger det, som før nevnt, gravrøyser (se punkt 
5.1.1). De to typene med røyser ligger ved siden av hverandre uten å «overlappe» hverandre. 
Det ser ikke ut som gravrøysene er brukt som rydningsrøyser. Jeg har heller ikke funnet 
rydningsrøyser som har blitt kastet ut for å lage gravrøyser. Jeg mener at dette tyder på at 
røysfeltet i Øverbymarka og gravrøysene er blitt anlagt til omtrent samme tid. Det vil gi en 
datering av hovedfasen i Øverbymarka til før-kristen tid. Ettersom ingen av gravrøysene er 
undersøkt, er det umulig å gi dem en mer spesifikk alder. 

Oldsaker: Som nevnt i punkt 5.1.2, er det funnet en del oldsaker i Øverby-området. Det er 
ei skafthulløks fra senneolittikum (C24593), en beltestein fra eldre jernalder (C35089) og en 
gruppe redskapsfunn fra merovingertid og tidlig vikingtid. Det er blant annet funnet et sverd 
fra 800-tallet (C21660) og et sverd og ei øks fra første halvdel av 800- tallet (C4519 og 
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C4520). Det er også gjort et redskapsfunn fra ca . 800 e. Kr. (C26524) i samme området. 
Dette viser at Øverby-området var i bruk i merovingertid og vikingtid og at det også kan ha 
vært aktivitet der i neolittikum og eldre jernalder. 

Gårdsgrenser: Røysfeltet i Øverbymarka strekker seg over et område som i dag er delt 
mellom flere gårder (Eik, Øverby, Torke, Ås, Askim og Skjerven). Røysfeltet går på tvers av 
gårdsgrensene. Røysene avgrenses av topografi og jordsmonn, ikke av dagens gårdsgrenser. 
Dette viser at røysfeltet er eldre enn gårdsgrensene . Som vist i punkt 2.3 og 5.1 er det sann
synlig at utmarksgrensene i Vardal er fra 1700-tallet. Røysfeltet er altså eldre enn 1700-tallet. 

Skriftlige kilder: I Sverige og Danmark er det omtalt rydningsrøyser i gamle skriftlige kilder. 
Saxo skriver på begynnelsen av 1200-tallet at det over hele Danariket finnes " ... Dynger af 
Stene ligge inde blandt Skovens Taeer .. • (etter Gren 1989). Peder Månsson (død 1534) 
skriver i sin «Bondakonst• fra begynnelsen av 1500-tallet: 

Husmannsplassen: 

"T"TTT åkerrein 

@) stor, tippformet røys 

0 mod erne tuft 

Røysf eltet: 

❖ rydningsrøyser av type D 

Moderne: 

// utplantet skiløype t 0 10 25 Ill 

~ 0je rde ;:, 
N 

F (Q, ltr 46. HUSIIWIIJ/,\ji/OSSC'I/ Ø/lers/t.11'11 . 
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Nw liggia j swarike mang gotz odhe 
som fordom waro vptakin madh storo modhe 
Stor stenroor bewisa thet nogh 
affer )lwilken ar vaxin willande skogh 
(Granlund 1983:20) 

Peder Månsson plasserer rydningsrøysene som eldre enn svartedauden (Tollin 1989). Også 
Olaus Magnus beskriver rydningsrøyser " ... mitt uppe bland de valdiga traden ... » (Tolin 
1989:65). Disse eksemplene viser at rydningsrøysene kan være gamle. Spesielt Saxo er en 
upålitelig kilde, men hvis han virkelig har sett gamle røyser i sin samtid, plasserer dette disse 
røysene i forhistorisk tid (Gren 1989). 

Presten Jacob Nicolaj Wilse skriver i 1779 i sin «Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn»: 

«Steen-Hobene paa vore lave Engebakker, hvilke nu 
mangesteds ere overgroede endog med Træer, vidne om 
vore ældste Forfædres Oprydninger» (Wilse 1991:161) 

Han kommer tilbake til disse røysene også under avsnittet «Om Egnens Oldsager». Det er 
tydelig at han plasserer rydningsrøysene i forhistorisk tid eller middelalder. 

Folketradisjon: I Sverige har de en tradisjon om en Drotning Hack-Eva som gav en hakke til 
hver den som ville dra ut i skogen og bryte nytt land med hakken i hand. Rydningsrøysene 
var da røyser etter disse hakkebøndene (Tolin 1989). Også i Vardal kalles rydningsrøysene 
for røyser etter hakkebøndene. Disse skal ha levd før svartedauden (se punkt 2.4 og 4.6). 

Antikvar Nicolaysen gravde mange røyser av samme type som i Øverbymarka. Han oppfattet 
dem helt tydelig som gamle. Hadde denne typen røyser vært noe som ble produsert i hans 
samtid, er det lite sannsynlig at han hadde gravd dem ut og trodd at de var forhistoriske 
(Pedersen 1990a:53). I Vardal grov han noen røyser av denne typen på Skjerven (g.nr.15) 

Saavel omkring badstuen som paa skraaningen østenfor 
ladebygningen ligger en mængde røser, der kunne 
synes at være graver, men vistnok kun ere fremkomne 
ved rydning, da den udkastning, som jeg lod foretage 
av 3 saadanne omkring badstuen, intetsomhelst 
udbytte gav. Bygdens folk have den mening at disse 
rydningsrøser skriver sig fra de saakallede 
«hakkebønders» tid, da man ikke brugte plog, men kun 
hakkede stenene op, samlede dem i røser og saaede 
mellem disse. (Nicolaysen 1879:220) 

Dette sitatet viser at også lokalbefolkningen i Vardal oppfattet disse røysene som gamle og 
som rester etter en måte å drive jordbruk på som de var ukjent med. Hadde røysene vært 
slåtterøyser fra før de store omlegningene i jordbruket på 1800-tallet, ville sannsynligvis 
bøndene i Vardal ha visst noe mer konkret om dem. 

Anleggingstid: Røysfeltet må ha blitt til over en lang tidsperiode. Det er på 1100 mål. I tillegg 
kommer de mindre feltene som ligger rundt og som kanskje har hengt sammen med 
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hovedfeltet. Selv med rent svedjebruk vil feltet i Øverbymarka ha blitt til over flere 
generasjoner. Nå mener jeg at det er lite sannsynlig at røysfeltet i Øverbymarka er et resultat 
av svedjebruk. Med lengre intervaller mellom hver nyrydning kan feltet ha vært i bruk i flere 
hundre år. Røysene ligger til dels godt nede i bakken og er i noen tilfeller dekket av et 
kraftig humussjikt. Dette antyder at det er lenge siden røysene var i bruk og at de kan ha en 
alder på flere hundre år. 

Oppsummering: Som en oppsummering av disse punktene vil jeg si at feltet er anlagt i 
forhistorisk tid og brukt i flere hundre år. Det er så lagt øde før opptaket av 
husmannsplassene og kartleggingen i 1825. Det er sannsynlig at denne formen for jordbruk 
har opphørt lenge før, da det ikke finnes noen skriftlige kilder som beskriver den form for 
jordbruk som finnes i Øverbymarka. 

Når det gjelder en aldersangivelse av de enkelte røystypene så er det D-røysene som er 
sterkest knyttet til gravrøyser. Det er mulig at D-røysene er de eldste i Øverbymarka. De er 
sannsynligvis eldre enn F-røysene og tatt opp i forhistorisk tid. Det er vanskelig å si noe om 
hvor A- , B-, og C-røysene plasserer seg i tid, om de er eldre, yngre eller samtidige med D
eller F-røysene. E-røysene er også registrert sammen med ei gravrøys og sannsynligvis tatt 
opp i forhistorisk tid. Det er vanskelig å sette opp noen mer detaljert kronologi over de 
ulike røystypene uten bruk av Cl 4-dateringer. 

6.2 En diskusjon av C14-dateringene 

Det er gjennomført i alt 16 C14-analyser av kullprøver fra Øverbymarka. I tillegg er det 
utført 6 C1 4-analyser fra pollensøylen fra Gulmyra . Av disse er 4 betalte oppdrag og 18 
innvilget og betalt av NAVF. Alle analysene, unntatt to akseleratordateringer, er utført ved 
NTH i Trondheim. Akseleratordateringene er utført i Uppsala. Vedartsbestemmelsene i 
tilknytning til C14-analysene er utført av Helge Irgens Høeg (NAVF-dateringene) og LeifM. 
Paulssen (de betalte oppdragene). 

Som antydet i punkt 5.6, er dessverre C14-dateringene fra Øverbymarka av vekslende 
kvalitet. Det beror delvis på røysenes beskaffenhet og mengden av tilgjengelig trekull og 
delvis på at jeg ikke har vært kritisk nok ved uttak av C14- prøver til datering. Jeg vil her 
dele opp dateringene i sikre og usikre dateringer. Disse to angivelsene forholder seg til 
hverandre . C1 4-dateringer er alltid beheftet med en viss usikkerhet og vil aldri bli 100 % 
korrekte. 

Det å datere agrarhistoriske fornminner er ingen enkel sak. Rydningsrøyser og åkerreiner er 
ikke engangshendelser. De er blitt til gjennom en prosess. Det er derfor vanskelig å vite om 
det kullet en finner representerer den opprinnelige rydningsbrannen eller om det er en 
seinere brann, eller om kullet er en blanding av mange avbrenninger. Hvis et område svis av 
med jevne mellomrom er det ikke umulig at et eventuelt dyrkningssjikt vil inneholde kull fra 
flere avbrenninger. 

Hvor sikre er dateringene? 

Sikre dateringer: De dateringene som jeg har karakterisert som sikre, er tatt ut i tilknytning 
til dyrkningssjikt. Dette gjelder alle tre dateringene fra D-røys 207, dateringen fra D- røys 
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YlO og dateringene av dyrkningssjikt 1 og 2 fra F-røys 406. 

Prøvene fra D-røys 207 er hentet fra tre ulike, forseglede dyrkningssjikt. Prøvene er hentet 
fra bunnen av dyrkningssjiktene. Det er derfor mulig at de representerer en rydningsbrann 
som er starten på en fase med dyrkning. Kullprøvene fra dyrkningssjikt 1 og 2 består 
utelukkende av trekull fra løvtre. Det er sjelden det oppstår skogbranner i ren løvtreskog. 
For å få løvtre til å brenne må trærne ringbarkes eller hugges slik at de får tørke ut 
(Lindman 1991 :18). Det er derfor sannsynlig at kullprøvene fra dyrkningssjikt 1 og 2 
representerer en avbrenning av vegetasjonen som er initsiert av mennesker. 
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Figur 4 7. C-14 dateringene fra Øverbymarka. 

1800 AD 
Kullprøven fra D-røys YlO er tatt ut i 
bunnen av dyrkningssjiktet. Det er 
derfor mulig at den representerer en 
rydningsbrann ved starten av 
dyrkningen rundt D-røys YlO. 
Kullprøven består av trekull fra både 
bjørk og bartrær. Det er derfor mulig 
at trekullet kan stamme fra en 
naturlig skogbrann. Men ettersom det 
er funnet i bunnen av et 
dyrkningssjikt antar jeg at det 
stammer fra en rydningsbrann. 

Prøven fra dyrkningssjikt 1 i F-røys 
406 er tatt ut i selve dyrkningssjiktet. 
Denne prøven kan derfor være en 
gjennomsnittsdatering av flere 
branner. Men det er og mulig at det 
bare ble brent en gang i forbindelse 
med dyrkningssjikt 1 og at 
kullprøven representerer en 
rydningsbrann. Dette er ikke mulig å 
vite. Også denne kullprøven består 

utelukkende av trekull fra løvtre. Det er derfor sannsynlig at trekullet er rester etter brenning 
initsiert av mennesker. 

Prøven fra dyrkningssjikt 2 i F-røys 406 er tatt ut i bunnen av dyrkningssjiktet. Det kan bety 
at den henger sammen med en rydningsbrann i forbindelse med en nyrydding av området 
rundt røys 406. Men det er og en teoretisk mulighet for at kullprøven består av en blanding 
av trekull fra dyrkningen både i tilknytning til dyrkningssjikt 1 og dyrkningssjikt 2. 
Dyrkningssjikt 1 er ikke gjenfunnet nedenfor røysa der kullprøve T 10518 er hentet fra. Jet 
er derfor sannsynlig at dyrkningssjikt 1 er tatt opp i dyrkningssjikt 2. Dermed kan og trekull 
fra dyrkningssjikt 1 ha blitt blandet inn i dyrkningssjikt 2. 

Jeg vil også karakterisere dateringene fra D-røysene 440 og Y2 som rimelig sikre . I begge 
disse røysene var det lite kull og det ble tatt ut en større mengde jord fra et sjikt forseglet av 
steinene i selve røysa . Dette kan være trekull fra den opprinnelige rydningsbrannen. 
Røysene 440 og Y2 er ikke åpne steinpakninger der trekull kan ha drysset ned mellom 
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steinene. Kullprøvene som er tatt ut er derfor eldre enn steinrøysa som ligger oppå. Det er 
mulig at røysene er lagt oppå en markoverflate som er brent i forbindelse med at 
dyrkningen tok til. Men trekullet kan også representere branner som er vesentlig eldre enn 
D-røysene 440 og Y2. Begge kullprøvene består av en blanding av trekull fra furu og løvtre. 
Trekullet fra røys 440 består i hovedsak av trekull fra løvtre. Det er derfor mindre sannsynlig 
at dette er et resultat av en skogbrann. Trekullet fra røys Y2 består vesentlig av furu. Dette 
kan derfor stamme fra en skogbrann. 

Usikre dateringer: En rekke av kullprøvene er tatt fra F- røyser med åpen steinpakning. 
Disse kullprøvene vil jeg karakterisere som usikre. Dette gjelder Cl 4-prøvene fra F- røysent> 
1050, 495 , Y214 og fra dyrkningssjikt 2 i røys 406. I disse røysene var det svært lite kull. For 
i det hel tatt å få ut kullprøver, måtte jeg ta kull fra bunnen av steinpakningene. Dette kullet 
kan ha drysset ned mellom steinene på et seinere tidspunkt. Men det er også mulig at det 
representerer den opprinnelige rydningsbrannen og at røysene er lagt oppå en brent 
markoverflate uten å synke særlig ned i den. Alle de aktuelle kullprøvene består av en 
blanding av gran og løvtre. Det er altså mulig at de kan stamme fra en eller flere 
skogbranner. 

Kullprøvene fra D-røys 204 og røys Al faller i en slags mellomposisjon. Kullprøven fra D
røys 204 er tatt like ved en stor, jordfast stein. Det er derfor mulig at den representerer 
trekull som har drysset ned langs steinen. De to kullprøvene fra røys Al er usikre vesentlig 
fordi tolkningen av profilen er så usikker. 

Når var det aktivitet i Øverbymarka ut fra C14-dateringene? 

Tidsmessig spenner C14-dateringene vidt. De er fordelt på et tidsrom på over 2000 år, fra 800 
BC-1700 AD. Fem av prøvene fordeler seg jevnt ut over perioden fra 800 BC-1100 AD, mens 
10 av prøvene ligger i perioden 1300 AD-1700 AD. Det betyr at det ble ryddet og brent i 
Øverbymarka allerede i yngre bronsealder (dyrkningssjikt 2, D-røys 207). Videre foreligger 
det to dateringer fra romertid (dyrkningssjikt 1, D-røys 207 og dyrkningssjikt 1, F-røys 406). 
De viser at det også var aktivitet i Øverbymarka i denne perioden. Det foreligger en datering 
fra vikingtid (D-røys Y2) og en datering fra vikingtid/tidlig middelalder (dyrkningssjikt 3, D
røys 207). Så foreligger det altså 10 dateringer fra perioden 1300-1700 AD. 

Hva slags aktivitet representerer kullprøvene? 

Som nevnt ovenfor mener jeg at de sikre dateringene representerer rydningsbranner i 
forbindelse med dyrkning. Men hva representerer de usikre dateringene? Jeg vil her ta for 
meg noen alternativer og se om jeg kan komme nærmere en løsning. 

Alle kullprøvene fra røyser med åpen steinpakning er datert til 1300-1700 AD. Det samme er 
kullprøvene fra D-røys 204 og røys Al. Er de så like at de kan representere skogbrann? Som 
nevnt ovenfor inneholder kullprøvene så mye trekull fra bartrær at de kan være resultat av 
skogbrann. Hvis disse C14- prøvene er et resultat av skogbrann skulle en forvente at de 
eldste dateringene inneholdt en overvekt av treslag som oppnår en høy alder som furu og 
eik. Ved en skogbrann omkring år 1700 ville furu og eik kunne gi dateringer som var 
nærmere 300 år eldre. Videre kunne man forvente at de yngre prøvene ville inneholde 
treslag som ikke kunne bli så gamle, for eksempel gran og bjørk som sjelden blir over 100-
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150 år. I figur48 på s. 152, har jeg satt opp alle dateringene fra perioden 1300-1700 og 
vedartsbestemmelsene fra hver enkelt datering. Dette skjemaet viser at innholdet av treslag i 
de enkelte C14- prøvene er temmelig likt, både for de yngste og de eldste dateringene. :\Ile 
C14-prøvene inneholder en blanding av trær som ikke blir så gamle som gran og bjørk. Det 
er derfor lite sannsynlig at C14-prøvene er resultat av skogbrann. 

Kan kullet ha drysset ned mellom steinene i røysene ved en rydningsbrann for eng/beite, for 
eksempel etter en gjengroingsfase etter svartedauden? Er det mulig at en ved en brannrydding for 
eng/beite i Øverbymarka har brent kvister og hoggstavfall oppå røysene? Det ville i så fall også ha 
brent vekk et eventuelt mosedekke som kunne hindret trekull fra å drysse ned mellom steinene. 
Jeg finner det lite sannsynlig at det har vært brent for eng og beite. Ved ringbarking av trær 
og/eller hogging vil det være mulig å få beiteland selv i tett gjenvokst skog. 

Det er også mulig at det rett og slett er blitt svedjet i Øverbymarka i denne perioden. I 
matrikkelen fra 1665 står Eik oppført med «naget braateland". I tingbok 28 for Hadeland, 
Land og Valdres sorenskriveri fra 1689, fol. 67b-69b står det beskrevet at vitner fortalte om 
svedjer i Øverbys og Eiks skog. I tingbok 29 fra samme sorenskriveri står det omtalt svedjer i 
Lille Tranberg (Bjørnsveen) og Bråstads skog. Her står det klart at det er rug som dyrkes i 
svedjene. Dette viser at det faktisk har vært svedjet i Øverbymarka på 1600- tallet. Det kan 
være svedjing lært av finnene, men det kan og være siste rest av en gammel, lokal tradisjon. 

Prøvenummer fallende alder > 
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Figur 48. Skogbrannskjema. 
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En siste mulighet er at 
dateringene rett og slett 
representerer en fase med 
omfattende rydding og 
dyrkning i Øverbymark-a . 
Kullprøven fra D-røys Y10 

· er fra samme tidsperiode. 
Denne prøven er funnet i 
en rimelig sikker kontekst 
fra bunnen av et 
dyrkningssjikt. Jeg mener 
at dateringen fra D-røys 
Yl 0 viser at det ble drevet 
jordbruk i Øverbymarka 
på 1400-1500-tallet. I 

pollendiagrammet finnes det også indikasjoner på at det ble drevet jordbruk i Øverbymarka 
i denne perioden (se punkt 5.5.3). Jeg mener at dette styrker en tolkning av kullprøvene fra 
røysene med åpne steinpakninger som rester etter rydningsbranner for jordbruk. Det er altså 
mulig at det har vært drevet et omfattende jordbruk i Øverbymarka helt ut på 1600-tallet. 

C 14-da te ringene sett i forhold til røysklassifiseringen 

I punkt 5.2 har jeg delt røysfeltet i Øverbymarka inn i 7 typer med forskjellige røyser. Røyser 
fra typene A, Dog F har jeg gravd og fått datert ved hjelp av C14-meroden. Skiller disse 
typene seg fra hverandre i alder? 

A-røysene vil jeg i denne sammenhengen si lite om. Jeg har utelukkende gravd ei A-røys . To 
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kullprøver fra den ble datert til ca. 1400-1600 AD. Det gir en antydning om at denne 
røystypen kan stamme fra dette tidsrommet, men dateringen er usikker og representerer 
bare ei røys. Den er derfor ikke mye å bygge på. 

Fra D-røysene er det en mye større spredning på dateringene. Det er datert 8 kullprøver fra 
6 D-røyser. Dateringene fordeler seg fra bronsealder til middelalder. Det er en datering fra 
bronsealder, to fra romertid, to fra vikingtid/tidlig middelalder og tre fra perioden 1300-1700 
AD. D-røys 207 har dateringer fra nesten hele denne perioden (bronsealder, romertid, 
vikingtid/ tidlig middelalder). Det er mulig at D-røys 207 har forandret seg i løpet av denne 
tiden. Men det er det vanskelig å si noe om i dag. Jeg ser bare sluttproduktet. Det er et 
resultat av flere faser med dyrkning i tillegg til eventuelle seinere påvirkninger. Er D-typen 
for grov? Omfatter den flere undertyper som jeg ikke har sett? En annen mulighet er at D
røysene er så typiske rydningsrøyser at de holder seg nesten uforandret over lang tid. 
Skiller D-røysene fra de ulike områdene seg fra hverandre i tid? Det som kjennetegner de to 
D-røysene fra område D4, er at de oppviser en stor spredning i dateringer, fra bronsealder 
til nyere tid. Det er også stor aldersspredning på de to D- røysene fra område F2, fra 
romertid til middelalder. Aldersspredningen er noe mindre for de to D-røysene fra område 
DF2, fra vikingtid til seinmiddelalder. Dette kan tyde på at område D4 har vært brukt over 
lengst tid, område F2 brukt over noe kortere tid og område DF2 brukt over kortest tid. Dette 
stemmer omtrent med mine konklusjoner fra røysklassifiseringen der område D4 hadde de 
klareste tegnene på dyrkning (se punkt 5.3.2) . 

Det er datert 5 kullprøver fra 4 F-røyser. Disse dateringene faller alle i perioden 1300-1700 
AD. Alle disse dateringene er regnet for usikre (se over). Men fordi disse dateringene er 
såpass like, formoder jeg at de gir en indikasjon om alderen på F-røysene. Det er derfor 
grunn til å anta at F-røysene stammer fra perioden 1300-1700 AD. 

Skiller F-røysene fra område Fl, F2 og DF2 seg fra hverandre i alder? Som sagt faller alle 
dateringene fra F-røyser i perioden 1300-1700 AD. Det er ikke mulig å spore klare forskjeller 
mellom de ulike områdene. I område F2 er røys 406 datert til 1300-tallet. I område Fl er 
røys 1050 datert til seinmiddelalderen, mens røys 495 i område F2 er datert til 1500-tallet. 
Røys Y214 i område DF2 er datert til yngre enn 1650. Det er altså ikke store forskjeller 
mellom F-røysene i de ulike områdene. 

Det kan se ut som område DF2 er tatt opp noe seinere enn område F2 som igjen er tatt opp 
noe seinere enn område D4. Men fra alle disse områdene er det gravd få røyser i forhold til 
det totale antallet. I område DF2 er det gravd 3 av 286 røyser, eller 1, 1 %. Det er derfor stor 
sjanse for at det finnes røyser i område DF2 som ikke ligger innenfor tidsrommet vikingtid
seinmiddelalder. Det samme gjelder for de andre områdene. Det er derfor vanskelig å 
sammenligne C14- dateringene fra de ulike områdene. 

6.3 Til hvilken tid har det vært aktivitet i Øverbymarka? 

Jeg vil her ta for meg de ulike kildene jeg har brukt for å forsøke å si noe om alderen til 
røysfeltet i Øverbymarka. I punkt 6.1 kom jeg fram til at røysfeltet ble tatt opp i forhistorisk 
tid og brukt i flere hundre år og at det ble forlatt før husmannsplassene ble tatt opp. 
Oldsaksmaterialet antydet aktivitet i neolittikum og eldre jernalder og mer permanent bruk i 
merovingertid/tidlig vikingtid. Pollendiagrammet viser svake kulturspor allerede i 
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neolittikum. Siden fortsetter det med svake kulturspor fram til rundt Kr.f., da de blir 
kraftigere. Kultursporene fortsetter helt opp i moderne tid. Det må understrekes at dette er 
et svært lokalt diagram. C 14-dateringene dekker som nevnt ovenfor tiden fra 800 BC-1700 
AD. Det er altså mulig at det har vært en eller annen form for landbruksaktivitet i 
Øverbymarka helt fra neolittikum og fram til i dag. Det er mulig at det har vært kortere eller 
lengre avbrudd innimellom. Dette er vanskelig å få fram, da C14-dateringene ofte dekker et 
langt tidsspenn. Pollendiagrammet viser heller ikke til klare faser med utnyttelse/ ikke 
utnyttelse av området rundt Gulmyra. I tillegg har jeg gravd så få røyser i Øverbymarka (3,6 
¾o av det totale antallet) at det er meget mulig at dateringer fra noen av røysene som ikke 
er utgravd ville dekket de periodene jeg ikke har dateringer fra i dag. 

Øverbymarka har også vært utnyttet etter at jordbruket knyttet til røysfeltet opphørte. 
Øverbymarka utgjorde utmarka til Eik og Øverby. Det var der de to gårdene hugg tømmer 
og annet trevirke til eget forbruk og det var der husdyrene deres beitet. En eller annen gang 
før 1825, ble husmannsplassene ryddet i Øverbymarka. Da ble det igjen drevet jordbruk der, 
men i en annen form enn tidligere. 
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EN GJENNOMGANG AV RØYSFELTET I BÆKKIMELLOMMARKA 

7 .1 Kort presentasjon 

Feltet ligger helt opp mot grensen til Snertingdalen. Det ligger fra 540-600 m o.h. og 1 km i 
luftlinje fra dagens bebyggelse. I dag tilhører skogen her gården Alm. Feltet ligger i ei 
sydvendt li med vid utsikt sydover mot Kirkebygda og Vardalsåsen. En ser gården Alm fra 
toppen av røysfeltet. Feltet består delvis av 5-6 år gammel plantet granskog og delvis av et 
hogstfelt som ble plantet til våren 1991. 

Rett nord for feltet ligger Bækkimellomsetra som var seter for gården Bækkimellom av 
Glæstad (g.nr 7. brukshr. ukjent). Bækkimellom er i dag nedlagt som gård. Setra er også 
nedlagt. Det er rester etter hus der. Det står igjen noen stabbesteiner og et nedrast trehus 
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med bølgeblikktak. På et kart fra 1860 er dette området oppført som tilhørende gården Alm. 
I matrikkelen fra 1866 er ikke Bækkimellomsetra oppført. I matrikkelen fra 1886 står Hans 
Pedersen Bækkimellom som eier både av gården Bækkimellom og Jonsonslåtten under Alm. 
Det er sannsynligvis det samme som Bækkimellomsetra. Området er da frasolgt gården Alm 
en gang mellom 1866 og 1886. Det er mulig at området bare var en utslått før dette og at 
setra er oppført en gang etter 1866. Etter at gården Bækkimellom ble nedlagt har setra og 
setermarka kommet tilbake til Alm" Inne på setervangen kan det ligge spor etter en eldre fase. 
Det er en lav terrasse der som kan være en gammel åkerrein eller muligens en husterrasse. Det 
ligger også rydningsrøyser inne på setervangen. Men disse ligner ikke på røysene på selve 
røysfeltet. Røysene på setervangen minner mer om de røysene jeg har sett på Øverstuen i 
Øverbymarka og andre fraflyttede husmannsplasser i Vardal. 

Røysfeltet skiller seg ut fra områdene omkring med å ha høy (H) og middels (M) bonitet. 
Bonitetsgrensen stemmer nesten nøyaktig overens med grensen for røysfeltet. Røysfeltet 
avgrenses i nord av en fuktig og delvis myrlendt flate, og i sør og øst av fuktigere mark. I 
vest avgrenses røysfeltet av et stup med tilhørende ur. Toppen av dette stupet kalles 
Båjeberget. Her har en fin utsikt over en dal vest for røysfeltet. Navnet antyder at dette har 
vært en fin utsiktsplass ved jakt. 

Berggrunnen i Bækkimellommarka består av Vardal sandstein. Det er en forholdsvis 
næringdfattig sparagmitt-bergart. Jordsmonnet består av morene av stor mektighet. Morenen blir 
gradvis mer leirholdig nedover i jordsmonnet. Dette gir god drenering av overflaten samtidig 
som det er et sjikt nede i bakken som stopper vannet. Dette gir gode og stabile forhold for 
jordbruk med litt fuktighet nede i bakken som plantene kan utnytte. Det er ikke overflate
drenering ved bekker på feltet. Dreneringen foregår nede i jorda. 

Det er ikke registrert gravrøyser i Bækkimellommarka. Det er kun registrert rydningsrøyser og 
en steinstreng. Det kan bety at røysfeltet har vært i bruk i kristen tid, men det kan også bety at 
det ikke ble begravd noen der eller at de som ble begravd ikke fikk noe haug reist over seg. 

7.2 Feltarbeide 

Kartleggingen 

Røysfeltet ble kartlagt av Arnfrid Opedal og meg i 1990 og 1992. Det ble brukt en teodolitt 
av typen elektronisk totalstasjon. Det originale kartet ble tegnet ut i målestokk 1: 1000. På 
grunn av at det er hogstflate og det også beiter sauer i området, har røysene vært lette å se. 

Dette feltet er så vidt jeg kan se helt urørt. Det vil si at alle grenser er intakt. Der røysene 
slutter er der rydningen virkelig sluttet den gang røysfeltet var i bruk. Feltet dekker et areal 
på i alt 64 mål. Det er 400 m langt øst-vest og i gjennomsnitt 160 m bredt nord-sør. Det er i 
alt kartlagt 315 røyser og en steinstreng. Det gir en røystetthet på 4,9 røyser pr. mål. Inne på 
setervollen er det kartlagt 4 lave terrasser, 3 små rydningsrøyser i tilknytning til terrassene, to 
store tipprøyser og to moderne hustufter. 

Steinstrengen deler røysfeltet i to. Den er ca. 150 m lang, går omtrent nord-sør og følger 
helningsretningen. Den består av en streng med steiner som er ca. 3 m bred. Enkelte steder 
utvider denne strengen seg til røyser som kan ha et tverrmål opp mot 4 m. 
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Røysene er ulikt fordelt over røysfeltet. De er tettest lengst i vest. Der ligger de svært tett 
med antydninger til bearbeidete flater innimellom. I midtdelen av røysfeltet, rett vest for 
steinstrengen ligger røysene mer spredt. Her er det bratte partier uten rydningsrøyser. De 
store områdene her uten røyser er altså ikke dyrket. Det finnes her en velutviklet, naturlig 
øst-vest gående terrasse. En rekke av røyser ligger på den. Det er mulig at denne terrassen 
er blitt mer markert på grunn av dyrkningen. Øst for steinstrengen ligger og røysene spredt 
med udyrkede områder innimellom. 

Røysene er generelt store og utflytende med et tverrmål på 3-6 m. Men det finnes og røyser 
som er mindre enn dette, i tillegg til røyser som er større med et tverrmål opp til 10 m. 
Røysene er overveiende lave og 0,1-0,3 m høye. Men noen få er høyere, opp til 1,5 m. 
Røysene har uklar avgrensning og uregelmessig profil. Ofte er de forlenget i helnings-
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Figur 50. Røysfeltet i Bækkimellommarka. 
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retningen. Noen få av røysene har punktbrink, men det er ikke et gjennomgående trekk. 
Steinstørrelsen er homogen med vesentlig hodestor stein. 

Selv om røysene i Bækkimellommarka varierer både i tverrmål og høyde har de alle et felles 
preg. De virker tilfeldig og raskt sammenkastet og kan være utflytende og vanskelige å 
avgrense. Dette kan muligens bety at røysfeltet er blitt til over en kort periode og at hele 
feltet har vært i bruk i en periode. 

Flatene mellom røysene er dårlig bearbeidet. Det er en del stein mellom røysene og det er 
ikke mulig å se at bakken er jevnet ut ved dyrkning. I den vestlige delen av røysfeltet er 
flatene noe bedre bearbeidet. Det er en del synlig stein også her, men det er mulig å se at 
bakke er jevnet ut ved dyrkning. 

Gravningene 

Det ble gravd sjakter gjennom ei røys og steinstrengen. Mange av røysene på feltet er svært 
store og utflytende. På grunn av tidsnød var jeg nødt til å velge ei røys med moderat 
størrelse for i det hele tatt å bli ferdig før snøen kunne komme. Steinstrengen ble valgt fordi 
jeg ønsket å finne ut noe om dens funksjon. Var den anlagt på udyrket mark eller på dyrket 
mark og var det forskjeller i jordprofilene på hver side av steinstrengen? 

~: Røysa er 4,9 m nord-sør og 5,3 m øst-vest. Den er tydelig avgrenset med en klar 
brinkfasong. På kartet ovenfor er sjakta i den utgravde røysa markert med en rett strek. 
Sjakta ble 5,6 m lang og 1 m bred. Den ble gravd i helningsretningen. 

Det er en fase med dyrkning i røysa. Det er en opphoping av dyrkningsjord på oversiden av 
røysa som danner en punktbrink. På nedsiden av røysa ser det ikke ut til å ha vært dyrket i 
det hele tatt på grunn av et svært grunt jordsmonn. 

Det er to E-sjikt i røysa. E-sjikt 1 stammer fra perioden før området ble dyrket. Det har altså 
vært utvaskning av jordsmonnet før det ble dyrket her. Det viser og at det har vært dyrket 
grunt ettersom ikke hele utvaskningssjiktet er rotet om under dyrkningen. E-sjikt 2 stammer 
fra tiden etter dyrkningen. Det er blitt dannet etter at dyrkningen opphørte. Denne profilen 
er altså en klar podsolprofil. De to E-sjik~ene er bare mulige å skille i øvre del av profilen. I 
selve røysa er det et tykt E-sjikt. Men om det består av E-sjikt 1 eller E-sjikt 2 eller begge to, 
er ikke mulig å avgjøre. 

Det er et tynt B-sjikt gjennom hele røysa. Under B-sjiktet er det et C-sjikt bestående av 
upåvirket, grusholdig morene under selve røysa, mens det nederst i sjakta består av stiv og 
ugjennomtrengelig moreneleire som ligger bare 10 cm under markoverflaten. Det er et svært 
tynt B-sjikt i røysa. Det betyr sannsynligvis at det har vært svært god drenering slik at vannet 
ikke har avsatt særlig mye mineraler i den delen av jordsmonnet som er utgravd. 
Sannsynligvis har vannet drenert ned til leirsjiktet som ligger under den grusholdige 
morenen som profilen består av. Her kan de utvaskede mineralene enten ha blitt avsatt på 
leira eller fulgt med vannet nedover langs leira og blitt avsatt lenger ned på feltet. 

Steinstrengen: Steinstrengen er 3, 1 m bred der sjakta ble lagt. Sjakta ble lagt ut i retningen 
øst-vest, på tvers av helningsretningen. Sjakta var ferdig utgravd 4,5 m lang og 1 m bred. 
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Profilen mangler utvaskningssjikt og er en brunjordsprofil. Brunjord regnes for et bedre 
jordsmonn enn podsol. 

På hver side av steinstrengen er det et sjikt med dyrkningsjord. Dette sjiktet er tynnere på 
øst-siden enn på vest-siden av steinstrengen. Det er en opphoping av dyrkningsjord under 
steinstrengen. Det kan bety at steinstrengen er lagt oppå en dyrket flate. Opphopingen av 
dyrkningsjord kan bety at steinstrengen har forseglet et dyrkningssjikt som i større eller 
mindre grad har blitt erodert vekk på hver side av steinstrengen. Sjakta ligger i et svært bratt 
område (stigning 1:3) der det kan ha foregått en hel del massebevegelse. Det som taler mot 
dette alternativet er at terrenget heller er høyere enn lavere på hver side av steinstrengen. 
Det burde vært motsatt hvis jorda på hver side var erodert vekk. 

Steinstrengen er i sjakta lagt inntil og vest for en jordfast stein. Under steinstrengen ligger 
noe som sannsynligvis er en rest av den opprinnelige markoverflaten som er begravd av 
rydningsstein og dyrkningsjord. 

Den usikre faktoren i denne profilen er et gråbrunt sjikt som jeg ikke har noen god 
forklaring på. Det er et sjikt som jeg ikke har støtt på i noen av de andre profilene jeg har 
gravd. Om det er natur eller kultur og om det er oppstått før eller etter dyrkninga vet jeg 
ingen ting om. 

Det er kun i den vestre delen av profilen at jeg har funnet B- og C-sjikt. Disse sjiktene 
«forsvinner» under det gråbrune sjiktet østover i profilen. Jeg valgte å ikke grave så langt ned 
i øst-enden av profilen at jeg eventuelt vill støte på B- og C-sjiktene. Da jeg avsluttet 
gravningen var jeg allerede 80 cm under markoverflaten uten å se noe tegn til B- eller C
sjiktet. Det er derfor usikkert om det finnes B- eller C-sjikt i den østre delen av profilen. 

Jeg har altså gravd en brunjordsprofil og en podsolprofil. I røysa er det et markert E-sjikt 
som er kraftigere enn det jeg har funnet i røysene i Øverbymarka. Det har altså skjedd en 
kraftig utvaskning av jordsmonnet i røysa. Men profilen fra steinstrengen viser at 
jordbunnsforholdene skifter på røysfeltet. I profilen gjennom steinstrengen er det ikke 
funnet noen tegn til utvaskning. Dette kan bety at det har vært vekslende forhold på 
røysfeltet også da det ble dyrket. Funnet av en brunjordsprofil viser at det kan ha vært et 
godt jordsmonn på deler av røysfeltet. 

røys T-nummer kalibrert alder 

røysa T-10008 1398 AD-1514 AD cal og 1600 AD-1618 AD cal 

stein T-10009 yngre enn 1640 AD 

Figur 51 . Tabell over C14-dateringene 
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Begge C14-analysene er utført ved NTH i Trondheim og betalt av NAVF. Vedartsbestem
melsene er utført av Helge Irgens Høeg. Fra røysa er trekullprøven hentet fra bunnen av 
dyrkningssjiktet i øvre halvdel av profilen. Jeg antar at denne prøven er hentet fra en rimelig 
sikker kontekst og representerer en rydningsbrann i forbindelse med dyrkning i området. 
Kullprøven fra steinstrengen er hentet fra dyrkningssjiktet midt i sjakta. Jeg antar at denne 
kullprøven er fra en noe mer usikker kontekst enn den fra røysa. Trekullet i prøven fra 
steinstrengen kan representere flere rydningsbranner som er blandet sammen i dyrknings
sjiktet. Begge trekullprøvene bestod utelukkende av gran. Det betyr sannsynligvis at 
røysfeltet har vært ryddet i moden granskog. I en ung granskog vil en ofte få innslag av 
løvtrær, mens en moden granskog sjelden vil ha andre treslag innblandet. 

Pollenanalyse 

Helge Irgens Høeg har sett på en pollenprøve fra røysa. I denne prøven fant han pollenkorn 
av blant annet korn. Pollenkornene ble ikke nærmere bestemt, men stammer i alle fall ikke 
fra rug. Dette viser at det er blitt dyrket korn på røysfeltet. For uten korn fantes det pollen
korn av blant annet bjørk, furu, or, gran, gress, bregner og marinøkkel i den analyserte 
prøven. Vedartsbestemmelsene (se ovenfor) viser at det har vært brent i moden granskog for 
å rydde for dyrkning. Pollenprøven viser hva som har skjedd etterpå . Et oppslag av løvskog, 
gress, bregner ogmarinøkkel er typisk for hva som skjer etter en brann. Prøven viser at det 
er dyrket korn på røysfeltet samtidig som det vokste løvskog der. Det er mulig at dette kan 
tyde på busktrede (se pkt. 8.3.2). 

7. 4 Konklusjon 

Ut fra røysenes enhetlige preg ser det ut til at det kun er en fase representert på røysfeltet. 
Ut fra dateringen av røysa ser den ut til å falle i seinmiddelalderen eller på 1500- og 1600-
tallet. Det kan virke underlig at et såpass fjerntliggende område ryddes i den perioden. Men 
det kan være en indikasjon på at nedgangsperioden etter svartedauden ikke har vært så 
hard i Vardal som en kunne ha grunn til å tro. Nå skal en være forsiktig med å bygge for 
mye på en datering. Muligens ville en serie med dateringer gitt et annet resultat. Fra 
Øverbymarka foreligger det en serie dateringer fra 1300- 1700 AD. Dateringen av 
Bækkimellommarka faller altså sammen med en viktig fase i Øverbymarka. Dette støtter 
dateringen fra Bækkimellommarka. 

Steinstrengen er trolig skille mellom to enheter. Røysene på begge sider av steinstrengen er 
omtrent like. Det er derfor sannsynlig at de er dannet omtrent samtidig. Steinstrengen kan være 
skille mellom to «åkre» eller en eiendomsgrense. Det siste ville i så fa.11 innebære at det har vært 
to bruksenheter som har dyrket jorda her inne. Det er dyrkningsjord under steinstrengen. Det 
medfører at den er lagt oppå en dyrket flate . Det kan bety at steinstrengen er laget for å dele 
en opprinnelig enhet i to. Det kan tyde på at steinstrengen har fungert som en eiendomsgrense. 

Dyrkningssjiktene i både røysa og steinstrengen og røysas brinkfasong viser at det har vært 
drevet dyrkning på røysfeltet over en viss tid. Men området der røysfeltet ligger bærer ikke 
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sterkt preg av massetransport (åkerreiner, velutviklede punktbrinker) . Det viser at jorda ikke 
kan ha ligget åpen for vær og vind særlig lenge om gangen. Røysfeltet ligger i til dels svært 
bratt terreng der en kunne forvente omfattende massetransport. Det er sannsynlig at 
røysfeltet har .vært dyrket i en form for busktrede (se punkt 8.3.2) der jorda ikke ligger åpen 
og eksponert lenge av gangen. Den homogene steinstørrelsen antyder og at området ikke 
har vært dyrket svært lenge. Som vist i punkt 5.2.1 er det sannsynlig at det ryddes mer 
småstein jo lenger et område dyrkes. 

Inne på flaten der Bækkimellomsetra ligger finnes det noen svake terrasser. Det er mulig at 
det er husterrasser. Jeg har ikke gravd noen av dem, så jeg kan ikke avgjøre det sikkert. Jeg 
holder det ikke for usannsynlig at det kan ha vært en boplass i tilknytning til røysfeltet der 
Bækkimellomsetra ligger i dag. Ute på selve røysfeltet er det ganske værhardt, mens den 
gamle setervollen ligger adskillig mer i ly. 

Som en konklusjon kan vi slå fast at det har vært ryddet og dyrket korn i Bækkimellom
marka, sannsynligvis i seinmiddelalderen. 

7.5 Sammenligning mellom Øverbymarka og Bækkimellommarka 

Bækkimellommarka ligger mye høyere over havet enn Øverbymarka. Bækkimellommarka 
ligger fra 540-600 m o.h. Øverbymarka ligger fra 300 til 430 m o.h. Øverbymarka er ut fra et 
makroperspektiv sentralt plassert i Vardal, mens Bækkimellommarka er plassert i en utkant 
av bygda. Begge feltene ligger i utmark, men Bækkimellommarka ligger lenger fra 
bebyggelsen enn det Øverbymarka gjør. Begge feltene ligger i sørhelling med fin utsikt. De 
hydrologiske forholdene er og stort sett de samme. Begge steder ligger et selvdrenerende 
sjikt oppå et leirsjikt som holder på vannet og sørger for jevn vanntilførsel i tørre perioder. 
Lokalklimaet i Bækkimellommarka er forholdsvis bra. Det blir tidlig bart om våren. Våren 
1991 var jeg i Bækkimellommarka 6 mai. Da var det enda opp mot 1 m snø i områdene 
rundt røysfeltet. Selve røysfeltet derimot var snøbart. Men snøen ligger nok lenger i 
Bækkimellommarka enn i Øverbymarka. 

Den mest åpenbare forskjellen mellom Øverbymarka og Bækkimellommarka er størrelsen. 
Mens Øverbymarka er 1100 mål, er Bækkimellommarka 64 mål. Bækkimellommarka er urørt 
og har aldri vært større enn 64 mål, mens Øverbymarka kan ha vært mye større enn de 1100 
målene som har fått være urørt. Mens det er flere forskjellige typer røyser i Øverbymarka, så 
er alle røysene i Bækkimellommarka av samme type. Det ser ut som det kun er en fase med 
dyrkning i Bækkimellommarka. Dette i motsetning til Øverbymarka der det er flere faser. Det 
er ingen røyser i Øverbymarka som umiddelbart ligner på røysene i Bækkimellommarka. 
Røysene i Bækkimellommarka er gjennomgående noe større enn røysene i Øverbymarka. De 
har heller ikke så klare avgrensninger. Det er ikke registrert gravrøyser i Bækkimellommarka. 
Dette kan tyde på at feltet ble tatt opp etter at en kristen gravskikk hadde slått igjennom. 

Det er ikke gjort funn av gjenstander i tilknytning til Bækkimellommarka, mens det er flere 
funn i tilknytning til Øverbymarka. Det er ingen tradisjon direkte knyttet til røysfeltene 
hverken i Øverbymarka eller i Bækkimellommarka. Mens det ligger husmannsplasser i 
Øverbymarka, ligger Bækkimellommarka i nærheten av ei seter. Det sier vel noe om at 
Bækkimellommarka har ligget ganske marginalt til. 
Øverbymarka og Bækkimellommarka er kanskje de to røysfeltene i Vardal som er mest 
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ulike. Det kan se ut som de andre røysfeltene som er registrert i Vardal befinner seg mellom 
Øverbymarka og Bækkimellommarka. Det som er felles på de to feltene er mengden med 
rydningsrøyser, de hydrologiske forholdene og at de ligger i sørhelling. 

Dateringene fra Bækkimellommarka faller samtidig med hoveddelen av dateringene fra 
Øverbymarka ( 1300-1700 AD). Det kan tyde på at denne perioden faktisk har vært en aktiv 
fase i jordbruket i Vardal. At det er noe jordbruksaktivitet i Øverbymarka som ligger sentralt 
i midtbygda er kanskje ikke så uventet. Men at det også foregår jordbruksaktivitet i et så 
perifert område som Bækkimellommarka, er vel mer uventet. I utgangspunktet trodde jeg at 
Bækkimellommarka var en rydning fra høymiddelalderen og ikke fra seinmiddelalderen. 
Tradisjonelt regnes perioden 1350-1600 e.Kr. for en av de store kriseperiodene i Norge med 
nedgang i befolkning og i jordbruksproduksjon (Sandnes og Salvesen 1978). Mine dateringer 
faller altså ikke inn i dette bildet. Det kan bety at sammenbruddet i jordbruket har vært 
mindre enn det skriftlige materialet viser. Det er mulig at busktrede har vært en egnet 
driftsform i en situasjon med dårlig med arbeidskraft og rikelig med jord. Det kan bety at 
denne ekstensive driftsformen fikk et oppsving etter svartedauden og at det er dette 
oppsvinget jeg finner igjen i mine C14- dateringer. Det er mulig at busktrede har vært 
vanskelig å skattlegge i et skattesystem bygd på fast innmark. Slik kan skattereduksjonen ha 
vært større enn den reelle nedgangen i kornproduksjonen. 

I Bækkimellommarka er det utelukkende funnet gran i trekullprøvene. I Øverbymarka 
inneholder alle prøvene en blanding av forskjellige tresorter. Det kan bety at 
Bækkimellommarka er anlagt i en mer urørt skog enn det røysfeltet i Øverbymarka er. 
Blandingen av forskjellige tresorter fra prøvene fra Øverbymarka kan bety at det har vært en 
blandingsskog i Øverbymarka hele tiden mens røysfeltet har vært i bruk. Det er mulig at det 
er menneskelig aktivitet gjennom lange perioder som har opprettholdt denne 
blandingsskogen i Øverbymarka. Det kan og bety at jeg ikke har fått tak i den aller eldste 

· dyrkningsfasen i Øverbymarka, den som ble foretatt i en urørt skog. 

Jeg har funnet ut at noe av brukssystemet bak Øverbymarka og Bækkimellommarka er det 
samme. Ut fra så helt forskjellige naturlige forutsetninger har menneskene som dyrket jorda i 
Øverbymarka og Bækkimellommarka laget et kulturlandskap som har viktige fellestrekk, 
nemlig røysfeltet. 
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8 EN DISKUSJON AV MATERIALET 

Jeg vil i dette kapitlet diskutere det materialet jeg har gjennomgått foran og forsøke å sette 
opp modeller for hvordan jordbruket kan ha vært drevet på røysfeltene. Jeg vil og sette opp 
en modell for Øverbymarkas landskapshistorie. 

8.1 Røystyper i Vardal 

I punkt 5.2 diskuterte jeg ulike røystyper i Øverbymarka. Her vil jeg gå i gjennom de ulike 
røystypene som finnes på de registrerte røysfeltene i Vardal (for en gjennomgang av 
røysfeltene, se kap. 2). De fleste av feltene har røyser som er en variant av røysene i 
Øverbymarka. Det er kun ett felt som har røyser som minner om Bækkimellommarka, nemlig 
Kongelstad. Skonhovd og Skaugom har røyser som ikke minner så mye om røysene hverken 
i Øverbymarka eller Bækkimellommarka. Røysene på Skonhovd har både en klar brinkform 
og punktbrink knyttet til seg. Dette skiller dem fra røysene ellers i Vardal. Røysene på 
Skaugom er større og med en klarere avgrensning og profil enn røysene ellers i Vardal. 

Det er flest felter som har røyser som minner om F-røysene i Øverbymarka. Kan dette bety 
at disse feltene er laget omtrent samtidig med F-røysene i Øverbymarka, eller betyr det at de 
er laget ut fra samme jordbrukssystem? I Øverbymarka er F-røysene datert til perioden 1300-
1700 AD. Hvis F-røysene på de andre røysfeltene og stammer fra samme perioden så betyr 
det at det har vært en omfattende rydding i Vardal i seinmiddelalder og tidlig del av nyere 
tid. Men på flere av feltene med bare F- røyser er det registrert sikre gravrøyser (blant annet 
på Bråstad og Kjerkesvea) . Det kan bety at disse feltene er tatt opp i forhistorisk tid. Det er 
derfor ikke mulig å slå fast at lik røystype indikerer lik alder. I punkt 5.6.2 kom jeg fram til 
at F-røysene er resultat av enkortvarig og intensiv fase med steinrydding. Dette resultatet 
mener jeg kan overføres til .de andre røysfeltene. Det betyr at flere av feltene i Vardal er 
resultat av intensiv steinrydding over kort tid. Men hvert enkelt felt trenger ikke være fra 
samme epoke. Spesielt viktig er dette resultatet for røysfeltet på Bråstad. Dette feltet 
omfatter 600 mål med rydningsrøyser av F-typen. Røysene over nesten hele feltet gir et 
svært homogent inntrykk. Dette kan bety at Bråstadfeltet er blitt til over en kort periode 
med intensiv rydding. Det kan bety at dyrkningsformen har vært svært arealkrevende eller 
også at det har vært dyrket omfattende arealer om gangen på Bråstad. 

Det er fire felter som har røyser som minner om D-røysene i Øverbymarka. Det er feltene 
Vesterås, Frusethenga, Mjølstad og Herbergshaugen. Mjølstad og Herbergshaugen har også 
røyser som minner om F-røysene. Det kan bety at det er to faser på disse røysfeltene . Ut fra 
Cl 4-dateringene viser det seg D-røysene i Øverbymarka har vært i bruk over en svært lang 
periode (800 BC-1400 AD) og er eldre enn F-røysene. Derfor kan både D- og F-røyser på et 
felt bety at det har vært to faser med dyrkning på de feltene . På Herbergshaugen er det 
registrert ei gravrøys sammen med D-røysene, dette stemmer overens med bildet fra 
Øverbymarka. 

Som nevnt før er D-røysene den dominerende røystypen i Øverbymarka, mens F-røysene 
dominerer i resten av Vardal. Det kan bety at røysfeltet i Øverbymarka er eldre enn de fleste 
andre røysfeltene. Men selv om D-røysene er eldre enn F-røysene i Øverbymarka, så trenger 
ikke det være et generelt bilde. På røysfeltet på Bråstad dominerer F-røysene og her ligger 
de knyttet til både gravrøyser og skålgroper, noe som viser at de godt kan være fra 
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forhistorisk tid. F-røysenes dominans på røysfeltene i Vardal kan bety at de har vært ryddet 
og dyrket på en litt annen måte enn Øverbymarka. Som nevnt i punkt 5.6.1 så ser det ut til 
at D-røysene har vært påkastet mesteparten av steinen i en rydningsfase og siden har vært 
brukt over lang tid uten å være påkastet særlig mer stein. Dette i motsetning til F-røysene 
som har vært påkastet mye stein i hele dyrkningsfasen. Det kan se ut som det har vært 
denne siste måten å rydde og dyrke jorda på som har vært den dominerende i Vardal. 

8.2 Terrengformer i Vardal gjennom tidene 

Under mine registreringsturer har jeg en rekke ganger kommet over fraflyttede 
husmannsplasser som skiller seg klart ut fra røysfeltene (se feks kart over Øverstuen s. 112). 
Husmannsplassene har klart avgrenset åker med en kraftig åkerrein nederst som kan være 
fra 0,5-1 m høy. Rydningsrøysene ligger oftest utenfor åkeren, enten i eller nedenfor 
åkerreina. De er ofte tippformede og større enn røysene på røysfeltene. Røysene på 
husmannsplassene er ofte fra 10-15 mi tverrmål og fra 1-2 m høye. De inneholder et svært 
heterogent steinmateriale fra kampestein til nevestor stein. Åkervidden på 
husmannsplassene er beskjeden. 

Som eksempel på dette skal jeg nevne to husmannsplasser og en fossil åker. Jeg håper at 
dette kan si meg noe om hvordan åkrene i Vardal har sett ut etter at røysfeltene gikk ut av 
bruk. På plassen Åsvold inne på Vardalsåsen er åkeren 5,3 mål stor. Denne åkeren er tegnet 
inn på ØK-kartet og målt opp fra det. Åsvold er nevnt i folketellinga fra 1865. I folketellinga 
fra 1801 er Vesterås som Åsvold ligger under, nevnt som bygselgård uten husmannsplasser. 
Åsvold er altså tatt opp mellom 1801 og 1865. Det er avmerket en Vesteråsstuen vest for 
tunet på Vesterås på kartet fra 1827. Det er mulig at dette er Åsvold. Åsvold ble fraflyttet i 
begynnelsen avd.ette århundret. 

• Plassen Sveum som ligger under Bråstad har en åkervidde på 13,2 mål, oppmålt fra ØK~kart. 
Sveum er avmerket på kartet fra 1825 og nevnt i folketellinga fra 1865. Den ble altså tatt opp 
før 1825. I bygdebok for Vardal bnd.1 står det at Sveum er lagt inn under nordre Bråstad. 
Det betyr at plassen ble nedlagt før 1941. 

På Eiktunet ligger det en åker av samme typen som på husmannsplassene. Det ligger ingen 
hustufter i tilknytning til den. Det er heller ingen tradisjon om at det skal ha vært noen 
husmannsplass der. Det er ikke langt opp til tunet på Eik, så det er mest sannsynlig at 
åkeren har tilhørt Eik. Denne åkeren er på 1,75 mål, målt ut fra ØK-kart. I 1903 ble det 
tegnet et kart over innmarka til Øverby med Eik, hvor denne åkerlappen ikke er med. Det 
betyr at dyrkningen opphørte før 1903. Alle tre åkrene har svært beskjedne størrelser 
sammenlignet med de fleste av de registrerte røysfeltene. Til gjengjeld framstår de mye 
tydeligere i terrenget med markerte åkerreiner og klare, bearbeidete flater. 

Jeg har ingen sikre tidsangivelser om når de tre nevnte åkrene ble lagt brakk. Det er mulig 
at åkrene ble lagt brakk mens husmannsplassene ennå var bebodd. Mange av 
husmannsplassene i Vardal har vært bebodd fram til århundreskiftet og noen enda lenger. 
De ligger svært marginalt i forhold til storgårdene. Det er derfor ikke sikkert at 
husmannsplassene gir noe representativt bilde av hvordan åkrene på gårdene så ut på 
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av dette århundret. Det er mulig at husmannsplassene 
representerer driftsformer som begynte å bli avleggs. Det er lite sannsynlig at 
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moderniseringene som skjedde i jordbruket på 1800-tallet fikk særlig nedslag på 
husmannsplassene. Kanskje åkrene der gir et visst bilde av hvordan innmarka på gårdene i 
Vardal har sett ut på begynnelsen av 1800-tallet (Valen-Sendstad 1964:287)? 

Røysfeltet i Bækkimellom skriver seg fra perioden 1400-1600 AD. Også noen av røysene i 
Øverbymarka har gitt dateringer til samme perioden. Hvordan har åkrene sett ut mellom 
1600 og 1800? Materialet mitt tyder på at det har foregått endringer i jordbruket i dette 
tidsrommet. Men det stopper med 1600- tallet. Hva som har skjedd med åkerformene 
mellom 1600-tallet og 1800-tallet er det få i Norge som har beskjeftiget seg med. Et problem 
her er at det som var åker på 1600-tallet også godt kan være åker i dag. Dermed er det ikke 
lett å finne ut hvordan åkereri har sett ut. I Sverige er de heldigere stillet, da de har et rikt 
kartmateriale fra 1600-tallet som viser hvordan åkrene så ut på den tiden. Det er mulig at 
undersøkelser av svenske kart vil kunne gi ideer om hvordan åkrene i Norge så ut i den 
samme perioden. 

I en artikkel fra 1990 beskriver Clas Tollin hvordan åkrene i Vest-Sveriges moreneområder 
kunne se ut på 1700-tallet. Ut fra kart og beskrivelser viser han at åkrene har vært bestrødd 
med rydningsrøyser. Ofte har disse et tverrmål på fra 3-6 m. Det er ikke umulig at åkrene på 
1700-tallet i Øverby-området har sett omtrent slik ut. De rydningsrøysene som på 1700-tallet 
lå tett utover åkrene, er i dag helt ryddet vekk. Men fremdeles finnes slike røyser igjen i 
gammel eng og hagemark inntil dagens åkre (Tollin 1990:13f). Det viser at rydningsrøysene 
fra de gamle kartene er rester etter omfattende arealer med rydningsrøyser. Dette viser at 
intensiveringen fra røysfelt til permanent åker i første omgang ikke førte til en sterkere 
steinrydding i åkeren. Denne steinryddinga kom først med den økende mekaniseringa av 
jordbruket. 

Dyrkinga av poteter har og hatt innflytelse på steinryddinga. Poteten krever djup og steinfri 
jord for at de enkelte potetknollene skal vokse og utvikle seg (pers. medd. Kjell Holm). Mye 
stein i jorda kan hemme denne veksten. Poteten er langt mindre frostutsatt enn korn. Derfor 
mistet rydningsrøysene sin betydning som magasiner for solvarme. Økende mekanisering 
sammen med innføringa av poteten, førte til at rydningsrøysene ble fjernet fra åkrene. 

Det er helt klart at åkeren har forandret seg fra røysfeltene og fram til husmannsplassene. 
Fra store arealer med svake spor etter bearbeiding, går man over til små arealer med sterke 
spor av bearbeiding. Er det en forandring i driftsteknologi eller er det en forandring i ideer 
om hvordan en åker skal se ut? Det kan være en forandring i driftsform fra ekstensiv til mer 
intensiv drift. Det har sannsynligvis vært brukt ard på åkrene til husmannsplassene. I følge 
Anne Lise Svendsen som er bestyrer på Eiktunet museum, har museet overveiende arder 
som pløyesredskaper, i sine samlinger av gamle jordbruksredskaper (Anne Lise Svendsen, 
pers.medd.). Når åkrene på husmannsplassene er så forskjellige fra røysfeltene, betyr det da 
at det ikke har vært brukt ard på røysfeltene? Jeg mener at det godt kan ha vært brukt ard 
også der og at skillet mellom røysfeltene og husmannsplassene skyldes en overgang fra 
ekstensiv til intensiv drift. 

Har det vært brukt gjødsel i Øverbymarka? Det er ingen ting i mitt materiale som kan si om 
det har vært brukt gjødsel eller ikke. Jeg har ikke foretatt fosfatanalyser som er den mest 
brukte metoden til å fastslå dette. Har de som har dyrket jorda i Øverbymarka hatt husdyr 
som de har inneforet, har de måttet gjøre av gjødsla et eller annet sted. I pollendiagrammet 
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over Øverbymarka er det beiteindikatorer som viser at det har gått husdyr på beite der. De 
som har drevet jordbruk i Øverbymarka, har altså hatt husdyr. Men hva slags husdyr dette er 
og om de har værtinneforet, kan ikke materialet si noe om. Oldsaksmaterialet fra Vardal 
består blant annet av en lauvkniv og et ljåblad (se Appendiks 3). Dette tyder på at det har 
vært husdyr i Vardal i alle fall i yngre jernalder og at de har blitt inneforet. Ljå har vesentlig 
vært brukt til å slå gress med og lauvkniv har vært brukt til å sanke lauv til dyrefor. 

8. 3 Fire modeller for jordbruk 

Jeg vil her sette opp fire ulike modeller for jordbruk. Ofte er disse fire ansett som trinn i en 
evolusjonistisk stige (Welinder 1975). Jeg vil ikke betrakte dem evolusjonistisk, men se på 
dem som fire mulige modeller som ikke utelukker hverandre og kan ha eksistert side om 
side. 

Hvilke av disse fire modellene passer best inn med materialet fra Vardal? Jeg vil ta for meg 
hver enkelt av dem og holde dem opp mot materialet. Det viktigste blir å sammenligne de 
formene det enkelte dyrkningssystemet lager i terrenget med de formene som er registrert 
på røysfeltene i Vardal. Jeg må prøve å nærme meg driftssystemet for røysfeltene ved å 
bruke analogier. 

8.3.1 Svedjedyrkning 

Fra historisk tid kjennes svedjebruket fra Finland og fra finske bosetninger i Sverige og 
Norge. I arkeologisk sammenheng er ofte svedjebruket antatt å være den eldste formen for 
jordbruk. Denne ideen ble først fremmet av dansken Johs. Iversen i hans arbeid «Landnam i 
Danmarks Stenalder» fra 1941 (Iversen 1941). Skandinaviske arkeologer har i alt vesentlig 
brukt det finske svedjebruket for å trekke analogier tilbake til det antatte svedjebruket i 
neolittikum. Men det er mulig at et svedjebruk i gammel løvskog vil ha andre forutsetninger · 
enn et svedjebruk i granskog. Sannsynligvis er det lettere å dødbrenne (brenne i stykker 
humussjiktet) en granskog enn en løvskog. Svedjebruk i ulike former er ellers svært utbredt 
i tropene (Boserup 1973). 

Svedjebruket går kort fortalt ut på at vegetasjonen hugges, tørkes og brennes. Så sås det 
ulike vekster i aska og det tas et antall avlinger før jorda er utpint og et nytt stykke må 
hugges og brennes. Fra historisk tid er det i Norden kjent at både rug, neper, bygg, poteter 
og havre ble dyrket i svedjer (Tvengsberg 1985). Ved svedjing dannes det rikelig med aske 
slik at jordbrukerne danner sitt eget jordsmonn. En trenger dermed ikke å bearbeide jorda 
for å blande inn mineraljord i dyrkningssjiktet (Boserup 1973:26). 

Jeg vet ingen ting sikkert om hvordan svedjene fra historisk tid eller eventuelt tidligere i dag 
framstår i utmarka. Ble det ryddet stein i det hele tatt? Fra finnenes svedjebruk vet vi at 
rugen helst skulle sås mens aska fremdeles var varm (Lauvdal, bnd.4 1933:54). Da har en 
ikke lang tid å rydde stein på. Dessuten er vel steinen noe av det som blir kaldt aller sist 
etter brenning. Det finnes i Sverige ingen belegg fra historisk tid for at det ble ryddet stein til 
røyseri forbindelse med svedjing (Tollin 1989). 

Finnene brukte utelukkende øks, sigd og ei enkel «krafse» av en tynn granlegg (svensk: 
svedjekratta) for å rydde, dyrke og høste svedjene sine. Det betyr trolig at svedjing er lite 
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redskapskrevende og heller ikke setter sterke spor i terrenget. Det er sannsynligvis ingen 
synlige former i terrenget etter svedjing. Svedjing er arealkrevende. Avhengig av 
næringsinnholdet i humussjiktet og mengden av aske, vil en trenge å brenne av ei ny svedje 
hvert 2.-5. år. 

Diskusjon 

Ut fra hva som er skrevet ovenfor etterlater ikke svedjing noen former på overflaten. Det 
kan finnes et tynt kullag rett under humussjiktet, men det vil være de eneste restene etter 
svedjebruket når skogen er vokst opp igjen (Lindman 1991). Terrengformene i Øverbymarka 
og på de andre røysfeltene faller ikke sammen med dette. På røysfeltene i Vardal er det 
ryddet til dels betydelige mengder med stein i forbindelse med dyrkningen. I de utgravde 
røysene i Øverbymarka og Bækkimellommarka ligger ikke trekullet som et tynt lag rett 
under humussjiktet, men spredt i et dyrkningssjikt. Rydningsrøysene i Øverbymarka og på 
de andre røysfeltene i Vardal er rester etter et jordbruk som har ryddet stein og bearbeidet 
jorda i mye større grad enn det som er tilfellet ved svedjebruk. 

I Sverige omtaler Linne på 1700-tallet rydningsrøysene som gamle (Gren 1989:74). Hvis 
rydding av stein i røyser hadde vært et vanlig trekk ved svedjing, ville Linne ikke ha plassert 
rydningsrøysene som gamle. Linne var fra Småland der svedjebruket var en viktig del av 
jordbruket på 1700-tallet og noe han kjente godt til (Gren 1989:89, Romell 1966:187O. Også 
den svenske etnologen Gunnar Olof Hylten-Cavallius skiller i sitt arbeid «Warend och 
Wirdarne» fra 1863 klart mellom svedjing og det jordbruket som ble drevet i tilknytning til 
rydningsrøysene. Svedjing var noe han kjente til fra folketradisjonen og som ble drevet i 
området han studerte « ... annu for en mans-ålder tilbaka ... » (Hylthen-Cavallius, bnd.2 
1921:74). Rydningsrøysene mente han ble laget i forbindelse med et hakke-jordbruk. Dette 
var et mobilt jordbruk, men fastere enn svedjebruket. Forskjellen fra svedjinga var at man i 
hakkebruket bearbeidet jorda med hakke og kastet sammen steinen i små røyser (op.cit.:78). 

8.3.2 Busktrede 

Leif Gren foreslår i en artikkel fra 1989 busktrede som en modell for jordbruket på 
røysfeltene (Gren 1989). Selv om åkeren i dette systemet dyrkes kun 2-3 år, så vet bonden at 
han kommer tilbake til området om noen år. Busktrede består i at området svis av og dyrkes 
i 2-3 år, så får jorda hvile i 15-20 år og det vokser opp igjen busker og kratt av løvskog. Ofte 
er dette rotskudd fra stubber som står igjen etter den første ryddinga. Etter en stund brennes 
dette krattet og det sås korn i aska (Romell 1966). 

Ved en slik form for jordbruk vil det trenges store arealer. Med en omløpstid på 15 år og 
dyrkning i to år på samme sted vil en bonde trenge 8 ulike åkerlapper. Hvis hver åkerlapp 
var på 10 mål ville han trenge 80 mål. Hvis hver åkerlapp var på 50 mål ville han trenge 400 
mål. Det er mer sannsynlig at bonden ville investere tid i å rydde stein hvis han visste at han 
og hans etterkommere skulle komme tilbake til åkeren etter noen år. Åkeren ville likevel få 
et helt annet preg enn om den hadde vært gjødslet og dyrket intensivt gjennom mange år. 
Ved busktrede er det liten sjanse for oppbygging av åkerreiner og det er heller ikke trolig at 
det dannes permanente gjerder. 

Busktrede vil bygge opp en syklus der hver enkelt åkerteig vil fylle mange forskjellige 
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funksjoner i løpet av syklusen. Først vil teigen være åker i noen år. Så vil den legges ut til 
trede og kunne brukes som slåtteland i noen år. Etterhvert som den gror til med buskas kan 
den brukes som beite og til lauving. Det vil og være mulig å ta ut materiale til gjerder, teger 
og bast til tau og kurver osv. Til slutt vil åkerteigen som nå er helt gjengrodd med tett 
løvkratt, hugges og alt krattet får ligge og tørke før det brennes av. 

I løvskog kan det raskt slå opp løvkratt hvis stubbene ikke fjernes. Da vil det bli rikelig med 
rotskudd. Men selv i en granskog vil en få oppslag av løvskog på en ryddet flate som legges 
ut til langtidstrede. I en granskog må man bare passe på å brenne ned krattet før grana 
kommer inn igjen og tar over. Lar man stubbene etter løvkrattet stå igjen, vil disse danne 
rikelig med rotskudd. Dette er en prosess som også i dag kan observeres i veigrøfter og 
langs åkerkanter. 

I løvskog og spesielt i edelløvskog, dannes det et tykt og næringsrikt humussjikt og klare 
brunjordsprofiler. Dette er mindre sårbart for brenning enn det tynne og sure råhumussjiktet 
i granskog. Det er derfor mulig at avbrenning av løvskog med jevne mellomrom ikke er så 
hardt for jordsmonn og vegetasjon som avbrenning av barskog. I Øverbymarka har løvskog i 
følge pollendiagrammet vært dominerende helt fram til tidlig middelalder. Et busktrede
jordbruk kan bevisst ha holdt grana nede og hindret den i å bli et dominerende treslag 
(Bostwick Bjerck 1988). 

Ved åla en brakklagt åker vokse til med busker og kratt, kveles mange ugrasplanter av 
mangel på lys. Undervegetasjonen i et tett løvkratt vil være sparsom. Når krattskogen hugges 
ned og brennes vil varmen videre ødelegge mange av de ugrasfrøene som ligger i 
humussjiktet. Slik vil busktrede være en effektiv form for ugrasbekjempelse (Luning & 
Meurers-Balke 1980:311). 

I skog- og fjellområdene i Mellom-Europa har det vært i bruk en form for busktrede helt 
fram til i dette århundret (Romell 1966). Jeg har funnet fram til tre beskrivelser av denne 
formen for jordbruk fra Siegerland øst for Koln og Mosel- området i Tyskland og Vogesene 
ved Strasbourg i Frankrike (Fickeler 1952, Schmithusen 1934, Frodin 1940) . Ved denne 
formen for busktrede ble krattskogen felt og marka ble hakket opp, før det hele fikk ligge 
og tørke et år. Så ble området brent og det ble sådd rug eller bokhvete i aska (Frodin 
1940:31, Goransson 1988:80). 

I Siegerland var omløpstiden 18-22 år. Grunnen til dette var blant annet at de unge eikene 
som vokste opp egnet seg godt til trekullbrenning etter 18-22 år. Busktrede ble kombinert 
med trekullbrenning og flekking av bark til garverier (Fickeler 1952:83fD. Dette viser at 
krattskog kan fylle mange funksjoner i løpet av syklusen. Enkelte gamle eiker fikk stå igjen 
som grensemarkeringer (op.cit.:87) . I Siegerland vet man at busktrede har vært i bruk i de 
samme områdene fra middelalderen og fram til ca. 1860 (op.cit.:82). Det viser at områder i 
busktrede kan brukes i generasjoner uten av jorda blir utpint. I Mosel-distriktet ble 
busktrede brukt på omtrent samme måten. Omløpstiden var fra 10-20 år og fra krattskogen 
ble det tatt bark til garverier og lauv til f6r og strø (Schmithusen 1934:37D. Det ble dyrket 
havre og rug og i tidligere tider også bokhvete. I Vogesene vokste det opp gyvel som er en 
nitrogensamlende ertebusk mellom brenningene. Slik ble jorda tilført nitrogen. Gjennom eik 
og andre løvtrær ble jorda tilført sporstoffer fra dypt nede i mineraljorda (Frodin 1940:30f, 
Romell 1966). 
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Ved en slik driftsmåte som beskrevet ovenfor vil en ha muligheten til å rydde en del stein. I 
og med at jorda ble hakket opp ville det frilegges stein som det ville være naturlig å kaste 
sammen i røyser. Disse røysene ville da bli påkastet litt ny stein hver gang området ble 
dyrket. Jorda ble altså hakket opp samtidig med at krattskogen ble felt (Schmithusen 
1934:37). En hadde da mulighet for å rydde stein i den perioden da krattet lå og tørket. 
Denne tørkeperioden varte som regel noen uker fra midten av mai til juli/august da området 
ble brent av (Schmithusen 1934:37). Det var dermed mulig å kanalisere ledig 
arbeidskapasitet inn i steinrydding over en lengre periode. 

Hvordan vil dette jordbruket slå ut i en pollenanalyse? Det mest typiske vil være at det vil 
finnes rikelig med pollen fra løvtrær. Selv i det som brukes som eng vil det finnes 
pollenproduserende trær. Rotskudd og styvede trær avgir til dels rikelig med pollen. I et 
pollendiagram vil det kunne se ut som området er mer eller mindre skogkledt (Goranson 
1982). Det vil og komme inn lyselskende trær som osp, rogn og selje. Kulturinntrykket i 
pollendiagrammet vil bli svakt, med innslag av gress og kulturindikatorer som smalkjempe 
og korn. 

Hva skjer med et område bevokst med skog eller kratt når det brennes? Det er hovedsakelig 
to ting som skjer. Nitrogenet som er bundet i vegetasjonen frigjøres. Dette kan brukes som 
næring for avlingen som skal dyrkes der (Romell 1966). Det andre som skjer er at pH
verdien i jordsmonnet stiger. Aske er alkalisk og nøytraliserer eventuelt surt jordsmonn. 
Dette fører til at det blir bedre livsmiljø for mikroorganismene i jorda og slik bedre 
dyrkningsjord (Tvengsberg 1985:60). Brenning er altså svært gunstig for eventuelt jordbruk. 
Problemene begynner å melde seg når nitrogenet fra den avbrente vegetasjonen er 
oppbrukt. Ved høsting fjernes nitrogen fra jorda hver høst og til slutt er reserven oppbrukt. 
Det vil og skje en utpining av sporstoffene i jorda. Ved å legge åkeren ut til busktrede etter 
en viss tid, bygges nitrogenreservene opp igjen. Trærne bygger også opp et lager av 
sporstoffer ved å hente næring dypt nede i jorda med røttene (Romell 1966). 

Ved busktrede trenger en øks til å felle trærne med og hakke, ard eller plog til å bryte opp 
jorda. Med tett med røyser og stubber er det mest sannsynlig at hakke er brukt til dette 
arbeidet. Fordi brenning av krattskog gir mindre aske enn brenning av moden skog, må 
jordsmonnet ved busktrede vanligvis bearbeides. For å få gode forhold for jordbruket må 
også humussjiktet og deler av mineraljorda inn i dyrkningssjiktet. Områdene er ikke ryddet 
så rene at ard eller plog lett kan brukes. Da er hakka et godt alternativ (Boserup 1973:26D. 
Til slutt trenger man en sigd til å høste jorda. Busktrede setter svake spor i terrenget, men 
fordi jorda bearbeides med hakke blir kull fra brenningen spredt nedover i jordlagene. Det 
er og mulig at man kan finne igjen røyser med stein som er ryddet sammen. 

Diskusjon 

Røysene i Øverbymarka er dannet ved rydding av stein fra et bearbeidet landområde. Jeg 
holder det for sannsynlig at dette området har vært bearbeidet flere år på rad eller gjentatte 
ganger med visse mellomrom. Det er lite trolig at folk ville legge særlig energi i å rydde 
stein av et område som de visste de skulle dyrke kun i 2-3 år. 

Den omfattende steinryddingen viser at hver enkelt del av feltet har vært dyrket over et visst 
antall år. Det tar noen år å lage alle de rydningsrøysene som finnes i Øverbymarka. Ut fra de 
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kartlagte områdene har jeg regnet ut et gjennomsnitt for Øverbymarka på 2,56 røyser pr. 
mål. Selv med åkerflekker på 10 mål vil det ligge 25 røyser der. Er røysene 2x2 mi diameter 
og 0,2 m høye vil det gi 0,84 m3 med stein pr. røys og 21 m3 med stein i 25 røyser. I 
anleggsbransjen regnes det som regel at 1 m3 med stein veier 2 tonn (Kjell Holm 
pers.medd.). 21 m3 med stein vil da veie 42 tonn. Hvor mye stein det vil være mulig å rydde 
for hånd er ikke godt å si. I alle tilfeller er det lite sannsynlig at noen ville flytte 42 tonn 
med stein bare for å dyrke jorda i to eller tre år. Jeg mener at det ligger gjentagne sesonger 
med steinrydding og dyrkning bak rydningsrøysene, ja sannsynligvis bak hver enkelt 
rydningsrøys. 

Jordbruket i Øverbymarka er et jordbruk som har ryddet store arealer, men som bare har 
dyrket små arealer om gangen. Ved D- røys 207 ser det ut til at bare mindre arealer har vært 
dyrket om gangen i og med at de samme dyrkningssjiktene ikke finnes på oversiden og på 
nedsiden av røysa . Røysbøndene har kommet tilbake til samme stedet etter ei stund. Både i 
tilknytning til røys 207 og 406 er det flere faser med dyrkning. Ut fra vedartsbestemmelsene i 
forbindelse med C 14-analysene ser det ut til at det mellom dyrkningsfasene i Øverbymarka 
har vokst opp løvkratt. Dette er det man kunne vente ved busktrede. Ved busktrede dannes 
det trolig ikke klare former som åkerreiner. Jorda ligger i liten grad åpen for vær og vind, 
noe som fører til lite massebevegelse i forhold til hva man kunne forvente ved årlig 
dyrkning over et lengre tidsrom, f.eks . 50 år. Det dannes heller punktbrinker slik man ser 
det i tilknytning til røysene i Øverbymarka. Rydningsrøysene i Øverbymarka samsvarer godt 
med hva man kunne forvente av terrengformer i forbindelse med busktrede. 

I Øverbymarka har jeg funnet dyrkningssjikt med spredte kullpartikler i forbindelse med flere 
av de utgravde røysene. Ved busktrede hakker man opp jorda slik at humuslaget og deler av 
mineraljorda også blir påvirket ved dyrkningen. Busktrede vil altså danne et dyrkningssjikt 
med spredte kullpartikler slik jeg har funnet i Øverbymarka og i Bækkimellommarka. 

Jordbruket i Øverbymarka struktureres etter de naturgitte forholdene. Det er rydningsrøyser 
der det er tørr jord. Der det er for fuktig jord eller for kupert terreng finnes de ikke. De som 
har laget rydningsrøysene har lagt dem så tett at de sannsynligvis har hatt en mening med 
det. Røysene ligger til dels tettere enn kasteavstand. Det er mulig at røysene er lagt så tett 
fordi «røysbøndene» i Øverbymarka mente at de magasinerte solvarme som de gav fra seg om 
natta. Bønder jeg har snakket med i Vardal mener at det er en mulig forklaring på hvorfor 
røysene ligger så tett. Det er og påvist at steinene i rydningsrøyser forvitrer og slik kan gi fra 
seg nyttige sporstoffer til jordsmonnet rundt (Stigum 1951:144). Kanskje de som dyrket jorda 
i Øverbymarka oppdaget at komet sto bedre rundt røysene? «Røysbøndene» har ikke 
bekymret seg om jorda var steinete. Det ser ikke ut til å ha vært en hindring for å dyrke den. 

I boken «Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed» fra 1655 omtaler forfatteren Arent 
Berntsen fra Bergen forskjellig «herligheter» i tilknytning til gårdene i Norge. Han vurderer 
gran- og furuskog svært negativt. Den kalles «Suur-skouff» fordi den er ufruktbar og ikke gir 
noen nyttige frukter. Bråter eller svedjer beskriver han slik: 

" ... Stæder som med atskillige smaa Krat af Ris eller 
Løng ere begroede/ oc ere beqvemme at ryddis/ oc til 
Sæd at kunde giøris duelige ... » 
(Berntsen 1971, bnd.2:40) 
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Det er viktig å legge merke til at forfatteren plasserer bråter i krattskog og ikke i moden 
granskog. Det kan bety at han beskriver en annen form for ekstensivt jordbruk enn den 
klassiske finnesvedjingen som foregikk i moden granskog. Berntsen mener at granskog er 
ufruktbar. Det kan bety at han ikke kjenner til svedjing i granskog. Hans beskrivelse av 
bråter ligger nærmer en form for busktrede enn finnesvedjing. 

Det er mulig at det er en form for busktrede som i Christian IV's recess fra 1643 kalles for 
rydding på «norsk maaner•. Dette er tydelig noe annet enn svedjing og består i at stubbene 
får stå igjen etter ryddinga. Det er uklart hva rydding på «norsk maaner• ellers består i, men 
det er mulig at det kan ha vært en form for busktrede (Christian IV's recess 1981:351). Ved 
busktrede vil det være naturlig å la stubbene stå igjen slik at det kan utvikle seg rotskudd. 

Disse to eksemplene viser at det finnes beskrivelser i kildene fra 1600-tallet av et jordbruk 
som er ekstensivt, men som ikke nødvendigvis er finnesvedjing. Jeg mener at dette antyder 
at en form for busktrede kan ha vært i bruk i Norge helt ut på 1600-tallet. 

8.3.3 Utpiningsjordbruk 

En alternativ modell for utnyttelsen av Øverbymarka og de andre røysfeltene i Vardal, er at 
jorda der har tålt å dyrkes i flere år på rad uten å bli utpint. Ut fra opplysninger fra bl.a. 
amtmann Christian Sommerfelt på Toten ser det ut til at bøndene på Toten på 1700-tallet 
dyrket jorda i opp til 10 år i strekk før de gjødslet (Sommerfelt 1795: 102). Det kan tyde på at 
jordsmonnet i Vardal og på Toten med et stort innslag av kalk har tålt lengre perioder med 
sammenhengende dyrkning uten gjødsling. Anders Hagen refererer i sin artikkel i Viking fra 
1984 et par eksempler fra England der kalkrik jord har vært dyrket i opp til 100 år uten at 
jorda har blitt utpint (Hagen 1984:58). Viktig i denne sammenhengen har vært å få 
transporten av næringssalter til å gå fra jordsmonnet og opp mot overflaten slik at plantene 
har kunnet nyttiggjøre seg de ressursene som finnes i jordsmonnet (Hagen 1984). Jorda i 
Vardal er kalkrik og lett med en del brunjord, ikke bare podsol. Enkelte steder er det og et 
jordsmonn der transporten av næringssalter går oppover og det samler seg næringssalter i 
de øvre jordlagene (Lauvdal bnd.4 1933:176). Dette har vel vært enda mer utpreget i 
forhistorisk tid da det var mer løvskog også i Vardal. 

Et utpiningsjordbruk er på lang sikt arealkrevende. Selv om åkeren dyrkes mange år på rad, 
så må den til slutt flyttes. Slik vil denne formen for jordbruk kreve store arealer. 
Utpiningsjordbruket vil kunne sette kraftige spor i terrenget. Åkeren dyrkes hvert år og 
ligger åpen for vær og vind som kan erodere på jorda og sørge for massetransport ned mot 
enden av åkeren. Slik kan det dannes åkerreiner i tillegg til rydningsrøyser. 
Redskapsinventaret ved denne formen for jordbruk vil være hakke, ard eller plog, i tillegg til 
sigd eller ljå. 

Ved å dyrke samme området over lengre tid skulle en forvente klare resultater av massebevegelse 
som åkerreiner og åkerhakk. Som nevnt ovenfor finnes ikke dette i Øverbymarka. Det er derfor 
lite sannsynlig at røysfeltet er et resultat av et utpiningsjordbruk. 

Som nevnt i kapittel 2 er det registrert åkerreiner på enkelte av de andre røysfeltene. Det er 
derfor mulig at utpiningsjorbruk kan ha vært praktisert på noen av røysfeltene i Vardal. Så 
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kraftige åkerreiner som det er registrert på Skaugom og på Frusethenga viser at det har vært 
dyrket der over en viss tid. 

8.3.4 Det historiske jordbruket 

Med det historisk jordbruket mener jeg den formen for jordbruk som ble drevet i Vardal og 
på Toten fram til begynnelsen av 1800-tallet, før moderniseringen satte inn for fullt. Ved 
denne formen for jordbruk hadde man fast og avgrenset åker hvor det ble dyrket korn og 
erter. Som regel ble en større eller mindre del av åkeren lagt ut til trede hvert år. Resten av 
åkeren ble dyrket. Åkeren var formet etter de lokale forholdene. Alle hindringer for 
dyrkningen som blauthøl eller store steiner ble unngått. I tillegg fantes det sannsynligvis 
mange rydningsrøyser spredt utover åkeren. Det er mulig at åkrene fra det historiske 
jordbruket var avgrenset med ei kraftig åkerrein nederst. Åkrene tilknyttet en del av de 
fraflyttede husmannsplassene er avgrenset av ei kraftig åkerrein. Det er mulig at åkrene på 
husmannsplassene til en viss grad avspeiler driftssystemet slik det var før moderniseringene i 
jordbruket (Valen-Sendstad 1964:287). 

I Vardal ble det hovedsakelig brukt ard for å bearbeide åkeren. Kornet ble skåret med sigd. 
Det var ikke store arealer som var lagt ut til åker. 

Det historiske jordbruket har vært mye mindre arealkrevende enn røysjordbruket. 
Driftsmåten har vært intensiv og konsentrert om et mindre areal istedenfor å være ekstensiv 
og kreve store arealer. Det historiske jordbruket har også dannet åkre med klare spor av 
massebevegelse som åkerreiner og åkerhakk. Dette finnes ikke registrert på de fleste av 
røysfeltene i Vardal. Røysfeltene er altså resultat av en annen driftsform enn det historiske 
jordbruket. 

8.3.5 Konklusjon 

Sammenlignet med de fire modellene, ser det ut til at det jordbruket som har vært drevet i 
tilknytning til røysfeltene har størst likhet med busktrede. Det er derfor mulig at det har vært 
en form for busktrede som har vært drevet i Øverbymarka og på de andre røysfeltene i 
Vardal. 

En av konklusjonene fra punktene 5.2, 5.3 og 5.6 er at nesten hver eneste lille flekk i 
Øverbymarka har sin individuelle brukshistorie. Dette gjelder både perioden mens røysfeltet 
var i bruk og det som har skjedd etterpå. Et jordbruk som benytter busktrede vil som 
resultat ha et landskap med små åkerflekker med hver sin individuelle historie. 
Sannsynligvis vil langvarig bruk av busktrede resultere i at noen områder blir brukt mer enn 
andre. Der jorda er best vil det bli dyrket flere ganger enn der jorda er dårlig og 
vegetasjonen regenererer sakte. Slik kan muligens busktrede forklare noe av den 
diversiteten en ser i Øverbymarka med mange forskjellige røystyper og også forskjeller i 
flatene mellom røysene. 

I punkt 5.3 kom jeg fram til at det sannsynligvis har vært benyttet i alle fall to forskjellige 
måter å dyrke jorda på i Øverbymarka. Den ene måten, knyttet til F-områdene, består i at 
det er ryddet mye stein i hele den perioden området har vært dyrket. Det er derimot ingen 
klare spor etter dyrkning. Den andre måten, knyttet til D-områdene, består i at det er ryddet 
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mest stein i iydningsfasen. Siden har det seget dyrkningsjord inn over røysene. Det er klare 
spor etter dyrkning. Variasjonen mellom D-og F-områdene kan bety at det finnes 
overgangsformer mellom ulike driftssystemer i Øverbymarka. 

En skal i Vardal heller ikke utelukke at flere av de fire driftssystemene jeg har presentert 
ovenfor kan ha vært i bruk samtidig. Bøndene kan ha hatt kjennskap til flere måterådyrke 
jorda på og brukt de ulike metodene der de har egnet seg best. Forekomsten av åkerreiner 
på noen av røysfeltene viser at det kan ha vært drevet en noe mer intensiv form for 
jordbruk i Vardal til samme tid som røysfeltene har vært dyrket i busktrede. 

8. 4 Redskapsbruk 

Jeg har flere steder i det foregående diskutert hvilke redskaper som kan ha vært brukt på 
røysfeltet. Jeg vil her foreta en oppsummering og se om jeg kan komme til noen 
konklusjon. 

Som før nevnt er det ikke funnet noe ved registreringene og gravningene i Øverbymarka 
som kan si noe konkret om hva slags redskap som har vært brukt der. Det eneste jeg kan si 
er at det har vært bearbeidet forholdsvis grunt. Sjiktene med dyrkningsjord er ikke tykke og 
i noen røyser mangler de helt. I røys 204 er sjiktet med dyrkningsjord 30 cm tykt 1 m 
ovenfor røysa . I røys 406 er dyrkningssjiktet 22 cm tykt 2 m nedenfor røysa. Målene er 
regnet fra bunnen av humussjiktet. Det er ikke sikkert at «røysbøndene» nådde bunnen av 
dyrkningssjiktet hvert år. Dyrkningssjiktet kan også ha vokst etterhvert som åkeren ble 
dyrket. Arden har bearbeidet jorda ned til en dybde på ca 30 cm (Valen-Sendstad 1964:54). 
Den tradisjonelle plogen bearbeidet jorda ned til en dybde på 4 tommer eller ca 10 cm 
(Valen-Sendstad 1964:139). Ut fra dybden på dyrkningsjorda kan både ard og plog være 
brukt på røysfeltet. 

På alle de registrerte feltene ligger røysene svært tett. Det utelukker trolig plog som redskap. 
Plogen krever ganske rene åkerflater da den ikke lett viker utenom hindringer, men helst 
bare går rett fram. Det er mulig at det kan ha vært brukt ard på røysfeltet i Øverbymarka. 
Selv om røysene ligger tett, så vil nok en mann med hest og ard ha kommet seg fram. Som 
nevnt i punkt 5.5.1 er det registrert 3 skålformede åkre på røysfeltet. Disse forbindes 
vanligvis med bruk av ard. Det er og mulig at det har vært brukt spade eller hakke. Som 
nevnt før i punkt 8.3 blir ofte busktrede forbundet med hakke. Nå gjelder nok dette 
overveiende i tropiske strøk. 

Det er gjort enkelte funn av jordbruksredskaper i Vardal. Det er funnet 11 sigdblad, 2 celter, 
1 ljåblad og 1 lauvkniv. En av celtene tilhører en type (R402) som har vært brukt vesentlig til 
trearbeide (Pettersen 1951). Den andre celten tilhører en type (R401) som har vært brukt 
mest til jordbearbeiding. Lauvkniven (C26524) og to sigder (C26524 og C31500) er funnet i 
Øverby-området. Ardjern er ikke funnet i Vardal. Dette betyr ikke at det ikke kan ha vært 
brukt ard i Vardal. Ard jern er en relativt sjelden funntype (Pettersen 1951: 175). Det er funnet 
et ardjern i nabodalføret i nord (Snertingdalen) som viser at arden har vært kjent i området. 
Funnene viser at det har vært dyrket korn i Vardal som har vært skåret med sigd. De har 
sanket for til husdyra sine med ljå og lauvkniv og bearbeidet jorda bl.a med hakke. Funnene 
av jordbruksredskaper skriver seg fra yngre jernalder. 
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Det er vanskelig å komme fram til noen sikker konklusjon om redskapsbruken på røysfeltet 
i Øverbymarka. Ut fra det som er skrevet her mener jeg at det er mest sannsynlig at det har 
vært brukt ard eller hakke (eller begge deler) på røysfeltet i Øverbymarka. 

8.5 Øverbymarkas landskapshistorie 

Det finnes en rekke menneskeskapte strukturer i Øverby- området. Jeg vil starte med kort å 
oppsummere disse. Dette punktet vil prøve å plassere disse strukturene i en historisk 
sammenheng. 

1 Dagens gårder 

-gårdstun 

-innmark 

-grenser 

2 Røysfeltet 

-rydningsrøyser 

-gravrøyser 

-steinstrenger 

3 Utmarksstrukturer 

-husmannsplasser 

-skogsbilveier 

-skiløyper 

Ut fra det som er diskutert i punkt 6.1 er alderen kjent for en del av disse strukturene. 
Skiløypene og skogsbilvegene er fra vårt århundre. Grensene i utmarka er eldre enn 1903, 
men sannsynligvis yngre enn 1600-tallet. Husmannsplassene er eldre enn 1825 og 
sannsynligvis yngre enn 1723. Gravrøysene er fra hedensk tid. Røysfeltet er fra 800 B.C. til 
1700 AD.For gårdstunene er alderen ukjent. Flere av gårdene i Øverby- området nevnes i 
diplomer fra middelalderen. Det er derfor trolig at gårdene er eldre enn ca 1300 e.Kr. 

8.5.1 Fasene 

Fase 1 800 BC-1100 AD: De eldste strukturene i Øverbymarka er altså røysfeltet med sine 
gravrøyser og rydningsrøyser. Fase 1 starter med den eldste C14-dateringen (T 10317) fra 
røysfeltet. Den kommer fra D-røys 207 og er datert til 800 BC- 530 BC. Et pollenkorn av 
bokhvete fra 3610 BC-3370 BC og ei neolittisk øks viser at det har vært drevet jordbruk i 
området også før 800 BC, men det har ikke vært mulig å knyttet dette tidlige jordbruket til 
røysfeltet. Ytterligere to dateringer faller innenfor fase 1. Det er T 10012 og T 10517 som 
begge er datert til romertid. I tillegg viser både funnene av oldsaker fra merovingertid og 
tidlig vikingtid og gravrøysene som ligger innimellom rydningsrøysene at røysfeltet har vært 
brukt i forhistorisk tid. Pollenanalysen viser at det har vært husdyrbeite i Øverbymarka i fase 
1 ved at det er registrert pollenkorn av smalkjempe. 

I fig.53 har jeg forsøkt å sette opp en modell for hvordan landskapet har vært utnyttet i 
forbindelse med røysfeltet. Utgangspunktet for denne rekonstruksjonen er et ekstensivt 
jordbruk med rotasjon i dyrkningen slik som jeg har diskutert i punkt 8.3. Jeg tenker 
meg at Øverby-området utgjøres av et eneste, stort felleseid territorium. Sentralt i dette 
territoriet er det plassert et boplassområde. Her bor en eller flere enheter. Rundt i hele 
territoriet der det er egnet dyrkningsjord, finnes det små åkerlapper med rydningsrøyser. 
Disse brukes i et system med busktrede som beskrevet i 8.3. Gravrøysene ligger på 
framskutte punkter i terrenget. De ligger også plassert i ytterkanten av det dyrkede 
arealet, kanskje for å fungere som territoriemarkeringer. Hele den selvdrenerende delen 
av Øverby-området er med i dette systemet (det vil si røysfeltet og dagens innmark vest 
for Berg og Torke). 
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Det mest usikre punktet i modellen er antagelsen om et boplassområde uavhengig av 
de historiske gårdstunene. Jeg har ikke registrert klare forhistoriske boplassindikasjoner 
i Øverbymarka. Det er registrert to tufter på Eiktunet, men det er uvisst hvilken tid de er 
fra. Jeg antar at området rundt Øverstuen (område G) kan ha vært et aktuelt sted å 
bosette seg. Det er et av de få stedene i Øverbymarka med sikkert vann. Det er ei kilde 
der som holder vann året rundt. Øverstuen er og sentralt plassert i Øverbymarka. Slår 
man en sirkel med radius 1 km rundt Øverstuen, dekker den det meste av røysfeltet og 
den selvdrenerende delen av dagen dyrkningsjord. Det er ikke funnet kokstein eller 
andre boplassindikasjoner i Øverstuen, men det er mulig at dyrkningen i forbindelse 
med husmannsplassen kan ha ødelagt eller dekket over eventuelle spor. 
Jeg vet heller ikke noe om området har vært felleseid . Mangelen på steinstrenger 
trenger ikke bety at det ikke har vært satt opp gjerder av tre. Men det er og mulig at 

1 km sirkel rundt 
Øverstuen 

0 

Figur 52. Øverstuens sentrale plassering i Øverbymarka. 

\ 
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den felleseide utmarka som finnes i Øverby
området helt fram til slutten av 1600-tallet, 
kan være de siste restene av et system der 
all jord har vært felleseid innen større eller 
mindre territorier. Det er og mulig at det 
gamle norske skyld-systemet der medeiere i 
en gård (f.eks. kirken, adel eller slektninger 
[skyldfolk]) ikke eide en bestemt del av 
gården, men hadde krav på en viss del av 
avlinga, går tilbake til et system der du kun 
eide det du selv dyrket og ikke jorda du 
dyrket det på (Christian Keller pers.medd). 

Jeg antar ovenfor at gravrøysene i 
Øverbymarka kan ha fungert som 
territoriemarkeringer. De ligger til dels i 
kanten av røysfeltet, til dels spredt rundt i 
de sentrale delene av røysfeltet (områdene 
D4, Fl og F2) (se figur 34, s. 87). Det er 
ikke mulig å si om gravrøysene avgrenser 
«innmarka• i fase 1 eller om de avgrenser 
hele territoriet. Det er og viktig å legge 
merke til at det ikke er registrert gravrøyser 
i den vestre delen av Øverbymarka. Det kan 
bety at dette er en sein eller kortvarig 
utvidelse av det dyrkede arealet. 
Gravrøysene definerer ikke noe klart 
sentrum. De utgjør ikke noe samlet gravfelt 
tilknyttet en boplass. Det som er mulig å 
fastslå er at gravrøysene er knyttet til 
røysfeltet. Det er ingen gravrøyser som ikke er 
knyttet til rydningsrøyser. 

Fase 2 1100 AD-1700 AD: Fase 2 omfatter ialt 
12 C14- dateringer. To av dem ligger på 
grensen mellom fase 1 og 2. Det er T 10013 
datert til 1010 AD-1168 AD og TUa 462 datert 
til 822 AD-1028 AD. De resterende 
dateringene faller i perioden fra 1300 AD-1700 
AD. I pollensøylen opptrer de første pollen av 
korn i perioden 1052 AD-1249 AD. Da rykker 
og grana inn for fullt etter at bjørka har 
dominert i fase 1. 

Figur 31 viser hvordan jeg tror at landskapet i 
Øverbymarka har sett ut fra tidlig kristen tid 
og framover. De historiske gårdstunene med 
hus og fast innmark er det sentrale. Rundt 
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Figur 53. En modell for landskapsutviklingen 
i ØVerbymarka. 
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innmarka er det faste grenser. Utmarka er fremdeles felleseid. Her drives det fortsatt et 
ekstensivt jordbruk av samme type som før var hoveddriftsmåten. Dette ekstensive 
jordbruket fungerer som en «sikkerhetsventil• ved knapphet og er heller ikke så lett for 
myndigheten~ å skattlegge. Dette ekstensive jordbruket drives sannsynligvis helt fram til 
tømmer fra skogen får en større verdi enn korn. 

Jeg har ikke undersøkt noen av de historiske gårdstunene. Jeg bygger min antagelse om at 
de er fra tidlig kristen tid på to ting. For det første finnes det ikke gravrøyser eller funn av 
oldsaker knyttet til noen av de historisk kjente tunene. De gravrøysene og oldsakene som er 
kjent er plassert i forhold til røysfeltet og ikke i forhold til de historiske tunene. Det er 
selvsagt mulig at det en gang har vært knyttet gravrøyser til de historiske tunene, og at disse 
er fjernet seinere uten at gjenstandene har nådd Oldsaksamlingen. En annen mulighet er at 
de bevisst la gravrøysene helt andre steder enn i nærheten av gårdstunene. En tredje 
mulighet som jeg holder for sannsynlig, er at gårdstunene ble anlagt etter at gravrøysene 
gikk av bruk, det vil si i tidlig kristen tid. Et annet argument for at det skjer en omlegging i 
Øverby-området i tidlig kristen tid er at det er i den perioden at grana tar over og begynner 
å dominere skogen i Øverbymarka. Som nevnt i punkt 8.3 gir sannsynligvis løvskog et bedre 
grunnlag for ekstensivt jordbruk enn det granskog gir. Det er derfor sannsynlig at de som 
dyrket jorda i busktrede bevisst har holdt grana nede. Når grana begynner å dominere i 
tidlig middelalder, kan dette bety en driftsomlegging i jordbruket der de tidligere ryddete 
områdene får gro til med gran. Gran trives godt på tidligere ryddet mark og kan fort 
begynne å dominere i vegetasjonsbildet (Bostwick Bjerck 1988:47). 

Det er mulig at denne overgangen til mer permanent jordbruk har skjedd før på andre deler 
av Østlandet og at man i en periode har hatt stor regional variasjon i jordbruk og 
bosetningsmønster. Etterhvert som staten vokste fram i Norge kan det ha blitt et ønske hos 
myndighetene å få fram et mer homogent jordbruks- og bosetningsmønster. Dette kan blant 
annet ha skjedd for å lette fastleggelsen og innkrevningen av skatter. Slik har «gården• blitt et 
ideal-mønster som de forskjellige jordbruks- og bosetningsmønstrene i Norge er blitt «presset• 
inn i. Dette kan og være en av grunnene til omleggingen fra røysfelt til gård. Ottar Rønneseth 
og Bernhard Eikeland har diskutert lignende hypoteser om at den regulerte grenseleggingen 
på gårdsnivå hører til i middelalderen og at denne omstruktureringen av landskapet skyldes 
påvirkning fra en politisk myndighet (Myhre 1990:131). 

Ut fra mine registreringer ser det ut til at topografien er det som er avgjørende for hvor de 
permanente gårdene ble plassert. Det er ingen fundamental forskjell mellom jordsmonnet i 
den delen av dagens åkre som er selvdrenerende og jordsmonnet i Øverbymarka. Det er 
heller ikke bedre lokalklima der de historiske gårdene ligger i forhold til Øverbymarka. Den 
store forskjellen er at det er mye jevnere topografi der de historiske gårdene ligger. 
Øverbymarka er til dels kupert og bratt. Der de historisk gårdene ligger er det jevnt hellende 
flater som er velegnet for permanent dyrkning. 

Ut fra skriftlige kilder ser det ut til at utmarka i Øverby-området var felleseid helt fram til 
slutten av 1600-tallet. Som nevnt i punkt 2.3, har jeg fått avskrift av to dokumenter fra 
Statsarkivet på Hamar som tilkjennegir at gårdene i Øverby-området hadde utmarka si i 
sameie på 1600-tallet. Eik og Øverby hadde felles utmark så seint som i 1689, mens Lille 
Tranberg (Bjørnsveen) i 1690 hadde felles utmark med Bråstad. Dette viser at 
eiendomsforholdene i Øverby-området har vært ganske annerledes på 1600-tallet enn det de 
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er i dag. Jeg antar at innmarka var eid av hver enkelt gård. Jeg vet ikke noe definitivt om 
hvor grensene for utmarka til gårdene i Øverby-området gikk i fase 2. Det er mulig at de 
sammenfaller med yttergrensene for gårdene i området i dag. Disse grensene utgjøres til dels 
av naturlige linjer i landskapet som Vesleelva, Hunnselva og Bråstadelva (se figur 1, s. 23) . 
Til dels utgjøres disse grensene av mer vilkårlig trukne linjer. Men det at Lille Tranberg og 
Bråstad har felles utmark viser at det ikke er sikkert at naturlige linjer i landskapet har vært 
faste grenselinjer. Det er derfor vanskelig å si noe om hvor grensene for utmarka til gårdene 
i Øverby-området har gått. 

Fase 3 1700-nåtid: I løpet av 1700-tallet skjer det igjen endringer i Øverbymarka. 
Røysjordbruket gis opp for godt. Etterhvert ryddes innmarka bedre og rydningsrøyser 
fjernes. Utmarka deles opp med grenser og utover på 1700-tallet ryddes det en rekke 
husmannsplasser i Øverbymarka (fig. 31). På 1800- tallet slås Øverby og Eik sammen og Eik 
forsvinner som selvstendig gårdsbruk. Seinere legges også Øverby ned som gårdsbruk. 
Innmarka til Øverby og Eik drives i dag av brukeren på Berg. 

Hvorfor skjer overgangen mellom fase 2 og 3? Dette har sannsynligvis flere grunner. Utover 
på 1600- og 1700-tallet fikk skogen større verdi. Men det er uvisst hvor stor rolle salget av 
tømmer spilte i Vardal på 1600-tallet. Ut fra både matrikkelen fra 1669 og en beskrivelse av 
prestegården fra 1664 ser det ut til at salg av tømmer ikke spilte noen stor rolle (Lauvdal, 
bnd.4 1933: 199D. Det ser ut til at det først er på 1700-tallet at salget av tømmer tar seg opp. 
Rundt 1800 blir det riktig fart i sakene i og med den begynnende industrialiseringen langs 
Hunnselva. 

Det er mulig at utskiftningen av utmarka skyldes at bøndene ble selveiere. Ut fra hva som 
står i bygdeboka ser det ut til at gårdene i Øverby-området vesentlig var proprietærgods på 
slutten av 1600-tallet, og i løpet av første halvdel av 1700- tallet gikk over til å bli bondegods 

. (Lauvdal, bnd.1 1941). Det er mulig at det er i denne prosessen at utmarka er blitt skiftet ut. 

Det er og tenkelig at myndighetene bestemte seg for å ta knekken på korndyrkningen i 
skogen. I forordning om rydningsverk i Christian IV's recess fra 1643 påbys bøndene å 
holde all jord som en gang er ryddet åpen. De trues med bøter for hvert tre som vokser til 
på rydningene (Christian IV's recess 1981 :350). Hvis en slik bestemmelse ble håndhevet ville 
den bety dødsstøtet for et hvert jordbruk basert på busktrede. Men forordningen om 
rydningsverk i Norge er så detaljert at embetsmennene umulig kunne håndheve alle 
bestemmelsene. Det er derfor sannsynlig at et ekstensivt jordbruk kan ha fortsatt på tross av 
myndighetenes forsøk på å hindre det. 

Sannsynligvis har alle disse tre faktorene og flere andre spilt inn ved overgangen fra fase 2 
til 3. 

Dagens situasjon i Øverbymarka gjenspeiler eiendomsstrukturen de siste 125 år. Som nevnt i 
punkt 6.1 var skogbruk en viktig del av arbeidet ved Kauffeldtske stiftelse som fra 1868 eide 
Eik og Øverbys del av Øverbymarka. Derfor ble Øverbymarka holdt som skog. 
Husmannsplassene ble ikke solgt unna før etter 2. verdenskrig, og tjente før det som husrom 
for ansatte ved stiftelsen. Øverbymarka blir altså i alt vesentlig liggende uoppdyrket i 
moderne tid fordi området eies av en kommunal stiftelse som prioriterer skogbruk framfor 
jordbruk. Salget av husmannsplasser til småbruk og gårder med derav følgende nydyrkning 



145 

tar til i Vardal omkring 1870. Denne utviklingen skjer ikke i Øverbymarka fordi mesteparten 
av skogen eies av Kauffeldtske stiftelse. At Øverbymarka i dag er skog betyr altså ikke at 
området er marginalt eller dårlig jordbruksland. Lignende forhold finnes i Sverige der 
storgodsdannelser som har prioritert skog og beitemark i flere tilfeller har konservert et eldre 
dyrkningslandskap (Ellen Anne Pedersen, pers.medd.). 

OQQSummering: Dette er Øverbymarkas landskapshistorie i grove trekk. Det er en historie 
som består av brudd, men og av lange linjer. Selv om rammene rundt har skiftet så har 
røysjordbruket bestått i over 2000 år. Ut fra den store variasjonen i røystyper som finnes i 
Øverbymarka, må en anta at driftsformene i forbindelse med røysene har forandret seg noe i 
løpet av det lange tidsrommet. Basisen i jordbruket har likevel forblitt uforandret. Det har 
vært et ekstensivt jordbruk med en form for rotasjon som hele tiden har vært opphav til 
rydningsrøysene. Røysjordbruket har i løpet av den tiden skiftet rolle fra hoveddriftsmåte til 
attåtnæring. Selv om det ble grunnlagt gårder med permanent innmark ble ikke den gamle 
ekstensive formen for jordbruk glemt. Den ble sannsynligvis brukt i flere hundre år etter at 
det permanente åkerbruket ble innført. 

Det ser ut som man i Øverbymarka har en ervervsmessig kontinuitet over svært lang tid (800 
B.C-ca. 1100 A.D, fase 1). I løpet av denne tida har det skjedd mye både i naturen og i 
kulturlivet. Dyrkningen starter i subboreal tid med et varmt og tørt klima og fortsetter i 
subatlantisk tid med et fuktigere og kjøligere klima. Det er ut fra mine undersøkelser ikke 
mulig å spore noen nedgang i dyrkningen i forbindelse med denne antatte 
klimaforverringen. Fase 1 omfatter siste del av bronsealder og hele jernalder med alle de 
omskiftninger i metallteknologi, redskapsinventar og gravskikk som foregår i det 
tidsrommet. Det er altså mulig at det har foregått en rekke sosiale og kulturelle forandringer 
uten at dette har fått noen avgjørende effekt på jordbruket. Røysfeltet i Øverbymarka viser 
en ervervsmessig kontinuitet som ikke forstyrres før de historiske gårdene grunnlegges, 
antakelig i tidlig kristen tid. 

Jeg har ikke kunnet sette opp en slik detaljert landskapshistorie for noen av de andre 
områdene i Vardal med røysfelter. Men det er ikke umulig at utviklingen kan ha hatt et 
lignende forløp der. 

8.5.2 Noen konsekvenser av de presenterte modellene 

Sannsynligvis har ikke arealer for dyrkning vært noe knapt gode i Vardal. Derfor kan et 
arealkrevende driftssystem ha holdt seg lenge. Man har ikke trengt å legge om jordbruket til 
en fastlåsing av eiendomsretten slik det muligens har skjedd i Vastergotland. Der overtar 
omfattende steinstrengsystemer for røysfeltene i løpet av romertid-folkevandringstid 
(Mascher 1993:86). En lignende omlegging skjer ikke i Øverbymarka før strukturene til den 
historiske gården dannes. Og da er det sannsynligvis en framvoksende statsmakt som har 
like mye å si for dannelsen av faste strukturer som befolkningspress eller utpining av jorda. 

Flere steder i Norden antas det at andre strukturer overtar for røysfeltene allerede i 
forhistorisk tid. Under sin kartlegging av celtic fields på Jylland kom Gudmund Hatt over 
røysfelter som han antok var eldre enn celtic fields åkrene. Dette bygde han delvis på den 
horisontale stratigrafien, delvis på funn av neolittisk keramikk i ei rydningsrøys (Hatt 
1949:69D. På Jæren mener Odmund Møllerop at røysfeltene er eldre enn gårdene fra 
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folkevandringstid. Gårdene fra folkevandringstid ble lagt på gamle røysfelter som da var 
bevokst med skog. Han bygger dette på pollendiagrammer som viser at skogen på Jæren 
går fram i romertid (Møllerop 1958:51). Røysfeltene skal da være eldre enn romertid i og 
med at de var skogkledde i den perioden. Som før nevnt mener Catharina Mascher at 
røysfeltene i Vastergotland erstattes av omfattende steinstrengsystemer i løpet av romertid
folkevandringstid. Røysfelter er et fenomen som har vært registrert mange steder i Norden 
der det har vært steinholdig jord. De dateres til forskjellige perioder av forhistorien og de 
etterfølges av forskjellige strukturer. Felles for disse strukturene er at de kan sies å gi et 
romlig uttrykk for eiendomsrett i større grad enn det røysfeltene gjør. Betyr dette at en 
eventuell felles eiendomsrett til den dyrkede jorda har holdt seg lenger i Vardal enn i andre 
deler av Norden? 

Ut fra C1 4-dateringene viser det seg altså at et ekstensivt jordbruk i Øverbymarka holder seg 
helt opp på 1600-tallet. I punkt 8.3 viste jeg at det sannsynligvis er en eller annen form for 
busktrede som har vært brukt. Busktrede blir vanligvis ansett som en primitiv form for 
jordbruk, og arkeologene tro den har vært i bruk i neolittikum eller bronsealder. I 
Øverbymarka ser det ut til at denne måten å drive jordbruk på har holdt seg helt fra 800 BC 
og fram til 1600-tallet. Hvorfor holder denne formen for jordbruk seg så lenge? Hva skyldes 
denne tilsynelatende konservatismen? En tradisjonell forklaring ville være at Øverbymarka er 
en marginal og bortgjemt krok der et primitivt jordbruk fikk holde seg lenge (et såkalt 
reliktområde). Selv om Vardal er ei marginal jordbruksbygd i forhold til Toten, så ligger den 
sentralt plassert i et av de tradisjonelt viktigste jordbruksområdene på Østlandet (Asheim 
1978:105, Kraft 1820:12) Så det er nok ikke mangel på impulser utenfra som har ført til at 
busktrede har holdt seg lenge i Vardal. Som før nevnt hadde skogen før tømmereksporten 
utover på 1600- og 1700-tallet liten verdi. Den bl bare brukt til ved og hustømmer. Det å 
dyrke korn i skogen for eksempel i busktrede, ville derfor være en lønnsom måte å utnytte 
skogen på. Korn var en knapp vare som var godt betalt og kunne innbringe nødvendige 

· kontanter. 

Det er mulig at røysjordbruket var godt tilpasset forholdene i Vardal og Mjøs-distriktet med 
store arealer med relativt skrinn, selvdrenerende morenejord med et visst kalkinnhold. 
Denne morenejorda krever omfattende gjødsling og steinrydding for å kunne dyrkes hvert 
år bare med korte tredeperioder innimellom. Men en mer ekstensiv dyrkning der det er 
muligheter for anrikning av både mineraler og nitrogen gjennom buskvegetasjon vil være en 
velegnet driftsform. Deler av morenejorda i Vardal er også bratt og med en oppbrudt 
topografi. Den er derfor best egnet for et fleksibelt hakkebruk. I Vardal har og deler av 
morenejorda de rette hydrologiske forhold for dyrkning. Et selvdrenerende grusholdig sjikt 
ligger oppå et sjikt med hard moreneleire. Dette gir god drenering i regnvær samtidig som 
leirsjiktet sikrer vann i tørre perioder. Lignende forhold er og registrert på andre lokaliteter 
med fossil dyrkning (Christian Keiler pers .medd.). Forholdene lå altså godt til rette for et 
ekstensivt jordbruk. Det er trolig derfor at denne formen for jordbfllk har holdt seg så lenge 
i Mjøs-området. 

Røysfelter som blir tatt opp i forhistorisk tid finnes mange steder både i Norge og Sverige 
(Gren 1989, Mascher 1993, Myhre 1972, Pedersen 1990a). Men det er mindre kunnskap om 
når røysfeltene gis opp. Både Myhre og Mascher mener at de forlates i løpet av eldre 
jernalder. Men det kan ikke utelukkes at røysfeltene har vært i bruk lenger. Når røysfeltene 
går ut av bruk er noe vi i dag vet for lite om. Ved C14-datering er det som regel 
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rydningsbranner i forbindelse med dyrkning som dateres. Ut fra disse dateringene er det 
ikke mulig å si så veldig mye om hvor lenge røysfeltet har vært i bruk etter den første 
rydningsbrannen. I punkt 6.1 nevnte jeg de lærde svensker Peder Månson og Olaus Magnus 
som levde i første halvdel av 1500-tallet. De plasserer rydningsrøysene som eldre enn 
svartedauden. Dette kan bety at røysjordbruket gikk ut av bruk på et tidligere tidspunkt i 
Sverige enn i Norge. Men det er på dette stadium i forskningen ikke mulig å si noe sikkert 
om røysjordbruket holder seg lenger i Mjøs-området enn ellers i Norge og Sverige. 

Gårdsnavnene og bosetningsstrukturen 

I Øverby-området er det registrert en hel rekke gårdsnavn som navnegranskerne tradisjonelt 
har henført til eldre jernalder. Hvordan stemmer det overens med min plassering av gårdene 
i området til tidlig kristen tid? Svaret kan være at gårdsnavnene faktisk er fra tidlig kristen tid 
og slik er mye yngre enn det navnegranskere og til dels arkeologer har trodd. En annen 
mulighet er at navnene i fase 1 har hatt en annen funksjon enn som gårdsnavn. Noen av 
dem kan ha vært rene lokalitetsnavn (Berg, Ås, Eik). Andre navn kan ha vært teignavn 
(Torke-Turkvin). Men hva med de navnene som tradisjonelt ansees for å ha henvist til selve 
«gården» (Øverby/Nerby-By, Askim-Askheim og Skjerven-Skjervheim)? Vi antar i dag at disse 
navnene henviser til geografiske enheter, men kan de en gang ha henvist til sosiale enheter? 
Det er mulig at navnene har fulgt disse enhetene og så etterhvert blitt navn på permanente 
gårder. Grunnbetydningen av «heim» og «by» er rett og slett bosted (Falk og Torp 1991). De 
kan ha vært navn på boplassområder i Øverbymarka som siden er blitt flyttet over på de 
historiske gårdene. «Boplass» kan ha vært noe annet enn det vi i dag tenker på som en gård, 
nemlig en geografisk avgrenset enhet med innmark og utmark. Anders Andren påpeker i en 
artikkel fra 1987 hvordan de gårdsnavnene som regnes som forhistoriske betegner et 
sentrum, mens det i middelalderen finnes gårdsnavn som betegner grenser (Andren 1987). 
Det kan bety at i forhistorisk tid så var det sentrum/boplassen som var viktig, mens man ut 
gjennom middelalderen fikk en utvikling mot stadig klarere grenser. I denne prosessen kan 
også de gamle navnene ha forandret seg, fra å betegne boplassen til å betegne gården som 
en klart definert geografisk enhet. 

Modellen og den øvrige forskningen 

Arkeologene har som nevnt i kapittel 1, mer eller mindre ubevisst trukket den historiske gården 
bakover i tid for å forklare jordbruk og bosetning i jernalder. Dette kan nok la seg forsvare i 
områder der det er funnet klare gårdsanlegg. Men mine undersøkelser fra Vardal forteller en helt 
annen historie. Selv om det er mye undersøkelsene i Vardal og Øverbymarka ikke har fortalt 
noe om, så viser de at vi er på sporet av et helt annet driftssystem enn det som er kjent på 
Østlandet i historisk tid. Man må derfor lete etter helt andre modeller enn den historiske gården. 

Som nevnt i kapittel 1 har kulturgeografene i Sverige i de seinere år lagt stor vekt på 
regional diversitet. Øverbymarka kan være en brikke i dette bildet i Norge. Røysfeltet i 
Øverbymarka skiller seg fra gårdsanleggene på Jæren fra folkevandringstid. Det skiller seg 
også fra de fossile åkersporene som Gro B. Jerpåsen har funnet på Borre Qerpåsen 1993). 
Det viser at de ulike regionene i Norge kan ha hatt ulike måter å drive jordbruk på i 
forhistorisk tid. Man kan ikke ukritisk overføre modeller og ideer fra en region til en annen. 
Arkeologene må gå ut og erfare hvordan landskapet er utnyttet på det aktuelle stedet. 
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9 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

9.1 En oppsummering av noen resultater 

Jeg har i de tidligere kapitlene gjennomgått en rekke røysfelter for å prøve å finne ut noe 
om alderen til røysfeltene og hva de har vært brukt til. Hovedresultatet er at røysfeltene har 
vært brukt som åkermark gjennom deler av forhistorisk tid og middelalder. Ved C14-
dateringer av røysfeltet i Øverbymarka har jeg funnet ut at det har vært i bruk fra 800 BC til 
1700 AD. 

De store arealene som røysfeltene dekker viser at det har vært benyttet en ekstensiv form 
for jordbruk på feltene. Dette har sannsynligvis vært en form for busktrede der jorda dyrkes 
i 2- 3 år og så ligger i trede i 10-20 år og vokser til med krattskog før den dyrkes opp på 
nytt. I punkt 8.3 viste jeg at det er busktrede som best kan forklare de terrengformene jeg 
finner på røysfeltene i Vardal. Derfor har jeg valgt å bruke busktrede som en 
forklaringsmodell for det jordbruket som har vært drevet der. Gjennom studiet av røysfeltene 
har jeg fått belyst Vardals eldre jordbrukshistorie og vist at det jordbruket som ble drevet i 
Vardal i forhistorisk tid skiller seg sterkt ut fra det jordbruket som har blitt drevet i Vardal på 
1700- og 1800-tallet. 

I punkt 8. 5 satte jeg opp en modell for landskapsutnyttelsen i Øverbymarka. Den kan være 
anvendelig også for resten av Vardal. Det er mulig at det kan ha vært lignende forhold også 
andre steder i Mjøs-distriktet der det finnes felter med rydningsrøyser av samme type som i 
Vardal. Modellen starter med en første fase med kun busktrede, før en i tidlig middelalder 
får faste gårder med permanent innmark. Men det ekstensive jordbruket videreføres ute i 
skogen gjennom seinmiddelalderen og helt ut på 1600-tallet. Denne ekstensive formen for 
jordbruk gis ikke opp før tømmeret i skogen får større verdi enn det kornet som kan dyrkes 
der. I Vardal ser man altså tydelig at eldre jordbruksteknologi lever videre side om side med 
mer intensive driftsformer helt ut på 1600- tallet. Dette viser at bøndene i Vardal har 
behersket flere måter å drive jordbruk på og anvendt dem etter behov. 

9.2 Veien videre 

Som en avslutning vil jeg skissere opp noen muligheter som finnes for videre arbeid med 
røysfelter som arkeologisk kildemateriale. Det som kom mest overraskende på meg i den 
forskningsprosessen jeg har vært igjennom, var alle de seine dateringene fra røysfeltene i 
Øverbymarka og Bækkimellommarka. Ut fra hva jeg hadde lest om røysfelter i Norge og 
Sverige forventet jeg en datering til eldre jernalder (Gren 1989, Pedersen 1990a, Slomann 
1971). Jeg ble derfor ganske skuffet da jeg fikk så mange dateringer til seinmiddelalder og 
tidlig nyere tid. Men etterhvert har jeg fått øynene opp for at det ligger et omfattende 
forskningspotensiale i dette. 

En mulighet vil være å prøve å finne opplysninger om busktrede og røysfelter i skriftlige 
kilder fra tidlig nyere tid. Her vil det være mulig både å utnytte trykte kilder som for 
eksempel topografiske beskrivelser og utrykte kilder som brev og rettsdokumenter. Jeg har 
så vidt sett på enkelte kilder fra 1600-tallet og synes resultatet er lovende. Både Arent 
Berntsens bok «Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed» og Christians IV's recess fra 1641 
synes å gi beskrivelser av et jordbruk som kan minne om busktrede (se punkt 8.3). En viktig 
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oppgave vil være å finne ut om svedjing i moden granskog og busktrede har hatt forskjellige 
navn eller om de to driftsmåtene i kildene har samme betegnelse. 

En annen mulighet som kombinasjonen av røysfelter og skriftlige kilder åpner for, er et 
fornyet studium av gårdsgrenser og deres alder. Røysfeltene representerer en helt annen 
stmktur enn dagens gårdsgrenser. Jeg har her antatt at en første omstrukturering av 
landskapet finner sted i tidlig kristen tid, før også utmarka deles opp i løpet av 1600- og 
1700-tallet (se punkt 8.5). De to dokumentene jeg har fått skrevet av på Statsarkivet på 
Hamar viser at eiendomsforholdene i utmarka har vært helt annerledes på 1600- tallet enn 
de er i dag (se punkt 2.3 og 5.1). Videre forskning vil kanskje kunne si noe om hvor utbredt 
sameie i utmark har vært og om røysjordbruket kan ha hatt noe å si for denne 
eiendomsstrukturen. 

Ytterligere en linje som det er mulig å følge opp er røysfeltenes nedslag i folketradisjonen. I 
Vardal har jeg funnet ut at det er sagn knyttet til flere av lokalitetene og at røysfeltene kalles 
for rester etter hakkebøndene. Her vil det være mulig både å si noe om folketro om 
arkeologiske objekter og å finne ut hva bøndene i nyere tid har ment om røysfeltene og hva 
slags drift som har vært mulig i tilknytning til dem. · 

Et viktig tema som kan belyses på nytt ut fra røysfeltene er agrarkrisa i seinmiddelalderen. 
Ut fra C14-dateringene ser det ut til at perioden 1300-1700 AD har vært en aktiv periode 
både i Øverbymarka og i Bækkimellommarka. Dette er noe som det er viktig å finne ut mer 
om ved framtidige undersøkelser av røysfelt. Er det bare i Vardal at en får mange dateringer 
til seinmiddelalderen eller gjelder dette også ellers på Østlandet? Det er mulig at en 
overgang fra korndyrking på fast åker til korndyrking i busktrede ute i skogen, gjorde det 
vanskeligere for myndigheter og jordeiere å få inn sine skyldigheter i et skattesystem bygd 
på permanent åker. Dette kan da ha ført til den nedgangen i landskyld og skatt som 
historikerne finner. Nitide pollenanalyser vil og kunne være viktig her for å se hva som skjer 
med jordbruket tilknyttet røysfeltene i seinmiddelalder og tidlig nyere tid. 

Jeg mener at vi som arkeologer har mulighet til i samarbeid med andre fag å foreta en 
«nylesning» av landbrukshistoriske kilder ut fra den kunnskap om jordbruk og 
landskapsutnyttelse som vi kan hente fra studier av røysfeltene. Målet må være å arbeide i 
skjæringspunktet mellom flere kildetyper og metoder. Både tradisjonelle arkeologiske 
gravninger og registreringer, røysklassifisering, pollenanalyse og bruk av ulike slag skriftlige 
kilder hører med i dette arbeidet. Det er nettopp den kunnskapen som kan oppstå i 
skjæringspunktet mellom disse ulike metodene jeg mener det er viktig å få tak i. 
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SUMMARY 

In eastern Norway fields with clearance-cairns have during the last 15 years been recognised 
as prehistorie. These cairnfields cover large portions of today's forest-areas in Hedmark and 
Oppland counties. Similar cairn-fields have been found in Sweden, in the counties of 
Vastergotland and Småland. 

The research on these prehistorie monuments has been done bya small group of archaeolo
gists and geographers. From Norway the archaeologists Ellen Anne Pedersen and Christian 
Keller have been the leading researchers. Especially Pedersen has done a lot of work on the 
differences between burial cairns and clearance cairns and on the <lating of the cairn-fields. 
From Sweden the geographers Leif Gren and Clas Tollin have done a lot of work, especially 
in considering the farming techniques that have been used on the cairn-fields. 

The area under study in this thesis, is Vardal parish on the west bank of the lake Mjøsa in 
the eastern part of Norway. Vardal is situated from 123 to 708 m a.s .l., over the marine limit. 
Today most of the area is covered with spruce fore st. On the sunny sides of the valleys the
re are small farms growing potatoes and having cows. · 

The prehistorie monuments of Vardal consist of burial cairns and cairn-fields. The burial 
cairns are concentrated to the northern part of the parish. There are some cairn-fields in the 
southern part of the parish, but most of the cairn-fields are situated in the northern part. 

The prehistorie artefacts found in Vardal are only stray-finds. They are dominated by viking
age finds. There are some neolithic finds and a few finds from the early iron age. Because 
of the simple burial custom of the early iron age, this period is probably underrepresented 
in the entire materiale. 

There are 16 cairn-fields registered in Vardal. The smallestone covers 10 daa and the !argest 
one covers 1100 daa. The smallestone is undisturbed and has never been larger, but the lar
gest one has also contained areas which today are infields. 

The cairn-fields lie on sunny hillsides with dry and light soil. Here there is a good local di
mate and the snow melts early. The soil is often stony and the terrain is often steep. This 
seems to have no effect on the farming of the cairn-fields. The cairn-fields stretch from 200 
to 600 m a.s.l. 

I provide a detailed analysis of one cairnfield, the cairn-field of Øverbymarka. It covers 1100 
daa and the ground of several farms. The cairn-field contains several types of clearance 
cairns and some burial cairns. 

After registering the borders of the cairn-field, I classified the cairns into different types. 
There are 6 types of cairns, labelled from A to F. The A-cairns contain the smallest amount 
of stone and the F-cairns the largest amount of stone. 

The D- and F-cairns are the most common types in Øverbymarka. The F-cairns are the result 
of a short period of intense clearing of stones. The D-cairns are the result of a long period 
of periodic cultivation. 

The terrain between the clearance-cairns varies considerably. I have found four degrees of 
clearance: 1. Good - there are no visible stones between the cairns and it is possible to see 
that the ground has been cultivated. 2. Quite good - there are some visible stones between 
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the cairns and it is hardly possible to see that the ground has been cultivated. 3. Quite bad -
there are some visible stones between the cairns and it is not possible to see that the 
ground has been cultivated. 4. Bad - there are many visible stones and it is not possible to 
see that the ground has been cultivated. 

The highest degree of clearance falls together with the D-cairns in the center of the cairn
field. There is also here that most of the burial cairns are situated. This is the area that has 
been under cultivation for a long time . 

A pollencore has been taken from a bog in the south-eastern part of the cairn-field. The pol
len-diagram shows that there has been human impact on the landscape from the celtic peri
od (98 cal BC-28 cal BC and 40 cal AD-54 cal AD) . First in the medieval period are cereal
pollen present in the sample. 

I have excavated trenehes through 10 clearance cairns and 1 stoneline in Øverbymarka. The 
main goal was to find charcoal for C14-dating and layers of cultivated soil. The thickness of 
the cultivated soil and the amount of charcoal varied very much from cairn to cairn. The 
da tings of the cairns ranged from 800 BC to 1600 AD. Some of the cairns had been in use 
several times and had 2 or 3 layers with cultivated soil associated with them. 

It seems that the cairn-field in Øverbymarka has been in use from the late bronze-age up to 
about 1600 AD. There has been a period of active use also in the late medieval period 
which traditionally has been regarded as a bad period for Norwegian farming. 

I also investigated the cairn-field of Bækkimellommarka, using the same methods as in 
Øverbymarka. The cairn-field of Bækkimellommarka is situated 600 m a.s .l.amd os quite dis
tant from today's farms. The cairn-field is completly undisturbed. It has been in use in the 
late medieval period from 1400-1600 AD. 

I discuss four different types of farming, attempting to find one typethat can be associated 
with the cultivation of the cairn fields . The four different types are: 1. swidden cultivation, 2 
bush-fallow cultivation, 3. low manure cultivation, 4. traditional infield cultivation. Bush-fal
low cultivation is the typethat best fits the archaeological remains that I find in Vardal. 

I present a model for the development of the landscape in Øverbymarka. The model consists 
of three periods. The first period lasts from 800 BC to 1100 AD. In this period the cairn-field 
is the only field of the farmers living here. The cairn-field is probably common ground for all 
the people living in Øverbymarka. I have found no traces of occupational sites in this period. 

The sec ond period lasts from 1100 AD to 1700 AD. In this period the farms of the area are 
initiated. A traditional infield cultivation is projected around the farmsites. Bush-fallow culti
vation is still practised in the forest. My hypothesis is that the farms are initiated under pres
sure from the authorities of the Norwegian state, that needed regular infields as a basis for 
the taxation system. 

The third period lasts from 1700 AD and up to now. The bush-fallow cultivation in 
Øverbymarka ends when the timber pays better prices than cereals. Øverbymarka is kept as 
an outfield because the farms need forest. 
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1 Liste over matrikkelgårdene i Vardal 

1 Seval 38 Skonhovd 76 Tranberg 

2 Skyberg 39 Skumlien 77 Bjørnsveen 

3 Viberg 40 Kristoffersveen 78 Bråstad nedre 

4 Nordenga 41 Kongelstad 79 Bråstad nordre 

5 Lillengen 42 Vildåsen 80 Bråstad øvre 

6 Brekken 43 Svartåsen 81 Ødegården 

7 Glæstad 44 Napstad 82 Kolberg 

8 Solbjør 45 Eikstad 83 Dal 

9 Gubberud 46 Åndalen 84 Slettum 

10 Øveråsen 47 Tromsåsen 85 Bråten 

11 Neråsen 48 Bjugstad øvre 86 Stokke nedre 

12 Hage 49 Bjugstad nedre 87 Stokke øvre 

13 Mælum 50 Dalborgen nedre 88 Fossum 

14 Skjerven østre 51 Dalborgen øvre 89 Bakåsen 

15 Skjerven vestre 52 Øikjåsen 90 Helli 

16 By 53 Vestby 91 Skårstad 

17 Myre 54 Ånnerud 92 Koll 

18 Føllingstad 55 Helgerud 93 Bjørge 

19 Mjølstad 56 Vårnes 94 Kolls-Ålstad 

20 Gryte store 57 Bondelia 95 Skikkelstad 

21 Gryte lille 58 Fruset 96 Sæter 

22 Børstad 59 Rambek 97 Myre 

23 Vardal prestegård 60 Viken 98 Skarkerud 

(Tores tad) 61 Gjøvik nedre 99 Kastad 

24 Klokkergården 62 Kirkeby 100 Tømmerstigen 

25 Haug 63 Gjøvik øvre 101 Østby 

26 Hørstad 64 Kopperud 102 Ås 

27 Alm 65 Nygård 

28 Ålstad 66 Brusveen 

29 Mustad 67 Hunn 

30 Blaksæterroa 68 Sogstad 

31 Sæteren 69 Ås 

32 Snuggerud 70 Askim 

33 Linderud 71 Torke 

34 Bronseteren 72 Nerby 

35 Gillerhaugen 73 Øverby 

36 Vesterås 74 Eik 

37 Bronseterlien 75 Berg 
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2 LISTE OVER DE GANGENE GÅRDER I VARDAL ER NEVNT I DIPLOMATARIUM 

Dato 
29.04 1313 
05.04 1334 

16.06 1362 
17.10 1371 

1371 
07.04 1390 
21.05 1412 
27.01 1423 

1442 
08.06 1466 
10.03 1364 

26.02 1365 
31.03 1457 
10.12 1457 
01.04 1472 
16.02 1483 
25.11 1504 

01.07 1337 
24.10 1337 
29.05 1343 
19.01 1344 
04.01 1362 
26.05 1371 
14.09 1379 
13.11 1393 
01.04 1394 
14.03 1364 
10.10 1327 
07.02 1340 
21.01 1403 
08.01 1357 
18.11 1454 
23.07 1542 
20.12 1332 
16.04 1412 
14.06 1456 
13.06 1457 
16.11 1432 
01.02 1480 

DN 
DN I 138 
DN I 227 

DNI 375 
DNI 412 
DNI 415 
DNI 526 
DN I 632 
DN I 686 
DN I 783 
DN I 875 
DN Il 381 

DN Il 383 
DNII817 
DN Il 820 
DN Il 884 
DN Il 923 
DN Il 1021 

DN Ill 189 
DN Ill 191 
DN Ill 218 
DN Ill 221 
DN Ill 323 
DN Ill 373 
DN Ill 424 
DN Ill 512 

. DN Ill 515 
DN V 248 
DN VI 130 
DN VI 157 
DN VI 362 
DN VIII 166 
DN VIII 354 
DN VIII 750 
DN IX 103 
DN IX 213 
DN X 216 
DN X 217 
DN XI 152 
DN XIII 142 

Gårder nevnt 
Helgerud,Fjell sogn,Toten 
By,Vardal,Skjerven,Mjølstad, 
medalgarden Hunn,Mælum, Vardal, østre 
og nedre garden,Hage,Gulsnu, 
Skartælænum,Hørstad,Gryte 
Torestad, Vardal 
Sogstad?,Torke,Gryte,Hørstad 
Torestad, Gryte ,Hørstad 
øvre Stokke ,Mansheims herad 
Frastad,Vardal,kongsgård 
Østby,Hof, Toten 
Stokke ,Redalen 
Hørstad,Vardal 
Vardal,Hunndal,Snartheimsdal,Stumnedal, 
Mansheims herad, Biri, Bråstad gård 
Stokke,Bråstad 
Skikkelstad,Bråstad sogn,Hundalen, Kastad 
Koll,Bråstad,Hage, Vardal, Skikkelstad,Kastad 
Bråstad, Skikkelstad,Bråstad sogn 
Alm,Vardal prestegjeld 
Glæstad,Solberg,Gubberud,øde Glæstad, Haug, 
Vardal,Skikkelstad, Oppigar'n, Bråstad, Ulsrud,Holte, 
Kastad, Bråstadtjernet,Kolltjernet, 
Torestad, Vardal, Ka stad 
Helgerud, Toten 
Helgerud 
Helgerud 
Gamle ås,Mansheims herad 
Bråstad 
Haug,Vardal,Ås,Fjell sogn,Toten 
Alm,Vardal,Solbjør, Vardal 
øvre Stokke,Ringsaker sogn 
øvre Stokke,Redalen 
Mælum, Vardal, Øverby 
Helgerudstad,er det Helgerud? 
Koll,Bråstad,Enger/Engum,Redalen 
Haug kirke,østeste Mælum 
Ålstad,Vardal 
Tranberg,Hundalen, Vardal 
Kongelstad, Vardal 
Østby,Hof,Toten 
Føllingstad,By,Vardal 
Alm,Skjerven, Vardal 
Gjøvik,Toten 
Mjølstad, Vardal 



09.05 1446 
23.02 1458 

1524 
24.06 1361 
27.05 1406 
23.01 1393 
22.08 1284 

1457 
1462 

DNXV72 
DN XV 84 
DN XV 267 
DN XVI 23 
DN XVI 53 
DN XVII 179 
DN XVII 878 
DN XVIII 72 
DN XXI 530 

. , 
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Hørstad, Vardal,Hedemarken 
Kastad,Bråstad sogn,Vardal Skikkelstad 
Hørstad,Haugs sogn,Vardal 
vestre Ås 
Hørstad,østre Ås,Hunndalen 
Gjøvik,Toten 
Vardal 
Kastad,Bråstad 
Sogstad,Hundalen 
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3 LISTE OVER OLDSAKENE FUNNET I VARDAL 

G tt tall - oldsaker som oppbevares på Universitetets Oldsaksamling 
EG + tall - oldsaker som oppbevares på Toten øko-museum 
Aks. + tall - oldsaker som er innført i Oldsaksamlingens aksesjonsprotokoll 
No.mus. + tall - oldsaker som oppbevares på Nordiska museet i Stockholm 

1 Steinalder 

C-nummer Gårdsnavn/nummer Gjenstandstype Kommentar 
C 3502 Kirkeby 62/1 skafthulløks 
C 20274 Hofshaugen, Gjøvik tverrøks 
C 20876 Hunn 67 dolk R 63 
C 22734 Bjugstad 49/1 skafthulløks R 27 
C 24593 Øverby 73/ 1 skafthulløks R 32 
C 24626 Ånnerudstuen 54/ 2 skafthulløks 
C 27643 Skyberg 2/1 skiferpil myrfunn 
C 27981 Mælum 13 skafthulløks R 29 a-b 
C 34090 Lindstad 29/5 dolk R 63 
Eiktunet Mjølstad 19 skafthulløks miniatyr 
Privat eie Dalborgen 50 skafthulløks 

2 Eldre jernalder 

C 8777 Myre 17 knivblad 
C 8778 Myre 17 leirkar FVI? 
C 24630 Ålstad 28/1 keramikkskår 
C 25938 Lindstad 29/5 spydspiss av jern Nydammose 

pl. XI,41 
C 31553 Ne.Bråstad 78/1 spydspiss av jern R 212 
C 35089 Berg 75/1 beltestein 
EG 2312 Hunn 67 pilespiss 
Aks. 94/12 Hunn 67 saks og pilespiss 
Privat eie Nygard 65 spydspiss R212 

3 Yngre jernalder 

A Merovingertid 

C 21660 Torke 71 sverd Oldtiden VI 
s.236 

C 24590 Mælum 13 keramikk Ab.1878, fig.23 
C 26524 Øverby 73 spydspiss R 517 

8 pilespisser R 540 
tverrøks R 403 
celt R 402 
sigd 
saks R 442 
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C-nummer Gårdsnavn/nummer Gjenstandstype Kommentar 

høvl 
syl 
lauvkniv 
smedhammer R 394 
fil R 399 
fil R 420 
sirkelformet jernskive 
holk av jern 

B Vikingtid 

C 11386 Alm 27 spydspiss 
C 11387 Alm 27 skjoldbule 
C 11388 Alm 27 munnbitt 
C 11389 Alm 27 knivblad 
C 20175 Skikkelstadødeg. 95/ 4 sverd R 489 

spydspiss 
skjoldbule R 562 
økseblad R 561 
munnbitt 
rangle R 460 
sigdblad R 385 

C 20607 Hunn 67 del av sverd R 501 
C 24144 Lindstad 29/ 15 vevskje R 440 

sigd R 384 
sigd R 385 
sigd R 384 
bissel R 570 
kniv R 406 
nøkkel R 459 
ildstål 
del ov.bronsespenne 
ov. bronsespenne R 649 

C 24145 Lindstad 29/ 15 del av sverd 
C 24148 Hellum 29/ 10 øks JP 28 

øks JP 40 
C 24290 Lindstad 29/15 oval bronsespenne R 648 

oval bronsespenne 
meisel R 413 
nøkkel av jern 

C 24585 Skarkerud 98 spydspiss JP 21 
C 24586 Ålstad 28/ 1 øks R 560 

sverd 
C 24587 Ålstad 28/ 1 skjoldbule R 564 

celt R 401 
C 24588 Neråsen 11/ 8 del jernkjele R 731 

vevski ? av jern R 440 
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C-nummer Gårdsnavn/nummer Gjenstandstype Kommentar 
nøkkel av bronse 

C 24589 Solbjør 8 vevskje R 440 
sigd R 385 
hvirvel av jern 
nøkkel 
nøkkel R 459 
5 skrinbeslag av jern 

C 27034 Hovdetoppen 67 / 1 barre av jern R 438 
C 28425 Ødegården 81/ 1 .sverd 

vevsverd R 440 
C 28438 Ødegården 81 / 1 2 ov. bronsespenner R 647 

kniv 
diagonalkyper 

C 28439 Ødegården 81 / 1 oval bronsespenne R 652 
2 jernringer 
2 munnbitt 
2 jernbiter 
2 beinbiter 

C 31500 Øverby 73/1 sigd VT redsk. fig.86 
C 34012 Tømmerstigen 100/1 del av sverd JP type Q 
C 37245 Berg 75 sverd 

spyd 
skjoldbule 

C Yngre jernalder 

C 948 Ålstad 28 rangle 
C 3488 Gjøvik by 2 ovale spenner R 647 

messingnøkkel R 454 
bronsebeslag 
bronsestang 
glassperle 

C 4519 Berg 75 sverd 
C 4520 Berg 75 øks 
C 8320 Myre 17 sigd 
C 8321 Myre 17 saks 
C 8322 Myre 17 kniv 
C 8323 Myre 17 krok 
C 8774 Ne. Bjugstad 49 sverd 
C 8807 Ne.Kolberg 82/ 4 spydspiss 
C 8808 Ne.Kolberg 82/ 4 jernsak 
C 9036 Koll 92 sverd R 490 
C 9037 Koll 92 spydspiss JP 12 
C 9038 Koll 92 økseblad 
C 9039 Koll 92 ljåblad 
C 9040 Koll 92 sigdblad 
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C-nummer Gårdsnavn/nummer Gjenstandstype Kommentar 

C 9041 Koll 92 munnbitt 
C 9314 Øveråsen 10 vevskje 
C 9315 Øveråsen 10 sigdblad 
C 9316 Øveråsen 10 spydspiss 
C 9806 Ne.Kolberg 82/4 skjolbule 
C 9807 Ne.Kolberg 82/4 ·spydspiss 
C 10618 Myre 17 jernbjelle 
C 21440 Hofshaugen Gjøvik sølv fingerring 

bergkrystall perle 
del jernnøkkel R 458 

C 21662 Koll 92 sverd R 502 
øks R 554 
spydspiss JP 41 
3 pilespisser R 532 
pilespiss R 537 
pilespiss R 538 
pilespiss R 539 
3 deler skjoldbule 
2 stigbøyler 
munnbitt R 570 
rangle R 460 
remmendebeslag 
jernkrok R 466 
sigdblad R 385 
sagblad R 419 
saks R 443 

No. mus. 50004 Kolls-ålstad 94 øks kiste 
Stockholm sverd 

D Jernalder 

Privat eie Hunn 67 pilespiss 
C 26705 Lillekollen Ås 69 pilespiss 

3 Middelalder 

C 8318 Myre 17 dolk 
C 8319 Myre 17 hestesko 
C 8776 Hage 12 dolk YJA? 
C 8809 Kolberg 82 dopsko av jern 
C 9034 Myre 17 pilespiss 
C 21676 Ne.Bratteng 49 øks 
C 23186 Kolberg 82 dolk 
C 26651 Tordenskjoldsgt. 21 pilespiss 
C 27231 Kongelstad 41/1 spydspiss 
C 34572 By 16/1 spydspiss 
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4 GJENNOMGANG AV DE UTGRAVDE PROFILENE 

Steinstreng nummer 271 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: 271 
KIASSIFISERING: Brunjord 
DATO FOR BESKRIVELSE: 26.8.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: Spredte byger etter tørr sommer 
IANDSKAPSFORM: Skrånende, rettHside 
HELLING: Heller mot SV 
VEGETASJON: Moden granskog med undervegetasjon av blåbær og bregner 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av forholdsvis stor mektighet 
HUMUSTYPE: Råhumus 
DRENERINGSGRAD: God drenering 
FUKTIGHETSGRAD I JORDA: Svakt fuktig 
STEIN OG BLOKK På OVERFIATEN: Moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilen 

O-sjiktet 
01 strøsjiktet 0-4 cm: Mørkt rødbrunt sjikt med lite nedbrutte granbarnåler og et tett teppe av 
røtter. De fleste røttene er fine, noen er svært fine og middels . Det er også noen røtter som 
er grove, opp til 5 cm i diameter. Det er skarp grense til sjiktet under. 
Oh humusemnesjiktet 4-12 cm: Mørkt gråbrunt sjikt med et ganske høyt innhold av 
formuldet organisk materiale. Det er umulig å se noen strukturer etter organisk materiale i 
dette sjiktet. Sjiktet består av mørk og fet jord. Det er noen fine og svært fine røtter i sjiktet. 
Det er skarp grense til sjiktet under. 

Mulig dyrkningssjikt 12-32 cm: 
Dette er et brun-orange sjikt med enkelte spredte små kullpartikler i. Det er ikke så fett som 
sjiktet over, men inneholder fremdeles organisk materiale og kull. Sjiktet blir mer preget av 
orange med brune flekker dypere i profilen. Det er mulig at det er et overgangssjikt der 
dyrkningssjiktet og B-sjiktet er blandet sammen ved bioturbasjon. 

B-sjiktet 32-46 cm: 
Utfellingssjiktet: Dette er et orange sjikt med noen svært fine røtter i. Skarp grense til sjiktet under 

C-sjiktet 46-52 cm: 
Dette er et gulgrått sjikt som er så og si upåvirket av de jordsmonnsprosessene som har 
laget fargeforskjellene høyere opp i profilen. 
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Størrelse: Lengde NV-SØ: 150 m 
Bredde SV-NØ: 4,80 m 

Røys D204 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: 204 
KLASSIFISERING: podsol 
DATO FOR BESKRIVELSEN: 19.7.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 

171 

VÆRFORHOLD: solrik dag etter en periode med mye regn og byger 
LANDSKAPSFORM: rett dalside, svakt hellende mot sør 
VEGETASJON: plantet granskog, ca 20-25 år gammel, blåbærlyng og gress i skogbunnen. 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: morene, sannsynligvis bunnmorene av ganske 
stor mektighet. Morenen inneholder en del blokk, men også en del silt og leire. 
HUMUSTYPE: fibrøs råhumus 
DRENERINGSGRAD: god drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: svakt fuktig 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATA: moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilet 

O-sjiktet 
01 strøsjiktet 0-8 cm: Mørkt rødbrunt sjikt med lite nedbrutte granbarnåler og et tett teppe av 
røtter. De fleste røttene er svært fine,noen er fine og middels . De tykkeste røttene er grove, 
opp til 1,5 cm i diameter. Det er skarp grense til Oh. 
Oh humusemnesjiktet 8-14 cm: Mørkt gråbrunt sjikt med et ganske stort innhold av 
formuldet organisk materiale. Det er umulig å se noen strukturer etter organisk materiale i 
dette sjiktet. Det er skarp grense til det underliggende sjiktet. 

E-sjiktet 14-20 cm 
Utvaskningssjiktet: Lyst gråbrunt sjikt som inneholder mye fine partikler (silt/leire) . Det er 
ingen synlige strukturer. Det er skarp overgang til sjiktet under. 

Dyrkningssjiktet 20-34 cm 
Dette er et brunorange sjikt med spredte kullpartikler som finnes mest uttalt i den øvre 
delen av profilen. Det er glidende overgang til sjiktet under. 

B-sjiktet 34-42 cm 
Sjiktet starter-med en lys orange farge. Denne fargen går gradvis over mot gulgrått nedover i 
profilen. Det er ingen distinkte sjikt, men glidende fargeoverganger. Det er små mengder 
svært fine og fine røtter i hele sjiktet. Det er ikke fargeflekker eller strukturer i sjiktet. Det er 
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tydelig grense til det underliggende sjiktet. 

C-sjiktet 42-+ cm 
Lys grågul morene med et ganske stort sandinnhold. Det er ikke fargeflekker eller strukturer 
i sjiktet. 

Størrelse: N-S 4,5 m 
0-V 5,0 m Røysa er skadet i V og har opprinneligvært 
0,8 m lenger 0-V. 

Røys D207 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: 207 
KLASSIFISERING: podsol 
DATO FOR BESKRIVELSEN: 19.7.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: solrik dag etter periode med mye regn og byger 
LANDSKAPSFORM: rett dalside, svakt hellende mot sør 
VEGETASJON: 20-25 år gammel plantet granskog med blåbærlyng og 
gress i skogbunnen 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: morene, sannsynligvis bunnmorene av ganskestor mektighet. 
Morenen inneholder en del blokk, men også mye fine partikler. 
HUMUSTYPE: fibrøs råhumus 
DRENERINGSGRAD: god drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: svakt fuktig 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATA: moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilet 

0-sjiktet 
01-sjiktet 0-4 cm: Strøsjiktet. Tynn matte av røtter og granbarnåler med en mørkbrun farge . 
Røttene er fra svært fine til grove røtter opp til 5 cm i diameter. Skarp grense til sjiktet under. 
Oh-sjiktet 4-7 cm: Humusemnesjiktet. Tynt mørkt brunsvart sjikt med noe kull i, noen fine 

røtter, ikke synlige rester etter organisk materiale . Skarp grense til sjiktet under. 

E-sjiktet 7-11 cm 
Utvaskningssjiktet. Tynt, lyst gråbrunt sjikt med litt kull i. Sjiktet består av mye fin sand og 
silt. Det er noen svært fine og fine røtter. Skarp grense til sjiktet under. 

Dyrkningssjikt 3 11-27 cm 
Tydelig rødbrunt sjikt med mye kull i. Dette sjiktet er et tydelig kultursjikt og ikke dannet 
som resultat av naturlige prosesser. Skarp grense til sjiktet under 
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1 2 3 4 

Profil 204 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

T - 10316 
1500 cal AD - 1810 cal AD 

Profil 207 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

T - 10013 T-10317 
1010 cal AD - 1168 cal AD 800 cal BC - 530 cal BC 

Profil 406 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

T - 10014 
Yngre enn 1655 AD 

T - 10012 
88 cal AD - 332 cal AD 

5 6 7 

T - 10517 
214 cal AD - 448 cal AD 

T - 10518 
1290 cal AD - 1420 cal AD 

Kullet er funnet innimellom steinene. 
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Påført sjikt 27-30 cm 
Dette er et tynt rødorange sjikt så og si uten kull i. Det er et sjikt av uvisst opphav som er 
påført på røysa. Det er uvisst om det er et resultat av massebevegelse ved dyrkning 
eller av naturlige jordsmonnsprosesser. Skarp grense til sjiktet under. 

Dyrkningssjikt 2 30-58 cm 
Tykt sjikt med mye kull i. Dette er også et klart kultursjikt. Det er skarp grense til sjiktet 
under. 

Dyrkningssjikt 1 ca . 20 cm bredt 
Dette er et orange sjikt med spredte kullpartikler i. Sjiktet finnes vesentlig i den nedre del av 
profilen, men strekker seg og inn under dyrkningssjikt 2. 

B-sjiktet 58-+ cm 
Det er et gulgrått sjikt uten kull eller andre indikasjoner på kultur. Det blir jevnt gråere 
nedover i profilen. 

Størrelse: N-S 3,8 m 
Ø-V 4,5 m Røysa er skadet i V og har opprinnelig vært 
0,5 m lenger Ø-V. 

Røys nummer F406 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: 406 
KLASSIFISERING: Brunjord 
DATO: 9.8.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: Lettskyet vær etter noen dager med byger 
LANDSKAPSFORM: Svak ØV-gående terrasse, røysa ligger på flaten 
HELLING: Heller mot S 
VEGETASJON: Moden granskog med gress og blåbærlyng i bunnen 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av ganske stor mektighet, til dels med hard moreneleire i 
bunnen. 
HUMUSTYPE: Mold 
DRENERINGSGRAD: Moderat god drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: Svært fuktig jord 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATEN: Moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilen 



175 

A-sjik:tet 
Ah rotsjiktet 0-2 cm: Teppe av dødt gress og røtter med en del mineraljord innblandet. 
Sjiktet er brunt. De fleste røttene er fine, mens noen er middels og noen svært fine. Over 
selve steinpakningen i røysa er det mose istedenfor Ah-sjiktet. A moldsjiktet 2-6 cm: Et 
brunt sjikt som består av helt formuldet organisk materiale og mineraljord. Det er noen fine 
og noen middels røtter. Det er skarp grense til det underliggende sjiktet. Dette sjiktet finnes 
bare i den S-lige delen av profilen. 

Dyrkningssjikt 2 6-ca 36 cm: 
Brunorange, vanskelig definerbart sjikt med glidende overgang til sjiktet under. Det er 
enkelte små biter av kull i det Det er noen fine røtter. Sjiktet finnes ovenfor (N for) og 
nedenfor (S for) røysa . 

B-sjiktet ca. 36-56 cm: 
Utfellingssjiktet: Orange sjikt som finnes gjennom hele profilen. Klar avgrensning til sjiktet 
under. Enkelte fine røtter 

C-sjiktet 56-60 cm: 
Dette er et gulgrått sjikt som finnes gjennom hele profilen. I nedre del av profilen utgjøre 
dette sjiktet av svært hard moreneleire som det er umulig å grav seg ned i. 

Dyrkningssjikt 1 ca. 30 cm tykt: 
Dette er et brunt kullholdig sjikt som finnes under selve steinpakningen. Det er avgrenset av 
en jordfast stein i begge ender. Det er skarp grense til sjiktet under (E- og C- sjiktet). 

E-sjiktet 2 cm tykt: 
Dette er et utvaskningssjikt som finnes på et lite område under dyrkningssjikt 2. Det er et 
bleikt og beige sjikt med en skarp grense til sjiktet under. 
Størrelse på røys 406: NS: 5,3 m 

ØV: 5,2 m 

Røys nummer F1050 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: 1050 
KLASSIFISERING: Podsol 
DATO FOR BESKRIVELSE: 15.9.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: Lettskyet etter noe dager med byger 
LANDSKAPSFORM: Slette 
HELLING: Heller mot N og Ø 
VEGETASJON: Ung granskog med innslag av bjørk og 
undervegetasjon av gress og lyng 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av stor mektighet 
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1 2 3 4 5 6 

Profil 1050 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

Profil 440 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

Profil 495 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

-
TUa - 451 

..... , /,,......v, ,,,:,. .,, -
~ " l 

1500 cal AD - 1642 cal AD 

Profil Y 214 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 
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HUMUSTYPE: Mold 
DRENERINGSGRAD: God drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: Svakt fuktig 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATEN: Moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilen 

A-sjiktet 0-10 cm 
Moldsjiktet: Brunt sjikt med høyt innhold av organisk materiale iblandet mineraljord. Det er 
mye .røtter. Det er mye fine røtter og noen middels og svært fine. Det er skarp grense til 
sjiktet under. 

E-sjiktet 10-14 cm 
Utvaskningssjiktet: Blekt og brunbeige sjikt med noen fine og svært fine røtter, skarp grense 
til sjiktet under. 

B-sjiktet 14-26 cm 
Utfellingssjiktet: Dette er et orange sjikt med noen få svært fine røtter i. Det er skarp grense 
til sjiktet under. 

C-sjiktet 26-52 cm . 
Dette er et grågult sjikt som er helt i bunnen av profilen. Lengst V i profilen utgjøres dette 
sjiktet av hard moreneleire. · 

Mørkt sjikt 22 cm tykt 
Dette sjiktet ligger innimellom steinpakningen i røysa. Det består av mye organisk materiale. 

Størrelsen: NV-SØ 4,80 m 
SV-NØ 5,70 m 

Røys D440 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: 440 
KLASSIFISERING: podsol 
DATO FOR BESKRIVELSEN: 19.7.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: solrik dag etter periode med mye regn og byger 
LANDSKAPSFORM: rett liside, hellende mot sør 
VEGETASJON: uthugd høyspentlinje med enkelte små løvtrær som rogn og selje , 
bunnvegetasjon av gress og urter. 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: morene, sannsynligvis bunnmorene. Alle kornstørrelser, så mye leire 
og silt at profilen står godt. Morenen er sannsynligvis av ganske stor mektighet. 
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HUMUS1YPE: moldjord 
DRENERINGSGRAD: god drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: svakt fuktig 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATA: moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilet 

0-sjiktet 
01-sjiktet 0-4 cm: Strøsjiktet. Lysbrunt sjikt bestående av gress og røtter. Røttene er svært fine 
og fine med enkelte middels og grove opp til 2 cm. Det er skarp overgang til sjiktet under. 
Oh-sjiktet 4-8 cm: Brunt usammenhengende moldsjikt uten gjenkjennbart organisk materiale. 
Skarp overgang til sjiktet under. 

E-sjiktet 8-12 cm 
Utvaskningssjiktet. Lyst gråbrunt sjikt, usammenhengende og tynt, skarp overgang til sjiktet 
under. 

Dyrkningssjiktet 2-16 cm 
Dette er et brunorange og flekkete sjikt som finnes ovenfor og i røysa. Sjiktet er muligens 
svakt til stede også nedenfor røysa, men er her ikke lett å skjelne fra B-sjiktet. Over 
dyrkningssjiktet finnes bare 01-sjiktet. Skarp overgang til sjiktet under. 

B-sjiktet 12-22 cm 
Dette er et orange sjikt som finnes sammenhengende i hele røysa. Det er mest orange øverst 
i profilen og blir mer gulaktig nedover. Det er ikke fargeflekker eller synlige strukturer i 
dette sjiktet. Gradvis grense mot det underliggende sjiktet. 

C-sjiktet 22-+ cm 
Gulgrått, usammenhengende sjikt nederst i profilen. Sjiktet er nok egentlig 
sammenhengende. Det er bare ikke gravd ned til det hele veien. Dette er upåvirket morene. 
Det er ikke fargeflekker eller strukturer i sjiktet. 

Størrelse: N-S 4,00 m 
0 -V 2,70 m Røysa er skade~ i Ø og har opprinnelig vært 

ca. 1 m lenger 0-V. 

Røys F495 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: 495 
KLASSIFISERING: podsol 
DATO FOR BESKRIVELSEN: 19.7.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: solrik dag etter periode med mye regn og byger 
LANDSKAPSFORM: slette som heller svakt mot VSV 
VEGETASJON: voksen granskog med blåbærlyng og gress som undervegetasjon 
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2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av svært liten mektighet. Profilen går helt ned til 
grunnfjellet. Morenen er sandholdig og svært løs. Dette er muligens en ablasjonsmorene, det 
vil si løsmasser som har ligget oppå isen og som har blitt avsatt i det isen smeltet. Nede i 
sprekkene J grunnfjellet ligger det en svært hard morene. Dette er sannsynligvis 
bunnmorene som har blitt presset ned i sprekkene mens isen har ligget over. 
HUMUSTYPE: grynet råhumus 
DRENERINGSGRAD: god drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: svakt fuktig 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATA: stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilet 

0-sjiktet 
01-sjiktet 0-6 cm: Mørk brun grynet råhumus med barnåler og røtter. Det er mange fine og 
middels røtter og noen svært fine og noen grove opp til 2 cm. Skarp og bølgende 
sjiktgrense til sjiktet under. 
Oh-sjiktet 6-12 cm: Mørkt rødbrunt sjikt med noen fine røtter. Ikke gjenkjennbare 
plantedeler. Skarp, brutt grense til sjiktet under. 

E-sjiktet 12-16 cm 
Lyst gråbrunt sjikt med noen få fine og middels røtter. Skarp og brutt sjiktgrense til sjiktet 
under. 

Dyrkningssjiktet 8-36 cm 
Blandet sjikt som finnes i selve røysa . Det er overveiende brunorange med mer rene brune 
eller orange flekker innimellom.Over dette sjiktet finnes bare 01-sjiktet. Skarp og brutt 
grense. 

B-sjiktet 16-42 cm 
Overveiende orange sjikt. Sjiktet er mest rødorange øverst i profilet og blir mer gulaktig 
nedover. Det er ikke fargeflekker eller synlige strukturer i dette sjiktet. Det er kun noen få 
svært fine røtter. Gradvis og bølgende grense mot underliggende sjikt. 
C-sjiktet 42-+ cm 
Gulgrått sjikt som er gulest øverst i profilet og blir gråere lenger ned i profilet. Dette sjiktet 
går helt ned til grunnfjellet. Rett over grunnfjellet er det et tynt gult sjikt på et par cm. 

Størrelse: N-S 3, 70 m 
0-V 3,00 m Røysa er skadet i V og har opprinnelig vært 
1,30 m lenger 0-V. 

Røys,YF214 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: Y214 



KLASSIFISERING: Moldjord 
DATO: 2.8.92 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
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VÆRFORHOLD: Enkelte spredte byger etter tørr sommer. 
LANDSKAPSFORM: Konkav dalside 
HELLING: Moderat bratt, heller mot SSV 
VEGETASJON: Ca.15 år gammelt granplantefelt med undervegetasjon av gress og innslag av 
rogn. 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av ganske stor mektighet, til dels med hard moreneleire i 
bunnen. 
HUMUSTYPE: Mold 
DRENERINGSGRAD: God drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: Svakt fuktig jord 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATEN: Moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilen 

A-sjiktet 
Ah rotsjiktet 0-2 cm: Teppe av dødt gress og røtter med en del mineraljord innblandet. 
Sjiktet er brunt. De fleste røttene er fine, mens noen er middels og noen svært fine . Over 
selve steinpakningen i røysa er det mose istedenfor Ah-sjiktet. 
A moldsjiktet 2-16 cm: Et brunt sjikt som består av helt formuldet organisk materiale og 
mineraljord. Det er noen fine og noen middels røtter. Det er skarp grense til det 
underliggende sjiktet. Inne i røysa består sjiktet av organisk materiale som har drysset ned 
mellom steinene. Det er mulig at dette sjiktet fra 5 m og videre sø·rover i profilen er restene 
etter et dyrkningssjikt. Det er her løst og kullblandet. Det finnes ingen fargeflekker i dette 
sjiktet. 

B-sjiktet ca.16-46 cm: 
Utfellingssjiktet: Orange sjikt som finnes gjennom hele profilen. Klar avgrensning til sjiktet 
under. Enkelte fine røtter. Sjiktet går gradvis over i et mer siltholdig sjikt med en gulere 
farge, ingen fargeflekker. 

Røys Y214 var en B-røys. Den målte 5,35 mi helningsretningen NS og 4,50 m ØV. Den var 
0,4 m høy og hadde en avrundet omkrets som var noe forlenget i helningsretningen, og en 
hvelvet profil. 

Røys YDl0 

1 Informasjon om profilstedet 

PRO FILNUMMER: Yl 0 
KLASSIFISERING: Podsol 
DATO: 2.8.92 
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BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: Enkelte spredte byger etter tørr sommer. 
LANDSKAPSFORM: Konkav dalside, lokalt søkk 
HELLING: Sterkt hellende, heller mot SSV 
VEGETASJON: Moden granskog med blåbær, gress og bittekonvall som undervegetasjon. 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av ganske stor mektighet, til dels med hard moreneleire i 
bunnen. 
HUMUSTYPE: Grynet råhumus 
DRENERINGSGRAD: God drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: Svakt fuktig jord 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATEN: Stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilen 

O-sjiktet 0-4 cm: Dette er mørk brun grynet råhumus i et tynt sjikt. Selve røysa er dekket av 
mose. Sjiktet har mange svært fine og fine røtter, noen middels og grove opp til 5 cm i 
diameter. Det er skarp og bølgende sjiktgrense. 

E-sjiktet 4-10 cm: Dette er et utvaskningssjikt bestående av gråbrun, siltig morene. Sjiktet er 
svært tynt i sørenden av sjakta og noe tykkere i nordenden av sjakta. Sjiktet inneholder 
mange svært fine og fine røtter og enkelte grove røtter. Skarp og bølgende sjiktgrense. 

Dyrkningssjikt 10-28 cm: Dette er et brunt sjikt som er tydeligst i og rett ved røysa. På hver 
side av røysa er det et omrotet sjiktet med orange og brune flekker og kull. Denne 
omrotningen kan skyldes biologiske prosesser, men kan og være gjort av mennesker. 
Kanskje har sjiktet på hver side av røysa blitt mer orange etter at dyrkningen opphørte? 
Sjiktet inneholder få svært fine og fine røtter og har gradvis og bølgende sjiktgrense . 

B-sjiktet ca.28 + cm: 
Utfellingssjiktet: Orange sjikt som finnes gjennom hele profilen. Enkelte fine røtter. Sjiktet 
går gradvis over i et mer siltholdig sjiktet med en gulere farge, ingen fargeflekker. 

Røys YD2 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: 2 
KLASSIFISERING: Podsol 
DATO: 2.8.92 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: Enkelte spredte byger etter tørr sommer. 
LANDSKAPSFORM: Konkav dalside, lokal flate 
HELLING: Slette rett sør for bratt parti som heller mot SØ. 
VEGETASJON: Moden granskog med et teppe av barnåler og mose som undervegetasjon. 
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0 1 2 3 4 5 6 

Profil Y 10 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

Profil Y 2 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

Ta - 462 
822 cal AD - 1128 cal AD 

Profil av røys A 1 Øverbymarka Gjøvik, Oppland 

T- 9342 
1408 cal AD - 1628 cal AD 

Profil, røys Bækkimellommarka Gjøvik, Oppland 

T - 10008 
1398 cal AD - 1514 cal AD 

Profil steinstreng Bækkimellommarka Gjøvik, Oppland 



183 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene, sannsynligvis bunnmorene med en komplisert 
dannelseshist9rie, av ganske stor mektighet, til dels med hard moreneleire i bunnen. 
HUMUSTYPE: Fibrøs råhumus 
DRENERINGSGRAD: God drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: Svakt fuktig jord 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATEN: Moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilen 

O-sjiktet 0-4 cm: Dette er mørk brun fibrøs råhumus i et tynt sjikt. Selve røysa er dekket av 
mose. Sjiktet har mange svært fine og fine røtter, noen middels og grove opp til 3 cm i 
diameter. Det er skarp og bølgende sjiktgrense. 

El-sjiktet 4-12 cm: Dette er et utvaskningssjikt bestående av gråbrun, siltig morene. Sjiktet er 
tynt i sørenden av profilen og noe tykkere i nordenden. Sjiktet inneholder mange svært fine 
og fine røtter og enkelte grove røtter. Skarp og bølgende sjiktgrense. 

E2-sjiktet 10 cm tykt: Dette er et utvaskningssjikt som ligger under El i den søndre 
kortveggen av snittet gjennom røysa. 

Gulgrått sjikt 12-28 cm: Dette sjiktet finnes i den søndre delen av profilen, delvis rett under 
El, delvis under et rødbrunt sjikt. Sjiktet er lyst, men ikke så lyst som El. Sjiktet inneholder 
enkelte svært fine og fine røtter og har skarp og bølgende sjiktgrense. 

Rødbrunt sjikt 12-26 cm: Dette er et lyst rødbrunt sjikt som ligger under El. Kan det være 
rester etter dyrkning? Steinene i røysa ligger i dette sjiktet. Sjiktet finnes ikke i den søndre 
delen av profilen. Enkelte svært fine og fine røtter, skarp og bølgende sjiktgrense. 

B-sjiktet ca.28-50 cm: 
Utfellingssjiktet: Orange sjikt som finnes gjennom hele profilen.Enkelte fine røtter. B-sjiktet 
er svært skiftende. Lengst Si profilen består sjiktet av knallorange sand. Lenger Ni profilen 
består det av gulaktig morene. Det er ingen fargeflekker. 

C-sjiktet 50 + cm: Dette sjiktet finnes helt S i profilen og består av grågrønn hard grus og 
leire som er upåvirket av jordsmonnsprosessene som har foregått etter istida. 

Røys Al 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER: Al 
KLASSIFISERING: Podsol 
DATO: 15.6.90 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
VÆRFORHOLD: Solrik dag etter periode med tørt og varmt vær. 
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LANDSK.APSFORM: Flate som heller svakt mot SØ 
HELLING: Heller mot SØ 
VEGETASJON: Granplantefelt med barnåler og blåbærlyng i bunnen 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av ganske stor mektighet, til d~ls med hard moreneleire i 
bunnen. 
HUMUSTYPE: Fibrøs råhumus 
DRENERINGSGRAD: God drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: Tørr jord 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATEN: Moderat stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilen 

O-sjiktet 
O1-sjiktet 0-2 cm: Strøsjiktet som består av en tynn matte av røtter og barnåler med en 
mørkbrun farge . Røttene er fra svært fine til grove med diameter 5 cm. Skarp grense til 
sjiktet under. 
Oh-sjiktet 2-6 cm: Humusemnesjiktet er et tynt brunsvart sjikt med noe kull i. Det finnes 
noen svært fine til middels grove røtter. Det er ikke synlige rester etter organisk materiale. 
Skarp grense til sjiktet under. 

E-sjiktet 6-16 cm 
Utvaskningssjiktet. Lyst grått sjikt med litt kull i, noen svært fine og fine røtter. Skarp grense 
til sjiktet under. · 

B-sjiktet 16-52 cm 
Dette er et rødt-orange utfellingssjikt som består av bunnmorene satt sammen av lommer av 
porøs grus og mer og mindre steinholdig morene. Noen svært fine røtter, skarp grense til 
sjiktet under. 

C-sjiktet 52-+ cm 
Dette er et sjikt bestående av blåsvart, alunholdig leire.Leira er plastisk og mulig å forme. 
Ingen røtter. 

Størrelse: NV-SØ 5,3 m 
NØ-SV 3,0 m 

Røys, Bækkimellomfeltet 

1 Informasjon om profilstedet 

PRO FILNUMMER: 1 
KLASSIFISERING: Podsol 
DATO FOR BESKRIVELSE: 13.9.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
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VÆRFORHOLD: Overskyet etter noen dager med lette byger 
LANDSKAPSFORM: Konkav liside 
HELLING: Heller mot S 
VEGETASJON: Hogstfelt med matte av barnåler i bunnen 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av stor mektighet med et høyt innhold av silt og leire. 
HUMUSTYPE: Råhumus 
DRENERINGSGRAD: Moderat god drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: Svakt fuktig 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATEN: Stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilet 

O-sjiktet 
O1-sjiktet strøsjiktet 0-2 cm: Teppe av barnåler som er gjennomvevd av fine og svært fine røtter. 
Oh-sjiktet humusemnesjiktet 2-10 cm: Mørkbrunt sjikt med et ganske stort innhold av 
formuldet organisk materiale. Det er umulig å se noen strukturer etter organisk materiale i 
dette sjiktet. Det er skarp grense til sjiktet under. 

E-sjikt 2, 10-14 cm 
Utvaskningssjiktet: Dette er et lyst, beige sjikt som inneholder noen fine røtter. Sjiktet er tynt 
i øvre del av profilen. Inne i selve røysa blir det 20 cm tykt. Det er skarp grense til sjiktet 
under. 

Dyrkningssjiktet 14-24 cm: 
Dette er et lysebrunt sjikt med noe kull i som finnes øverste i sjakta. Det er noen fine røtter. 
Det er sk,:irp grense til sjiktet under. 

E-sjikt 1, 24-32 cm: 
Utvaskningssjiktet: Dette er et lyst, beige sjikt som finnes under dyrkningssjiktet øverst i 
sjakta. Det er skarp grense til sjiktet under. 

B-sjiktet 32-40 cm: 
Utfellingssjiktet: Dette er et orange sjikt som finnes i hele sjaktas lengde. Det er skarp grense 
til sjiktet under. 

C-sjiktet 40-54 cm: 
Dette er et gulgrått sjikt som finnes i hele sjaktas lengde. Helt nederst i sjakta består dette 
sjiktet av hard moreneleire. Lenger opp i sjakta består det av grov sand. Øverst i sjakta 
består sjiktet av jord med et vari~rende partikellinnhold. 

Størrelse: N-S 4,90 m 
0-V 5,30 m 



Steinstreng, Bækkimellomfeltet 

1 Informasjon om profilstedet 

PROFILNUMMER:2 
KLASSIFISERING: Podsol 
DATO FOR BESKRIVELSE: 13.9.91 
BESKREVET AV: Ingunn Holm 
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VÆRFORHOLD: Overskyet etter noen dager med lette byger 
LANDSKAPSFORM: Konkav liside 
HELLING: Heller mot S 
VEGETASJON: Hogstfelt med gress og lyng 

2 Informasjon om jordsmonnet 

OPPHAVSMATERIALET: Morene av stor mektighet med et høyt 
innhold av silt og leire 
HUMUSTYPE: Råhumus 
DRENERINGSGRAD: Ufullstendig drenering 
FUKTIGHETSFORHOLD I JORDA: Fuktig 
STEIN OG BLOKK På OVERFLATEN: Stein og blokkrikt 
FJELL I DAGEN: Ikke fjell i dagen 

3 Beskrivelse av de enkelte sjikt i profilen 

0-sjiktet 
01 strøsjiktet 0-2 cm: Sjikt bestående av gress og gressrøtter i en tett matte. Oh humusemne
sjiktet 2-8 cm: Dette er et brunt sjikt med et høyt innhold av formuldet organisk materiale: Det 
er ikke igjen strukturer etter det organiske materialet. Det er skarp grense til sjiktet under. 

Dyrkningssjiktet 8-28 cm: 
Dette er et rødbrunt sjikt med mørkebrune flekker. Det er skarp grense til sjiktet under. 

Gråbrunt sjikt 28-52 cm 
Dette er et gråbrunt sjikt som er et av flere sjikt i V-enden av profilen og som dominerer 
helt i 0-enden av profilen. I denne enden er det 58 cm tykt. Jeg er ikke sikker på hva slags 
sjikt dette er. Det er mulig at det er morene med et høyt innhold av silt og leire. Det kan se 
ut som dette sjiktet er lite påvirket av seinere jordsmonnsprosesser. 

Beige sjikt 52-60 cm: 
Bleikt og beige sjikt i midtpartiet av profilen, kan være rester etter den gamle 
markoverflaten, skarp grense til sjiktet under. 

B-sjiktet 60-76 cm: 
Utfellingssjiktet: Orange sjikt som finnes i den vestre og midtre delen av profilen, men 
mangler i den østre delen av profilen. Skarp grense til sjiktet under. 

C-sjiktet 76-86 cm: 
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Dette er et mørkt gråbrunt sjikt som finnes i den vestre delen av profilen. 

Størrelse: N-S ca. 150 m 
0-V 3,10 m 
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5 LISTE OVER C1 4-DATERINGER FRA ØVERBYMARKA, 
BÆKKIMELLOMMARKA OG FRUSETHENGA 

Røys 204 

Numrner:T 10316 
Kontekst: Antatt dyrkningssjikt 
Vedart: Bjørk, furu, gran 
C1 4-år BP: 245+/ -100 
Kalibrert: 1500 cal AD-1690 cal AD og 1730 cal AD-1810 cal AD 

Røys 207 

Numrner:T 10517 
Kontekst: Dyrkningssjikt 1 
Vedart: Bjørk og hassel 
C1 4-år BP: 1695 +/ -100 
Kalibrert: 150 cal AD-152 cal AD og 214 cal AD-448 cal AD 

Numrner:T 10317 
Kontekst: Dyrkningssjikt 2 
Vedart: Selje, bjørk, hassel, osp og rogn 
C14-år BP: 2530+/ -75 
Kalibrert: 800 cal BC-7_50 cal BC og 700 cal BC-530 cal BC 

Numrner:T 10013 
Kontekst: Dyrkningssjikt 3 
Vedart: Gran, selje eller osp og geitved 
C14-år BP: 950+/ -80 
Kalibrert: 1010 cal AD-1168 cal AD 

Røys 406 

Numrner:T 10012 
Kontekst: Dyrkningssjikt tilknyttet begravd røys 
Vedart: Bjørk, hassel og lind 
C1 4-år BP: 1810+/ -95 
Kalibrert: 88 cal AD-262 cal AD og 284 cal AD-332 cal AD 

Numrner:T 10014 
Kontekst: Humussjikt i bunn av steinpakning 
Vedart: Gran og bjørk 
C14-år BP: 155+/ -85 
Kalibrert: Yngre enn 1655 AD 

Numrner:T 10518 
Kontekst: Det eldste dyrkningssjiktet 
Vedart: Furu og bjørk 



C14-år BP: 570 +/ - 100 
Kalibrert: 1290 cal AD-1 420 cal AD 

Røys 1050 

Nummer:T 10010 
Kontekst: Humussjikt i bunn av steinpakning 
Vedart: Gran, bjørk og selje eller osp 
C14-år BP: umulig å måle 
Kalibrert: ikke mulig å kalibrere 

Nummer:T 10011 
Kontekst: Humussjikt i bunn av steinpakning 
Vedart: Gran og bjørk 
C14-år BP: 390+/ -90 
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Kalibrert: 1436 cal AD-1526 cal AD og 1560 cal AD-1632 cal AD · 

Røys 440 

Nummer:T 10270 
Kontekst: Dyrkningssjikt i røysa 
Vedart: Furu, bjørk, selje og løvtre 
C14-år BP: 530+/ -150 
Kalibrert: 1275 cal AD-1510 cal AD og 1600 cal AD-1610 cal AD 

Røys 495 

Nummer:TUa 451 
Kontekst: Antatt dyrkningssjikt 
Vedart: Bjørk, gran, furu, bartre og løvtre 
C14-år BP: 325+/ -65 
Kalibrert: 1500 cal AD-1640 cal AD 

Røys Al 

Nummer:T 9341 
Kontekst: Antatt kull etter rydningsbrann 
Vedart: Gran, bjørk og bartrær 
C14-år BP: 315+/ -65 
Kalibrert: 1502 cal AD-1642 cal AD 

Nummer:T 9342 
Kontekst: Antatt kull etter rydningsbrann 
Vedart: Einer, gran og furu 
C14-år BP: 430+/ -90 
Kalibrert: 1408 cal AD-1520 cal AD og 1576 cal AD-1628 cal AD 



Røys Y214 

Nummer: T 10601 
Kontekst: Antatt kull etter rydningsbrann 
Vedart: Gran og bartrær · 
C14-år BP: 175+/ -65 
Kalibrert: yngre enn 1650 

Røys Yl0 

Nummer: T 10600 
Kontekst: Dyrkningssjikt 
Vedart: Gran, bjørk og bartrær 
C1 4-år BP: 335+/ -100 
Kalibrert: 1458 cal AD-1646 cal AD 

Røys Y2 

Nummer:TUa 462 
Kontekst: Antatt kull etter rydningsbrann 
Vedart: Furu og bjørk 
C14-år BP: 1080+/ -90 
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Kalibrert: 822 cal AD-832 cal AD og 857 cal AD-1028 cal AD 

Pollensøylen fra Nerstumyra 

Nummer:T 10233 
Kontekst: Bunnen av pollensøylen 
C1 4-år BP: 9030+/ -120 
Kalibrert: Lar seg ikke kalibrere , antatt alder ca. 8100 f.Kr. 

Nummer:T 10234 
Kontekst: Første forekomst av or 
C14-år BP: 8070+/ -120 
Kalibrert: Lar seg ikke kalibrere, antatt alder ca. 7100 f.Kr. 

Nummer:T 10529 
Kontekst: Oppgangen for bjørk 
C14-år BP: 4695+/ -80 
Kalibrert: 3610 cal BC-3370 cal BC 

Nummer:T 10231 
Kontekst: Første forekomst av smalkjempe 
C1 4-år BP: 2010+/ -60 
Kalibrert: 98 cal BC-28 cal AD og 40 cal AD-54 cal AD 

Nummer:T 10528 
Kontekst: Første forekomst av gran 



C14-år BP: 1515+/ -75 
Kalibrert: 450 cal AD-602 cal AD 

Nummer:T 10232 
Kontekst: Første forekomst av korn (havre) 
C14-år BP: 855+/ -60 
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Kalibrert: 1052 cal AD-1084 cal AD og 1120 cal AD-1136 cal AD 
og 1158 cal AD-1249 cal AD 

C 14-da te ringer fra Bækkimellom-feltet 

Røysa 

Nummer: T 10008 
Kontekst: Mulig dyrkningssjikt 
Vedart: Gran 
C14-år BP: 455+/ -75 
Kalibrert: 1398 cal AD-1514 cal AD og 1600 cal AD-1618 cal AD 

Steinstrengen 

Nummer: T 10009 
Kontekst: Mulig dyrkningssjikt 
Vedart: Gran 
C14-år BP: 230+/ -60 
Kalibrert: Yngre enn 1640 AD 

C14 datering fra Frusethenga 

Koksteinsrøys 

Nummer:T 11013 
Kontekst: Kulturlag 
Vedart: Bjørk 
C14-år BP: 335+/ -95 
Kalibrert: AD-1450 cal AD til 1660 cal AD 

Rydningsrøys 

Nummer:T 11012 
Kontekst: Mulig dyrkningssjikt 
Vedart: Gran og løvtre 
C14-år BP: 95+/ -60 
Kalibrert: Yngre enn 1685 AD 
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6 MENGDEN FELTARBEIDE 

Betalt feltarbeide: 

1989: o,ktober: 2 uker kartlegging i Øverbymarka 
1990: mai: 3 uker kartlegging og registrering i Øverbymarka 

juni: 1 uke gravning i Øverbymarka 
juli: 3 uker registrering for fylkesarkeologen i Gjøvik 
kommune 

1991 : juni: 2 uker gravning i Øverbymarka 
oktober: 1 uke kartlegging i Øverbymarka 

1992: august: 2 uker gravning i Øverbymarka 
1993: juli: 1 uke gravning på Frusethenga 

Eget feltarbeide: 

1990: juni, juli, august: 9 uker registrering og kartlegging i 
Øverbymarka og Vardal 

1991: mai-oktober: 20 uker registrering og gravning i 
Øverbymarka og Vardal 
1992; mai: 3 uker gjenfylling av sjakter, registrering i 
Vardal 

Jeg har hatt 15 uker betalt feltarbeide og 32 uker eget 
feltarbeide, i alt 47 uker feltarbeide. 



193 

... 
-i. 

,,.. 
==s,:,------------------..:...1"~ 

~====================================:=±,?!,,~ ;::::=====::==~~==~~~~~~::::::::::=====i~' ::-: ~~ i~ ~w= -c::.w=t q:_, 

g ~ 
C ~~=~=-----.::,,,cs::i-=--~"""""""'~~...:c_.........,__,,rl!~~ 

l ~~~ 
TT--,--,--,--,---r,-r-=r-==_...,,.,......"'"""""""'"'.......,..:::-=...-r-,"""""~,,.....,-,....,:..<C'1.,, 

~!I~ ,------------------=:...__ __ -:.~.., 

,----------------,,,,...---;..~'~
,-------------------""""""--;..~~, 

,-------------------~_.:..❖~; 
...-------------------_:..~~ ~ 
,----------------......,,,.__;..~ " 
~~~~~~~~--.:~~~~n--ri~ 

~ 

=10711TTTTTKTIJ:p;Jaj~~~~tfr:rrni1fi.-1o,.., 
,:,, ·•~, 

i 

7. Ful!ste11digpol!e11diagramfm Gul111ym. del 1. 



19-:i 

~ 8 ~ 0, 
~=:::;:;:~~~~~~~~~. ::::::;~~~ 

!! 

: 
~q._•~ ___________________ =-----=¼SSY_,,~.,....,.,.,.-----<:.?.,.,.,, ... q~;/"> 

-,----------------.....,.""""-----... ==-:'\,. 

f 
3 = 7~;q.~ 
---------------------------..- ~.., 

('~ 

1 
-,--------------------....w: ..... -----.1,~ 'l,~ 

.... -v I <--~,i;,"%~ j 
~ -~o.".-.,,,,... ____________ _.....,~<"<""">=-...~==-~~~; 

--------i q~~ r -,------------------------=:,;r-2. ·o_,,,. 
-,--------------------------.>~~ :\:'lc""> -,-----------~--------------.~ ~ ~ 
--.----------------------,-~~ 
-.--------------------------,~¾¾ 
-,-------------------------,~~ 
-,--------------------------.~...,." 

~:!>,," -..------------------------r,~¾ 
J>,~ -,--------------------------.~ % 

...,--------------------------,-{.,.,-'It c -'41 
,--..--------.....,.,,,,,_--------------,¾~«,,~4"o. 

,0 ~'¾ ~ 
-,--------------------------,-J:~'½" 
-,------------------------,-· '4~ ¾ 

~~ "'bo.4.-" . 
-,---------------------------,-~~-~~ "or. · 
-,------------------=.,...------,- •-1~"">.; -~ 0 

-,--------------~W:-___ :__,..:~~~,,, 
-,----------------------.--~ 
-,--------------------------,-~.,,,. .. ,,, 

~{~ -,--------------------------,-c:,,." -?,i, 

-,--------------------------,-~ % -~/t ,C:s:s:s,"!=-----------------------,~~,., 
1-:~~o~o~ -,--------------------------,-~14~ .. ""> 

.----===----.:s:X::~-~r=jjj~~==CTT"T--r-...r-.-!~ 
-,--------------~~~----~~-~..,...<%,,, 
,--~----..:c;:v=-= ..... <==---,......----.:-w=------=-<ø>=---r:1 ~:,,,,, 

~~'~ :!l~~~==~~~~~n11-~r:'«TI~l~JJffTTTl]~~~~~~~·~~,,, ;o4;., 
g ~ "'"" "> 

7. Fullstendig j>o/le11diagrm11 fm Gu/111yra. del 2. 



I 
I 
I 

t 
I I 

' \ 
( I 

I 
' 

N 

0 gravrøys 

i -r T r r åkerrein J.tV·,xf->Atffl:3~%:ttf&F·•~iJJXsri:lBPftØl'll:fatf~,, ~ ~ •~ <G/1 ~· • ♦ ' 

~ stor tippformet røys 

Røysfeltet: 

◊ rydningsrøyser 

, -+ ..... steinstreng med sjakt 
' ' 

~ 

Moderne: 

// utplanert skiløype 

~gjerde 

,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,, 

:,:, ,:,{ 
"'"' ,:,:,: '"'"' ikke kartlagt område 

,,,,, ,,,:,,, ,,,:,,, 'i,i ,,,,,,, 

Detaljkart over røysfeltet i Øverbymarka 

Kart over ØVerbymarka 







VARIA - Universitetets Oldsaksamling 

Ristninger i forhi storie og middelalder. 
Hans Gude Gudesen: Merovingertiden i Øst-Norge. 
Kronologi, kulturmønstre og tradi sjonsforl øp. 
Egil Mikkelsen: Kulturminner i Grimsavassdraget, 
Hedmark-Oppland. 
Foredrag ved det I . nordi ske bronsealdersy mposium på lsegran 
3.-6. oktober 1977. 
Einar Østmo: Kulturminner ved Gyvatn og Evje Øst, Vest-Agder 
og Aust-Agde r. 

1983 
Nr. 9 

Nr. 10 

Nr. 11 Stig Welinder: Tunnackiga stenyxor och samhalle i Mell ansverige 
5000 B.P. 

Nr. 12 
Nr. 13 

Nr. 14 
Nr. 15 
Nr. 16 

Nr. 17 

Nr. 19 

Nr. 20 

Nr. 2 1 

Nr. 22 
Nr. 23 
Nr. 24 
Nr. 25 

Nr. 26 
Nr. 27 
Nr. 28 
Nr. 29 

Nr. 30 

Det 4 . nordi ske bronsealder-symposium på Isegran 1984. 
Karl Vibe-Muller: Gravfe ltene på Ula, Glemrnen, Østfold . 
Kelti sk jernalder, romertid og folkevandringstid . 
Stig Welinder: Arkeologiska bilde r. 
Tom Bloch-Nakkerud : Kullgropen i jern vinna øverst i Setesda l. 
Ingrid Smedstad : Etableringen av et organi sert veiho ld i Midt
Norge i tidlig hi stori sk tid. 
Ellen Anne Pedersen: Jernalderbosetningen på Hadeland. 
En arkeolog isk-geografi sk anal yse. 
He lge Braathen: Ryttergraver. Politi ske strukturer i e ldre 
rikssamlingstid. 
A. Jan Brendal smo, Berit J. Seilevold, Kri stin Hovin Stub, 
Steinar Gulliksen: Innberetning over de arkeolog iske 
undersøke lser på Heddal Prestegård, Notodden kommune, 
Te lemark 1988. 

Helge Irgens Høeg: Den pollenana lytiske undersøke lsen ved 
Dokkfløyvatn i Gausdal og Nordre Land, Oppland. 
Einar Østmo: Gård og boplass i østnorsk oldtid og midde lalder. 
Jan Henning Larsen : Je rnvinna ved Dokkfløyvatn . 
Einar Østmo: He lleri stninger i et utkantstrø k. 
Karin Gjø l Hagen : Solplisse - En remini sens av midde lalderens 
draktutvikling? 
Lise Nordenborg Myhre: Arkeolog i og politikk. 
Kaja Kollandsrud : Krusifiks fra Haug kirke. 
A. Jan Brenda lsmo: Tønsberg før år I 000. Fra gård til by. 
Torben Bjarke Ballin og Ole Lass Jensen: Farsundprosjektet -
stenalderbopladser på Li sta . 
Produksjon og samfunn . 2. nordiske jernaldersymposium 
Granavolden 1992. 

Utsolgte nummer figurere r ikke på denne o vers ikten, 

Distribusjon: 

Institutt for arkeologi, kun sthisto rie og num is mati kk . 
Oldsaksamlingen 
Frederiks gt. 3, 01 64 Os lo 

1990 
1991 
1991 
1992 

1992 
1994 
1994 
1994 

1995 

ISSN 0333- 1296 
IS BN 82-7 18 1- 122-3 




