
INNHOLD
FORORD

SAhÆhÆNDBAG

1 . INNLEDNING

2. EÆGlsTRERINGEm

2.1.     Tidsrom og deltagere

2.2.     Registrering i felt og registrerte områder

2.3.     Kartfesting og beskrivelse av de registrerte kultumimene

3 . AUTOMATISK FREDETE KULTURMNNER

3.1.     Presisering av automatisk  fi-edete kulturmimetyper

3.2.     Liste over registrerte, automatisk ffedete kulturmimer

LITTERATUR oG Kn:DER

7

7

8

9

20



2

FORORD

Stortinget vedtok 8. oktober 1992 at Søndenfieldske dragomegiment æavåleriet),

Hærens jegerskole og Trandum tekniske verksted skulle flyttes til Rødsmoen i

Åmot kommune. Avgjørelsen ble fattet som en del av vedtaket om utbygring av

Gardemoen til hovedflyplass for Østlandet.

I brev av 18. november 1992 anmodet Hedmark Slkeskommune Universitetet i

Oslo, ved lnstitutt for arkeolori, kunsthistorie og nunrismatikk (IAKN), om å

foreta registrering av automatisk fi.edete kultunnimer på Rødsmoen. Uhiversitetets

Oldsaksamling utførte registreringene i 1993 og 1994.

Resultatene fia registreringene i 1993 foreligger i rapporten "Kavaleriet til Åmot.

Registreringer av automatisk ffedete kultumimer". Deme rapporten omhandler

deler av både leirområdet og welsesområdet.  Etter registreringene i 1994 er det

utarbeidet to rapporter, hvor resultatene fi.a 1993 er inkorporert.  Dette delder
"Kavåleriet til Åmot.  Redstrering av automatisk fi.edete kultunnimer. 11.

Øvelsesområdet" og foreliggende rapport "Kavaleriet til Åmot.  Registreringer av

automatisk ffedete kulturmim.er.111.  Leirområdet".

Den foreliggende rapporten er utarbeidet av prosjektleder Bodil Holm Sørensen.

Rapporten bygger delvis på Oldsaksamlingens registreringsrapport fi.a 1993 .

Prosjektet takker Forsvarets bygningstj eneste (tiltåkshaver), representert ved

overarkitekt Anne Marie Stenmark, for godt samarbeid.

Oslo, desember 1994

Bodil Holm Sørensen

prosjektleder
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SAMMENDmG

Registreringsområdet er ca 5 km2 stort.  Det er noe større em området omfattet av

reguleringsplan for Kavaleriet Rødsmoen a[ildemarka).  Registreringen startet i 1993

og ble avsluttet i 1994.   Det er påvist 98 automatisk fi.edete kultuminner, hvorav 59

kultuminner ble reristrert i 1993.  Disse er omtalt i forannevnte rapport fi.a 1993.

Kultumimene fordeler seg slik:

-  1   Fangstgrop

-  6   Flatmarksmiler

-  1   Gravhaug

- 10  Groper med ukjent fimksjon

-   1    Hulvei

-   1   Jernftemstillingsplass

-  1   Kavlevei

-  1   Koksteinsforekomst

- 67  Kullgroper

-  1   Løsfiim

-   1   Røys

-  7   Tjærenriler

Kultuminnene viser at memeskene har utnyttet området og dets ressurser gjemom

en stor del av forhistorisk tid og historisk tid. De fleste kultumimene er fi.a

jemdderen og middeldderen, det vil si perioden ca 500 f.Kr. -1537 e.Kr.



4

1. INNLEDNING

I forbindelse med konsekvensutredningene for en eventuell relokalisering av

Søndenf eldske Dragonregiment (SDR), engasjerte Hedmark firlkeskommune i 1991

ENCO A/S til å utrede kulturmimebestanden på Rødsmoen i Åmot kommune.

ENC0 A/S påviste usedvanlig få automatisk fi.edete kultuminner i området. I sin

rapport av 15. november 1991 betegnet fimaet "kultuminh.epotensiålet i området for

å være middels stort" (Aase og Ulsnæs 1991).

Som en del av vedtaket om utbygring av Gardemoen til hovedflyplass, fattet

Stortinget 8. oktober 1992 vedtak om å flytte Sønden§eldske dragonreriment

a£avaleriet), Hærens jegerskole og Trandum tekniske verksted til Rødsmoen Qena

leir).

Hedmark firlkeskommune anmodet i 1992 Uhiversitetets Oldsaksamling om å foreta

tilleggsreristrering imenfor pl anområdet.

Registreringene i 1993 og 1994 ble utført med hjemmel i lov om kultuminner av 9.

juni 1978, § 9. Disse registreringene viste imidlertid at det lå et betydelig antall

automatisk ftedete kulturmimer som forsvarets planlagte  utbygging ville komme i

konflikt med.

Uhiversitetets Oldsaksamlings styre oppnemte 14.februar 1994 følgende

styringsgruppe for det arkeologiske Rødsmoprosjektet:

Førstekonservator Perry Rolfsen, Universitetets Oldsåksamling (fomann)

Tidl. direktør Tore Fossum, Norsk Skogbruksmuseum

Forsker Jan Henning Larsen, Universitetets Oldsaksamling

Kulturvemleder Elisabeth Seip, Hedmark Slkeskommune

Professor Einar Østmo, Universitetets Oldsaksamling
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Den 23. mars 1994 vedtok Uhiversitetets Oldsaksamling ffigivelse av de automatisk

ffedete kultumimer under forutsetning av at det ble foretatt arkeologiske

undersøkelser forut for utbygringen, samt at tiltakshaver dekket kostnadene til

undersøkelsene i henhold til  lov om kulturmimer av 9. juni 1978.

I 1994 er det foretatt store arkeologiske undersøkelser i leirområdet og materiålet ffa

disse er under bearbeidelse.  En oversikt over dette arbeidet vil foreligge i årsrapport

1994 for "Rødsmoprosjektet".
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2. REGISTRERINGENE

2.1. Tidsrom og de]tagere

Registreringene i felt i 1993 ble ledet av magister Magne Thorleifsen.  Arbeidet er

omtalt i foran nevnte rapport fi.a 1993 .

ReSstreringen i 1994 ble foretatt i tiden 13. juni -26. august.

Foruten prosjektledelsen (3 persorier) har til sammen 49 personer deltatt i reSstreringen,

herunder feltledere, feltassistenter og feltarbeidere. Feltledeme var arkeologer og

viderekommende arkeoloÆstudenter med lang erftring,  feltassistentene var

arkeologistudenter og  feltarbeideme var lokål arbeidskraft med god lokalkunnskap. Deler

av mannskapet utførte samtidig utgravninger i leirområdet.

Registreringene var i hovedsak delt i systematisk registrering etter steinalderlokaliteter,

som ikke er synlige over markoverflaten, og synlige kultumimer.  I enkelte områder av

leirområdet ble det dessuten søkt systematisk etter jernfi.emstillingsplasser, som ikke er

synlige over markoverflaten.

Prosj ektmedarbeider Joel Boaz var ansvarlig for steinaldenegistreringene.  Totalt ble det

brukt 10 ukeverk til dette arbeidet.

Prosjektleder Bodil Holm Sørensen og prosjektmedarbeider Lars Erik Namo var

ansvarlig for registreringen av synlige kultumimer.  Totalt ble det  brukt 18 ukeverk

til dette arbeidet.

Totalt er det brukt 28 ukeverk til registrering av kulturmimer i leirområdet i 1994.
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2.2. Registrering i felt og registrerte områder.

Steina]derregistreringen

Steinaldenegistreringene ble utført av den ansvarlige prosjektmedarbeideren, en

feltieder, en feltassistent og i perioder en eller flere feltarbeidere.

Metoden som ble benyttet, var prøvestikking. Prøvestikkene var nomålt ca 60 cm i

diameter og 50 cm dype. Æle løsmasser ble såldet gjemom såld med 4 x 4  mm

maskevidde. Løsmassene ble vamsåldet hvis mulig, ellers ble de tørrsåldet.

Det var ikke mulig å foreta prøvestikking med like stor grad av intensivitet alle

steder, og det var derfor nødvendig med en prioritering innenfor området. I første

omgang registrerte vi i de landskapsfomasjoner som ved tidligere erftring har vi§t

seg å være de mest sannsynlige stedene for steinalderlokaliteter.

Registreringsarbeidet ble derfor  konsentrert om områder med unriddelbar nærhet til

vann: partier langs bekker og myrdrag. Prøvestikking ble også  utfbrt på høydedraget

med utsikt over Glomma.

Registrering av syn]ige ku]turminner

Registreringene ble utført av flere lag, der det ble lagt vekt på å registrere større,

sammenhengende områder. Under feltarbeidet ble det brukt jordbor, spade, graveskj e

og sfld.

Det ble foretatt prøvestikking med spade og jordbor i synlige strukturer og i noen

grad onmng disse.

Det ble giemomført en systematisk prøvestikking etter jernfi.emstillingsplasser

omkring myrer og våtmark.

Det ble dessuten utftrt en maskinell flateavdekking av veitrasåen til leirområdet der

deme ville berøre Svenskejordet.
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2.3. Kartfesting og beskrive]se av de registrerte ku]turminnene

De automatisk ffedete kultuminnene ble direkte avmerket på kart i målestokk

1 :5000. Kulturmimene ble målt opp og beskrevet, og for hvert reristrert kultuminne

og kulturmimefelt ble det  Slt ut et standardskjema.  Skjemaene er arkivert ved

Uriversitetets Old s åksamling.

Det ble dessuten foretatt kontroll av de kultumimene som ble registrert i 1993.  I

flere tilfeller ble kultumimer omklassifisert.

På grunnlag av fomyet vurdering etter sommerens undersøkelser er det tatt ut en

rekke kultuminner som er omtalt i raporten fi.a 1993.  Dette gjelder noen få groper

med ukjent fi]nksjon omkring Blestemyrvegen, samt en del groper med ukjent

fimksjon nord for Gamle Rødsvegen på Kilde (GniÆnr: 32/1,20) som trolig er fi.a

etteneformatorisk tid og og således neppe er automtisk fi.edet.

Følgende R nummer fi.a 1993 utgår som automatisk fi.edete kulturminner:

R 146, R 168, R 170, R 172, R 181, R 185, R 186, R 187, R 188, R 193, R 194,

R 195, R 196, R 197, R 198, R 209, R 212, R 214b, R 214c, R 235, R 236, R 237, R

252, R 253, R 254, R 255, R 256, R 257, R 258 og R 259.

Statens kartverk ved Vidar Dalen har lagt im kulturmimene på flyfoto og de er

konstruert på Økonomisk kartverk 1 :5000.  Det er disse kartene som er anvendt  i

rapporten. Vi Æør oppmerksom på at en eksakt avgrensning av kulturnrimene ikke

fi.emgår på grum av stønelsen av symboler på kartene.

Noen av kultunnimene er ikke innlagt av Statens kartverk, fordi de ble registrert

etter at dette arbeidet var sluttftrt.  Dette gjelder R 240, R 402, R 440, R 696 og R

707.

Disse kultumimene er kartfestet av prosjektet.  Vår oppmåling er tilstrekklig, men

sannsynligvis ikke eksakt.  Oppmålingen er derfor ikke juridisk bindende.
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3. AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

3.1. Presisering av automatisk fredete ku]turminnetyper

I det ftlgende Ss det en presisering av reristrerte, automatisk fi.edete kulturminner på

Rødsmoen.

Fiø7igsfgrop er en gravd grop for fangst av elg, ulv eller bjøm. Enkeltliggende

fangstgroper kan skrive seg ffa fangst av ulv eller bjøm, mens fangstgroper

som ligger i rekker i lengre systemer er beregnet på elg. Datering: Eldre

jemalder -nyere tid, ca 300 f.Kr. - 1800-tallet.

F/crø#cmÆs7»7./e er et sted der man har ffemstilt trekull i miler over bakkenivå. Det

fimes to hovedtyper: reismile og liggemile. I reismilene er veden reist og disse

har rund fom. .1 liggemilene er veden lagt horisontalt, og disse er

rektangulære. Datering: Sein middeldder og nyere tid, ca 1400 -1800-tållet.

GrøiÅÆcr#g er en oppbygd haug der ett eller flere memesker er gravlagt. Datering:

Jemalder, 500 f.Kr. til 1000 e.Kr.

Grop med #ø.enfj/nÆsjon er en gravd grop der sikker fimksjonsbestemmelse ftrst kan

fastslås ved nærmere undersøkelser. Datering: Forhistorisk tid, nriddelålder og

nyere tid.

Æ#/veJ. er veifar dannet ved slitasje og erosjon slik at veien utgjør en forsenkning i

markoverflaten, oftest påvist i skrånende terreng. Datering:  Forhistorisk tid,

middelalder og nyere tid.

t/er»/emsf7.//7.»gp/crss er et sted der det er produsert jem av mymdm eller lokaliteter

der det er påvist slagg. Datering: Jemalder og middelalder, ca 200 f.Kr - 1400

e.Kr.
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Køv/evej. er en vei av trestokker og/eller steinheller som brulegging over våtlendt

mark.  Datering:  Forhistorisk tid, middelalder og nyere tid.

KOÆsfe7.nøoreÆomsf består av vamepåvirket, oppspmkket stein som har vært bmlst til

koking og oppvanning.  Kokstein ofte er lokålisert til boplasser.  Datering:

Jemålder, middelålder og nyere tid.

K#/Zg7.op er en gravd grop der det er fi.emstilt kull til bruk i jemproduksjon og smiing.

Datering: Vikingtid og middehlder, hovedsakelig perioden fi.a 800 til 1400 e.

Kr, men også nyere tid.

£Øs;fifnn betegner gjenstander av kulturhistorisk verdi.  Datering: Forhistorisk tid og

nriddelålder.

Rø/ser er konsentrasjon av stein bygget av memesker i forbindelse med dyrkning.

Datering: Forhistorisk tid, nriddelalder og nyere tid.

r/.æremj./e er en gravd grop, der det er ffemstilt tjære. Datering: Mddelalder til nyere

tid, ca.  1000 e.Kr -1900-tallet.
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3.2. Liste over registrerte, automatisk fredete kulturminner
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FONUMnÆR FO                   TYPE Grmm øK-Bm FIGUR

R511                         Tjsmerile                                                         33/1,2                      CT074-5-4         4

R512a-b                 Kullgrop  (a)                                                    33/1,2                      CT074-5-4         4

Grop med ukjent fimksjon  ®)

R513                         Tjæremile                                                          33/1,2                      CT074-5-4         4

R696                        Tjærenrile                                                         33/1,2                      CT074-5-4         4

R707                       Kullgrop                                                         32/1                         CT074-54        3
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Figur 2.  Oversiktskart over registreringsområdet med kulturminner og kartutsnitt, figLLrene
3, 4 og 5. Utsritt cN ØK CT O73-5-2 og CT o74-5-4.
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Figur 3.  Kulturminner i vestre del crv registreringsområdet. Utsnitt av ØK CT 074-5-4.
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Figur 4.  Kulturminner i østre del av registreringsområdet.  Utsniti av ØK CT 074-5-4.
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Figur 5.  Kulturminner i søndre del av registreringsområdet.  Forstørret utsnitt 1 : 2000 cN
ØK 073-5-2.



20

LITTERATUR OG KILDER

Aa;se osTJls"æs 1991.. Relokalisering cw SDR Kulturi'ninneundersøkelser

/99J.  Environmental Consultants A/S. Sandvika.

"oGh:Naldæe"d, Tom 1987..  Kullgropen i jernvinna øverst i Setesdal. Varia.

15.  Uriversitetets Oldsaksamling.  Oslo.

Bergstr6m, I.Iilding 1947:  Æø7idboÆ/ør Æo/c"e.  Uppsala.

GB0HÆH"" AJS 1994.  Hulveier og Åkerreiner på Rødsmoen.   Åslllamai.

Jacobsen, Harald 1989:  Et rekonstruert fangstanlegg ved Dokkfløyvatn.

y7.Æ7»g. Bind LII. Oslo.

IaiGobse;n, Haidid 1993..  Naturens tilweldighet -menneskets glede.  Bruken av

resursar ved Dok:lfløyvatn gjennom 8000 år.  Østie Ga]Nsdd.

K#/f#mJ.#ner J. stog l 992:    Landbruksdepartementet og Det norske

Skogselskap. Aalde, Oluf (red). Oslo.

Laise;m, Ian He;nri:"81991..  Jemvinna ved Dokffløyvatn.  De arkeologiske

undersøkelsene 1986 -1989.  Varia 23.  Uriweisttete;Æs

Oldsaksamling.   Oslo.

Lillevold, Eyvind 1967:  4mof Æ):gde6oÆ..  Gø7ider og s/eÆ7er.  Elverum

Trykk, Elverum.

T;rihen, EN3nd \994..  Vurdering av pilgrimsveien gjennom Åmot kommune..

Spesielt kulturområdet Nesvangen-Løpet.  Upu"+seti trykk, Fbf5mL.



21

Mikkelsen, Egil 1986:  Fangst-og kullnrilegroper -vanligste fomminner i

Hedihark.  Arkeologiske undersøkelser på Grundset i 1984.

Alf tarheim. Årbokfor Elve"m.  Nr.1.1986.  s.14-2;9.

Naiii[+o, LaisEHk 1991.. . Jemvinna i Gausdal og Valdres -et ftagment av

m7.d#e/øÅdere#s ØÆ07.om7..  Upublisert hovedfagsavhandling,

Uriversitetet i Bergen.

0\dsaksariimgen \993..  Kavaleriet til Åmot, Registrering av automatisk

f tedete kulturminner. Osrio 1993 .

Olds*sariinsen 1994..  Kavaleriet til Åmot, Registrering av automatisk

f tedete kuhuririinner.  11. .ØvelsesomTådet. Osho 1994.

Owreni+ Pe[ Erik Sønsthagen 1994..  Auiarveien og Pilgrimsleden gjennom

Åmot og Sør-Østerdalen.  Henvisning til historiske kilder.  TJpdkMseri

trykk, Rena.


