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Har`ald  Jacobsen,
1981,   del   1:

Mari  H¢gestøl  og
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inger`  og  utgr`avninger`,   innberetninger`  om  år`ets  under`s¢kelser`,
samt  en  beskr`ivelse  av  den  vegetasjonshistoriske  utviklingen
i  utbyggingsområdene.
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Under`s¢kelsene   fant   sted  i  tidsrommet   18/5   -11/6,1982.
Det  ble  tilsammen  lagi=  ned   22  ukever`k  i  felten.

Deltakerie   var`   Br`it  Mæhlum   (18/5   -11/6),   Mona   Siw   Strømme

(18/5   -11/6),   Anne-Elisabeth  Tr¢im   (18/5   -28/5),   Ellen-
Anne   Pedersen   (7.-11/6)   og  J¢rond   L¢ken   (7.   -11/6).
Assistenter`  var  Eva  Schaller`   (18/-28/5) og  Bir`the  Weber
(1.-11/6).     Mar`i  Høgest¢1  var`  utgravningsleder`.

Tre  områder`  vil  i  hovedsak  bli  berørt  av  utbyggingen:
øyangen   (inntaksomriåde) ,   Hyggjande   (tver.rislagsomr`åde)
og  Lomen   (uttaksområde  -i  Slidrefjor`den).

Utgr`avningene  ved  Hyggjande  ble  avsluttet  i  1981.
Da  de  endelige  utbyggingsplanene  viste  at  kulturminnene
registr`ert  ved  øyangen  ikke  ville  bli  ber¢rtt,  ble  det  ikke
fopetatt `under`s¢kelser  i  dette  omr`ådet.     År`ets  utgravninger
vari  derfor.  begr`enset  til  Sl=ee,   Lomen.     Heller`  ikke  i  dette
område  vil  hele  det  oppr`innelig  planl.agte  utbyggings-
arealet  bli  forstyr`ret  av  anleggsvipksomheten.     Av  denne
grunn  er`  tr`e  objektep  ikke  under`s¢kt,  åtte  er  delvis  ut-
gr`avd,   mens  bar`e  tr`e  ble  totalgr`avd.



J)

SA"ENDRAG   AV  REGISTRERINGENE



-8-

SAMMENLDFAG   AV   REGISTRERINGENE.

Tilsammen  er  det   for`etatt  51  registr`er`inger   (d.v.s.
omlag   85   objekt)   i  for`bindelse  med  utbyggingen  av  Lomen
Kr`aftverk.     Tre  hovedområder`  vil  bli  ber`¢r`t:     øyangen
(inntaksdmr`åde) ,   Hyggjande   (TJerrslagsomåde)   og  Lomen
(ui=taksområde  i   Slidr`efjorden).

Kultur`minnetypene  fopdelte  seg  på  f¢lgende  måte  mellom
de  tre  omr`ådene:

øyangen            Hyggjande        Lomen       Tilsammen

Jer`nvinneplas s Ll Ll

Dyr`egr`av 1? 1?

Steinpakninguvissfunksjon
1 1

Gr`oper  m/kull 6 19 10 35

Bekkekver`n 1 1

Vegfar 1 1

Tuft 7 3 10

R¢ys 1 Ll      fle ennl9 2L

Gr`avminne '( ``rl 7

Steingar`d 1 1

Tilsammen 13 32 +0 85

Innledni,ngsvis  må  det  presiser`es  at  st¢r`r`elsen  på  det  areal
som  blir`  ber¢rt  av  utbygginger,  antall  ali=ernativ  samt
mengder`  av  tilfeldige  r`egistr`er`inger`  utenfori  utbyggings-
ar'ealene  varierer  mellom  de  tre  omriådene.     De  er  der`for
ikke  sammenlignbar`e  når`  det  gjelder`  ani=all  kultupminner.
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Når  det  gjelder: ford-ålingen  av  kultur`minnety er`  mellom  de
tre  omr`ådene  ble  resultatet  -  ut  fr`a  områdenes  ¢kologiske
forutsetninger  -noenlunde  som  for`ventet.

Ved   øyangen

(vannflaten   672  m.o.h.)   finnes   i  hovedsak  skogs-og
myr`omr`åder`.     I  bekker`  og  vannsig  er`  jernutfellingen
meget   sterlk.

Som  det  fr`amgår`  av  tabellen   (s.8   )   ble  det  i  dette
omr`ådet  riegistrert  jernvinneplasser`,   groper  med
tr`ekull   samt  ei  mulig  dyriegr`av.     Ei  r`ydningsr¢ys  ble
funnet  omlag  1  km  fra  vannkanten  -  i  nær`heten  av  en
setervoll.

Svær.t  mange  av  objektene  er`  tilfeldige  r`egistr`eringeri
gjor`t  på  veg  fria  og  til  utbyggingsomr`ådene.     Antallet
repr`esenterer  derfor`  ikke  den  totale  mengde  kultur`-
minner  som  antakelig  finnes  innenfor  de  kaptblad  hvor
objektene  er  avmer`ket.     Registeret  av  kultur`minnetyper
er`  der`imot  med  stor`  sannsynlighet  r`epr`esentativt.

V_e_d__Hyggjande

(omlag   670   m.o.h.),   som  renner`  gjennom  et   ¢st   -vest-

gående  dalf¢r`e,   finnes  i  dag  såvel  st¢lsdr`ift  som  fast
gåpdsbosetning.     Går.dene  ligger  i  sydvendte  skr`åninger,
mens  st¢lene  også  finnes  i  de  nordvendte.

Registr`er`ingene  foregikk  innenfor`  dyr`ket  mark  samt  i
skogs-og  myr`områder.      Det  ble  derifor`,   som  det   fr`amgår`
av  tabellen  (s.8     ),   r`egistrer`t  et  vidt  spekteri  av
kultur`minnetyper.   M.en  på  tro`s.s   av  bevisst  leiting  ble
det  ik]ce  funnet  jer`nvinneplasser.     Kullgr`opene,   myr`-
omr`ådene  samt  ster`k  jernutfelling  i  bekker  og  vannsig,
skulle  imidler`tid  tyde  på  at  r`egistrer`ingene  ikke  har`
vær`t  intensive  nok.

Fra  omr`ådet   (Skjelgår`den,   29/1)   er  det  tidliger`e
kommet  inn  et  funn  som  antakelig  stammer`  fra  en  br`ann-
gr`av  under  flat  mar`k.     Funnet   (C   20307)   som  inneholder
en  syl  og  ellwepilespisseri  er  datert  av  8.  Hougen  til
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folke`vandr`ingstid.     Fr`a  vikingetid   (C  1500+)   finnes
et  funn  som  består`  av  åtte  i)ilespisser`,  kull  og  en      -
hestetann.     Gr`unneier`en  kunne   ikke  påvise  funnstedene.
Det  ble  heller  ikke  registr`er`t  ¢vrige  gr`avminner.
Åpsaken  kan  vær`e  at  r`egistrer`ingene  i  hovedsak  fore-
gikk  i  dalbunnen,   langs  Hyggjande,   i  omr`åder`  hvor  en
tradisjonelt  ikke  finner`  denne  type  kultupminner.

Det  ble  foretatt  få  r`egistr`er`inger  utenfori  de  omrtåderi
som  vart  aktuelle  for  utl)ygging.

Selv  om  øyangen  og  Hyggjande   ligger`  på  omlag   samme
h¢yde  ovep  havet,  r`epr`esenterer  de  to  ulike  økologiske
soner.     For`delingen  av  kulturminnetyper  skulle  også
indiker`e  detl=e.     Hyggjandeområdet  ligger  i  et  dalf¢re,
mens   de  r`egistr'er`te  områdene  ved  Øyangen  ligger  nord-
vendt  ned  mot  vannet.     Klimaet  her`  er  derfor`  hapder`e.
8.   juni  d.å.,   etter`  en  fjor`ten  dagers  varmeper`iode,
fantes  det  for  eksempel  enkelte  steder`  tele  rett  under`
torva ,

ved  Slidr`efjor`den   (vannflate   366  m.o.h.)   ert  i  dag
et  jgrdbruksomr`åde.

Registr`eringene  for`egikk  i  hovedsak  innenfor`  oppdyr-
kede  elleri  tidligerie  opi)dyrkede  områdep.

Det  ble  r`egistrert  gravhauger`,   r`ydningsr`¢yser,   tufter`
samt  groper`  med  kull.   (   se  tabell  s.8      ).     Disse  gro-

pene  var`  mindr`e  og  gr`unnere  enn  de  r`egistrerte  ved
Hyggjande  og  øyangen.     Mens   sistnevnte  utvilsomt  har
vært  nyttet  til  triekullframstilling  for  jernutvinning,
vari  gropene  i  Lomen   (1  -   2m  i  diameter`)   vanskelig  å
forstå  funksjonen  av  f¢r  utgravningene  tok  til.

En  del  funn  er`  tidliger`e  innkommet  fr`a  omr`ådet.
Disse  eri  avmer`ket  på  kart   (se   s.47    ).

Det  ble  for`ei=ai=t  få  regi.streringer  utenfor  de  omr`åderi
som  vil  bli  ber`ørt  av  kraftutbyggingen.

Lomen
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Som  det  framgåp  av  tabellen   (s.8       )  ble  det  ved  r`egistperin-
gen  ikke  funnet  lokaliteter  ell=r  boi)1asser`  fra  steinl>rukende
tid.     Dette  kan  skyldes  at  strandsonen  v.ed  Øyangen  er  kr`aftig
utvasket.     Vannet  er  tidligerie  r`egulept  opp   s  m.     Langs  Hyggjande
er  det  få  steder  som  naturlig  peker  seg  ut  som  gunstige
boplassomr`åder`.     Langs   elva  er`  det  dessuten  endel  myrete
terr`eng,   noe  som  vanskeliggjoride  pr¢vestikking.     Ved  Slidre-
fjorden  ble  det  ogsåL_lett    efter`  boplasser`.     Pr`øvestikkene
var`  r,esultatl¢se.  Dette  `k-ån  muligens   skyldes  manglende  intensiv
leiting.     Ved  seinere  utgr`avninger`  på  Stee  28/2,   Lomen,   ble
det  i  forbindelse  med  under`søkelser`  av  to  groper`  funnet  funn-
f¢rende  kulturlag. .

Konklusjonen  er`  at  r'egistrepingene  foregikk  i   (og  kraftut-
byggingen  ber`¢per)  i=re  ulike  Økologiske  soner`.     En  pollen-
s¢yle   (se  r`appor`t  s.88     )   ble  tatt  fra  hvert  omr`åde  for  å
få  innsikt  i  den  vegetasjonshistoriske  bakgrunnen.
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SAmÆNDRAG-AAv   uTGRAVNiNGENE.

Av  de  51  registreringene   (omlag  85  objekt)   som  ble  gjort  i
forbindelse  med  utbyggingen  av  Lomen  kraftverk,   ble  fjorten
helt  eller  delvis  undersøkt   (reg.   nr.   29,   30,   31,   35,   36,
37,   38,   39,   40,   41,   43,   44,   46   og   51).      To   av  objektene  viste
seg  å  være  naturdannelser   (reg.   nr.   46  og   51) .

Tolv  av  undersøkelsene  ble  foretatt  på  Stee  28/2,  Lomen,
mens  to  foregikk  på  Hølo,   21/2,   Hyggjande.

Fordelingen  av  undersøkte  kulturminnetyper  var  f¢1gende:
Trekullmilegroper:
Kokegroper :
Groper  med  ukjent  funksjon:
Mulig  ildsted:
Røyser:
Boplassområde  fra  stein-
brukende  tid:
Kulturlag  fra  jernalder:
Aktivitetslag  fra middel-
alder :
Husmannsplas s :

4-5
2

1    (2?)

1

Kulturminnenes  tidsspenn  er  fra  bronsealder  til  17-1800  tallet.

Pr.ob.1 em.s.t.il.1 i.n.ge.r.  .o.g  .inte`r.es.s eområde.r  .f¢ r utgravningene  startet.
Undersøkelser  av  groper  med  kull  har  inntil  de  siste  åra  vært
gjenstand  for  få  undersøkelser.     Sammenligningsmaterialet  for
denne  type  kulturminner  er  derfor  spinkelt.    Det  var  følgelig
av  interesse  å  få  belyst  disse  spørsmålene:

Gropenes  fom
Gropenes  funksjon
Hvor  mange  ganger  den  enkelte  grop  har  vært  i  bruk,
dvs.  antall  brenninger
Om  det  fantes  konstruksjoner  i  forbindelse  med
anleggelse  eller  bruk  av  gropa
Datering   (mulighet  tii  å  ta  L4-c  prøver)
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Røysene  på  Hø.|o,   2i9/2,   var  sikr`e  rydningsr`¢yser`   (reg.nr.
36   b,C).     Hånsikten  med  å  under`s¢ke  disse   var`  hovedsakeiig
for  å  få  tatt  ut  LU-C  og  poiienpr`¢ver.     Da  det  var`  tatt  en   --
pollens¢yle  like  i  nær`heten  kunne  r`esultatene  jamf¢res  med
den  gener`elle  vegetasjonsutviklingen  i  omr`ådet.     En  kunne
der`ved  få  et  bedr`e  bilde  av  r`essur`sutnyttingen.

To   av   pøysene   (r`eg.   nr.    L+3   og   LL5)   i)å   Stee,    28/2,   hadde   en

beliggenhet  og  dels  en  form  som  det  i  utgangspunktet  var
vanskelig  å  for`stå  funksjonen  av.     Det  ble  derfor`  besluttet
å  unders¢ke   ei      (reg.   nr.   LL3).

Formålet  med   å  underis¢ke  tufta   (r`eg.   nr.   LLL[)   på   Stee,   28/2,
var`  å  få  den  funksjonsbestemt  og  datert.     På  fophånd  hadde
vi  fått  opplysninger`  om  at  det  ikke  fantes  tr`adisjoner`  om
den.      Bilder   av  omr`ådet   tati:   av  NGO   i   1915,   samt  kart   (NGO)
fr`a  tidlig  l800-tall,   viste  ingen  avbilding  eller  avmer`king
av  tufta.     Vi  antok  derfor`  at  den  muligens  var`  før`reforma-
tor`isk .

I   for`bindelse  med  utgr`avning  av  r`eg.   nr.   30   (gr`op)   i   1981,
friamkom  det  et  funnf¢rende  kulturlag  fr`a  yngre  bronsealder,
samt  aktivii=etslag  fra  middelaldepen.     Åpets  unders¢kelse
hadde  som  hovedmålsetting  å  finne  disse  lagenes  utstr`ekning.

Våd  utgravning  av  reg.   nr.   37.   (grop)  i  ig8l  bie.dei=  funnet  et
flintavslag.     Hensikten  med  årets  unders¢kelse  var  derfor`  å
klar`gj¢r`e  om  det  også  heri  fantes  et  boplasslag  fr`a  stein-
br`ukende  tid. `
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Reg.    nr`.    29.                 -}

stee,   28/2' -Våstr`e   S|idr`e,   opp|and.

med  kull

Beskr`ivelse  av

(se  rapport   del   2,1982).

objektet  før  ut8ravnln8
Gr`opa  hadde   en  noe   ujamn   for`m.      Lengden   var``2.O   m,

stør`ste   bredde   1.57  .m  og   dybden   O.Lio   m.

Utgravningen..
For  å  få.  et  sammenhengende  snitt  ble  en  lengdepr`ofil
lagt  gjennom  gropa,   og  €n  halvdel  ble  gr`avd  ut.

Da  griopa  var  t¢mt,   viste  den  seg  å  hå  en  tiinærmet
r`undoval  for`ri,1.Lto   x  0.80   m   (sistnevnte  mål  repr`esen-
terer`  omiag  haivpar`ten  av  8r`Opa).     ve8gene  Vari  tiinærmet
r`ette.     Gropa  var  fylt  med  kull  og  var  omlag  0.50  m  dyp.

Under`s¢kelsen  ga  f¢1gende  resultat.
Gr`opa  ble  tolket   som  ei  tr`ekullmilegrop.     På  gr`unn  av
gropas   st¢r`r`else  har`  tpekullet  sannsynligvis  ikke  vær`t
framstilt  for  jernutvinning.     En  mer`  nærliggende  tolkning
eri  der`fori  trekullpr`oduksjon  for  smiing.

Gropa  har  med  stori  sannsyn.lighet  vær`t  i  br`uk  to  ganger.
To  kullag,   atskilt  av  et  opptil  0.20  m  tykt  sandlag,
gikk  ut  fra  gr`opa.     Omlag  midt  i  selve  gropa  fantes
dessuten  et. tynt  sandlag.

Spor`  av  konstruksjoner]  i  for`bindelse  med  anleggelse
og  bruk  av  gr`opa  ble  ikke  konstai=ert.
L[+-c  pr¢ven  ga  dater`ingen:

'

920±50   B.P.    eller  AD   1050±70    (T-4243)  .
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-)Reg.   nr.   30
Stee,   28/2,.`Vestre.  Slidre,   Oppland.

Grop  med.  bruksfaser  fra  vikingtid  og  seinmiddelalder,
kulturlag  fra  yngre  bronsealder  og  seinmiddelalder.

Beskrivelse  av  ob ektet  før  ut ravnin
Gropa  var  sirkulær  med  en  omkrets  på,  omlag   1,7  m,   og
dybde   på   omlag  0,2  m.

ravnin
Gropa  ble  delt  i  fire  kvadranter  og  to  motstående  ble
gravd  ut.     Seinere  ble  den  totalgravd.    Formen  var  til-
nærmet  sjlkulær  med  en   omkrets  på   1,6kl,3  m.      DybcLeri  vaj..
omlag  0,7  m.     Det  ble  påvist  tre  kullag  i  gropa.     Disse
var  a,tskilt  av  to  bueformete  sandlag  som  på  det  dypeste
lå  henholdsvis  0,3   og  0,5  m  under  nåværende  markoverflate.

Undersøkelsen  av afø1 ende  resultat.

Eldste  fase  av  gropa  ble  tolket  som  ei  trekullmilegrop,
mens  yngste  ble   seti;   i  sammenheng  med  middelalderlaget   og
tolket   som  et  mulig  ildsted.

Det  ble  ikke  konsi;atert  konstruksjoner  i  forbindelse  med
anleggene  eller  bruk  av  gropa.     Sandlagene  ble  tolket  dit-
hen  at  gropa  hadde  vært`i  bruk  flere  ganger.     Dette  ble  be-
kreftet  av  '4C-prøvene   som  ga  følgende  dateringer:
Prøve  fra  dypeste  lag:
850±60   BP        eller   AD   1130±90         (1-424.4)

Prøve  fra  Øverste  lag:
470±60   BP        eller   AI)   1415±35         (P-4744)

ravnin er  av  kulturla et  fra re  bronsealder  (la

Ijaget  var  svart,   fett  og  kullholdig,  med  en  utbredelse  på
omlag   110  m2   og  en  tykkelse  på  opptil   0,2m.     Det  ble   ikke
påvist  konstruksjoner  eller  ildsteder,   bare  en  del  skjør-
brent  stein.     Funnene  var  fåtallige:     Det  ble  tilsammen
funnet  ni  bearbeidete  gjenstander,   to  mulige  kjerner  samt
22  avslag  eller  stykker  med  avslagsarr.    Materialet  er
flint,  kva.rtsitt,  kvarts  og  bergkrystall.    Enkelte  av
gjenstandene  var  overflateretusjerte,   og  de  er  derved  de

'
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yngste   som  er  funnet   i  lavlandet  med  denne   bearbeidings-
teknikken. .  -s

Det  ble  videre  gjort  tre  funn  av  brente  bein,   ett  av  kalv
og  to  av  ubestcmte  paLtecLyr.     Disse  lå  imidlertid  høyt
oppe  i  laget  og  kan  derved  stamme  fra  middelalderlaget.
En  pollenprøve  fra  laget  inneholdt  blant  annet   1  pollen-
korn  a,v  beiteindika,toren  groblad   (Plantago  ma,jor),   mens
begge  makrofossilprøvene  var  tonme.
Kullprøvene  for  T4C-datering  ga  følgende  resultat:
1)      2550±80BP      eller765±105   BC         (T-4245)

2)       1380±70   BP            "         AD   605±50            (P~4746)

3)       2770±90   BP            "          1010±130BC       (T-4.751)

Prøve  nr.   2  ga  en  divergerende  datering.     Tolkningen  er
at  dette  skyldes  en  senere  forstyrrelse  av  kulturlaget
fra  bronsealder.
Kulturlaget  er  trolig  blitt  dannet  som  et  resultat  av
aktiviteter  knyttet  til  fiske  i  Slidrefjorden.
Kulturla fra,  middelalder  (la
Gult  til  lys  brunt  sandlag  som  inneholdt  trekullbiter.
Utstrekningen  var  omlag  30  m2  og  tykkelsen  fra  3-30  cm.
Det  ble  ikke  funnet  gjenstander  eller  observert  konstruk-
sjoner  eller  ildsteder  i  laget.
En  pollenprøve  fra  laget  inneholdt  bl.a.   0,497o  pollen  av
beiteindikatoren  smalkjempe   (Plantago  lanceolata).
Kullprøve  for  t4C-datering  ga  følgende  resulta,t:
400±60   BP        eller   AD   1470±50        (T-4745)

Kuli;urla fra  middelalder  (la

Laget  besto  av  trekullbii;er,   forkullede  og  ubrente  i;re-
stykker  samt  humus.     Flere  av  trestykkene  var  tildannete
eller  hadde  merker  etter  Øksehugg.     Iiagets  utbredelse  var
omlag  56  m2  og  tykkelsen  fra  et  par  cm  til   opptil     1   m.
I  lagei;  ble     det  funnet   15  g   (39  fragment)  med  brente
bein.     Av  disse  ble  tre  bestemt   som  sau/geit,   ett   som
kalv  og  ett   som  ubestemt   fugl.     De   Øvrige  kunne   ikke  be-
stemmes  nærmere   enn  ubestembare  pattedyr.
Storpar!.ten  av  de  ubrente  trestykkene  var  av  furu.     En
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pollenprøve  fra  13fet  inneholdt  blant  annet  0,5%  pollen
av  beiteindik.`atoren  groblad   (Plantago  ma,jor)   og   1,5%  bygg.

Tolkning  av  lag  5  og  2  må  stå  åpen:
Muligens  er  de  dannet   som  et  resultat  av  aktiviteter
knyttet  til  fiske  i  Slidrefjorden.    En  annen  forklaring
kan  være  at  laget  er  påfylt  og  er  rester  etter  en  sammen-
rast  bygning  som  har  stått  der  reg.  nr.   44   (husmannsplas-
sen)  nå  ligger.
Foruten  torvlag,   bleikjord  og  steril  undergrunn  ble  det
dokumentert  ytterligere  seks  lag.     Disse  fantes  rundi;
gropa  og  ble  tolket  som  å  være  et  resultat  av  anleggelse
og  tømming  av  denne.
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Re8.    nr`.    31. J
Stee,   28/2,   Våstr`e   Slidr`e,   Oppland.

med  kull

Beskpivelse  av

(se   r`appor`t,   del   2,1982).

objektet  før`  utgr,avning
Gr>opa  var`  tiinær`met   sir`kuiær`  med   en   omkrets   på   2   x   i.8o   m.
Dybden   var`   0.LL0   m.

Utj=r`avningen ..

Ei   sjakt  ble  lagt  gjennom  gr`opa  for`  å  få  et   sammenheng-
ende  snitt,   og  6n  halvdel  ble  gr`avd  ut.     Det  ble  dessuten
for'etatt  en  utvidelse  av  utgr`avningsarealet  for  å  f¢lge
et  brent  sandlag.

Da  gropa  var`  t¢mt  viste  den  seg  å  værie  tilnærmet  oval.
Omkr`etsen  var`  1  x  0.60  m   (sistnevnte  mål  repr`esenterer`
omlag  halvpar`ten  av  gi`opa).      Videre  var   den  omlag   O.Lio   m
dyp  og  fylt  med  kull  og  kullblandet  sand.     Delert  av
br`ente  stokker  lå  langs   sidene  og  i  bunnen  av  gr`opa.

P__n_de_r`søk±lsen   g_±   f¢lgende   r`esultat.
Groi)a  ble  tolket  som  tr`ekullmilegrop.     På  grunn  av  gr`opas
støprelse  har`  trekullet  sannsynligvis  ikke  væpt  framstilt
for`  jepnutvinning.     En  mer`  nær`liggende  tolkning  er  tr`e-
kullframstilling  for  smiing.

Gr`opa  har`  antakelig  vær`i=  i  bruk  minst  to  ganger.     Til
st¢tte  for  denne  tolkningen  kan  det  nevnes  at  gr`opa  ikke
var  skikkelig  t¢mt,   samtidig  som  det  i  omr`ådet  rundt
gr`opa  fantes   nokså  stor`e  mengder`  kull  og  br`ent   sand.
I  en  del  av  gropa  så  det  dessuten  ut  som  om  det  hari  skjedd
en  utvidelse,   muligens   i  for`I)indelse  med  seiner`e  br`uk.

Det  ble  ikke  konstatert  konstruksjoner  i  forbindelse
med  anleggelse  eller  bruk  av  giiopa.

lLl-C  i)r¢ven  ga  dateringen:.
320=60   B.P.    eller  AD   1540±90    (T-4247)  .
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Reg.    nri.    35,                1`;

H¢lo,   21/2,  .V;strie   Slidr`e,   Oppland.

med  kull

Beskrivelse  av

(se  rapport,   del   2,1982).

obj ektet før  utgr`avning.
Gr`opa.hadde   en  rund   for`m  med   en   diameter`  på   +.0   m,
mens  dybden  var  1.0  m.     Rundt   gropa  fantes   en  marker`t
voll   som  var`   fra  1.5   til   1.75   m  br`ed,   og   omlag   0.50   m
h¢yere  enn  den  utenfor`liggende  mar`kover`flaten.

Utgr`avningen .
En  lengdeprofil  ble  lagt  gjennom  gr`opa,   og  €n  halvdel
ble  gr`avd  ut.     Til  gr'ovutgravingen  ble  det  benyttet
gravemaskin .

Gr`opa  var`  anlagt  på  flat  mark  og  skåret  ned  gjennom
ster`il  under`griunn  til  fjell.     Fopmen  vari  sir`kulær  også
etter`  avtorving  og  t¢mming.     St¢r`r`elsen  var   3.Llo   x
1. 80   m  (sistnevnte  mål  r`epr`esenter`eri  omlag  halvparten
av  gropa. )     Kullaget  kom  fram  rett  underi  nåvær`ende  mar`k-
over`flate.     Det  fantes  i  gropa,  vollene  og  fortsatte
omlag  LL   m  utenfori  griopa.      Gr`opa  var`  t¢mt   slik  at  kull-
laget  var`  tynnest  midt  i  gr`opa,   omlag  0.20  m,   mens   det
i  ytter`kantene  var  opptil  1  m  tykt.     I  ytterkanten  av
vollene  fantes   de.t  steinansamlinger`.

|±±ders¢kelsep  ga  følgende  resultat.
Gr`opa  ble  tolket  Som  ei  triekullmilegrop.     Tr`ekullet
har`  sannsynligvis  vært  br`ukt  til  jer`nutvinning.     Ut-
fra  lagf¢lgen  er`  det  lite  sannsynlig  at  gr`opa  har.  vær`t
i  br`uk  fler`e  ganger.

Steinansamlingene  i  ytterkanten  av  vollene  kan  ha  hatt
den  funksjon  å  hindre  ild  i  å  spr`e  seg  utenfor  gropa.
LLLc  pr`¢ven   ga  dater'ingen:.    t

950±70   B.P.   eller-iE)   1020±80    (T-4248).



-21-

J\
Reg.    nr.    36.a.

Hølo,   21/2,   Vestre   Slidre,   OPp-land.

§±gp_   (se   rappor`t   1982,   del   2)

Beskrivelse  av  objektet før`  utgravning.
Gropa  var`  r`und  med  en  diameter  på  1.5   m  og   en  dybde  på
0.5   m,

Ut gr`avningen .
Det  ble  lagt  en  i)r`ofil  gjennom  gropa,   og  €n  halvdel
ble  gr`avd  ut.

Etter  avtorving  og  t¢mming  viste,  gr`opa  seg  å  være
1.80   x  0.80  m   (sistnevnte  mål  repr`esenter`er  omlag  halv-

papten   av  gr`opa),   mens   dybden  var  omlag   0.30   m.
Lagfølgen  i  og  utenfor  gr`oi>a  var  svær`t  komplisert.     Et
tynt  kullag  fantes  henholdsvis  på  toppen  og  i  bunnen
av   8r,Opa.

de  r`esultat.
Gr`opas   funksjon  må  stå  åpen.     Tolkninger`  som  trekull-
mile,  avfalls-,   eller`  kokegr`op  er  samtlige  lite  sann-
synlige .

Det  ble  ikke  konstater`t  konstr'uksjonep  i  forbindelse
med  anleggelse  eller`  bruk  av  gr`opa.

Det  ble  ikke  sendt  inn  kullpr¢ver`  for`  LU-C  datering.
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J)
Reg.    np.    36.b.

H¢1o,   21/2,   Vestre   Slidrie,   Opi)land.

Ey_dnipg±!=£±Z±   (se   r`appor`t,1982,   del   2)

Beskpivelse  av objekt  før`  ut r`avning .
R¢ysa  tegnet  seg  som  en  r`undoval,   lav  forh¢yning  i
ter`renget.      Målene   var`   2.5   x  1.5   m,   og  h¢yden  over`
martkover`flai=en   var`   0.2   m.

Utf2:rlavninEen.

Det  ble  lagt  en  pr`ofil  gjennom  r`Øysa  slik  at  halvparten
kunne   gr`aves   ut.                          `

Røysa  som  inneholdt   2   -   3  1ag  med  stein  fra  knyttneve-
stor`e  til   O.H0   x   0.20   x   0.20   m,   vari  anlagt  på  et   avsvidd

cmr`åde.     Fra  dette   laget   som  barie  var  bevart  hvor`  r¢ysa
hadde  flere  lag  med  stein,  ble  det  tatt  pollenpr`¢ver  samt
lu-c  pr`¢ve.

_Tlnde_r'E;_Ø±elsen   ga  f¢lgende   resul±±t_.
Om  r`Øysa  har`  funksjonell   sammenheng  med  peg.   nr`.   36   a
er  usikkert.     Den  kan  der`imot  med  stor  sannsynlighet  sees
som  et  resultat  av  et  10  x  15  m  tidligere r:yddet  område,
10  m  V  for  r¢ysa.     Det  fantes   ingen  tr`adisjon  om  at  om-
rådei:  hap  vær`t  br`ukt  til  slåtteteig.
LLL-c   pr¢ven.  ga  r.esu|tat:      Yngr`e   enn  AD   IH50    (T-L12+9).

Pollenpr¢ven  ga  f¢lgende  resultat:     Pr¢ven  er  noe  yngre
enn  gr`aninnvandr`ingen.     H¢eg  anslår  alder`en  til  ca.
700   B.P. ,   men  mener`   at   r¢ysa  kan   vær`e  yngre.
{Se   r`åppor`t   s.               ).
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J)
Reg.    nr`.    36.c`.

H¢lo   21/2,   Vestrie   Slidre,   Oppland.

Rydningsr`Øys (se  rai)port,1982,   del   2).

Beskrivelse  av  objektet  føri  ut 8r`avnln8
R¢ysa  var`  rund  med   en   diameter`   på   o.H-m.      H¢yden   var`

0.3  m  i  for`h.old  til  nåværende  markover`flate.

Ut gr`avningen .
•Det  ble  lagt  en    pr`ofil  gjennom  r`¢ysa  slik  at  halvpar`ten

kunne  gpaves  ut.

Utgriavningen  viste  at  r¢ysa  besto  av  2   -   3   lag  med
stein,   fr`a  knyttnevestore  til  omlag  0.3  m  i  diameter`.
Under  røysa  fantes  et   0.1  -0.2  m  tykt  kullag.

±±_d_ers¢k_elsen  ga  f¢lgende  resultat.
R¢ysa  som  lå  etpar  meter  S  for`  et  10  x  15  m  tidligere
r`yddet  omr`ådet  tolkes   som  r`eg.   nr.   36   b.     Det  ble   ikke
samlet  inn  i)r`¢ver`  fra  kullaget  under`  r¢ysa.
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Reg.   nr.   37                 U
•Stee,   28/2,   .Ve`stre  Slidre,   Oppland.

Grop  med  kull  samt  kulturlag  fra  førromersk  jernalder
til  overgangen  e re  jernalder.
(se  rapport  1982  del   2   og  rapport  s.68) .

Beskrivelse  av  objektet  før  utgravning.
Gropa  var  rund  med  en  diameter  på  1.5  m  og  dybde  på
0.3    m®

Utgr`avning  av  gro
For  å  få  et  sammenhengende  snitt  ble  det  lagt  en  prof il
gjennom  gropa  slik  at  €n  halvdel  kunne  graves  ut.
Seinere  ble  den  totalgravd.
Gropa  viste  seg  å  være  1.35  x  1.30  m,   og  veggene  var
tilnærmet  rette.     Den  var  gjengrodd  av  et  omlag  0.40  m
tykt  torv  og  rå  humus  lag.     Under  dette  fantes  et  0.10  m
tykt  kullag.     Gropa  lå  i  skrå.nende  terreng.     St¢rste
dybde  var  derfor  omlag   0.50  m.     Et  2.05  x  2.30  m  stort
kullag  fantes  rundt  gropa.

Un.de.r.s.Øk.e.l.s.e.n.  .a.v. •g.a.  'f.¢.1.g`e.n.d.e`  .r.esu.1tat.

Gropa  ble  tolket  som  ei  trekullmilegrop,  hvor  trekullet
sannsynligvis  har  vært  brukt  til  smiing.
Det  ble  ikke  konstatert  f lere  brenninger  i  eller
konstruksjoner  i  forbindelse  med  bruk  eller  anleggelse
av  9ropa.
L4-c  prøven  ga  dateringen   660±80   B.P.   eller  AD   1290±70

(T-4747)  .

•  Utgr.avning`  .av.  ku.1.Eu.rla.g.et.

Den  ovenfornevnte  gropa.  'var  skåret  ned  i  og  gjennom  et
0.2-0.3  m  tykt  kulturlag.     Lagets  utbredelse  var  omlag
24  m2  og  |8.3  m2 .ble  utgravd.
Ingen  ildsteder  eller  konstruksjoner  ble  påvist  innenfor
det  utgravde  arealet.     Endel  skjørbrent  stein  ble  derimot
funnet  innenfor  6n  del  av  "boplassområdet".
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Innventaret  v.Ef  sparsomt:    Ett  slipt  flintavslag,  ett
stykke`k-Varts  med  konveks  retusj   samt  en  kjerne  av  kvarts.

To  kullprøver  ble  tatt  ut  for  L4-C  datering.     Disse  ga
følgende  resultat:
2180±130   B.P.    eller   250±180   BC    (T-4748).

1370±90   B.P.    eller  AD   600±90    (I-4749).

Undersøkel.sen.  av  k.u.lturlaget  ga  f¢1gende  resultat.
L4-c  prøvene  ga  divergerende  dateringer  med  en  tidsfor-

skjell  på  mins±  580  år  utfra  kalibrert  alder.
Det  er  vanskelig  å  avgjøre  hvorvidt  dette  skyldes  bruk  av
området  gjennom  flere  korte  faser  eller  om  en  av  pr¢vene
er  forurenset:   Ved  HVR  av  Slidrefjorden  ligger  deler  av
lokaliteten  under  vann.     Konklusjonen  kan  derfor  ikke
trekkes  lenger  enn  at  det  i  eldre  jernalder  har  foregått
aktiviteter  i  området,  noe  som  også  underst¢ttes  av
andre  L4-C  dateringer   (T-4750   og  T-4752) .
Dersom  en  legger  den  eldste  dateringen  til  grunn  kan
steinartefaktene  være  samtidige  med  kulturlaget.
Alternativt  er  de  løsfunn  fra  den  tiden  bronsealder-
boplassen   (reg.   nr.   30)   ble  benyttet.
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Reg.    nr..    38.

Stee,   28/2,  .V-estreJ`Slidre,   Oppland.

med  kull,
i=

(r`appor`t   s.74       )

P£skr`ivelse  av  objektet  før  utgraving.
Gropas   omriss   var`  noe  uklar`.t    mar`ker`t   i  ter`r`enget.
Målene  ble  tolket  til   1.30   x  1.20   m,   og  dybden   0.3   m.

±gr`avning_e_p_.
For`  å  få  et  sammenhengende  snitt  ble  det  lagt  en  pr`o-
fil  gjennom  gr`opa  og  €n  halvdel  ble  gravd  ul=.

Utgravningen  viste  at  over`  gropa  lå  et  to¥\fl.ag,   et  kull-
holdig  humuslag  som  antakelig  eri  r`ester`  etter`  tidligere
avsviing  samt  et  bleikjopdskikt.     Da  disse  lagene  var`
fjernet  fikk  en  klar`het  i  gr`opas  utstrekning. .     Den  var`
1.10   x   o.LL0   m   (sistnevnde  mål  r`epresenterer`  omlag  halv-

par`ten  av  gropa)   og  dybden  var`  0.20  m.      f'ra  kanten  av
gropa  på  nåvær`ende  mar`koverif late  ned  til  steriil  under-
gr`unn  var  dybden   0.70   m.     Gropa  var  fylt  med   skj¢ri-
br`ent  stein  og  kull/kullblandet  jor`d.    Sistnevnte  lag
fantes  også  utenfor  gropa.

Under`s¢kelsen  ga  f¢1gende  Fesultat.
Gropa  ble  tolket   som  ei  kokegr`op.     Da  det  fantes  mye
kull  og  kullblandet  jord  utenfor`  gr`opa,   er`  det  sann-
synlig  at  den  har`  vært  i  bruk  flere  ganger`.
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J
Reg.    nr`.    39`.-t

Stee,   28/2,   Vestre   Slidr`e  Oppland.

Gr`op   med kull ,
(Se   rappor`t   1982,   del   2).

Beskrivelse  av  objektet f¢r  utgravning.
Griopa  marker`te  seg  i  ter`r`enget   som  et  halvsir`kelfor`met
s¢kk.      Lengden   var`   omiag   1.50   m,   br`edden   0.90   m  og   dybden

0.80    m.

Ut gravningen .
Under`  riegistrer`ingen  var`  en  i  tvil  om  objektet  var`  en
naturidannelse  eller  et  kultur`minne.     Det  ble  derfor
besluttet  å  gr`ave  ut  halvdelen  av  gr`opa  for  å  få
avklar.t  dette  spørsmålet.

Utgpavningen  viste   at   gr.opa  vari   omlag   0.60   x   O.L[O   m

(siste  mål  repr`esenterer  omlag  halvpar`ten  av  gr`opa)
og   0.30   r   O.Lio   m  dyp.      Den  var   fylt   med   stein,   noe   var`
skjørbrtent,  og  kullblandet  sand.

Unders¢kelsen  ga  følgende  r`esultat.
Objektet  ble. tolket  som  et  kulturminne.     Da  gropa  var
fylt  med  bl.a.   skj¢rbrent  stein,   er  det  nær`1iggende  å
tolke  den   som  ei  kokegr`op.
L+-C  pr`¢ve  bie  tatt   d.å..     Denne  ga  dater`ingen:

1880±110   B.P.    eller  AD   105±95    (T-4752)  .
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Re8.    nr.    L[0.

Stee,   28/2,   V-estre-'`'Slidr`e,   Oppland.

Gjenfy|_t_  grop  _med  kull
(se   r`appor`t   1982,   del   2).

Beskr`ivelse  av objektet  f¢r`  ut
Groi)a  hadde   en.noe   ujamn   for`m.      Størtste   mål   vari   l.L+O   x
1.10   m,   og   dybden   var`   0.30   m.

Utgr`avnin
F¢ri  utgr`avningen  tok  til  var  det  uvisst  hvilken  kul-
turminnetype  en  sto  over`for.     Pr¢vestikk  i  griopa  ga
et  tynt  kullag   O.L[O   m  under`  nåværende  mar`kover`flate.

Det  ble  f¢rst  lagt  en  pr`ofil  gjennom  gropa  for`  å  få
et   sammenhengende  snitt.     Gropa  ble  seiner`e  totalgr`avd.

Etter`  avtorivinga  fr`amkom  en   sir`kelformet   0.02   -0.0+  m
tykk  kullstripe.     Inenfor  denne  var`  det  sand.     Groi)a
var`  med  andr`e  ord  gjenfylt.     Da  dette  sandlaget  var
fjer`net,   viste  veggene  seg  å  være  bueformet.     Kullaget

•i  bunnen  samt  neder`ste  del  av  veggen  i  gr`opas   s¢rlige

del  var  dobbel,   med  andr`e  or`d  to  kullag  med  et   sandlag
imellom.      Gropas   st¢rste  mål   vap  l.U0   x  l.H0   m  og  dybden
var  O.L5   m.     Fra  nåvær`ende  markover`flate  ble  dybden
derved   0.85   m.

Unders¢kelsen  ga  f¢lgende  r`esultat.
Gropas  funksjon  er`  uviss.     Det  eri  imidler`tid  mulig  at
den  repr`esenter`er`  ei  godt  t¢mt  trekullmilegr`op.   De  to
kullagene  i  gropas  s¢rlige  del  kan  tyde  på  to  br`uks-
faser.     Det  ble  ikke  konstater`t  noen  for`m  for  konstr`uk-
sjåner`  i `for!bindeise.l måd  bruk  og. anieggeise  av  groi)a.
1LL_c  pr`¢ven  ga  f¢1gende  resultat:     .

\     930±90   B.P.    eller  AD   1130±±00    (T-4250)
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EE
Reg.    nr`.     H1.-     `

Stee,   28/  .2,   Vestre   Slidr`e,   Opi)land.

Gr`op  med  kullblandet  sand.
(se  r`apport,   del   2,1982).

Beskpivelse av  objektet  før` utgr`avning .
Gr`opa  hadde   en  noe   ujamn  form.      Omkr`etsen  var  1.10   x
0.90   m,    og   dybden   var`   0.20   m.

Utgr`avningen .
For`  å  få  et  sammenhengende  snitt  ble  det  lagt  en  pr`ofil
gjennom  gr`opa,   og  6n  halvdel  ble  gravd  ut.

Utstr`ekningen   av  gr`opa  viste   seg  å  vær`e   1  x   0.60   m
(sistnevnte  mål  repr`esenterer  omlag  halvi)arten  av  gr`opa)
og   st¢rste  dybde   O.Li5   m.      Fpa  nåvær`ende  marknivå  ble
dybden   derved   0.65   m.

Gropa  inneholdt  kullblandet  sand  og  noe  rent  tr`ekull.
Kullet  var`  sær`lig  konsentrer`t  i  bunnen  og  langs  ¢st-
veggen  av  gr.opa.     Sistnevnte  vegg  var`  temmelig  r`ett,
mens   den  vestpe  og  nor`dre  var'  ster`kt  skrånende.     Bunn-
flaten  i  gr`opa  ble  der`ved  liten.

P_ndersøke_±sen  ga  ±¢±_g__e_nde_r`esultat.
Gr`opas  funksjon  er  uviss.     Det  ble  ikke  konstater`t
konstruksjoner`  i  forbindelse  med  anleggelse  eller  br`uk
av   8rlopa.
LL_c  pr`¢ven  ga  f¢lgende  resultat:

1070±110   B.P.    eller   AD   900±120    (T-4251)
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Reg.   nr.    43                     .A

S±ee,   28/2,  ,Ve-Stre  Slidre,   Oppland.
s.  . (se   ±a ort   s.76    ).

Beskrivelse  av  objektet  f¢r  utgravning.
Før  utgravningen  tok  til  var  det  noe  usikkert  angående
hvilken  type  røys  en  her  sto  ovenfor.     Formen  var  til-
nærmet  oval,   st¢rste  diameter  2.50  m  og  høyden  omlag
0.5  m.     Videre  besto  den  av  2-3  lag  med  stein  og  var
delvis  dekket  av  et  opptil  0.30  m  tykt  moselag.

Utgravning .
Etter  at  moselaget  var  fjernet  målte  r¢ysa  2.50  x  1.90  m.
Terrenget  hellet  mot  nord,   slik  at  st¢rste  høyde  var
0.82  m   (i  N)   og   laveste   0.48  m   (i   S).      Steinene  som   i
hovedsak  hadde  en  diameter  mellom   0.20  og   0.50  m,   var
dels  lagt  inntil,  dels  over  to  jordfaste  blokker.  Under
røysas  syd¢stlige  del  framkom  et  lag  som  besto  av  trekull
og  kullholdig  jord.    Dette  viste  seg  å  være  en  fortsettelse
av  kulturlaget   (lag  9)   tilh¢rende  reg.  nr.   30.     Det  ble
tatt  ut  kullprøver  for  L4-C  datering  samt  en  makrofosil-
prøve  fra  dette  laget   (se  rapDort  reg.   nr.   30  s.       ).

'  .Re`su.l.t.a.t .

Røysa  ble  tolket  som  ei  rydningsr¢ys.     Dateringen  er
usikker,  men  det  er  rimelig  å  se  den  i  sammenheng  med  reg.
nr.   44  -  en  husmannsplass  fra  17-1.800  tallet.



Reg.   nr.   44.

C-ård:
Gnr/Bnr :
Kommune

Eier :

Kartreferanse :
Objektets  art:
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Stee,
28/2
V.   Slidre         Fylke:     Oppland.
Knut  1.   Magistad.

ØK:   Lomen  BS   073-5-1

Husmannsplass   (se  rapport  s.78      ).

Beskrivelse  av  objek'tet  f¢r  u.tg`ravning.

Tuftas  sydlige  del  ble  anslått  til  å  være  2,5  x  2,5  m,   avgren-
set  av  store  stein  og  med  ei  grop  i  midten.     En  omlag  12  m  lang
"steinmur"  gikk  utfor  tuftas  NV-hjørne  langs  en  platåkant  mot
vest.     "Steinmuren"  ble  tolket  som  fundament  for  vestveggen  i
et  hus.    Østsida  var  ikke  synlig  på  markoverflata,  men  steiner
under  torva  kunne  tyde  på  fundamentet  til  en  vegg.

•Utgravning .

Det  ble  lagt  en  lengdeprofil  i  husets  midtakse  samt  fire  tverr-
profiler.    I]agene  ble  gravd  stratigrafisk.
Utgravningen  viste  at  komplekset  besto  av  to  tufter,   I   (sy.d)
og   11   ,riord,  .

Resultat.

Tuft  1  som  besto  av  ett  rom  med  in.nvendige  mål  på  3  x  4  m,  ble
tolket  som  boligdel.    I  bygningens  SV-del  har  det  stått  ei
grue  på  omlag  1,5  x  1  m.     Gropa  midt  i  tufta  viste  seg  å  være
en  kjeller.     Den  målte  omlag  2  x  1  m  og  var  gravd  ned  i  auren.
Spor  etter  inngang  ble  ikke  påvisb,  men  på  grunn  av  terreng-
forholdene  bør  den  ha  ligget  i  Østre  del  av  S-  eller  N-veggen.
Bygningen  har  antakelig  hatt  tregulv  og  vært  laftet.

Tuft  li  som  besto  av  ett  rom,  med  innvendige  mål  på  2,6  x
2,6  m,  ble  tolket  som  uthus.     Som  tuft  1  har  bygningen  sann-
synligvis  hatt  tregulv  og  vært  laftet.

I  tuft  1  ble  det  ikke  påvist  kulturlag.    Dette  skyldes  trolig
utrasing  av  stein  samt  et  stort  rotvelt.    Dette  kan  ha  med-
ført  utvaskinger.    I  tuft  li  framkom  et  lag  som må  settes  i
forbindelse  med  bruken  av  bygningen.
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Reg.   nr.   44,     Gård  Stee.,   V.   Slidre.
-)

\

Det  ble  gjort  funn  i  begge  tuftene:     jernfragment,  beslag,
spiker,  glasskår,  blylist,   fajanse,  kniv,  gangjern  samt  en
boltlås ,

Begrunnelsen  for  å  undersøke  denne  husmannsplassen  kan  leses
av  rapporten.

Det  ble  tatt  prøver  for  14-C  dateringer  fra  et  kullblandet
humuslag   (lag  iv)   for  å  undersøke  om  laget  kunne  setEes  i
forbindelse  med  boplassen  fra  yngre  bronsealder.     Prøven  ga
imidlertid  følgende  datering:     1280  ±  60  B.P.,   d.v.s.
AD   705   ±   85    (T-4753)  .
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Reg.   nr.   46.

Gård :
&Ølr / Pf f rlr /
Kommune    :

Eier :

Kartreferanse :
Objektets  art:

Stge ,
28/2
V.   Slidre           Fylke:     Oppland
Knut  1.   Magistad.

ØK  Lomen  BS   073-5-1

Grop   (se  registreringsdel         ,   1982,   del  2)

Prøvestikk  viste  at  gropa  var  en  naturdannelse.

Reg.   nr.   51.

Objektets  art: Naturdannelse   (rapport  s.86     -    )

Før  utgravningen  tok  til  artet  objektet  seg  som  ei  grunn
grop  med  voll  rundt.     ¥tre  må.l  var  2.30  x  2.30  m,   hvorav
vollen  utgjorde  omlag  0.40  m.     Dybden  var  0.2   -0.3  m.

Objektet  viste  seg  å  være  en  naturdannelse,   antakelig  et
gjengrodd  rotvelt.



J

KuljTURIIISTORISK   SAMMENI)RAG
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KuljTURHISTORISK   SA}ÆJÆNDRAG.

=E

Utfra  områdene.s  økologiske  forutsei;ninger  var  fordelingen.
av  kulturminnetyper  mellom  ljomen,   Hyggja,nde   og  Øyangen
noenlunde  som  forventet   (se  sammendrag  av  registreringene).
Ved  å  sammenholde  dette  med  kulturminnenes  datering  og  den
vegetasjonshistoriske  utviklingen  ser  det  ut  til  at  en
ini;ensiv  ressursutnytting  startet  til  forskjellige  tider,
med  ljomen   som  den  eldste   og  Øyangen   som  den  yngste   sonen.

Men  før  trådene  blir  samlet  til  et  kulturhistorisk  sammendrag,
skal  vi  kort  oppsummere  hvilke  resultat  utgravningene  av
gropene  har  gitt.

Kullf€ropene .
Målsettingen  med  utgravningene  besi;o  i  å  belyse  og  å  diskutere
i  hvilken  grad  det  finnes  en  sammenheng; mellom  gropenes  form,
funksjon,   antall  breminger  i  den  enkelte  grop,   konstruksjoner
og  datering.

Gropenes  form.
Re8.   nr.
29

30
31

35

36a
37

38
39

40
41

Planform.
oval
sirkulær/ova.l
oval
sirkulær/oval
oval
oval
oval
sirkulær
sirkulær/oval
sirkulær/ova.l

Bunnens  f orm.
flat
oval
flat
fla,t
fla.t
flat
flat
flat
flat/svakt  oval
spiss

Som  det  framgår  av  overstående  er  planf ormen  i  hovedsak
oval  eller  langstrakt,   sjeldnere  direkte  sirkulær.    Dernest
er  formen  på  gropenes  bunn  i  de  fleste  tilfeller  i;ilnærmet
f lat .

Nylig  har  ulike  aspekt  ved  kullgroper  blitt  tatt  opp  til
diskusjon   (Bloch  Nakkerud  1983).     På  grunnlag  av  egne
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utgravnir}ger  på  Hovden  i  Setesdal,   Aust-Agder  og  ved
sammenligninger. med -iÅndersøkelser  gjort   i  andre  geografiske
områder,   finnår  han  at  ovenfornevnte  utforming  er  den  mes.t
utbredte.     Dette  har  sin  bakgrunn  i  selve  trekullfram-
stillingsi;eknikkeng   noe   som  også  kan  belegges  i  skriftlige
kilder  fra  nyere  tid:   Bunnen  er  flat  fordi  veden  må  legges
parallelt  i  gropa.    Men  for  at  forkullingsprosessen  skal
nå  ut  i  hjørnene  bør  disse  være  avrundete,   derav  den  ovale
eller  noe  langstrakte  formen   (Op.   cit.   88-89)o

Funksjong
Fire  a,v  gropene  kan  med  stor  sannsynlighet  knyttes  til  fram-
stilling  av  trekull.     Av  disse  må  reg.  nr.   35   (Hyggjande)
sees  i  sammenheng  med  jernutvinning,   mens  trekullet  fra
reg.   nr.   29,   31   og  37   (Stee)   trolig  har  vært  nyttet  til
smiing.     Begrunnelsen  for  tolkningene  består  i  at  førstnevnte
grop  lå  i  et  område  med  klare  indikasjoner  på  jernvinne,
samtidig  som  størrelsen  (over  3m  i  diameter)  viser  at  tre-
kullproduksjonen  har  vært  av  et  visst  omfang.     Da  det  går
med  ei;t  kilo  trekull  for  å  redusere  ett  kilo  jernmalm,   er
dette  nærmest   en  forutsetning®     De  sistnevnte  gropene  lå
derimot  i  et  område  uten  spor  etter  jernvinne,   samtidig  som
de  var  svært   små  (1-2m  i  diameter).     Det  finnes  få  skriftlige
kilder  om  emnet,   men  størrelsen  er  i  overenssi;emmelse  med
beskrivelser  av  trekullframstilling  på  lsland  £ra,  nyere
tid   (Bloch  Nakkerud   1983:88).
Fra  reg.  nr.   30  ble  det  som  kjent  tatt  ut  to  kullprøver  som
ga.  datering  til  henholdsvis  sein  vikingtid/tidlig  middel-
aJ.der   og  sein  midcieiaJ.der.     Når   cLet   gjeider   uen  i`Ørste
±.asen  kan  gropa  muligens  knyi;tes  til  trekullproduksjono
Siste  fa,se  faller  imidJ.ertid  sammen  med  aktivitetsla,gene  fra
middelaldero     Det  er  derfor  trolig  at  gropa  i  denne  fasen
kan  ha  hatt  funksjon  som  ildsTed.
Da  reg.nr.   38  og  39   (Stee)  var  fylt  med  kull  og  skjørbrent
si;ein,   ble   de   tolket   som  koKegroper.
Reg.nr.36a,   (Hy6gjande),   40  og  41    (Stee),   ble   tolket   som

groper  med  uviss  funksjon.     Årsalcen  var  dels  i.orm,   dels
lagi.Ølgen,   mens  alle  tre  gropene  hadde  det  til  felles  at
de  inneholdt  svæi.t  lite  kull.
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Antall  brenninger. J
1

Ved  å  undersøke  .hvor  mange  ganger  den  enkelte  grop  har  vært
i  bruk,   burde  det  være  mulig  å  anslå .produksjonsmengden  av
trekull.     Dette  vil  igjen  kunne  gi  en  indikasjon  på  inten-
siteten  av  ressursutnyttingen  innenfor  et  geografisk  område.
Nå  vil  ikke  dette  bli  undersøkt  her,   men  med  tanke  på
forskning  omkring  kullgroper  generelt,   bør  slike  element
dokumenteres  under  utgravninger.

Sandlag  el.l.   som  medfører  flere  atskili;e  kullag  i,   spor
etter  sekundær  utvidelse  av  samt  til  en  viss  grad  kullmeng-
den  utenfor  gropene  ble  tolket   som  i;egn  på  mer  enn  5n  bruks-
fa,se.    Utfra  disse  kriteriene  viste  utgravingene  at  fem,
dvs.   omlag  halvparten  av  gropene  har  vært  gjenstand  for  mer
enn  en  brenning.

Ovenstående  kriterier  ble   sannsynliggjort  ved  å  sammenholde
lagfølgen  (tre  a,tskilte  lag)   og  T4C-dateringene  fra  reg.  nr®
30.     En  prøve  fra  henholdsvis  topp-  og  bunnlaget  ga  en  tids-
forskjell  på  3-400  år.

Konstruks j oner ®
Gropene  ble  gravd  ut  med  det  mål  for  Øyet  at  konstruksjoner
i  forbindelse  med  anleggelse  eller  bruk  av  gropa  skulle
kunne  dokumenteres.     Vi  tenkte  oss  her  spor  etter  sjakter
i  forbindelse  med  tenning  av  milene  og  kanaler  for  regule-
ring  av  lufttilførselen  under  brenningsprosessen.
Bortsett  fra  endel  stein  rundt  den  store  kullgropa  på  Hølo,
Hyggjande     (reg®   nr.   35)  hvor  hensikten  antakelig  har  vært
å  hindre  ilden  i  å  spre  seg,   ble  det  ikke  påvist  noen  for-
mer  for  konstruksjoner®     Dette  er  i   overensstemmelse  med  de
resultat  T.   Bloch  Nakkerud  fikk  ved  sine  undersøkelser  av
kullgropene  på  Hovden.     En  må  derfor  anta  a,t  tennings-  og
lufttilførselsprosedyre  har  vært  utført  slik  at  fysiske
spor  bare  kan  etterspores  under  spesielt  gode  bevarings-
forhold.
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Daterin8.
Re8.nr.
29

30
31

35

36a
37

38
39

4.0

41

J) Datering  (før  nåtid)
920±50   B.P.
850±.70   B.P.    og   470±60   B.P.

320±60   B.P.

950±70   B.P.

66o±8o   B.P.
1520±100   B.P.

1880±110   B.P.

930±90   B.P.
1070±110   B.P.

Konklusjon   om  gropene.
Som  det  har  framgått  av  undersøkelsene   er  det   ingen  sammen-
heng  mellom  form,   funksjon  og  antall  brenninger  i  den
enkelte  grop  og  konstruksjoner  ble  ikke  påvist  i  forbindelse
med  noen  av  gropene.     Det  finnes  imidlertid  en  viss  korrelasjon
mellom  funksjon  og  datering:   Begge  kokegropene  er  fra,  eldre
jernalder,   mens  samtlige  trekullmilegroper  med  ett  unntak
nær  (reg.nro31)  er  datert  til  sein  vikingtid/tidlig  middel-
alder.     De  to  daterte  gropene  med  ukjent  funksjon  faller
også  inn  i  denne  tidsboll{en.     Siste  bruksfase  er  seinmiddel-
alder   (toppla,g  reg.nr®30)   og  seinriiddelalder/etterreformatorisk
tid   (reg.nr.31)®

Kulturminner  -  daterin -   Økolo

I)e  første  innslag  av  en  intensiv  og  kulturpåvirket  ressurs-
utnytting  ble  påvisi;  i  pollensøylene  fra  Lomen   (Hovi)   og
Hyggjande,   henhold.svis   fra   omlag  47`00   og  4290  B.P.    (før
nåtid)å   l)et  ble  funnet  p}ulige_  indikasjoner  på  husdyrhold.
Forsøkene  har  imidlertid.  vært  meget  kortvarig  og  bare  strukket
seg  over  en  hundreårsperiode.

For  Lomens  vedko"nende   går   det   nye   1500  år     (3140.'B®P.)   før

jordbruket  blir  gjenoppta.tt  og  denne  gangen  blir  også
kornd.yrking  introausert.     Som  skjemaet   over   t4-C  dateringene
viser  €r  dette  ett  par  hundre  år  før  den  eldste  dateringen
av  Stee  boplassen.
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Oversikt   over   T.4C-daberinger  fra  undersøkelsene  i  ljomen.:

3000                2500                2000                 1500                 1000              500                   BP
`1

`          :      --'

'--       :---

':1

:--

•:1:-,
:`.

-:

Som  det  framgår  av  skjemaet  har  tangen  på  Stee  vært
kori.tinuerlig  utnyttet  fra  omla,g  16-1500  B.P.   dvs.   fra,
overgangen  yngre  romertid/folkevandringstid  og  fram  til
etterreforma,torisk  tid.     Før  denne  tid  finnes  to  til  tre
bruksfaser,   hvor  bronsealderboplassen  er  den  eldste.     Videre
gå  den  ene  kullprøven  av  kulturlaget  ved  vika  en  datering
til  førromersk  jernaldef ,  mens  en  av  kokegropene  ble  datert
til  eldre  romertid.     Dateringene  fra  Hølo  gir  oss  ikke  et
tilsvarende  mønster,   da  disse  bare  utgjør  en  serie  på  to.

I  det  følgende  skal  vi  ta  f or  oss  de  utgravde  kulturminnene
i  kronolo8isk  rekkefølge   og  f orsøke  å  se  dem  i  sammenheng
med  sitt  Økologiske  miljø  og  til  en  viss  grad  i  forhold  til
andre  funn  og  kulturminner  i  Valdres.
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Br ons e al der .
Utfra  de   Økol.og;iske-betingelsene   i   de   tre   områdene   som  ble
berørt  av  kraftutbyggingen9' er  det  neppe  overra.skende  at
jordbruket  med  korndyrking  førsi;  b.1e   iritrodusert   i  liomen-
området   (se   samnendrag  av  registreringene).     Den  vegetasjons-
historiske  analysen  har  dessuten  trukket  det  eldste  jord-
bruket  i  Valdres  ned  i  tid:   Tidligere  analyser  fra  Garberg-
åsen  (Slidreåsen)Tiiste  indikasjoner  på  åkerbruk  først  i
førromersk  jernaldero     Husdyrhold  kan  derimot  ha  vært  drevet
alt  fra  bronsealderen  av.

En  del  bronsealderfunn  staimer  fra  Valdresg  men  disse  er  i
første  rekke  løsfunn.     Av  bronse  har  vi  ei  randligtøks.
(periode   1)   fra  Lomen,   V.Slidre,   to   celter  fra,  BØ,   U]   nes,
H-Aurdal   (periode  11/111)   samt   det   store   depotfunnet  fra
Svenes,   U1  'nes,   N-Aurdal   (periode   11)  hvorfra  det  i  dag
finnes  elleve   spydspisser  og  en  sigd   (Johansen  1981).
Disse  bronsegjenstandene  er  alle  fra  eldre  bronsealder,   dvs®
eldre  enn  Stee  boplassen,   men  delvis  samtidig  med  de.t  eldste
jordbruket.     Forøvrig  er  det  funnet  et  20-ta,lls  løsfunn  av
seine  flintdolker,   seine  skafthulløkser,   rombiske  Økser  og
skaftfureøkser  som  trolig  er  fra  bronsealder.     Av  faste
fortidsminner  finnes  røyser  og  skålgropsteiner.     Dateringen
er  imidlertid  noe  usikker,   da  disse  kulturminnetypene  også
kan  strel£ke   seg  ned  i   jernalderen   (Slomann   1977)®

Stee  boplassen  er  med  andre   ord  de±  første  faglig  utgravde
kulturminnet  fra,  bronsealder  i  Valdres.     I  det  følgende  vil
jeg  forsøke  å  forklare   dens  Økonomiske  bakgrunn.

Stee  boplassens  Økonomiske  bakgrunn.
Bopla,ssen  er  som  nevnt   den  første  a,v  sitt  slag  i  Valdres.
Den  inngår  i  gruppen  av  såkalte  åpne  boplasser  som  forøvrig
er  den  mest  vanlige  typen.    Bare  i  få  tilfeller  er  det  funnet
rester  av  huskonstruksjoner  fra  bronsealder  i  Syd-rTorge
(syd  for  lrøndelagsfylkene) :   Ved  hTormannslågen  på  Hardanger-
vidda  {Hordala.nd)   finnes   "hyttetufter"o     Videre  er  det  ved
Fredrikstad   (Østfold)  utgravd  to  hus  med  dobbelt   stolperekke
og  på  Ogna.  (Rogaland)   er  det  undersøkt  rester  etter  hus-
konstruksjoner   (P`{agnus   og  Myhre   1976,   Johansen   1981   og
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Skjølsvold  1970).     At  rester  etter  hus  er  påtruffet  i  så  f.å
tilfeller  sky|d.`es  v6+  i  større  grad  den  arkeplogiske
aktiviteten  enn  en  reell  gjcnspciling  av  den  fortidige
virkeligheten.

Når  det  gjelder  Stee  bo.plassen     skulle  mangelen  på  Konstruk-
sjoner  eller  ildsted.er  indikere  at   oppholdet  har  vært  av
en  mindre ermanent  karakter. Boplassen  må  med  andre   ord
ha  vært  brukt   over  et  kortere  tidsrom®     Om  dette  nar  skjead
ved  hyppige   besøk  eller  sporadisk  over  lengre  tid  gir  hverken
T4-C  dateringene   eller  gjenstandsmaterialet-opplysninger  om®

lassens  beli er  som  kjent  nær  Slidrefjorden.
Fiske  må  deifor -ha  vært   en  av  de  viktigste  Økononiiske
aktivitetene     som  har  dannet  grunnlaget  for  boplassen®     Fisk
har  utvilsomt  vært  en  viktig  ressurs  også  i  bronsealder  og
f ør  reguleringen    lå  en  av  de  beste  fiskepla,ssene  i  den
nordlige  delen  av  Slidrefjorden  rett  vest  for  tangen  på,  Stee.

Hva  kan  så  funnene  fortelle   om  de  økonomiske  aktivitetene
på  boplassen?     Det  spinkle  redskapsmaterialet-  besto  av
(pile)spisser  og  skrapere,   dvs.   gjenstander  som  primært  l[an
knyttes  til  jakt  og  fangst.    Dette  står  imidlertid  ikke  i  et
motsetningsforhold  lj-il  at  fiske  har  vært  boplassens  Økoriomiske
basis.    For  det  første  er  redskap  knyttet  til  fiske  dvso
fiskekroker,   8arn  etc.   av  organisk  dvs'.   forgjengelig  ma,ter.iale
og  kan  derfor  bare  etterspores  under  spesielt  gode  bevarings-
f orhold.    Dernest  skulle  det  lai.re  aritallet  artefakter  i
forhold  til  kultu.rlagets  utbredelse   (110m2)   og  tykkelse
(opptil  20cm)   tyde  på  at   de.er  bragt   til  bopla,ssen  og  ikke
framstilt  d.ero     Dei;te  ka.ri  understøttes  av  at  det  bare  er
funr}et  to  mulige  kjerner  av  kvarts.     Med  andre   ord,   selv  om
ja,kt  og  fangst  skulle  ha  vært  dTevet  fra  boplassen,   må  dette
ha  skjedd  i  et  begrenset   omfa:n.g.     Konklusjonerl  må  derfor  bli
at   selv  om  funnene  ikke  direkte  støtter  opp  om  antakelsen
at  fiske  har  vært  bopla.ssens  ressursgrunnlag,   motsier  de
heller  ikke  en  slik  i;olkriirig.

For  å  gi  et  inntrykk  av  hvordan  funnmateria.let  på  Stee  står
i  forhold  til  andre  boplasser  i  Syd-FJorge  og  Syd-Skandinavia
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vil   jeg  i   det   følgeLyide   gi  er}  kort   oppsumeriLn.g  av  dotte.     `
Men  først  bør  .det  ndvnes  at  de  flatehug.gete  spissene  har  en
viss  kronologisk  interesse:
er  funnet  på lavlandet

De  er  antakelig  de  yngste   som
og  de   setter  derved  en  foreløpig

nedre  grense  for  denne  bearbeidingsteknikken  (E®   Schaller
984 ) .

Stee-boplassen  er  som  kjent  datert  til  yngre  bronsealder.
Indikerer  så  fraværet  av  bronse  at   de  som  har  bebodd  bo-
plassen  har  vært  veidefolk?    Går  vi  tilbake  til  de  tidligere
nevnte  huskonstruksjonene,   er  det  bare  den  fra  Fredrikstad
hvor  det  er  funnet  bronse  -ett  fragment.     Forøvrig  er  det
f orei;att  undersøkelser  av  åpne  boplasser  samt  i  kulturlag
fra  hellere  hvor  dateringen  er  yngre  bronsealder.     I  noen
a,v  disse  finnes  funn  av  bronser  og/eller  digelfragment.
Men  hovedsakelig  består  redskapsinventaret  av  stein  -  pile-
spisser,   skrapere,   bor,   kniver  samt  avslag  og  flekker  med
og  uten  retusj    (I`£agnus   og  Myhre   1976,   Martens   1973).

At   artefaki;ene  på  boplassene  fra  yngre  bronsealder  hoved-
saklig  er  av  stein  er  ikke  et   særnorsk  fenomen.     I  Danmark
er  det  i  seinere  år  gjort  utgravninger  av  en  rekke    hus-
levninger  fra  yngre  bronsealder.     I)essverre  er  få  skikke-
1ig  publisert,   og  i  de  mindre  artiklene  som  er  utgitt  har
±.orfatterne  i  første  rekke  beskrevet   stolpehull  og  hus-
konstruksjoner.     Men  et  vissi;  inntrykk  av  redskapsinveni;aret
kan  en  likevel  få  på  grunnlag  av  enkelte  av  artiklene.     Jeg
har  sjekket  funnoversikten  for  fire  av  boplassene   (Thrane
19r/1,   Ijomborg   1977,   Berglund   1982,   Davidsen   1982).      På   tre
er  .det  flini;   i  store  mengder,   særlig  avfall  og  a,vslag,   men
også  en  god  del  redskap  -skrapere,   bor  og  kniver.     Viaere
finnes  noen  si;ØpefoTmer,   digler   og  bi..onsei.'.     Storpai'i;en  av
bronsene  er  i.or  Øvrig  fragmenter  og  smågjensi,ander.     Funnene
på  den  fjer`de  boplassen  består  hovedsakllg  av  jieramikK.
Derii.est  nai.  jeg  gått  gjennom  iiLterari,uren  i`i.a  firc   skånshe
boplasser   (sL-rømberg  ,9å2).     I  i,illegg  til  avslag  og  av±.all
av  flint  er  skrapere  og  bor  de  mest  vanlige  redskapstypene.
Sett  under  ett  er  dessuten  pilespisser  og  kniver  represen-
tert.     Bronser  (svært  få)   er  kjent  fra  to  av  boplassene,
mens  støpeformer  og  digler  finnes  på  e'n.     Videre  finnes  d.et
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Dare   b.ronsegjenstand.er/±'ragment  på   Lre   og  smeltedigler/
støpeformer  på  fem  av  G0teborgs-  og  Bohuslåns  23  utgravde-,
bronsea,1dersboblasser.     Stein  er  med  andre  ord  det  mest
vanlige  råstoffmaterialet.

Dette  skulle  indikere  ai;  ikke  bare  i  Syd-Norge,   men  også  i
de  sentrale  jordbruksområder  i  Syd-Skandinavia  er  stor-
parten  av  gjenstandsmaterialet  av  stein.     Av  denne  grunn  kan
en  ikke  utfra  gjenstandsmaterialet  trekke  den  slutningen  at
fravær  av  metall  er  ensbetydende  med  veideøkonomi.

Fra  omlag  3140  BP,   dvs®   mot   slutten  av  eldre  bronsealderg
oppsto  et  noenlunde  stabilt  jordbruk  med  husdyrhold  og
dyrkning  av  bygg  og  h.vete   i  Lomenområdeto     Jordbruksøkono-
mien  var  med  andre  ord  etablert  omlag  tre  hundre  år  før  den
eldste   dateringen  av  Stee-boplasseno      (2770±90  BP®)
Jordbruk  bør  derved  også  vurderes   som  en  Økonomisk  faktoro
1  kulturlaget  ble  det  som  kjent  gjort  tre  funn  av  brente
bein  -  ett  av  ka,lv  og  to  fra  ubestemte  pattedyr.     Funnene
lå  imidlertid  høyt  oppe  i  kulturlaget.     I  innberei;ningen  er
det  derfor  åpnet  en  mulighet  for  at  de  egentlig  tilhørte
middelalderla,get   (lag  2).     Men  sett  på  bakgru.nn  at  det  til
samme  tid  har  vært  drevet  fedrift  i  området,   ka,n  funnene
godt   stamme  fra  bronsealderlageto     Jordprøvene   som  ble  tatt
ut  fra,  kulturla.get  var  derimot  tomme,   dvs.   de  inneholdt
ingen  frø  av  spiselige  vekster.

Da  det  virker  lite  sa.hnsynlig  at  en  utenforstående  gruppe
har  slått  seg  ned_ved  Slidrefjorden  og  utnyttet  fiske~
ressursene   samtidig  som  andre  har  drevet   jordbruk  i  områdei;
rundt,  burde  det  være  rimelig  å  anta  at  jordbruk  også  har
vært   en  del  av  Økonomien  for  menneskene   som  har  benyttet
Stee-boplassen.

Diskusjonen  angående   den  Økonomiske  basisen  for  bopla,ssen
på  Stee  har  ført  til  følgende  synspunkt:
-  Mangelen  på  regulære  ildsteder  og  konstruksjoner  tyder  på

en  lite  permanent  bosetning,   ui;en  at   ]4C-dateringene  og
funnene  kan  gi  opplysninger  om  oppholdene  har  vært  hyp-
pige  over  et  kort  -  eller  sporadisk  over  et  lengre  i;idsrom.
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-  Beliggenheten  tyder  på  ai;  fiske  har  vært  grunnlaget  f or
boplassen.     .:          L.>

-Gjenstandsniaterialet  tydet  på  jakt  og  fangst.     Dette
står  imidlertid  ikke  i  noe  motsetningsforhold  til  opp-
fatningen  om  at  fiske  er  ressursgrunnlaget  ±`or  boplassen.
For  det  første  finnes  det  få  gjenstander,   dernest  er  red-
skap  knyttet  til  fiske  av  forgjengelig materi&le.

-  Ut  fra  sammenligninger  med  andre  boplasser  i  Syd-Norge  og
Syd-Skandinavia  ble  det  sannsynli8gjori;  at  mangelen  på
bronse   ikke  nødvencLigvis   betyr  at   gruppen  som  ui;nyi;tet
området  var  veidefolk.

-  I)et  ble  gjort  funn  av  brente  bein  fra  husdyr  som  kan
stamme  fra  bronsealderlaget,   men  samtidig  fantes  det  i`kke
spor  av  spiselige  vekster  i  jordprøvene.

-  Da.  jordbruket  a,1t  var  etablert  i  I.1ere  hundre  år  før  dan-
nelsen  av  kulturlaget  på  Stee,   bør  denne  ressursen  see-s
som  en  deJ.   av  ø-jloi.ioiiiien®      Det   er  lite   sa,nnsynlig  a,t.  bo-

plassen  er  bruKt  av  mennesker  som  ikKe  har  hatt   "rettig-
heter"  tii  oiiirådet.

Sett  under  ett  peker  d.isse   synspunktene  i  reti'iing  a-v-  at
kuiturlaget  på  Si;ee  neppe  Kan  kalles  en  boplass  i  vanlig
f orstand,  men  at  den  må  sees  som  et  resultat  av  ulike  akti-
viteter  knyttet  til  fiske.     Selve  boplassenheten  må  derfor
ligge  et  annet  sted  i  området.     En  slik  tolkning  kan  for-
klare  fraværet  av  konstruksjoner  og  ildsteder,   det  spinkle
redskapsinnventaret   samt  at   jordprøvene  manglet   spor  Lr.v
spiselige  vekster®

En  alminnelig  oppfatning  er  at  i  bronsealder  var  jordbruks-
metoden  svedjebruk.     For  Lomenoiiii`ådt=t  kan  dette  muligens
underbygges  ved  at  dei;  ble  påvist  flere  nivå  med  .trekull  i
pollensøylen.     Ulempen  med  denne   driftsformen  er  at   jorda
i  løpet  av  få  år  blir  utpint,   og  ikke  før  den  Økologiske
balansen  er  gjenopprettet  kan  området  t.as  i  bruk.     Dette
fører  til  et  labilt  bosetningsmønster.    En  kan  derved  tenke
seg  at  kulturlaget  på  Stee  er  dannet  over  et  forholdsvis
langt  tidsrom,   som  et  ledd  i  den  totale  ressursutnyttingen
av  onffådet.
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En  innvending  mot  min  tolkning  av  Stee-boplassen  er  a.t
fiske  ved  Slidiefjor'den  kan  ha  vært  drevet  sesongmessig
og  uavhengig  av  utnyttingen  av  jordbruksressursene:
Dette  tror  jeg  imidlertid  er  mindre  sannsynlig  fordi  Økono-
mien  da  som  opp  til  våre  dager  må  ha  vært  av  blandingskarak-
ter,   dvs.   en  har  utnyttet  alle  i;ilgjengelige  ressurser  i
det  området  en  til  enhver  tid  ha,r  oppholdt  seg.

Tilslutt,   på  tre  områder  har  undersøkelsene  bragi;  oss  nye
kunnskaper  om  bronsealderen:
`i)     Dette  er  den  første  boplassen  i  Valdres  fra  bronsealder.

Andre  funn  fra  området  er  kun  løs-  og  depotfunn.

2)     Boplassen  er  videre  viktig  i  en  kronologisk  sammenheng
da  de  flatehuggete  spissene  L.ntakelig  er  de  yngste  som
er  funnet  på 1avlandet og  de   setter  derved  en  foreløpig
nedre  grense  for  denne  bearbeidingsteknikken.

3)    Pollenanalysen  viser  korndyrking  i  Valdres  allerede  fra
slutten  av  eldre  bronsealder.     Iidligere  har  analyser
fra  Ga,rdbergåsen  påvist  korndyrking  fra  førromersk  jern-
alder,   men  med  husdyrhold  noe  lenger  i;ilbake  i  tid.

Eldre   jernaldero

Førromersk ernalder.      500  f .Kr®   -Kr.   f..

Pollensøylen  fra  Hovi  kunne  på  grunn  av  forurensning  dess-
Veri`e   ikke  følges  lenger  ned  i  tid  erm  omlag  2500  81',   dvs.
til  overgangen  mellom  yngre  bronsealder  og  førromersk  jern-
alder.    Det  er  imidlertid  liten  grunn  til  å  tro  at  jord-
bruket  ikke  har  fortsatt  ned  i  i;id.     I  løpet  av  perioden
blir  også  Hygg.i.andeområdet  gjenopptatt:     Foruten  spor  etter
husdyrhold  firiries  pollen  av  artene    bygg,   hvete,   havre  og
rug  (omlag  2320  BP).     0g  som  tidligere  nevnt  viste  pollen-
søylen  fra  Gardbergåsen  at  åkerbruket  ble  etablert  der  neSt-
opp  i  denne  perioden.

Fra  Vaidres  kjennes  imidiertid  .iå,      jernfunn  fra  den  tid-
1igste  jernalderen.     Men  som  pollenanalysene  har  vist  skyldes
ikke  dette  at   områdene  var  ubebodde.     Grunnen  er  nok  at  de
arkeologiske  kildene  er  sparsomme.     Sett  i  forhold  til
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bronsealder  blir  grL%vskikken  i  denne  perioden  ytterligere
f orenklet  og .a-fita,llet  offer/depotfunn  blir  betraktelig
lavere .

De  to  kullprøvene  som  ble  tatt  fra  kulturlaget  i  vika  ved
tangen  på  Stee  ga  en  divergerende  da.tering  på  minst   580  år
utfra  kalibrert  alder.     I  innberetingen  er  dette  problemet
forsøkt   diskutert   (reg.  nr.   37).     Den  eldste  dateringen  ga
imidlertid  førromersk  jernalder,   og  dersom  prøven  virkelig
daterer  kulturlaget,  har  vi  spor  etter  aktiviteter  også
fra  denne  perioden.

I  laget  ble  det  hverken  påvist.  konstruksjonsspor  eller  ild-
steder,   bare  en  del  skjørbrent  stein.     Heller  ikke  funnene
som  besto  av  ei;t  slipt  flintavslag,   ett  kvartsstykke  med
retusj   samt  en  kjerne  av  kvarts,   kan  gi  en  ±.orklaring  på
hvilke  Økonomiske  aktiviteter  som  har  vært  drevet  på  stedet.
Men  utfra  mangelen  på  konsi;ruksjonsspor  samt  beliggenheten
bør  tolkningen  være  som  for  kulturlaget  fra  yngre  bronse-
alder:     Ikke  en  boplass  i  egentlig  forstand,  men  et  resul-
tat  av  a.ktiviteter  knyttet  til  fiske.

Til  slutt  vil  jeg  nevne  a,t  tilstedeværelsen  a,v  gjenstander
av  stein  ikke  motsier  en  datering  til  førromersk  jernalder:
På  Stavnheim    ved  Egersund   (Rogaland)   er  det  undersøkt  et
ildsted   (yngre  bronsealder-forromersk  jernalder  560±160  B.C. )
som  lå  rett  ved  åpningspartiet  i;il  en  noe  yngre  huskonst-
ruksjon.     En  kniv  av  flint  ble  funnet  i,   mens  en  god  del
flint  og  keramikk  fantes  rundt  ildstedet   (Bårdsgård  1982).
I'å  den  noe   seinere  da,terte  boplassen  på  Ogna  (Rogaland)   be-
står  likeledes  funnene  av  flint  og  keramikk  (Skjølsvold
1970).     Videre  viser  også  de  åpne  boplassene  og  hellerne  at
redskapsinventaret  i  liten  grad  er  endret  fra  yngre  bronse-
alder®     Her.finnes  i  første  rekke  skrapere,   pilesp.isser
samt  bor  og .kniver'     Fra  Dånmark  er  det   dessuten  undersøkt
svære  muslingedynger  som  i  tillegg  til  muslinger  inrieholder
bein  av  tamdyr,   keramikk  og  flint.     Redskapene  av  flint  er
grovt  tilhugget  og  de  har  som  regel  bare  bruksretusj.     En
del  av  dyngene  er  datert  til  priode  1  av  førromersk  jern-
alder,  mens  storparten  er  fra  per.   III/eldre  romertid
(Poulsen   1978).
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Romertid  -  folkevandrin stid.     Kr.f .   -550/600   e.Kr.

Pollenanalyseri  fra  Hyggjande  viser  at  jordbruket  har  fort-
satt  ned  i  romertid/folkevandringstid,   og  selv  om  diagrammet-
fra  Lomen  er  forstyrret  etter  2500  BP,   er  det  grunn  til  å
tro  at  jordbruksressursene  fortsatt  har  vært  utnyttet  også
i  dette  området.

Også  fr`a  eldr`e  r`omer`tid  er  det  meget   få  gr`avfunn  fr`a  Valdres..
Men  som  pollenarialysene  har  vist  ligger  årsaken  i  det

arkeologiske  kildetilfanget  og  ikke  i  at  områdene  var  ube-
bodde®

(Kartet   er  hentet   fra  Hougen  1958.)
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I  yngre  romertid/folkevandringstid  skjer  imidlertid  en
"funneksplosj.on",   ogA som  det  fremgår  av  kartet  på  foregående

side  er  det   en  konsentrasjon  i  kommunene  N-AurcLai,   Vestre
Slidre  og  Vang.     Fra  vårt  undersøkelsesområde  finnes  det
gravfunn  fra  såvel  Lomen  som  Hyggjande.     Tidligere  er  dette
oppfattet   som  et   landnåm  .(Hougen   1958:124).      Teorien  må
imidlertid,   på  bakgrupn  av  de  vegetasjonshistoriske  analy-
sene,   modereres  noe:     Det  har  tross  alt  vært  drevet   jord-
bruk  i  området   i   1200-1300  år  før  funnøkningen  satte  inn.
Men  at  det  har  vært  et  visst  press  på  ressursene,   som  et
resultai;  av  en  befolkningsøkning,   er  muligens  gjenspeilt  ved
at  tangen  på  Stee    har  vært  kontinuerlig  utnyttet  nettopp
fra,  yngre  romertid/folkevandringstid.

Av  fire  prøver  fra  eldre  jernalder  er  en  datert  til  eldre
romertid   (kokegrop),   mens  tre  ga  datering  fra  yngre  romer-
tid/folkevandringstid.     Den  yngste  dateringen  av  kulturlaget
ved  vika  faller  inn  i  sistnevnte  tidsperiodeg   og  dersom
prøven  virkelig  tidfester  laget  bør  det  settes  i  funksjonell
sammenheng  med  den  samtidige  kokegrop   som  lå  like  ved.
Utfra  tidligere  tolkninger  a,v  kulturlaget  bør  de  derfor
settes  i  sammenheng  med  fiske  i  Slidrefjorden.

Den  tredje  prøven  var  den  som  ga  en  divergerende  datering
av  bronsealderlaget.     Vi  vet  derfor  ikke  hva,  den  daterer,
men  den  kan  i  hverfall  gi  en  indikasjon  på  bruk  av  tangen
på  Stee.

I  eldre  jernalder  har  bosetningen  blitt  stabil.     0g  fra  vårt
område  gir  hverken  kulturminnene,   dateringene  eller  den
vegetasjonshistoriske  analysen  indikasjoner  på  en  intensiv
utnytting  av  utmarksressursene.

ernalder  -  tidlig  middelalder. 600   -11/1200   e.Kr.
Mot   slutten  a,v  denne  perioden  finnes  spor  av  korndyrking  i
den  mest  marginale   sonen,   nemlig  ved  Øyangen.     Omlag  760  BP
ble  det  gjort  et  forsøk  på  dyrking  av  hvete.     Fasen  var
imidlertid  kortvarig  og  opphørte  omlag  150  år  etter.

Hougen  har  kalt  merovi.ngertiden  den  andre  store  landnåms-
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fasen  i  Va.ldres,   og+3ian  postulerer  en  fortsatt  utvidelse  av
bosetningsområå``et   i  vikingtid   (Hougen   ig58:141ff).     og  fra
vårt   om]såde  finnes  gravfunn  fra  såvel  Lomen  som  fra
Hyggjandeo

(Kartet   er  hentet   fra  Hougen   1958o)

I  hvilken  grad  det  er  riktig  å  kalle  funnekspansjonen  et
landnåm  skal  vi  ikke  ta  opp  til  diskusjon  her,  men  utmarks-
ressursene  ble  ihverfall  utnyttet  i  større  grad  enn  i;idligere.
Jernvinne  har  antakelig  vært  en  svært  viktig  ressurs  i

denne   sanmenheng.
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Kullgropa  ved  Hyggjande  ble  tolket  dithen  a.t  kullet  har
vært  nyttet  i.jernutJ+inningsprosessen.     Selv  om  det  ikke
ble  funnet  jernvinneanlegg  under  registreringene,   fantes
det  flere  indikasjoner:     I  området  finnes  flere  store  myrer,
jernutfellingen  er  sterk,   samtidig  som  det  ble  registrert
mange   store  kullgroper.     Utnyttingen  av  Hyggjande-området
i  denne  perioden  har  derfor  trolig  vært  en  kombinasjon  av
jordbruk  og  jernvinne.     0g  som  nevnt  i  registreringsdelen
f inner  vi  det   samine  mønstret  i  dag  -  en  blanding  av  fast
gårdsbosetning  og  stølsdrift.

Ved  Øyangen  ble  det  registrert  flere   jernvinneanlegg,   en
mengde  kullgroper  samtidig  som  det  mot   slutten  av  perioden
ble  påvist   en  kort  jordbruksfase.     Hverken  den  vegeta,sjons-
historiske  analysen  eller  kulturminnetypene  gir  inntrykk  av
at  området  i  særlig  grad  har  vært  i  bruk  tidligere.

Bare  en  liten  del  av  området  ble  registrert.    Vi  kan  derfor
ikke  anslå  omfanget  av  jernproduksjonen,   men  bare  nevne  ai;
på,  nordsiden  av  Øyangen  -  i  Beito-området  -  er  det  også  re-
gistrert  store  mengder  anlegg.

Selv  om  ingen  av  jernvinneanleggene  er  utgravd,   og  bare  ei
a,v  kullgropene  er  da,tert,  har  jeg  postulert  alderen  til
yngre  jernalder/tidlig  middelalder.     Dette  fordi  teknikken
med  å  utvinne  jern  først  ble  alment  ui;bredt  i  yngre  jern-
alder.     Dernest  har  anleggene  en  formlikhet  med  de  fra
Hovden  i   Sei;esdal   og  MØsstrond  i  Telemarko

Under  registreringene  ble  det  ikke  funnet  spor  etter  jern-
virine   i  Lomenområdet.     Trekullet   fra  de   små  gi`opene   på  Stee
er  der±.or  satt   i  sammenheng  med  det   siste  leddet   i  jernut-
vinningsprosessen  -  nemlig  tilsmiing  a.v  det  ferdige  produk-
te.L-.     Det   er  Cierfor  rimelig.  a  tenKe   seg  at  mennesjiene  fra
Lomenområdet  har  utnyti;et  utmarksressursene  ved  Øyangen  og
muligens   også  Hyggjande-området.

Tiil   sluttg   -under  husmannsplassen  på  Stee   (reg®nr.   44)   fram-
kom  et  svart  og  kullholdig  humusla,g  (kulturlag).     I)et  ble
imidlertid  ikke  gjort  videre  undersøkelser  a,v  laget  som  ga
en  datering  til  tidlig  yngre  jerna.lder.
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Innefor  vårt  undersøkelsesområde  har  det  Økonomiske  grunnT
laget   antakel.ig`  væri;Å basert  på  en  kombina,sjon  av  jordbruk  og
jernvinne,   hvor  jernet  antakelig  har  skapt  det  Økonomiske
overskuddet  som  er  gjenspeilt  i  gravenes  rikholdige  utstyr.

Middelalder  o etter-reformatorisk  tid   (1200  -)
Den  vegeta,sjonshistoriske  analysen  viste  at   jordbruket  opp-
hørte  i  de   to  mest   sårbare   sonene,   l'Iyggjande   og  Øyangen,   ved
omlag   1350  e.Kr.   (svartedauen):     I   sistnevnte   område  for
godt,  mens  det  i  førstnevnte  siden  har  blitt  gjenopptatt.

Fra  denne  perioden  har  vi  et   spinkelt   ar`tceologisk  sammen-   .
1igningsgrunnlag,  noe  som  medfører  a,t  tolkningen  av  de  ut-
gravde  kulturminnene  blir  problematisk.    Middelalderarkeo-
logisk  forskning  har  hittil  konsentrert  seg  om  byer  og  stav-
kirker,   og  undersøkelser  av  middelalderen  på  landsbygda  er
derfor  bare  i  sin  startfase.

Av  de  utgravde  kulturminnene  er  siste  bruksfase  i  gropa  og
lagene  2  og  5,   reg  nr.   30,   fra  sikker  middelalder.     Rydnings-
røysa  på  Hølo  og  trekullmilegropa,   reg.  nro   31,   ligger  på
overgangen  seinmiddelalder/etter-reformatorisk  tid,   mens
husmannsplassen  og  muligens  rydningsrøys,   reg.   nr.   43,   er
fra   17-1800-ta,11et.

I  middelalderlagene  ble  det  ikke  påtruffet  konstruksjoner
eller  ildsteder  og  det  besto  av  sand/humus,   trekullbiter9

-  tilslåtte  trestykker  samt  bein  a,v  husdyr.     Dernest  ble  eldste
bruksfase  i  gropa  sett   i  sammenheng  med  lagene,   og  den  ble
derfor  tolket  som  et  mulig  ildsted.     I  innberetningen  ble
det  videre  gjort  rede  for  hvorfor  lagene  neppe  kunne  være
rester  av  et  hus.     Det  mest  nærliggende  er  derfor  å  se  laget
i  sammenheng  med  aktiviteter  knyttet  til  fiske  i  Slidre-
fjorden.     Slike  aktiviteter  kan  for  eksempel  være  framstil-
ling  av  båtdeler,   tørking  av  garn,  røyking  av  fisk  og
muligens  kan  de  også  være  rester  etter  bearbeiding  av  kjøtt
(j±.r.   ciy.rebeina).     På  grunn  av  lagets  noe  løse  konsistens
er  det  også  mulig  ai;  det  er  påfylt.     Teoretisk  sett  kan  det
da  stamme  fra  en  bygning  som  muligens  har  stått  på  pla.tået
der  reg.  nr.   44  nå  ligger.     Samtlige  tolkninger  er  imidler-
tid  beheftet  med  usikkerhet  og  de  må  derfor  stå  åpne.
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Siste  bruksfase  av  tL?ngen  på  Stee  er  husiiiamisplassen  og
i.'ydningssporene` rundt   denne.     Sett   i  forhold.  til  dyrkings-
potensialet  ligger  pla,ssen  svært  marginalt  til.    Nylig  har
vi  fått  bekreftet  antakelsen  om  at  den  har  vært  i  bruk  i
svært  kort  tid.     Den  ble  ryddet  mot   slutten  av  1700-tallet
og  er  sikkert  nedlagt   i   1865®     Forøvrig  het  husmannen
Jesper  Olsen.   Han  var  fattig  og  "Nyder  Almisse  av  Sognet"   og
er  beskrevet   som  en  "uroleg  og  kanskje  noko  mislykka  sjel".
(Brev  av  10.10.83  fra  A.   Beitrusten,   Slidre,   til  Birthe
Weber.,    Oslu.)

Konklus .i on .

Registreringene,   utgravningene  samt  den  vegetasjonshistoriske
analysen  har  gitt  et  nytt  og  variert  bilde  av  forhistorien
i  deler  a,v  Valdres.     Jordbruksutviklingen  er  i  større  grad
klarlagt,   og  en  har  registrert  og  undersøkt  en  større
variasjon  av  kulturminner  knyttet  til  Økonomiske  aktivi-
teter  og  ressursutnytting.





-54-
Reg.   nr.   30.

Gård : Ste-9,
Gnr/brnr. :            -`   28/2
Kommune:                     Vestre  Slidre
Eier:                            Knut  1.   Magistad.

Fylke:     Oppland

Kartreferanse:        ØK:   Lomen  BS  -   073   -5  -1.
Objektets  art:       Kulturlag  fra              bronsealder,  kullgrop  med
1`                                  bruksfaser  fra  vikingtid  og  seinmiddelalder

samt.  "kulturlag"  fra  sistnevnte  periode.
Fotos:                            L  2666,   neg.nr.

L   2667'   .   "       "
L   2682'       "       "
L   2685          „       „
L   2686,       "       "
L   2708,       "       „

Bakgrunn  for  undersøke.lsen 1`em's t'i`l 1 in

30

Utgravning  av  reg.  nr.   30,  registrert  som  kul.1grop,  ble  på-
begynt  i  1981   (se  rapport  del  2,1982).     Restultatene  fra
begge  års  undersøkelser  vil  bli  slått  sammen  og  presentert
under  ett  i  denne  innberetning.

Før  utgravningen  tok  til  var  vi  ikke  klar  over  aL  undersøkelsen
ville  komme  til  å  berøre  levninger  utover  den    registrerte
kullgropa.     Da  funnfrekvensen  i  kulturlagene  dessuten  var  lav,
ble  det  gravd  bort  omlag  5  -  6m2før  vi  ble  oppmerksom  på  for-
holdet.    Artefakter  og  konstruksjoner  kan  derfor  ha  blitt
fjernet  før  en  bevisst  dokumentasjon  tok  til.     Utgravningsme-
toden  som  i  utgangpunktet  hadde  til  hensikt  å  belyse  problam-
stillinger  knyttet  til  kullgroper,  ble  derfor  delvis  lagt  om.
Det  ble  opprettet  flere  profiler,  og  utgravn°ingsområdet  ble
utvidet  slik  at  en  kunne  få  en  avgrensning  av  kulturlagene.
Fjorårets  gravning  ble  imidlertid  avsluttet  før  dette  var  av-
klart.    Begrunnelsen  for  å  fortsette  undersøkelsene  i  år  var
f¢lgende :

1.       På  grunn  av  lav  funnfrekvens  og  ingen  spor  av  konstruk-
sjoner  var  det  usikkert  om  de  sentrale  deler  av  kultur-
1aget   (fett  og  kull-holdig)   fra  yngre  bronsealder  var
påtruffet.
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2.

3.

Middelalderlagene  består  av  et  gulbrunt  sand-  og  et
mørk-brunf-`sand7humuslag,  begge  iblandet  trekullbiter.
I  sistnevnte  fantes  også  ubrente  trestykker  hvorav  enkelte
var  tildannet.    Uri.der  fjorårets  undersøkelse  fikk  en  ikke
klarhet  i  hvilke  aktiviteter  som  har  forårsaket  dannelsen
av  disse  lagene,  eller  deres  utstrekning.

Å belyse  problemstillingene  knyttet  til  groper  med  kull.
(se   s.13      )

Beskrivelse  av  ut r.avnin s.om.r.åd-et.

Boplassområdet  ligger  i  en  V-formet  forsenkning  i  landskapet.
Mot  Øst  stiger  terrenget  forholdsvis  bratt  med  en  vinkel  på
ca.   30  -  35°.     Det  er  ca.   13  m  opp  til    platået  der  reg.nr.
29,   40,   41,   44,   46  og  51  ligger.     Høydeforskjellen  mellom  for-
senkningen  og  platået  er  omlag  5  m.     også  mot  vest  stiger  land-
skapet  bratt  opp  mot  en  grusrygg  som  utgjør  ytterste  del  av
fangen  der  storparten  av  kulturminnene  i  området  ligger.     Skren-
ten  er  oml.ag  15  m,   vinkelen  omlag   4u°   ,   og  høydeforskjellen
mellom  forsenkningen  og  ryggen  er  omlag   s   m.     Mot  nord  skråner
landskapet  gg  forsenkningen  ned  mot  en  U-formet  vik,  hvor  reg.
n.r.. 37  og  38   ligger.     Mellom  reg.   nr.   30  og  37/38   finnes  røy-
sene  reg.   nr.   42  pg  43.     Sistnev.nte  ligger  i  forsenkningen,  mens
reg.  nr.   42  er  plassert  i  den  Østl.ige  skråningen.
Mot  syd  ender  området  i  en  bratt  skrent  som  går  rett  ned  i
Slidrefjorden.

•Mål.e.s stem,  ut ravni'n smeto.de .

Det  ble  opprettet  et  målesystem  loox/100y.     X-aksen  er  orientert
nord-syd,  med  stigende  verdier. mot  nord.    Y-aksen  er  orientert
Øst-vest  med  stigende  verdier  mot  Øst.     100x/100y  ligger
nordøst  i  utgravningsarealet.

Tilsammen  ble  det  opprettet  en  lengde-  og  tre  tverrprofiler.
Lengdeprofilens  utstrekning  er:     9l.2-100.2x/96.5y  pg  100.40-
111x/97y.    Årsaken  til  at  profilen  ble  flyttet  O.50m  mot
Øst  var  røtter  og  trær.    Profilens  totale  lengde  er  derved
19.8  m.    De  tre  tverrprofilene  har  følgende  koordinater:
93.5x/94-98.4y,   97x/92-99y  og   loo.20x/97-103y.
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Som  det  vil  framgå-åv  beskrivelser  og  piantegninger,   iigger
målesystemet  noe  asymetrisk  i  forhold  til  hele  m2.     Dette
skyldes  at  utgangspunktet  var  å  undersøke  ei  kullgrop.
Målesystemet  ble  derfor  lagt  opp  og  tilpasset  terrenget.
På  grunn  av  lav  funnfrekvens  f ant  vi  det  ikke  nødvendig  å
endre  det.

Lagene  ble  utgravd  stratigrafisk.    Under .fjorårets  under-
s¢kelse  ble  massene  t¢rrsoldet,   iår  vannsoldet.

ravd.  .area.1.

I  utgangspunktet  ble  det  opprettet  to  profiler:    En  hoved-
profil  91.20  -97x/96.3  -96.5y  og  en  tverrprofil  93.50  -
93.70x/94  -98.4y.     Profilkorset  ble  liggende  i  gropas  vest-
1.ige  del.    .Fire  motstående  ruter  ble  så  gravd  ut.

Rute   1:      93.70   -97x/96.30y,   93.70   -97x/94   -94.25y.      Seinere
ble  ruta  utvidet  fra  96  -.97x/92  -94.25y.

Rute   2:      91.20   -93.5x/96.5y,   91.2   -93.5x/94y.

Rute   3:      91.2   -93.5x/96.5y,   91.2   -93.5x/98   -98.4y.

Rute   4:      93.7   -97x/.96.5y,   93.7   -97x/98.4   -99   y.

Rute  5       1igger  nord  for  rute  4.    Mellom  disse  ble  det  lagt
en   O.20m  tykk  profilvegg,   97  -97.2x
97.20   -100.20x/96.5   -.99y.

Rute   6 1igger  Øst  for  rute  4  og  5.     Det  ble  lagt  en  O.30m
tykk  profilvegg,   99   -90.30y  fra  96.20  -99.20x.
Veggen  mangler  mellem  99.20   -100.20x/99y.     Rute   6
kan  beskrives  som  tre  sjakter:     En  ¢st-vest-gående:

-99.20. -.1o0.20x/99.  -.103y  6g   t6  riord  T   syd-gående:

96.20   -100.20x/99.30   -100.30y   og   9?.20   -/00.20x/
100.30   -101.30y.

Nord  for  rute  5  ble  det  lagt  en  0.20  m  tykk  profilvegg,   og
ut  fra  denne  en  nordgående  sjakt:     100.40  -111x ,    97  -98y.

For  å  undersøke  om  kulturlagene  på  reg.   nr.   30  9g  37  var
sammenhengende,  ble  det  i  fjor  gravd  ut  fire  prøveruter:
100.20   -10l.20x/97.15   -98.15y,102.35   -103.35x/97.32   -
98.32y,   io7.45   -io8.45x/97.5o   -98.5oy  og  ii7.5   -iiå.5x
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97  -98y.     I  år  ble+det  lagt  ut  to  prøveruter  for  å  få  en
avgrensning  av  kulturlagene:     100.20  -101.20X/94.5  -95..5y
og  101.5  -102.5x/  101.5  -102.5y.     Sistnevnte  ruter  ligger
noe  skjevt  i  forhold  til  målesystemet.

Tilsammen  ble  det  utgravd  omlag  61  m2.     I  tillsgg  ble  det
tatt  21  pr¢vestikk  på  omlag  0.50  x  0.50  m.

`  .La.gf`Ø1.ge .

(iiagnummerering  er  noe  endret  fra  fjor.årets  rapport) .

I.ag  1.        Torvlag.

Lag  2.       Kull  -humuslag.
Laget  består  av  trekullbiter,  forkullede  og  ubrente
trestykker  samt  humus.    Flere  av  trestykkene  var
tildannet  eller  hadde  merker  etter  Øksehugg.     Tyk-
kelsen  på  lpget  varierte  fra  noen  få  cm  ved  ytter-
kanten  av  dets  avgrensning  og  opptil  1  m  mot  sentrum.
Laget  var  spesielt  tykt  i  rute  5's  sydvestlige  del.
I  et  område  på  1  x  1  m  var  laget  det  eneste  mellom
torva  og  steril  undergrunn.    Midt  i  laget  lå  det  her
en  stor  stein,  og  under  denne  fantes  en  kraftig
horisont  med  trekull   (se  profiltegning) .    Ijaget
manglet  i  området  over  gropa.     Med  utgangspunkt  i
det  utgravde  arealet  er  koordinatene  for  lagets
avgrensning  følgende:     9l.20x/94.40y,   93.5x/95y,
95.5x/94.4y,   97x/94y,107x/97y,100.2x/98.5y,
98.2x/100y,   92.75x/98.40y,   91.2x/97y.     På  grunnlag
av  prøverutene  utenfor  det  utgravde  arealet  kan  en
anslå  lagets  utbredelse  ti.1  å  være  orilag  56  m2.

F®.¥Q3€.ep,..to. bearbeidede£_trestykker  s-åmt  flefe  med  spor
av    Øksehugg,  ble  det  funnet  15  g   (39  fragm.)   brente
bein.    Det  ble  ikke  observert  noen  former  for  kon-
struksjoner.

`  .Resultat  a.v •r.Øve.t.akin

Av  53  analyserte  stk.  ubrent  tre  er  50  av  furu,  to
av  gran,  mens  ett  ikke  kan  bestemmes  nærmere  enn
nåletre.    (Rapport  ved  ij.   Paulssen  1982  og  L.   Klave-
næss   1983) .
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Funp -av  br~:9nte  bein  ble  hovedsakelig  gjort  i  rute
4  og  5.     Storparten  kunne  bare  karakteriseres  som
ubestembare  pattedyr.     Tre  av  funnene  ble  bestemt
som  sau/geit,   to  som  henholdsvis  kalv  og  ubestemt
fugl.    (Rapport  ved  P.   Lahtiperå  1983) .

Pollenprøve  13A  tatt  ved  95x/96.5y  inneholdt  blandt
annet  13%  pollen  av  gran,   0.5%   groblad   (plantago
major)   og   1.5%  bygg.    (Rapport  ved  H.I.   Høeg   1983)  .

Kullprøve  for  L4C-datering  tatt  ved  96.6x/96.5y,   omlag
30  cm  under  nåværende  markoverflate,   ga  følgende
resultat:      490   ±   80   B.P.   eller  AD  1400   ±-40    (T   4246).

Med  unntak  av  lag  9               ( bronsealder)   dekker  lag
2  de  Øvrige  lagene  i  utgravningsområdet.     Lagfølgen
er  imidlertid  ulik  i  de  forskjellige  rutene,  og  den
er  tildels  komplisert,   særlig  rundt  gropa.    Hoved-
1agene  beskrives  derfor  først.

Gult  til  lys  brunt  sandlag  som  inneholder  trekull-
biter,   fra  3  -20  cm. tykt.     Laget  ligger  under  lag  2,
men  har  mer  bggrenset  utstrekning.     Det  fantes  innenfor
det  utgravde  arealet.    Utbredelsen  har  følgende  ko-
ordinater:      91.75x/96.5y,   92.25x/96y,   92.75x/96.5y,
93.5x/97.70y,   95.5x/97.90y,   95.80x/97y,   95.25xy

96.5y,   97x/94y,100.80x/97y,100.20x/97.25y,   99.20x/
99.75y,    97.20x/98.5y,   96.70x/98.80y,   92.80x/98.25y.

Samlet  dekket  lag  5  omlag  30  m2.     Det  ble  ikke  funnet
gjenstander  eller  observert  konstruksjoner  i  laget.
•Res.u.1.t.a.t.  f.ra'  a.nal

Pollenprøven   (138)   tatt  ved  95.30x/96.5y  inneholdt
blandt  annet  0.4%  pollen  av  gran,   87%   furu  og  0.4%
smalkjempe   (plantago  lanceolata)    (Rapport  ved  H.   1.
Høeg   1983,.

Kullprøve  for  L4C-datering  tatt  ved  96.6x/96.5y  omlag
50  cm  under  nåværende  markoverflate,  ga  følgende

Lacr   5.
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resul-tat:  -4`00   ±   60   B.P.,   AD   1470   ±   50    (T   4745)  .

Laa   9.
-E!

Laget  består  av  sort,  feit  jord  med  små  trekullbiter.
Det  lå  dels  under  lag  2,   5  og  1.     Tykkelsen  varierte
fra  eb  par  cm  i  ytterkantene  til  omlag  20  cm  i  rute
4  og  den  sydlige  og  vestlige  delen  av  rute  5.     Kul-
turlaget  var  sammenhengende  med  unntak  av  den  nevnte
m2  ved  98x/96oBog   fra  99.2   -100.2x/99   -102y  fram-
kom  det  dessuten  flekkvis.

Innenfor  utgravd  areal  er  koordinatene  for  lagets
utbredelse  følgende:     91.2x/94.25y,   93x/95.5y,
92.75x/96.5y,   93.5x/98.40y,   94.20x/96.5y,   95x/94.15y,

96x/93.5y,   97x/93y,104x/97   -98y,109x/98y,108.80x/
100.50y,100.20x/102y,   99.20x/101.80y.

På  grunnlag  av  pr¢verutene  utenfor  utgravd  areal  kan
en  anslå  lag  9  til  å  dekke  omiag  11o  m2.

Funnfrekvensen. var  som  tidligere  nevnt  lav,  men  antall
artefakter  var  flest  der  laget  var  tykkest.    Det
ble  tilsammen  funnet  ni  bearbeidete  gjenstander  av
flint,  kvartsitt,  kvarts  og bergkrystall,  to  mulige
kjerner  av  kvarts  samt  22  avslag  eller  stykker  med
avslagsarr  av  flint  samt  ovenfornevnte  bergarter.    Det
ble  videre  funnet  brente  bein  tre  steder.    Disse  lå
imi°dlertid  høyt  oppe  i  kulturlaget,  og  kan  derfor
mul.i9ens  stamme  fra  lag  2   (se  forøvrig  funnliste  og
plantegning-  over  funnfordeling) .     Det ble  ikke  obser-
vert  spor  etter  konstruksjoner  under  utgravningen.
Men  i  området  rundt  97.3  -98x/98  -99y  ble  det
funnet  endel  ildskjørnet  stein.    Enkelte  .står  igjen
i  profilen.    Det  ble  videre  konstatert  svak  ildpå-
virkning  på  de  to  flyttblokkene  som  danner  basis
for  rydningsrøysa  reg.  nr.   43.

Under  lag  9  framkom  en  steinpakning  som  ved  nærmere
undersøkelse  viste  seg  å  være  en  naturlig  morene-
avsetning:    Steinene  ligger  direkte  på  eller  i  steril
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undergrunmå    Prøverutene  samt  den    nordgående  sjakt
viste  dessuten  at  den  strakk  seg  utenfor  lag  9`s
utbredelse .

Resul.tat.  f.ra. .an.a `s er ,

Av  de  tre  funnene  med  brente  bein  er  ett  av  kalv  og  to
av  ubestembare  pattedyr   (rapport  ved  P.  rjahtiperå  1983) .

Pollenprøve   (13E)   tatt  ved  95x/96,5  y  inneholdt
blandt  annet  44%  pollen  av.bjerk,   9%   av  furu,   45%
av  or  og  0.8%   (1  pollenkorn)   av  groblad   (Plantago
major) .    (Rapport  ved  H.I.   Høeg  1983)

To  makrofossil   (jordprøver)   ble  tatt  ut  ved  97x/
97.5y  og  ved  lo8.80x/98.20y,   d.v.s.   i  kulturlaget
mellom  f lyttblokkene  som  dannet  basis  f or  rydnings-
røys,   reg.   nr.   43.     Begge  prøvene  var  tomme   (Rapport
ved  L.   Klavenæss   1983)  :

Tre  kullprøver  for  L4C-analyser  ga  følgende  resultat:
1.     Prøve  ved  96.6x/96.5y,   70   cm  under  nåværende

markoverflate:   2550±   80  B.P.   eller   765   ±  105  B.C.
(T4245)  .

2.     97x/97y,   50  cm `under  nåværende  markoverflate:
1380   ±   70   B.P.   eller  AD   605   ±   50    (T   4746).

3.      108.60x/98.20y  omlag   40   cm  under  nåværende  mark-
`      overflate:      2770   ±  90   BP  eller   1010   ±  130   BC(T  `/1Sl)

I  rute  2  og  3  fantes  følgende  lag  under  lag  2:
4a.   Ved  92x/96.5y  framkom  et  omlag  1  x  lm  stort  om-

råde  med  gulbrun  sand  og  grus.     Laget  var  på  det
tykkeste  20  cm,  men  ble  tynnere  ut  mot  kantene.

I  rute  4  fantes  følgende  lag  under  lag  2:

4b.   Grått  sandlag,  .2  -15  cm  tykt.
Pollenprøve   (13D)   ved  95x/96`.9yinneholdt  blandt
annet  54%   bjerk,   24%   furu,   19%   or  og   0.2%   gran

(rappo.rt  ved  H.I.   Høeg  1983).

4c.   Gulbrunt  sandlag  omlag  5  cm  tykt.

Lag   4.
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Lagene  4' bj`og  c  fantes  over  og  i  området  rundt  ei
sto±  jordfast  blokk  ved  95  -96x/96.5  -97y.

I  gropa  kan  det  sees  tre  kullag  atskilt  av  to  sand-
lag.    Ut  fra  øverste  kullag  går  lag  3.     ijaget,   som
er  2  -4  cm  tykt,  fantes  i  deler  av  ruteil,   2,   3  og
4.    Bortsett  fra  mot  vest  hadde  laget  et  par  meters
utstrekning  rundt  gropa.    Laget  lå  dels  under  lag  2
(i  sydligste  del) ,   dels  under  lag  4a  og  4c.

Under  lag  3  fantes.nok  et  sandlag;   lys  gulbrunt  og
fra  3  -4  til  30  cm.   tykt.     Utbredelsen  er  fra  91.20  -
95.5x.     Ijangs  y-aksen  er.utstrekningen  ikke  n¢yaktig
dokumentert,  men  antakelig  fra  omlag .95.5  til  97.5y.
Laget  manglet  over  gropa.      Pc/1l. et`prd.`ve   C13a)   t®.tt
ved   95x/96.5y,   var  tom.      (Rapport  ved  H.I.H¢eg  1983).

Brent  sandlag  fra  3  -  30  cm  tykt.     Innenfor  utgravd
areal  var  lagets  utbredel§e  fra  omlag  93.5  -94.5x/
94   -95.2y.

Bleikjord.

Lacr   3.

Ila9   6.

La,9   7.

IJa9   8.

Lag   10.    .

Steril  undergrunn.

r`avn`i'n `  'a'v  kul

Kullgropa  ble  totalgravd.     Formen  var  tilnærmet  sirkulær  med
en  omkrets   på     1.60   x  1.30   m   (92.8   -93.40x/96   -97.30y.)
Dybden  var  omlag  0.70  m.

Det  ble  påvist  tre  kullag  i  gropa.    Disse  var  atskilt  av  to
bueformede  sandlag  som  på  det  dypeste  lå  henholdsvis  0.30  og
0.50  m  under.  nåværende  markoverflate.     For  å  unders¢ke  om
kullagene  indikerte  ulike  bruksf aser  ble  det  tatt  to  L4C  prøver
fra  bunn  og  topplag.
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Kullprøve  tatt  ved.93.75x/96.5y,   omlag  0.60  m  dypt,   ga  føl-
gende   dateririg:      8.50   ±   70   B.P.   eller  AD   1130   ±   90    (T   4244.)  .

\

Kullprøve  tatt  ved  93.20x/96.5y,   omlag  0.20  m  dypt,   ga  føl-.
gende  datering:      470±   60  B.P.   eller  jp1415  ±  35    (T   4744).

Dateringene  støttet  antakelsen  om  at  gropa  har  flere,  og
minst  to    bruksfaser.

I  bunnlaget  ble  det  dessuten  tatt  ut  en  makrofossilprøve
(jordprøve).     Denne  ble  analysert  av  K.   Griffin,  Universi-
tetet  i  oslo.     Prøven  viste  seg  å  være  tom.      Årsaken  til
dette  kan  være  at  prøven  ble  tatt  sentralt  i  gropa.    Det  er
derfor  en S5anse,  for  at  frøene  kan  ha  blitt  brent  opp.  En
prøve  fra  utk.anten  kunne  muligens  ha  gitt  et  mer  positivt
resultat.
Det  ble  ikke  påvist  konstruksjoner  i  forbindelse  med  an-
leggelse  eller  bruk  av  gropa.

På  bakgrunn  av  gropas  oppbygning  synes  det  rimelig  å  tolke
den  første  fasen  som  trekullmilegrop,   den  andre  som  ildsted.

Tolkn'ing' 0'9' av  1`a e'ne ®

Lagene  3,  4a,  b  og  c,   6  og  7  er  trolig  blitt  dannet  i  for-
bindelse  med  arilegg  og  bruk  av  gropa.     For  det  første  er  de
sentrert  rundt  denne,. dernest  ligger  de  over  det  eldste  laget
(1ag  9)   og  under  kull/humuslaget   (1ag  2)   som  er  tilnærmet  sam-
tidig  med  yngste  bruksfase  av  kullgropa.     Lag  6  kan  tolkes
som  oppkastet  masse  i  forbindelse  med  anleggelse  av  gropa,
d.v.s.   steril  undergrunn.    At  lage.t  var  pollentomt  skulle
understøtte  dette.    Iiag  3  har  trolig  blitt  dannet  i  for-
bindelse  med  tømming  av  gropa  under  siste  bruksfase.     De  ¢v-
rige  lagene  kan  vanskelig  forklares  mer  eksakt  enn  ovenstående
tolkning.

L4-C  dateringene  viser  at  lag  2  og  5  er  tilnærmet     samtidige

og  at  de  må  ha  blitt  dannet  innenfor  et  f orholdsvis  kort  tids-
rom.    Det  er  imidlertid  vanskelig  å  forstå  hvordan  lagene  er
blitt  dannet.    En  mulighet  er`at  de  kan  være  rester  av  en  ned-
brent/sammenrast  huskonstruksjon.    Utfra  lag  2's  utbredelse
ville  den  da  ha  vært  omlag  12  -  14  m  lang  og  et  par  meter  bred.
Tolkningen  virker  imidlertid  urimelig,  da  det  som  nevnt  under
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1agbeskrivelsen  ikk£  ble  påvist  noen  former  for  vegger  eller
stolpehu`11.   -b.`e  burde  ha  vært  tilstede  i  en  såpass  stor
bygning.  . ,Der.nest  er  de  utbrente  og  forkullede  trestykkene
hovedsakelig  for  små  og  flisete  til  å  kunne  stamme  fra  ned-
brente,   sammenraste  vegger  og  tak.    Vi.dere  er  det  ut  fra  plas-
seringen  vanskelig  å  forstå  hvilken  funksjon    en  bygning  skulle
ha  hatt  her.    Det  kan  neppe  ha  vært  ei  utløe,  da  det  ikke
finnes  slåttemark  rundt.     Da  området  dessuten  ligger  25  -  30
m  fra  Slidrefjorden,  kan  det  heller  ikke  ha  vært  et  naust.
Å  tenke  seg  bygningen  som  en  funksjonell  del  av  Stee-gårdene
virker  6g  urimelig.     Gårdene  har  sannsynligvis  hatt  samme
plassering  i  seinmiddelalder  som  i  dag:    Nedre  Stee  ligger
omlag    250  m  fra  reg.   nr.   30.     Tangen  er  dessuten  et  marginalt
område,   noe  anleggelsen  av  husmannsplassen   (reg.   nr.   44)
skulle  tyde  på.

'

Mest  sannsynlig  er  det  derfor  å  se  dannelsen  av  lagene  i
sammenheng  med  Økonomiske  aktiviteter  knyttet  til  utnyt-
telsen  av  Slidrefjorden.    Tolkningene  kan  imidlertid  ikke
fastslås  med  sikkerhet.    Jeg  vil  derfor  diskutere  disse  under
den  kulturhistoriske  vurderingen  av  resultatene  f ramkommet  ved
liomen  utgravningene   (se  s.34   ) .

Avslutningsvis  vil  jeg  påpeke  en  svakhet  ved  utgravningen
av  lag  2.     Prøveinnsamlingen  av  forkullede  og  ubrente  tre-
stykker ble  foretatt  tilfeldig.    Utvalget burde  ha blitt  fore-
tatt  ut  fra  spørsmål. som  for  eksempel  i  hvilken  grad  trestyk-
kene  er  tilskåret  eller  tilh+]gget  med  kniv,   Øks  o.s.v..    Med
andre  ord  en  vurdering  av  materialet  og  en  mer  bevisst  ut-
velgelse.    Dette  hadde  muligens  lettet  tolkningsspørsmålene.

Som .det  har  f ramgått  av  L4-C  dateringene  har  to  av  prøvene
fra.lag  9  -T  4245  og  T  4751  -omlag  sammenfallende  datering:
overgang  eldre/yngre  til .yngre  bronsealder,  mens  en  prøve
T  4746  er  datert  til  overgang  eldre/yngre  jernalder.    Funn
og  pollenprøve  støtter  opp  om  de  to  eldste  dateringer.    På
tross  av  at  alle  de  tre  prøvene  ble  tatt  i  vel  avgrenset  lag
i  klar  kontekst,  har  den  yngste  daterte  prøven  likevel  inne-
holdt  materiale  som har  gitt  en  divergerende  datering.    Med
hensyn  til  den  yngste  dateringen,  er  det  verd  å  merke  seg  at
den  korresponderer  med  hele  tre  prøver   (T  4749,   T  4750,   T  4753)
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fra  tangen  på .Skee.  'bette  kan  bety  at  den  aktivitet  som  har
foregått  på  overgangen  eldre/yngre  jernalder  kan  ha  forstyrret
laget  der  nevnte  prøve  ble  tatt  ut,  selv  om  det  ikke  ble  obser-
vert  nedgravninger  e.l. .

Som  tidligere  nevnt  var  kulturlaget  fra  bronsealder  i  hovedsak
sammenhengende,   forholdsvis  tykt   (opptil  20  cm) ,   og  det  dekket
et  omlag  110  m2  stort  areal.     Under  hvor  lang  tid  området  har
vært  i  bruk,  og  om  det  har  vært  nyttet  sesongvis  eller  sammen-
hengende,  kan  vanskelig  diskuteres  ut  fra  de  få  funnene  som  ble
gjort.     De  to  troverdige  L4-C  dateringene  ga  resultatene
1140   -   880   B.C.   og   870   -660   B.C.     Ytterpunktene  viser  med
andre  ord  at  området  kan  ha  vært  nyttet  under  en  svært  kort
tid,   eller  over  et  tidsrom  på  omlag  500  år.

BoplasserLga  få  funn,  noe  som  er  karakteristis.k  for  boplasser
fra  sein  steinbrukende  tid.    Selv  om  det  statistiske  materialet
er  svakt,  er  det  likevel  verd  å  merke  seg  at  det  finnes  for-
holdsvis  mange  bearb€.id.ete  artefakter  i  forhold  til  avfalls-
materialet.     Dernest  ga  makrofossilprøvene  ingen  spor  av  spi-
selige  vekster,  og  det  ble  ikke  på.vist  konstruksjoner  eller
regulære  ildsteder.    Materialet  er  for  spinkelt  til  å  kunne
gi  entydig  informasjon  om  boplassens  funksjon  og. Økonomiske
forutsetning.  .  I  utgangspunktet  er  det  flere  tolkningsmuligheter:

• Boplassens. beliggenhet  skulle  tyde  på  at  utnyttelsen
av g.idrefjorden,   d.v.s.   fiske,   er  den  primære
bakgrunnen  for  boplassen.

Gjen.standsmaterialet,   d.v.s.   spisser  og  skrapere,
peker  mer  i  retning  av  jakt  og  fangst.

Det  osteologiske  materialet,  samt  resultatene  av
pollensøylen  tatt  ved  Hovi   (se  s.88     )   kan  indikere
at  jordbruk  ihvertfall  kan  hg!  utgjort  en  del
av  økonomien.

Boplassens  Økonomiske  bakgrunn  kan  selvsagt  også
være  en  kombinasjon, av  ovenfornevnte  muligheter.
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For  å  kunne .vurdere  tolkningene  må  boplassen  sees  i  en
litt  større  geografisk  sammenheng.    Dette  vil  bli  gjort
i  den tkulturhistoriske  vurderingen  av  resultatene  f ra  Lomen-
utgravningene     (s.34          ).
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FUNNLISTE .

Lag  2,    (middelalder)

s)        Brente  bein,   ca.10,5   g   (9   funn)

t)       8  kullprøver
6  pollenprøver
2  makrofosilprøver.
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Reg.nr..    37 J

Gård:   Stee
Gnr/bnr. :   28/2
Kommune:   V.   Slidre     Fylke:   Oppland
Eier:   Knut  J.   Magistad
Kartreferanse:   ØK  Lomen  BS   073-5-1
0bjektets  art:   Grop  med  kull  samt  kulturlag  fra  f¢rromersk

jernalder  til  overgang  eldre/yngre  jernalder.
Foto:             L   2666   neg.nr.   37

L   2682   neg.   nr.   1
L   2682   neg.   nr.    88,    8-10
L   2815   neg.   nr.    20
Ij   2816   neg.   nr.    0,   2,   4

L   2823   neg.   nr.    0-10,12-22,   24-26
L   2827   neg.   nr.    52-70

Bakgru.n.n  .for.  u.n.d.e.r s.¢k.e.1.s.e.n.  o'g. `p.ro.b.lemst.i 11-i'n9er

Utgfavingen  av  reg.nr.   37  ble  påbegynt  i  1981   (rapport
1981,   del  2,)..        Resultatene  fra  begge  års  undersøkelser
vil  bli  slått  sammen  og  presentert  under  ett  i  denne  inn-
beretningen .

Formålet  med  unders¢kelsen  var  å  grave  ut  ei  kullgrop.
Det  ble  imidlertid  ganske  raskt  påtruffet  et  brunsort,  fett
lag  iblandet  kullbiter   (kulturlag) ,   som  neppe  kunne  ha
blitt  dannet  som  et  resultat  av  aktiviteter  knvttet  til
kullgropa.   I  laget  ble  det  funnet  et  flintavslag  med  sliDe-
Spor .
Av  Lidsmessige  årsaker  ble  verken  gropa  eller  kulLurlaget
ferdiggravd  sesongen  1981.   Begrunnelsen  for  å  fortsette  under-
s¢kelsene  var  derfor  f¢1gende:
1..  Datering  og  avgrensing  av  kulturlaget.
2.   Belyse  problemstil.1inger  i  forbindelse  med  kullgroper   (s.|3  ).





-69-

Besk.riveise  av..u.tq.rå`v..ingsa.reaie.t

Reg.nr.   37   ligger  i  bunnen  av  vika  NNV  for  reg.nr.   30.   Ved
HVR  av  Slidrefjorden  ligger  deler  av  lokaliteten  under  vann.

Må.le.s.ys.tem., •a.re.a.1.,..ut.g.r.a.v.i.n.g.s.m.e.t.o.d.e.

Målesystemet  fra  fjo.rårets  utgraving  er  opprettholdt,  men
dessverre  ble  retningene  feil  referert  i  fjorårets  rapport.
Målesystemet  vil  derfor  bli  gjentatt  her:
Utgangspunktet  er  loox/100y  med  x-aksen  orientert  N-S  og  med
stigehde  verdier  mot  N.   Y-.aksen  ligger  i  retning  Ø-V  med
stigende  verdier  mot  Ø.   En  N-.S-gående  profil  ble  lagt
gjennom  gropa,   og  i  f¢rste  omgang  skulle  den  V-1ige  delen
graves  ut.,

Unders¢kelsen  fortsatte  i  det  påbegynte  arealet:   100  -
103.15  x/98  -100  y.   i  tillegg  foretok  vi  en  utvidelse  på  2
m2  mot  V:   100-10lx/9?-98y  og  102-103x/97-98y.   Fra  loo-103X/
100y  Ple .det  lagt  en  0.30  m  tykk  profilvegg  mot  Ø  og  under-

:::::::: :::a:::tg:::år::g::: :r:::r::::l::x:i:::=::l:2i3o::
Ø  og  S  for  ovenfornevnte  areal:   98-99x/100.30-101.30y,
104-105x/99-100y  og   102-104x/103.30-104.30y.      Tilsammen  var
utgravingsarealet  på  i8.3  m2.

Lagene  ble  gravd  ut  stratigrafisk.   I  fjor  t¢rrsoldet  vi
massene,   i  år  ble  de  vannsoldet.

•  .La9føl.ge.

(Lagnummereringen  er  noe  endret  fra  fjorårets  rapport) .

Lag  1:   Torvlag  5-30  cm  tykt.
Lag   2:   Rå  humus,   2-20   cm  tykt..

Laget  består  av  m¢rkbrun/svart  jord.
L.ag-3:   Kullhold.ig  humuslag,   2-3  cm  tykt.

Laget  finnes  i  hele  det  utgravde  arealet,  bortsett
fra  i  den  N--ligste  deleh,   samt  i  området  V  for  gropa.
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Lag   4:   Bleikjord,   3+-`20   cm  tykt.
Ijaget  finnes  under  lag  3  og/eller  lag  5.

Lag  5:   Kulturlag,   2-10   cm  tykt.
M¢rkbrun  t.il  svart,   feit  kullholdig  jord.
Kulturlaget  ble  ikke  totalgravd.  Ytterpunktene  for
dets  utstrekning  innenfor  utgravd  areal  er  f¢1gende:
100x/99y,101x/97y,102x/97.20y,103x/97.45y,
104x/94.15y,104.35x/100y,103.5x/103.30y,102.75x/
104.20y,102x/104y,100.75x/102.30y,100x/101.50y,

99x/10l.30y,    98.50x/100.80y,    99x/100.30y.

Mellom  disse  koordinatene  er  det  trukket  en  linje  som
viser  lagets  antattte  utbredelse   (se  plantegning).
Dersom  rekonstruksjonsforslaget  medfører  riktighet,   er
kulturlagets  utstrekning  omlag  24  m2.

Det  ble  ikke  observert  noen  former  for  konstruksjoner  i  boplass-
laget.   Innenfor  utgravingsarealet  fantes  det  riktignok  en  del
stein,   nærmest  lik  en  steinpakning.   Men  da  steinene  lå  i  og:..
rett  på  steril  undergrunn,  og  kulturlaget  kun  fantes  over  og
mellom  steinene,  må  pakningen  være  en  naturdannelse.   Lignende
steinansamlinger  finnes  på  reg.nr.   30,   samt  i  området  mellom
disse  to  boplassene.

Ved  omlag  102.5-103x/102.30y  ble  det  imidlertid  funnet  en  del
ildskjørnet  stein  som  lå  i  og  dels  over  og  under  kulturlaget.

Følgende  gjenstander  ble  funnet:
Avslag  av  flint  med  slipespor   (102.50x/99.10y) .
Stykke  av  kvarts  med  konveks  retusj    (?)    (102-103x/100-10ly) .
Kjerne  av  kvarts   (100-10lx/98-98.3y).

Det  ble  tatt  ut  prøver  for  L4C-datering:
Prøve  tatt  ved  100x/99.30  y,   omlag  25  cm  under. nåværende  mark-
overflate  ga  følgende  datering:   2180±130  BP  eller  250±180  BC
(T-4748)  .

Prøve  tatt  ved  103.05x/103.3y,   omlag  23  cm  under  nåværende
markoverflate  ga  følgende  datering:   1370±90  BP  eller  AD   600±90
(T-4749)  .

Lag  6:   Gulbrun  sand,   opptil  25  cm  tykk.
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Laget  f-innes+}kun  SV  for  gropa.
Ijag  7:   Grop  og  kullag.

Gropa  har  vært  gravd  ned  gjennom  lag  3  og  5.   Den  var
gjengrodd  med  et  omlag  40  cm  tykt  torv-og  humuslag.
Under  dette  laget  fremkom  et  omlag  10  cm  tykt  kullag.
Utstrekningen  var  nærmest  sirkulær  i  forhold  til  gropci,
men  med  størst  utbredelse  mot  V.
Koordinatene  var   fra   100.50-102.55x  til   98.30-100.30y,
dvs.   omlag   2.05  x   2.30  m.

Gropa  som  lå  i  hellende  terreng  f antes  innenfor  koordinatene
10l-10}.35x/qq .55-100.55y.   Største  mål  var  med  andre  ord
1.35  x   1.30  m,   mens  dybden  var  omlag   40  cm.   Utgravingen  viste
videre  at  veggene  i  gropa  var  tilnærmet  rette.
Kullprøve  for  L4C-datering  som  ble  tatt  ved  lol.60x/100y  i
bunnen  av  gropa,   eller  omlag  40  cm  under  nåværende  markover-
flate,   ga  følgende  datering:   660±80  81>  eller  AD   1290±70
(T-4747)  .

To.1k'i.ng   o.g. v.u.r.d`e.r i ncr.  .a.v. l-a'g`føl

Lagene.   1.,.   2 .,.. 4   .o.g.   8 er  naturlig  dannet  og  vil  derfor  ikke
kommenteres  ytterligere.   I  lagene  1-4  fantes  det  stedvis
slam.   Årsaken  er  at  ved  ln7R  av l.Slidrefjo.rden  ligger  deler
av  utgravingsarealet  under  vann.
L`a9`   3 tolkes  som  rester  etter  avsviing/skogbrann.  Over  store
deler  av  tangen  på  Stee  finnes  dette  laget  rett  under  torva/
matj ordslaget .
Selv   om.  l.a.g.   5 virket  sammahhengende  og  prøvematerialet  ble
tatt  ut  av  prof ilen  i  klar  kontekst  ga  de  to  L4C-prøvene
divergerende  dateringer,   og  med  en  tidsforskjell  på  minst
580  år  ut  fra  kalibrert  alder.
Dette  kan  tolkes  på  ulike  måter:
1.  Prøven  som  ga  den  eldste  dateringen  er  tatt  ut  i  et  område
som  ligger  så  høyt  at  vannstanden  ved  HVR  av  Slidrefjorden  neppe
har  stått  over  det.   En  kan  dermed  anse  denne  dateringen  som
korrekt.  Den  andre  prøven,   som  ble  tatt  ut  i  et  lavere  nivå,
er  derimot  med  stor  sannsynlighet  forurenset.  Da  det  dessuten
finnes  mange  boplasser  fra  førromersk  jernalder  med  stein-
artefakter  f .eks.   fra  Femunden,  Lærdal  og  Norrland  samt  fra





-72-

muslingdynger  i  DanTbark,   kan  gjenstandene  være  samtidige  med
kulturlaget. .
2.  Det  kan  også  tenkes  at  laget  er  et  resultat  av  flere  korte
bruksfaser,  men  at  disse  ikke  lar  seg  etterspore  i  lagf¢lgen.
Tolkingen  kan  underbygges  med    at  steinartefaktene  ble  funnet
nærmere  det  eldste  daterte  området  enn  det  yngste.  Videre  kan
en  merke  seg  at  yngste  bruksperiode  ga  omlag  samme  datering
som  reg.nr.   38,   ei  kullgrop.   De  kan  dermed  ha  funksjonell
sammenheng  med  hverandre.
3.  Usikkerhetsfaktorene  er  imidlertid  store  nå.r  det  gjelder
begge  tolkingsforslagene.   Konklusjonen  må  derfor  bli  at  også
i  eldre  jernalder  har  det  foregått  aktiviteter  i  området,  noe
som  understøttes  av  reg.nr.   39,   ei  kokegrop  som  har  gitt
datering   1880±110  BP  eller  AD  105±95   (T-4752) .   Steinartefaktene
kan  enten  være  samtidig  med  kulturlaget  eller  tilf eldig  inn-
blandet.  Muligens  er  de  løsfunn  fra  den  tiden  bronsealder-
boplassen   (reg.nr.   30)   ble  benyttet.

'  'La'9'   6 representerer  en  nedskjæring  i  forbindelse  med  anleggelse
av  gropa.  At  et  brudd  med  lag  3  eller  5  faller  sammen  med  til.-
stedeværelsen  av.lag  6  skulle  understøtte  denne  tolkingen.
Dette  innebærer  at  både  lag  3  og  5  må  være  eldre  enn  anlegg-
elsen  av  gropa.  Når  det  gjelder  lag  5  er  dette  i  samsvar  med
L4C-dateringen.  Nedgravingen  kan  §g  etterspores  i  undergrunnen

utenfor  gropa.
\

På  grunn  av  gropas  begrensede  st¢rrelse   (1.35  x  1.30  m) ,   har
trek.ullframstillingen  neppe  vært  beregnet  for  jernutvinning,
men  snarere  for  smiing.   Kullagets  utbredelse  rundt  gropa
representerer  sannsynligvis  rester  etter  brenning  og  tømming,
men  mer  enn  ån  brenning  kunne  likevel  ikke  etterspores.   Det
ble  heller  ikke  observert  konstruk.sjoner  i  forbindelse  med
bruk  eller  anleggelse  av  gropa.
L4c-prøven  som  ga  daterincren   660±80  BP   eller  AD   1240±70  viste

at  gropa  inngår  i  rekka  av  kullgro.per  fra  sein  vikingtid/
middelalder .
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Reg.   nr.    37.



Eij
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Reg.    nr.    38..

Går`d :

Gnri/ Brnr` :

Kommune :

Eier :

Kartr`eferanse :
Objektets   ar`t:
Foto  f¢r'  uFgr'av-
ning :

-``steeLi,
28/2
V.   Slidre,                  Fylke:   Opi)1and
Knut   1.   Magistad.

øK:    Lomen   BS   073-5-1
Grop  med  kull   (kokegrop).

L   2827   n`eg.nr.    0,2,Li.

Beskrivelse  av  obj.ektet  før  utgra.v.n.i.n

Gpopa  hadde  en  noe  ujevn  form  samtid.ig  som  marikeripger`  på  mark-
overflaten  stedvis  var  noe  uklar`.     Utfra  en  tolknipg  av  grc>pas
omriss  var  st¢pste  mål  l.30xl.20  m,   dybden  0.3   m.

Beskrivelse  a.v  utgravningsområdet :

Gropa  lå  i  hellende  terr`eng  ved  foten  av  en.  vestvendt  skråning
omlag   s  m  fr`a  Slidrefjorden  og  5-6  m  fria  gropa  i  reg.   nr.   37.

Problemstil

Pr`øvestikk  i.  gropa.  ga  e.t  kullholdig  jor`dl.ag,   dvs    tr`ekullbiterie
vari  svær`i=   små.     Det  kunne  derfop  være   sams  med   lag   3   i  reg.   nr.
37,   dvs     et  kullag  som  finnes  over`  store  deler  av  tangen  på  Stee

.og  som  antakelig  er`  r`ester`  ei=ter  skogbrann/avsviing.     Da  gr`opas
marker`ing  på  markove.r`flaten  dessuten  vari  ujamn  og  stedvis  uklar,
kunne.  gr`opa  væpe  et  ro.tvelt.     Hovedhensikten  med  unders¢kelsen
var`  derfor  å  få  avklar`t  om  gr`opa  r`.epresenter.te  en  naturdannelse
eller  var  et  kulturminne.

Målesyståm_,   utgravningsmåte :

Objektet  fik]c  felles  målesystem  med  r`eg.   nr.   37.     Gropas  utstrek-
ning  fantes   innenfort  ver`diene   99.10-100.U0x,105.3-106.5y.

Dei:  ble  1.agt  en  pr`ofil  gjennom  gr`opa  i  retnirig  ¢st-vest  og  den
sydlige  delen  av  gropa  bie  griavd  ut.     På  grunn  av  ei  jordfast
blokk  ved  105.3  y,   kunne  profilen  bar`e  tp.ekkes  ut  fra.  gropa  mot
¢st.
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Beskr`ivelse  av  utgriavni.n8en

Lagene  ble  utgravd  stratigr`afisk.

Lag  1:                         Torvlag  opptil  12   cm  tykt

Lag   2:                            Kullholdig  humuslag,   LL-16   cm.   tykt.   L.ag   som  be-
sto  av  humus,   kuiistøv  og  små  trekullbii=er  vap
svart/m¢r.k  br`unt

La8   3:

La8    Ll:

Bleikjordslag,   3-8  cm  tykt.

Kulla8/griop.
L.aget  som  var  opptil  10  cm  tykt  u.tenfori  selve
gr`opa  b,esto  av  kullblandet  humus  .og  trekull-
biter`.     Det  fantes  innenfor  hele  det  utgravde
ar`ealet  med  untak  av  den  Østligste  delen.     I
sydvest   (oml.ag   98,2-97.7x,105,3-106   y)   var`   det

sværtt  mye  rent  trekull.

Utgr`avni.ng _  av_ __gr`o.p_a_ :

Gr`opas  utstr`ekning  og  for`m  ble  .ikke  klar`1agt  f¢r  1.ag   3  var  fjernet.
Den  viste   seg  å  ha  en  oval   form.      Målene   var`   1.10xO.L[O   m   (sist-
nevnte  mål  representerer`  omlag  halvpar`ten  av  gr`oi)a)   og  fantes
innenfor  vepdiene   99.6-100x,105.3-106.qo   y.     Dybden  under  nå-
vær`ende  mar`kover`flate   var  omlag   0.1+0  m,   mens   gropas   egentlige
dybde,   dvs  kullaget   i.  selve  gr`opa  var  omlag   0.20   m.      Gr`opa  var`
fylt  med  skj¢r`brien±  stein.

Resultat :

Den  stor`e  mengden  av  tr`ekull  utenfor`  selve  gropa  viser  at  den
har  vær`t   i  br`uk  mer`  enn  €n.  gang.     Da  gr`opa  var`  fylt  med   skjør-
brent  stein,   er  det  vider`e  rimelig  å  tolke  den  som  ei  kokegrop.

lLL-C   pr¢ven   ga   dateringer`   1520±     ioo   BP   ./   AD   455±135   (1-4750)
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Reg.    nr.    L[3.

Går`d :

Gnr`/br`nr :

Kommune :

E i er, :

-\steeJ,
2812

V.   Slidrie,        Fylke:   Oppland.
Knut   1.   Mpgistad

Kar`trefer`anse:         øK:   Lomen   BS-073-5-l.

Objektets   arit :        Røys
Foto  f¢r  utgr`av-
ning:                                     L   2827   neg.nr.18,20,22.,2LL,26,28.

Beskrivelse  av  objektet f'¢.r`  utg.r.a.v.n.i.ng :

R¢ysa  hadde  en  tilnærmet  oval  for`m.   St¢rste  diameter  .og
h¢yde  var`  henhold.svis   2.50   og   0.80   m.     Den  var`  delvi's   dekket
av  et  oppi=il  0,30  m  tykt  torv/moselag.

Beskriivelse  av  utgravningsområdet

R¢ysa  l,å  i  en  tilnær`met  V-for`met  forsenknipg  i  landskapet,   15-
16   mNfor   gr`opa   i   reg.nr.    30.`          .       .

Pr`oblemsti.llin

f'¢r`  utgravningen  i=ok  til  vari  det  noe  uklart  hvilken  kulturminne-
type  en  sto  over`for`.     Mest  r`imel.ig  var`  det  å  tolke  objektet   som
_ei  rydningsrøys  .og  å  sette  den  i  en  funksjonell  sammenheng  med
r`eg.nr`.   LH   -en  husmannsplass   fr`a  17-1800-tallet.

Til  tross  for`  en  noe  uvanl.ig  beliggenhet  kunne  det  samtidig  ikke
utelukkes   at  r`¢ysa  riepresenterte  et  gr`avanlegg.     Den  hadde  en
jevn  form,   var`  klart  avgr`enset  og  steinene  var  noenlunde  jamn-
store®

Utgr`avningens  hovedfor`mål  var`  derfor`  å  avklare  kultupminnetypen

Målesystem,   utgr`avningsiriåte :

Røysa  fikk  felles  målesystem  med  reg..   nr`.   30   og  den  lå  innenfor
verdiene   107.65-110.18x,    96.95-98.90   y.

For`  å  få  et  sammenhengende  snitt  gjennom  r¢ysa,  ble  det  trukket
en  L.Li  m  lang  lengdeprofil  i  r`etning  NS.     R¢ysas  ¢stlige  del
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ble  under`søkt  f¢rst.  joml.ag .9  m2  ble  utgrtavd  for  å  kunne  doku-
menter`e  utbr`edel-§en  av  eventuelle  lag  i     og/elleri  ved  røysa.
Utgr`avningsarealet  lå  innenfor  verdiene  106.6-lllx,   98-99y  og
107-110x,   99-100,5y.     Deretter`  ble  r`¢ysas  vestlige  del  fjerinet.
Ar`ealet  utenfor`  r`øysa  mot  V  var`  alt  unders¢kt  i  forbindelse  med
utgravninger  av  r`eg.nr..   30.

Beskriiv.else  a`v.  ut£r.avni.

R¢ysa  ble  målt  til  2.53xl.95  m.   Ter`repget  hellet  mot  N  slik  at
st¢rste  h¢yde   vari   O.8L[   m   (i   N)   mens   laveste   var`   0.LLs   m   (   i   S).

Som  tidligere  nevnt  ble  r`¢ysas  østl.ige  del  unders¢kt  f¢rst.
Tverr.snittet  viste  at  r¢ysa  var`  jordfr`i.     Den  besto  videre  av
1-3   lag  med  stein:   De  fleste  var  mellom  0.2   og  0.5  m  i  diameter.
Steinene  var`.lagt  delvis  inntil,  men  sær`1ig  oppå  en  stor  jordfast
flyttl)lokk   (se   plantegni,nger`   og   L.    2827   n.eg.nr.   L[0,.Li2,4L[,L[6,U8,

5 0  ).  .

I  utgravnipgsar`ealets  og  delvis  under`  p¢ysas  vestl.ige  del  fram-
kom  et  svar`t,   feti=  kullhold.ig  lag.     Dette  viste  s.eg  å  vær`e  en
for`tsettelse  av  kulturilaget   (lag  9)   i  reg.   nr..   30.

Resultat :

Utgravnipgen.  under`bygde  en  tolknirig  av  objektet   som  rydnings-
r¢ys.     Da  den  var`  jord-(.og  kull-)fr.i  kunne  det  ikke  samles  inn
pr¢ver  for  dater`ing.     Det  ble  helleri  ikke  observert  spor  etter
gammel  markoverflate  under  r¢ysa.     Antakelig  er`  laget  utvasket.
Dette  utelukket  uttak  av  pollenpr`¢ver  for` ,en  bakre  dateriing.
Det  er  likevel  gpunn  til  å  trio  at  r`¢ysa  (pg  de  ¢vr`.ige  r¢ysene
på  tangen)   har`  en  funksjonell  sammenheng  med  husmannsplassen
(rteg.nr.   L[L[).   Arealet  r`undt  røysa  egner  seg  imidler`tid  dårlig
til  dyr`king.     Rett  under  torva  (eller  under`  kultur`1agene)   ligger`
et  tettpakket  l.ag  med  stein.     Oppdyr`kingen  må  derfor  ha  funnei=
sted  i  den  omlag  13  m  laTige  vestvendte  skrånipg  mellom  husmanns-
plassen  og  r.¢ysa.-                                                                `.     Prøvestikkipg
her  viste  at  jor`da  var  tilnær`met  steinfr`i.
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UTGRAVNING   AV   HUSTUFT   R   +Li,    STEE    28/2,    LOMEN   S,    VI:STRE    SLIDRE   K,

P.    ogS,    OPPLAND..`            ,)

Juni   1982
Birthe  Web.er.

Under`søkelsen  ble  utfør`t   i   i=iden  1-12.   juni   1982  med
f¢lgende  deltagere:   Stud.   E11en  Haavaldsen,   Jør`ånd  L¢ken,
Br`it  Mæhlum,   Ellen  Anne   Pedersen,   Mona   Str`Ømme   og  mag.
ar`t.   Bir`the  Weber,   med   stud.   mag.ar`t.   Mar`i  H¢gest¢l   som
leder ,
Beli enhet  o err`eng
Tufta  ligger  på  en  odde  i  kanten  av  et  nor`d-syd-gående
platå,   ca.   LL00   m  S   for  husene  på   Stee.     Ter`r`enget   stigeri
¢st  og  syd-¢st  for`  platået,  mot  syd  og  vest  skr`åner`  det
sterkt  nedover.
Reg.   nr`.    L[O   og   L[11igger`   på   samme   platå,   mens   reg.nr.    30

og   Li31igger   i  bunnen  av  skråningen  mot   vest   (-M.}-I¢gest¢l
og   H.    Jacobsen   1982:17)

Vegetasjonen  omkring  tufta  er.  granskog  med  bunnvegetasjon  av
i  hovedsak  blåbær`1yng.     En  del  grantpær  .og  et  par`  osp
vokste  i  tufta.     Under`  r`egistrer`ingen  i  1981  bie  tuftas
st¢rr.else  anslått  til  ca.   2,5x2,5  m  med  en  "steinmur"  på
ca.12..'m. fr`a  tuftas  nor`d-vestre  hj¢rne  langs  platåkanten  mot
vest .
Vest  for  tufta  nede  i  skråningen  1.igger`  rteg.nr.U2   som  trolig
er`  en  r`ydningsr¢ys.   Skr`åningen  sydover`  fpa  denne  i  et  om-
riåde  av  ca.   30  m  nord-syd  og  ca.   15  m  ¢st-vest   skiller  seg
fra  det  ¢vpige  ved  å  være  bare  si>arisomt  bevokst  med  gran  og
med  en  bunnvegetasjon  som  består  av  et  tett  teppe  av   smyie-
bunke    med     enkelte  lave  einerbusker.     Dette  kan  være  en
indikasjon  på  gammelt  dyrket  omr`åde  og  kan  trolig  sees   i  sam-
menheng  med  bruken  av  tufta.

Tufta  før  utgr`avninfz.

Ved  en  befaring  11.5.82  ble  det  slått  fast  at  tuftas  totale
lengde  kunne  vær`e   ca.   12-lLim      idet   "steinmur`en"   som  ble
r`egistpert  i  1981  ble  antatt  å  værie  vest-veggen  i  et  hus.
Ingen  sammenr`aste  mur`r`ester`              men  enkelte   steiner  under`
torven  kunne  mulig  danne  ø-vegg.
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Helt  i  nor`¢  -1å  sti5te  stein  i  dagen,   disse
den  noridrte  avgr`ensning  av  tufta,   men  det
den  s¢ndre  delen  som  var`  den  oi)prinnelige
besto  syd-  og  vestveggen  av  store  mengder`
delvis   vap  dekket  av  mose.     I  vest  kunne
lige  oppmur`te  veggen  innimellom  steinene
rotvelt  hadde  tr`olig  forår`saket  meget  av
De  ¢vr`ige  veggsteinene  i  denne  delen  var

ble  antatt  å  vær`e
var  usikkept.   I
r`egistrerite  tufta,
utriast  stein  som

man  se  den  oppr`inne-
(Fig.1).      En   svær
denne  utr`asingen.
overgrodd  med  tor`v

og  mose,   og  vari  mindr`e  tydelige,men  dannet  en  voll  omkring
en  tydelig  for`senkni,ng  eller. grop  omtr.ent  midt  i  tufta.

Denne  s¢r`lige  delen  lå  i  et  noe  h¢yerte  nivå  enn  den  nordr`e
som  syntes  å  ha  et  temmelig  i)lant  gulvnivå.

Målesystem
Gravningen  ble  lagt  opp  med  en  langsgående  basislinje,   (1eng-
depr`ofil)   i  husets  midtakse;   100x  ble  lagt  litt  utenfor  tuf-
ta  i  N  med  stigende  ver`dier  mot  S.     Det  ble  lagt  H  tver`r-
profiler:   nr`.   1   ved   103x  og  nr.   2   ved   105x,   b.e.gge   gjennom
vestmur`en  og  flaten  med  tor`vdekte  stein  i  ¢st  som  ble  an-
tatt  å  vær]e  i  ¢stveggen.     Nr.   3.   ved  107x  gikk  i  skpåningen
N  for`  nor`dr`e  veggvoll   i den  opprinnelig  r`egistrerte  tufta
og  nr`.   Li  ved  iogx  gikk  tvers   igjennom  denne.A+le  mål  er  an-

gitt  langs  basis  og  med  stigende  og  synkende  y-ver`dier`  fr`a
100y,   h.h.v.   V  .og  ø  for`  denne.     Alle  funn  ble  målt   inn.
Sjaktene  begynner`   i  N  ved  loo,5x,   V-sjaktens   br`edde   er`   3  m
inntil  107x,   videre  mot   S  er  den  nærmere  U  m  p.g.a.   ut-
rasingen.   ø-sjakten  er  2  m  br`ed  inntil  107x,   videre  er  den
mellom  2,5   og   3  m,   noe  vekslende  p..g.a.   stigende  terr`eng
mot   Ø.

V  for`  basis   er  sjakten  totalt   13  m  lang,   mot  ø  12  m.

Omr`ådet  etter  o renskning  under` torven ®

Det  ble  klar`t  at  antagelsen  om  en  for`1engelse  av  tufta  vari
ber`ettiget.     En  N-S-gående  steinrekke  i  ¢stre  sjakt  og
parallelt  med  vestmuFen    kom  tydelig  fr`em.     Veggavslutningene
mot  N  syntes   på  begge  sider  å  være  omkring  102x:-`Destor'e

jordfaste  steinene  med  steinsamlingene  som  er  nevnt  tidli-
ger`e  kan  vanskelig  settes  i  forbindelse  med  fundamentstein
og  må  ha  ligget  utenfor`  tufta.     Omr`ådet  på  N-siden  av  tverr`-
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profilen  107x,   mellom  105,8x  og  106,8x  vart  opi)fyldt  av  til-
dels  stor`e,   flate  skr`ifr`ig  stein,   8æ.r`lig  i  vestr`e  sjakt.
På  gpunn  av  t.erren.gets  helling  mot  N  og  steinenes  karakter,
ble  det  antåt`t  at  d`isse  kunne  ha  rast  ned  fria  området  .s¢nnen-
for.     Videre  vart  vestre  sjakt,   mellom  107x  og  lo9x  oppfyldt--
med  stein.     Det  ¢veriste  laget  har  bestått  av  tildels  store
skiferheller  opptil  15  cm  tykke.     Det  var  tydelig  at  to
eller`  fler`e  av  disse  har`  hør`t  sammen  og  er  sprukket  senere.
Dette  hj¢r`net  har`  vær`t  en  gr`ue  eller`  peis  med  skifer`  som
bunnheller`.     Mellom  skifephellene  kunne  sees  tildels   stor`e
runde  kampesteiner  som  har`  dannet  peisfundamentet.   (Fig.2)

..     Deler`  av  peismur`en  .og  eventuelt  deler  av  pipen
har  rast  ul=  mot  N  pg  V.
Deler`  av  S,   .og  hele  ø-veggen  i  denne   s¢ndre  delen  kan  f¢lges
ved  steinr`ekker  og  tc)  parallelle  steinr`ekker  mellom  107   og
107,8x  /198y  ble  antatt  å  ha  med  en  nor`dvegg  å  gj¢re.   Der
ble  i)å  dette  tidspunkt  sansynlig  at  vi  hadde  med  i:o  bygninger
å  gj¢re,   Tuft  1  i  S  med  peis,   Tuft  11  nord  for`  denne  i  et
noe  lavere  ter`r`engnivå.

Den  videpe gr,aving .

Stein  som  med  sikker`het  kunne  sies  å  ha  rast  ut  mellom  disse
t6  tuftene  ble  fjer`net  for  å  få  klarhet  i  sp¢rsmålet  om
N-vegg  i  tuft   1  og  S-vegg  i  tuft  11.     Også  mindr`e  stein  som
var`  br`ukt  som  foring  i  S.yll.steinsrekkene  i  begge  tufter  ble
fjer`net.     N-veggen  i  tuft  1  kom  klart  friem  ved  den  ytrte  av
de  par`allelle  sl=einr`e.kkene  nevnt  over`,   og  som  fortsatte  i
vestr`e  sjakt  ved  en  steinr`ekke  langs  N-siden  av  peisen
(Tegn.11) .Stor`e  sl=ein  markerte  hj¢rnene  i  Tuft  11  hvor
også  sy]..lsteinene  i  ø  og  V  vegg  ble  klar`e.

Tuft   1  har  en  utstrekning  NS  mellom  107,2x  og l11x  og  ø.V`
mellom  98y  og   omkring  102,6y.      Innvendig  måler`  den  ca.   3  :n
NS  og  opi)imot   U  m  øV  utenfor  peisen  som  kan  ha  vært   ca
lxl,5  m.     Bygningen  hari  hatt  et  rom  og har' trolig .vaft.laftet.
Det  er`  iJd<e  spop  etter  imgan.g  som på  gr`unn av terrengfor`holdene må

ha  li.gget  i  den  ¢stre  delen  av..'.enten  S  elle]:T. N-veggen.  Resteii  av  S-
veggen og  V-veggen.1igger mot  sterkt hellmde.teme}¥g  og  i Ø  st`iger

•...  `.     .                                                                                                    1

terrenget. `  Omiådet  .S  fo.r.  gruem  er` helt  ¢delagt  av rt>tvelten  og det  er`
ukiari hva aii  steinen  som sees  på Tegn.E meiiom gr`uesteinåie  og  S-
veggen har` tjent til.  De km for`  en  stor` del ha` vaft  fyit 'opp`.i)å
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innsiden  av  veggmuren  mot  V  men  er`  -Dlitt   sppengi=  i:il   side
av  rota,   el.ler`  lagtt  opp  som  under`lag  for  gulv.     Forsenkningen
i  den  ø  delen  av  tufta  var  helt  fylt  med  stein  som  tydelig
hadde  r`ast  ned  og  inn.     Disse  ble  etter`hvert  fjer`net  uten
ai=  det  kom  tydelig  frem  hvor`1edes   en                oppbygging  i  for-
dypningen  hadde  vær`t  gjor`t.     Dette  har`  tr`olig  vært  en  kjeller`
som  har  vær`t  gravet  ned  i  auren  og  i  bunnen  hari  det  vær`t
lagt  flate  stein.     Sideveggene  har  vær`t  kantsatt  med  den
nedr`aste  steinen.

I  kjeller`en  ble  det  gjor`t  funn  av  to  bryner`  innimellom  ned-
paste  stein  og  en  kniv  i)å  bunnhellene.     Utstr`ekningen  på  for-
dypningen   var   ca.   2   m  NS   og  mellom   1,60   og   1,70   m  øV.      Selve
kjeller`rommei:  har  trolig  vært  mindr`e,   dybden  på  kjelleren
har  vært  mellom  0,80   m  og  1  m.
Tegn.   11  viser`  steinene  som  med  sikker`het  kan  sies  å  ha  dan-
net  grunnlag  fort  veggene  i  begge  tufter.     Raden  med  flate
stein  innenfor`  N  veggflukt  i  tuft  1  er  vanskelig  å  for`klar`e.
De  ligger`  i  nivå  med  veggsteinene  og  kan  ha  dannet  grunnlag
for  gulvbord.

Tuft.11   -har   en  utstr`ekning  NS  mellom  102x  og   105,6x  og   øV
mellom   98,6y   og   102y.      Indr`e  mål  har`   værit   ca.    2,6x2,6   m.

Veggene  har`  vært  fundamenter`t  på  stor`e  hjør`nestein.   Mellom
hj¢r`nesteinene  i  både  ø-  og  V-vegg  ligger  en  rad  med  syll-
stein.     Både  N  og   S  vegg  mapgler`  disse..     Tufta  mangler`  ild-
sted  og  er`  tolket  som  uthus.     St¢rre,   oppstikkende  stein  i
under`gr`unnen  gjøp  det  sannsynlig  at  den  har  hatt  gulv.     Det
hadde  eller`s  vær`t  vanskelig  å  ferides  der  inne.
Det  var  grtavet  en  fordypning  i  området       io3x/100y.     På  teg-
ningen  av  lengdepriofilen  sees  at  det  er`  et  brudd  i  lagf¢lgen
her.     Da  ingen  observasjoner  kunne  gjøres  og  hellert  ikke
noe  ble  funnet  er  gropas  funksjon  ukjent.   Denne  bygningen
har`  også  trolig  vært  laftet  og  det  eri  usikkert  hvor  inn-
gangen  kan  ha  ligget.

-_F8følgen

Lagene  ert  ovenfra  benevnt:   1ag  1=  torv,1ag  11=   svar.t  kull-
holdig  jordlag,   lag  llI=gr¢nngul  slndholdig,  noe  seigt,
lag  IV=jordlag  med  tr`ekull,   lag  . V=bleikjord  gg  lag  Vlsteril
sand/grus.   Et  svapt,   noe  kullholdig  humuslag   (1ag  11)
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kunne  f¢.lges   ovep  stor`e  deler  av  området  under`  tor`ven.
Dette  laget-er]  o5'±er`ver`t  i  fopbindelse  med  gr`aving    av  flere
objekter   i  omr`ådet.    (I-Iøgest¢l,   M.1982).   Det   så     ut   som
syllsteinen  vari  lagt  på  dette  l.aget,  men  den  markoverflaten
som  disse  ble  lagt  på  har  tpolig  i  tidens  løp  blitt  utjevnet
og  går`  nå  i  ett  med  det  nevnte  lag  11.

I  Tuft  1  var`  det  ikke  kultur`lag  igjen.     Utvaskinger`  etter`
de  stor`e  utr`asinger  i  kjeller`omr`ådet  og  rotvelten  er`  år-
sak  til  de.tte  og  at  huset  ganske  sikker]t  hari  hatt  tr`egulv.
Bar`e  omkring  syllsteinr`ekkene  i  ¢stre  sjakt  i  tufta  kunne
det  gr`aves   lagvis.     Her`  viste  det  seg  at  det   svarrte    lag.å`¢1'åg..Il
kunne  følges   fria  under`  steinrekken  i  Nø  hj¢r`net  og  over  i
et  meget  tykt   (opptil  10  cm)  kulturholdig    jof`dlag   (lag  IV
r`undt  den  store  jor.dfaste  steinen  som  sees  på  tegn.I
107x/98y      106,2x/99   y

Dette  laget  kan  tydeligst  sees  i  lengdeprofilen  mellom  103x
og  106x   08  i  tver`rpr`ofilen  ved  105x/100y-105x/97y,   som  tre-
kullag  over  steril  bakke.
Lag  lllkan  stort  sett  bare  f¢lges  i  utstrekningen  av  tuft  11
og  må  vær`e  avsatt  undert  br`uken  av  denne.      Selv  om  bygningen
har  vær`t  et  uthus  med  gulv,   vil  noe  gj¢dsel  og  annet  av-
fall  kohme  under`  gulvboridene  idet  disse  i  slike  bygninger
oftest  ikke  var  tette.

Tolknin av  anlegget

Ingen  steder`  ser`  det  ut  til  at  det  har`  vært. gravet  eller
planer`t  før`  byggingen  av  husene.     Syllsteinene  har`  vær`t  lagt
dir`ekte  på  markover`flaten  og  utjevningen  har  værit  for`e-
tatt  med  mindrie  stein.     I  det  ster`kt  hellende  terr.enget  i
S   og  V   for`  tuft   1  har`  det  vær`t  n¢dvendig  med  oppbygging  av
en  h¢yere  gr`unnmur.     Her  ble  barie  de  steinene  fjer`net   som
var'  nødvendige  for`  forståelsen  av  veggflukten.     De  ¢verste
hellene  i  peisen  ble  også  fjernet  for  om  mulig  å  finne  kull-
rester,  men  alle  spor`  var  vasket  bor`t.
Det  ble  funnet  noen  skår  av  gr¢nlig  vindu.sglass,   likeledes
en  fint  smidd  boltlås  av  sen  type.     Denne  ble  funnet  ved
103x/100,2y  i  kanten  til  nedgr`avningen,   og  kan  ha  vær.t
bruki=  i  en  dør`  i  tuft  11.



\F-
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Eier`  og  br`uker   av   Stee   2.8/2,  Ku:rvt    Magistad,   som  ved  i.egi-
streringen  i  -|981  -i`kke  kunne  for`telle  noe  om  omr`ådet,  husket
iår`  at  hans  bestefar`,   f.18U5,  hadde  fortalt  at  der  hadde
ligget  en  husmannsplass  på  stedet.     Tuftene  skrivert  seg  da   --
også  trolig  fr`a  denne.     Dette  kan  vær`e  for`klar`ingen  på  at
det  over`hodet  ikke  fantes  spor  av  veggvirket  eller  taket.
Ved  fr`aflyti=ing  av  en  husmannsplass  hadde  husmannen  r`ett  til
å  flytte,   ev.   selge  husene.     Det  vir`ket  som  om  den  nederste
steinen  i  NV  hj¢r`net  av  tuft  1  ikke  var  tilstpekkelig  til
en  murtet  pipe.     I  det  den  skifr`.ige  steinen  ikke  fins  i  om-
r`ådene  i  nærheten  men  må  hentes   annet  steds   fr`a,   er`  det  mulig
at  slike  helleri  brukt  i  pipa  er.  fjer`net  ved  fr`aflytting.
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FUNNLISTE       `          +

Hustuft   R   LLL[,   Stee   28/2,   Lomen   s.,   Vestr`e   Slidre   k.og  pdg,

land .

C   1-17

1.   Boltlås,1.6,7   cm,   uten  n¢kkel.   Overgang  lag  IV/lag  VI.
103x/100,2y.      Funn   nr`.    21.

2.   Gangjern,1.9   cm,   b.l,5cm,   m.spiker.   l.ca.6   cm,   gjennom
et  hull,   br`ukket  v.neste  hull,   avst.6   cm.   Lag  .III,103x/
98y,   funn   nr`.    22.

3.   kniv,1.11,5   cm.   tange   1.5,5   cm.   I   kjeller`,109,l+x/99,5y.
funn  nr.   11.

L[.   Ukjent   S-for`met   jernkrok  m.r`ing,   l.ca.   3   cm,   Lag   11,
10+x/98,Liy,   funn   nr.    6.

5.    Spiker`,1.6,5   cm.      På   lag   IV,103x/100,3y,   funn  nr`.    7.

6.   Spiker,   l.L+,5   cm,   br`ukket.   Lag   IV,102,6x/99,Hy,   funn  nr.9.

7.  ::i:nfuE:s:agna:nåå?nia:. :,7|åTi,åå?å:y:mfu::r::::ie  hj¢r,-

8..   Ukjent  beslag,   kobber`holdig  legering,   l.5,5cm,   b.l,3   cm
t  O,lcm.   Midt  på  hveri  ende  stikker  det  ut  en  kvadriatisk
tapp,   l.0,3cm.   Omriotet   lag  i  kjelleri,109x/101y.
Funn  nr.16.

9.   Blylist,   l.8,3cm,   b.1cm,   trolig  fr`a  vindu.   Lag  1,10L[x/
10l,5y.   Funn  nr.   23.

10.   Ukj.    jerin,    5   biter,    st.l.    3   cm.    Lag   IV,103,5x/99,LLy.
Funn   nr`.    5.

11.   Bryne,   del,1.15.5cm,  b.3,2cm.Lag   11,105x/98,15y.
•   Li   Funn   nr.1.

12.    Br`yne,   del,1.13   cm,   b.3cm.    I   kjeller,109,35x.    Fumiir`®12.

13.   Br`yne,   del   1.8   cm,   b.2,3   cm.   I  kjellep   109,75   x.   Funn  nr.
17.

1+.   Bryne,   del,1.    9,5   cm.   b.2,7   cm.   Lag   usikkert-108x/98,5y.
Funn  nr.19.

15.   Ukjent  fajanse,   5  biter,   st.1.1,7   cm.   hvit  glassur  m/
blå   dekop.   Lag   IV,   bunnen.103,5x/99,15y.   Funn  nr`.10.

16.   Vindusglass,1U   biter`,  st.l'.Li,5   cm,   b.3,U  .cm.   Grønlig.
105,5x/100y  og  105x/98,lby.   Rett  undep  torven.      Funn
nr.    2   08   3.

17.   Ukjent  kvartsitt,  tilslått?.   Under  torv,108x/99y.
Funn   nr`.    |L[.
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U  N  IVE  RS  ITETETS

O LD SAK SAM LI N G
FREDERIKS   GATE   2

0SLO  1

Re9 . nr . :
Fornminnets  art:
Foto :
Forhold  til  utbyg-
ningsplan :

Terrengets  art:

Orienterings-
OPP9ave :

Beskrivelse :

Tradisjon:

Konklus j on :

R.5l.
Grunn  grop  med  voll.
Film  L.   2827   neg.nr.   6,   8,10,12,14,16.

Vil  muligens  bli  bevart  av  steintippområdet
ved  Slid.refjorden.

Objektet  ligger  i  nordkanten  av  samme  platå
som  reg.nr.   29.     Fra  objektet  går  en  1.5  m
bratt  skrent  mot  Øst.

Objektet  ligger  ca.17  m  NNV  for  reg.nr.   29.

Objektet  arter  seg  som  ei  grunn  grop.     Ytre
mål  er  =.20   x  2.50  m  hvorav  vollen  utgjør  O.40m.
Dybden  er   0.2   -0.3  m.

In9en

Det  er  noe  usikkert  om  gropa  er  et  kulturminne
eller  en  naturdannelse.    En  utgravning  vil
avklare  dette.

Mari  H¢gestøl.
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Reg.   nr.   51.

Gård :                              Stee
&f f fr /Tst:rir /                    `TR> / 2}
Kormune :
Eier :

Kartreferanse :

Objektets  art:

V.   Slidre
Knut  1.   Magistad.

Fylke :       Oppland.

ØK:   Lomen  BS   073-5-1     Målestokk   1:   5000
UTM.    32      VMN   938777

Grunn  grop  med  voll.

ravning  av  reg.nr.   51.

Det  ble  mål  ut  ei  4.5  m  lang  og  1.5  m  bred  Øst/vestgående
sjakt.    En  fikk  derved  to  parallel|e  profiler  gjennom  vollene
og  ett  snitt  gjennom    gropa.

Utgangspunktet  for  målesystemet  var  100  x  /100y,  med  stigende
x-verdier  mot  nord  og  stigende  y-verdier  mot  Øst.    Det  ut-
gravde  arealet  ble  liggende  innenfor  verdiene  98.5  -100x,100  -
104.5y,   mens  objektet  fantes  innenfor  98  -100,6x,100,80   -
103,10y.

Resultat .

Omlag.0.25  m  under  nåværende  marknivå  fantes  et  kull/humuslag
med  en  begrenset  utstrekning:   1.20  x  O.70m,   samtidig  som  det
bare  var  O.02m  tykt.     I  sjaktas  nordvestre  del  fantes  spor  av
det  samme   laget:   0.45   x  O.3m  i.omkrets   og  O.05m  tykt   (se

plantegning) .

Konklus j on .

Utgravningen  viste  at  objektet  var  en  naturdannelse.    Gropa
er  sannsynligvis  et  gjengrodd  rotvelt,  mens  kull/humuslaget
er  rester  etter  røtter.
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RAPPORT   0VER   DEN   POLLENANALYTIsl(E   UNDERSøKELSEN

I   VESTRE   SLIDRE   1981/1982.     Av   Helge   lrgens   Ft¢eg.

-\

Feltarbeid .

analys ert :
1:      Hovi'

J
f'¢lgende  pr¢veserier`  ep  innsamlet  og

på  jordet  mellom  Texaco  stasjonen  og
kir`ken,   50  m  NV   fop  kirken,   50   m  SV  for`  låven  på
Nedre  Hovi  og   100  m  ø  fori  bensinstasjonen.     Det
var  en  oppdyr.ket  myr  hvor  topplagene  var  omrotet
og  ¢delagt  for  et  pollenanalytisk  formål.     Pr¢vene
ble  innsamlet  med  russerbor`  ved  at  vi  spadde  oss
ned  75   cm  av  gangen.     Pr¢veser`ien  er`  innsamlet
26 / 8-7 7  .

2:     Myi'  ved  Hyggjande,   serie  2.     Det  var  en  liten
myr`  ca.    50   m  x   100   m.      Skogen  rundt   besto   av  grian

(Picea)   med  innslag  av  litt  bjerk   (.Betula).     Myr`en
ligger  på  går`dsnr..  2L[/2,   678   m.o.h..      Pr`¢vesepien
er  innsamlet  12/6-81.
3:     Myr  ved  øyangen.     Det  vari  en  liten  myrflekk,
ca.   10   m  x  10   m. .      Skogen  r`undt  besto   av  gr`an  med
innslag  av  litt  I)jerk.     H¢yden  over.  havet  er  ca.
720  m..     Ved  innsamlingen  så  vi  et  tydelig  tre-
kullag  38   cm.   under`  overflaten.     Pr¢veser`ien  er
innsamlet  12/6-81.

Hovi .
Prøveser`ien  er  analysert  fra  25  cm.   til

280   cm.-.      29   pr¢ver  er  analyser`t.     Under  analyse-
ar`beidet  fremgikk  dei=  klar`t  at  nivå  210  cm    var  for`-
upenset.     Denne  pr¢vens   innhold  av  bl.a.   bygg   (EP=-

±e_u_P)   og   hvete (Tr`iticum)   må  man  se  bor`t  fra.
Pr`¢veser`ien  begynner`  etter`  or ( Alnus )

innvandr`ingen.     Or  innvandr`et  antagelig  noe  f¢r`
8000   åri   B.P.      (før   195o),   og  bunnen  er  derfor`

yngre  enn  dette.     Seriien  slutter`  f¢r  gran (Picea)
innvandr`ingen.     Graninnvandr`ingen  til  Gardbergom-
r`ådet   antas   å  ha   skjedd   ca.1000   år`   B.P.    (H¢eg   1975).
Innvandpingen  i:il  øyangslie  er`  dater`t  til  730  ±
100   år`   B.P.    (T-Li710).      Føri   selve   innvandr`ingen  har





-89-

det  gjerine  vær.t   en  tid  med  0,1  -1%   granpollen  i

|)r¢Vene.     DLsgtte  kalles   gr`anhalen.     I  diagrammet.  fr`a
Hyggja-riqe  er`  det  granhale  tilbake  til   2320   ±  110
år   B.P.      (T-LL713).      Da  det   i   diagrammet   fra  Hovi
heller  ikke  eri  noen  granhale  ¢verst  i  diagrammet,
antar  jeg  at  hele  subatlantisk  tid  mangler.     Toppen
av  diagrammet  antas   derfor  å  riepr`esenter.e  ca.   2500
år   B.P..

2   nivåer`  fr`a  denne  pr¢veser`ien   er`   lLLc-
datert.      Nivå   60   cmj   er`  datert   tii   3iLLO   ±   ioo   år`  B.P.

(T-L[7i5),   nivå   lL[O   cm`,   er`   datert   til   L910   ±   110   år`
B.P.    (T-L[7i6).      Utover`   LUC-dater`ingene   eri   det   få

holdepunkter  for  dater`ing.
Pr`øveser`ien  består  av  tor`vmose ( SDhaj=num)

fpa   260   cm     og   opp.      Fr`a   280   cm`    til   260   cm     er   det

§ytje..     Man  må  anta  at  torven  og  gytjen  kan  ha  vokst
med  var`ierende  hastighet.     Man  kan  likevel  få  visse
holdepunkter  for`  alder`en  på  et  nivå  ved  å  inter`polere
mellom  dater`te  nivåer.     Antar`  man  at  bunnen  er
8000   år   B.P.   og   topi)en   2500   år   B.P.,   får`  man   en
tilveksthastighet  på  22,1  år/cm.   fra  280  cm.   til
11+0   cm.,    22,1   år/cm.    fra   lLio   cm.   til   60   cm.   og   18,3

år`/cm.   fr`a  60   cm.   til   25   cm..     Dette  tyder.  på   en
svær`t  ensar`tet  tilvekst  i  myren,  og  at  inter`polering
kan  gi  en  tilnær`met  r`iktig  alder.

I)et  hari  antagelig  vært  åi>ent  tjern  på
stedet  opp  til  260   cm..     I  kanten  har`  det  vokst  gress
(Poaceae)   og  starr (Car`ex),   og  på  den  fuktige  bredden
or  (Alnus).     Orekpattet  ble  noe  fortr`engt  av  bjerk
ved   235   cm..      Ved   210   cm.    eri   også fur`u   (Pinus)   kom-
met   inn  i)å  omr`ådet   i   st¢r`re  mengde.     Mengden  av
fur`u  ¢kte  i)å  bekostning  av  bjerk.     Ved  ca.   55   cm.
blir`  skogen  mer  åpen.     Sær`1ig  gress   og  lypg   (Er`ica-
les, Calluna)   ¢ker`.     Dette  kan  være  for`år`saket  av
j ordbr`uk .

Det  første  si)or  av  jordbruk  sees  ved  130
cm...    Her`  var  det  et  pollenkor`n  av  smalkjempe   (E±-
tago lanceolata).     Selv  om  man  alltid  skal  vær`e  for`-
siktig  med  å  trekke  konklusjonep  på  grunnlag  av  1
pollenkorn,  har`  tidligere  unders¢kelser`  vist  at  det
f¢rste  lal>ile  jor`dbruket  ofte  fr`emkommer  på  denne



(



-90-

måten.      I  nivået   lL[O   cm.,   daterit  tii   L[9io   +   iio
år  B..P-~   vap det  spor  av  tr`ekull.     Trekull-kan  også
ofte  settes   i  forbindelse  med  jor`dbruk,  noe  som  under-
sføtter  tanken  om  at  en  jordbr`uksfase  er`  r`epresen-
ter`t   i  nivåene  lL0   cm.   til  13o   cm..     130   cm.   nivået
får`  ved   inter`poler`ing   en  alder`  på   ca.   4700   år`     B.P..

Ved   55   cm.   blir  det  mer`  pollen  av  gr`ess
og  lyng.     Dette  kan  i  seg  selv  tyde  i)å  at  en  ny
jordbruksfase  er`  begynt.     Også  her  st¢ttes  dette  av
at  det  ble  funnet  trekull  i  pr`¢vene  fr`a    60  cm.,
50   cm.,    U0   cm.    og   25   cm..       Ved   L+O   cm.    var   det   pol-

1en  av  bygg,   og  ved   25   cm.   vari  det  pollen .av  bygg  og
hvete.     Nivået   60   cm.   er`  datert  til   3iLio   +   100   år`
B.P.     Det  eldste  jor`dbruket  ved  Gar`dberg  er  antatt
å  ha  startet   ca.      3500   år`  B.P.        Kor`ndyrkingen  ved
Lio   cm.   er`  anslått  til  ca.   2800   år   B.P.,   omtr`ent   sam-

tidig  med  intensiver`ingen  av  jor`dbr`uket  riundt  Gar`dberg.

Hyggj and-± .
Pr`¢veser`ien  er`  analyser`t  fra  0   cm.   til

208   cm.      31  pr¢vep  er`  analysert.     .Også  denne  i)røve-
serien  begynner  etter`  or`-innvandringen.     Bunnen  er
derfor  også  her  mindre  enn  8000   år  gammel.     Pr¢ve-
ser`ien  går  frem  mot  i  d.ag.     2  nivåer  ep  L+C-datert.
Nivå  150   cm.   er  datert  til   L2901110   år  B.P.
(T-LL7iLL)   og   nivå   55   cm.    er`   dater`t   til   2320   _+   110
år`   B.P.    (T-H713).      Gpanen   innvandr`et   ved   U0   cm..

Gr`aninnvandr`ingen  er`  datert  i  myren  ved  øyangen  til
760   år`  B.P..     Med   stor`  gr`ad  av  sannsynlighet  kan
denne  dateringen  over`før`es.     Nivå   L+O   cm.   er   700   til
800   år   gammel.

Denne  pr`Øveser`ien  består`  også  av  toi`v,
men  her`  er  det  en  star`r  og  gr`ess  torv.     Tilveksten
av  torven  er,  iallfall  tilsynelatende,  var`iabel.
Ser`  man  på  tilveksten  ovenfra,   eri  den  fra  0  cm.   til
L[O   cm.    ig   år/cm.,   fr`a   LL0   cm.   til   55   cm.    er`   den

1"  år/cm.,   fra  55   cm.   til  150   cm.   er`  den   20,7   år/cm.
og  fr`a  150   cm.   til   208   cm.   er  tilveksten  ukjent.
E:r`  bunnen   8000   år,   blir  tilveksten   6LL   år/cm. .
Antar  man  omvendt  at  tilveksten  har  vært  mer`  som  i
per`ioden  over`,   og  setter  den  til  20,7  år/cm.,  kan
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man  også  r`egne  omvendt  og  f inne  at  bunnen  bar`e
er`  ca.-`55ooT+år  gammel.     Kanskje  er  dette  `en  riiktigere
alderi  på  bunnen.     Lagene  fra   55   cm.   til  LLo   cm.   skii-
ler`  seg  ikke  ut  i  pollensammensetning,  bar`e  i  til-
veksthastighet.     Den  er`  bare  1/5   av  i  tiden  f¢r.  og
etter`.     Dette  buride  f¢r`t  til  at  disse  pr`Øvene  inne-
holdt   5   ganger  så  meget  pollen/cm.3  pr¢be  som  pr`¢-
vene  over`  og  under.     Polleninn.holdet/cm.3   i)r`¢ve   er`
r`egnet  ut  for`  alle  de  analyserte  pr¢vene  uten  at  et
slikt  utslag  kan  sees.     Dett.e  kan  tyde  på  at  det  en
gang   før   760   år   B.P.   er   fjer`nei=   ca.   60   cm.   torv.

Heller`  ikke  under  150   cm.   er  det  noen
signifikant  økning  i  polleninnhold/cm.3pr`¢ve,  noe
som  tyder`  p.å  at  alder`en  på  bunnlaget  antagelig  er`
nær`mer`e   5500   år   B.P.    enn   8000   år   B.P..

I  den  nederste  delen  av  diagriammet  er`
or  det  dominer`ende  tr`eslaget.     Det  har`  anfagelig
vært  orekr`att  me.d  bregner`   (Dryopter`is ,
l innaeana ) s om

ter`is
undervegetasjon  på  myrien  opp  mot   160

cm..     Herfr`a  blir  star`r  og  senere  også  gr`ess  domine-
pende   som  under`vegetasjon.     fra  lL[O   cm.   over`tar  furu
som  det  dominer`ende  tr`eslaget  inntil  granen  overtar
ved   35   cm..

Det  f¢rste  jordbr`uket  sees  ved  150   cm.,
L[290   +   110   år`   B.P..      Her   er`   det   1  pollenkorn  av   smal-

kjempe.     Dette  pollenkornet  r`epr`esenterer  dei=  f¢r`ste
jor`dbr`uket  ved  Hyggjande.     Ved  lLi5   cm.   var  det  litt
silt  i  pr¢ven.     Jor`dbriuksfasen  kan  derfor`  omfatte  ca.
5   cm.   av  pr`¢veser`ien,   eller`   ca.   100   år`.      Denne

jor`dbruksfasen  eri  således   ikke  samtidig  med  jor`d-
br`uket  ved  Hovi.

Videre  er`  det  ikke  spor`  etter.  jordbriuk  f¢r`
ved   5.5   cm.    2320   +   110   årt   B.P..      Her`   kommer   neste

pollenkorn  av  smalkjempe.     Samtidig  øker  mengden  av
pollen  fra vier   (Salix)   ,   ener`   (Juniperus) og  diverse
urter`.      Det   er   kor`npollen   ved   Llo   cm.   og   30   cm..      Ved
20   cm.,   ca.U00   år  B.P.   er  det   ikke  spor`  etter  kultur.
Ved  10   cm.   pg   0   cm.   er`  det   igjen  spor  etter  jor`dbr`uk.

Fria  dateringene  .og  den  antatte  tilvekst-
hastigheten  antas  det  å  ha  vær`t  jor`dbruk  i  området
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fra   ca.    2300   år`   B.P.   til   600   år`   B.P.   ellep   ca.1350

år`  e.Kp`..     Etter.  et  oi>phold  begynte  jordbruket  igjen,
antagelig  for`  mindre  enn  300  år`  siden.

Det  vap  bar`e  trekull  i  pr`¢ven  fr`a  10   cm. .
Som  nevnt  under`  Hovi,  kan  tr`ekull  ofte  settes   i  for`-
bindelse  med  jor`dbr.uk.     Triekull  kan  også  vær`e  forår-
saket  av  naturlig  skogbr`ann  for`år`saket  av  f .eks.
1ynneds lag .

Under`s¢kelsen  i  Vestr`e  Slidr`e  og  en  til-
svar`ende  under`s¢kelse  i  Hovden  i  Bykle  tyder  på  at
trekullbrenning  for  bruk  til  jer`nfr`emstilling  ikke
hari  forårtsaket  tr`ekull  i  myrene.     Tr`ekullbr`enning  har
for`egått  i  lukkede  miler`  med  liten  lufttilgang  og
ufullsfendig  for`br`enning.     Hydrogen  og  oksygen  fori-
later`  tr`evir`ket  i  form  av  vanndamp.     Kar`bonet  bliri
igjen  i  form  av  trekull.

Myr  ved  øyan
Pr`¢veserien  er  analysert  fr`a  0  til  80   cm. .

13  pri¢ver  er  analysertt.    t3±prøver  er  LHC-datert.     .
Nivå   80   -75   cm.    er`   dater`t   U910    +   11O   år   B.P.    (T-LL712),

35   cm.   er  datept  til   1660   ±   100   år  B.P.    (T-4711)   og
25   cm.    er`   dater`t   til   730   ±   100   år`   B.P.    (T-H710).

Som  ved  Hyggjande,   hap  det  vokst  or  med
br`egnep  som  under`vegetasjon  i  den  f¢r`ste  tiden  som
er.  repr`esenter`t  i  pr¢vesepien.     Alleriede  ved  70   cm.
blir  bjer`k  og  furu  de  dominer`ende  treslagene  fr`em
i=il  granen  over`tok  ved   20   cm..      L[0%   vier`pollen   ved
10  cm.  kan  skyldes  at  vier`kratt  har  inntatt  et  tid-
1igere  åpent  ompåde,  men  skyldes  mest  sannsynlig  at
en  tilfeldig  selje  eller  vier  har`  stått  like  ved
borepunktet  den  gangen.     Pollenknappene  er`  falt  rett
ned  etter  blomstr`ingen,   og  en  slik  er  kommet  med
under.  prieparer`ingen.

I  denne  mypen  er`  det  også  varier`ende  til-
veksthastighet.     Den  er  72,2   åp/cm.   fpa  80   i=il   35   cm.,
90   åi/cm.   fra   35   til   25   cm.   og   30,+   år`/cm.   fra   25
til  0  cm..     Også  her`  er`  det  merkverdig  liten  til-

{.

vekst  mellom  1660   og   760   år`  B.P. ,   uten  at   en  til-
svarende  økning  i  polleninnhold/cm.3pr¢ve  kan  sees.
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Kanskje  det`  også  her  er`  fjernet   15   -   20   cm.   tor`v
en   gan-g   førJiJ760   åri   B.P.    (=   ca.1200   årt   e.Kp.)?

Spop  av  jordbr`uk   sees   bare  ved   25   cm.   6g
20  cm. .     Her  ep  det  pollen  av  hvete  samt  tr`ekull.
Dette  er`  et  opi)lagt  dyr`kningsfors¢k,   om  enn  i  liten
målestokk.     Dette  skjer`  samtidig  med  gr`aninnvandr`ingen,
og  begynnelsen  er  dater`t-til   760   år  B.P..     Det   er`
ikke  si)or`  etter`  jordbr`uk.vider`e  oppover.

Ved   38   cm.,1660   +   100   år   B.P.,   var`   det   et

tr`ekullag.     Det  .kan  ikke  gis  noen  sikker`  for`klaring
på  dette  laget.   De  3  mulighetene:     skogbrann,   jopd-
bruk  og  tr`ekullfremstilling,  må  stå  åpne.     Er`far`ings-
messig  eri  jor`dbr`uk  den  mest  sannsynlige  for`klar`ingen,
men  det  er`  ikke  funnet  pollen  som  indikeper`  jor`d-
bruk.     Alder`en  er  kanskje  også  i  h¢yeste  laget  for`
trekullbr`enning.     Trekullaget  kan  r`epresenter`e  en
natur`lig  eller`  påsatt   skogbr`ann  hvor`  også  noe  av
tor`ven  eri  brent  opp.     Dei=te  kan  vær`e  en  årsak  til
at  det  har`  værit  så  liten  tilveksthastighet  under
25     cm®   ®

Konklus j on .
Fr`a  de   3   analyserite  pr`¢veser`iene,   og  ved  å

sammenligne  pollendiagr`ammene  med  diagr`ammene   fr`a
Gar`dber`gområdet,   kan  man  trekke  ut  en  del  opplysningert
om  vegetasjonen  og  livet  i  det  under`s¢kte  området  i
tidliger`e  tider.

Ingen  av  i>r`Øveseriåne  går`  tilbake  til  or`-
innvandr`ingen.     Ser`iene  gir`  derfor`  bare  opplysninger
om  maksimalt  de  siste   8000   år.     I  denne  tiden  har`
skogen  vesentlig  bestått  av  bjerk  og  fupu.     På  fuktige
stederi  har  det  vokst  or,   antagelig  gr`åor (Alnus   incana)
For`   700   -   800   år   siden  innvandr`et  gr`anen.     Den  ble
r`askt  det  dominerende  treslaget.     Når`  granen  så  r`askt
kunne  ovepta,  kan  det  skyldes  at  den  har  forekommet
i  små  mengdep  i  omr`ådet  fra  noe  tidligerie  og  så  har
kunnet  vokse  opp  i  områder  hvor  skogen  var`  blitt
åpnet  av  mennesker`  i  forbindelse  med  jor`dbruk  elleri
trekullbr`.enning .

I  tillegg  til  disse  tr`eslagene  har  det
vokst  noe  hassel   (Cory.lus)   og  alm (Ulmu.s) ,   iallfall
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i  tiden  f¢r`iSor`dbriuket  begynte,   men  bare  i  små  mengder`.
1 Pollenanalysen  viser  at  det  har`  væpt  dre-

vet  jordbruk  i  området.     Det  er  spor`  etter`  fleiie
j oiidbr`uks fas eri .

Det  eldste  jordbruket  sees  ved  Hovi.
I   et  nivå,   dater.t   til   LL910   +   110   år`  B.P.   var`  det
trekull.     10   cm.   over`,   inter`polert  til  ca.   U700   år`   .
B.P.,   var`  det  pollen  av  smalkjemi)e.      Begge  nivåend
tyder`  på  menneskåiig  aktivitet,  og  iaiifaii  det
¢verste  på  husdyrhold.     Dette  har`  antagelig  bar`e
vært  et  kortvarig  for`s¢k  på  jordbiiuk.     Dei=  har`  kanskje
vart  i  ca.   100   år`.

Også  ved  Hyggjande  er`  det   spor`  etter  en
kortvar`ig  f.ase  med  husdyr`hold.     Den  er  dater`t  til
H290   +   110   år  B.P..      I  dette  nivået  vari  det  i)ollen
av  smalkjempe.      5   cm.   høyer`e  opp  var`  det  silt   i

pr`¢ven.     Også  dette  kan  ha  vær`t  en  pepiode  på  ca.
100   år®

Så.  går`  det   nær`merie   1000   år   f¢r`  det   igjen
sees   spor  etter`  jor`dbruk.     Ved  Hovi  begynte  en  ny
jordbr`uksfase  ca.   3lL[0   år  B.P.     Denne  gangen   er  det
et  mep  stabilt  jor`dbruk  hvori  det  også  ble  for`s¢kt
med  korindyrking  -bygg  og  hvete.     Pr`¢veserien  fra
Hovi   stopper   dessver`r`e   ca.    2500   år`   B.P..

Ved  Hyggjande  er  det  ikke  jordbruk  igjen
f¢r`  ca.    2320   åi   B.P. .   Denne   gangen   er`  det  også  kor`n-
dyr`king.     Det   sees  pollen  både  av  bygg,   hvete,   havr`e
og  rug.     Dette  jordbruket  varte  antagelig  fr`em  til
Svari=edauen,   ca.   i35o   år`   e.Kr`..     Det  resente   jor`d-
bpuket  begynte  for   200   -300   år`  siden.

Også  ved  øyangen  sees   en  korttvarig  jor`d-
br`uksfase.      Den  begynte   ca.   760   år`   B.f'.   og  var`te
ca.150   år`   til   ca.    600   år   B.P.       (=   1350   år`   e.Kr..)

Sammenligner`  vi  disse  dataene  med  det  vi
vet  om  jordbruket  i  Telemar`k  og  Agder,   er`  det  en  på-
fallende  overensstemmel-se.     Svær`t  mapge  si:ederi  er
det  en  kortvar`ig  jor`dbriuksfase,   dater`t  til  +800  til
Li500   år`   B.P.    (H¢eg   &   Mikkelsen   1979).      Denne   setter

j.eg  i  for`bindelse  med  et  fuktiger`e  klima   (bl.a.   Lamb
1977)   og  antagelig  nedsatte  muligheter  for  jakt.
(Høeg   1982).
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begynt-å  ca.:):3::  :o:::oe::e:. ::Tgv::::ej::::::k:::se
i  for.bindeise  med  en  neste  fuktig  per`iode   (Lamb   iå77,   ,
H¢eg   1982).

Også   3200   år`  B.P.   er  et  magisk  årstall
'

nåri  det  gjelder  jordbruk.     E'r`a  dette.tidspunkt  er`
det  spor  etter`  jordbr`uk  omtrent  overalt.

Om  begynnelsen  på  jordbruksfaser  eri  for`-
år`saket  av  tider`  med  dår`lig  jaktlykke,  kan  opph¢ret
av  jordbruket  ha  flere  år`saker`,  f.eks.   at  jaktlyk-
ken  igjen  er  blitt  bedr`e.     Dette  gjelder`  antagelig
de  eldste  jor`dbruksfasene.     Opp  mot  nyere  tid  kan
også  pest  vær`e  en  åiisak.     Svartedauen  er  velkjent.
I  mange  pollendiagram  er  det  et  opphold  i  jord-
br`uket  eller`  en  nedgang  i  intensiteten,   som  kan
passe  med  tiden  1350   -1600   år  e.Kr`..      I  enkelte  dia-
gr`am  er`  det   også   et   opi)hold  rundt   600   år`   e.Kr`. .      Det
kan  være  næriliggende  å  tenke  på  den  Justinianske
pest    (Gr..å.slund   1973,   H¢eg   198`0.,   Magnus   &   Myhrie   1976).
Det  er  også  et  opphold  i  jor`dl)r`uket  enkelte  stedert
ca.   200   åri  f.Kr`..      Kan  det  ha  vær`t   en  pest   da  også?

En  bakgrunn  for  denne  under`s¢kelsen  var`
trekullbrenning  og  jer`nfr`emstilling  i  vikingetid  og
tidlig  middelalder.     Som  nevnt  under`  beskriivelsen  av
pollendiagriammet  fr`a  Hyggjande,  kan  ikke  tr`ekull-
brenning  påvises  ved  at  det  blir`  tr`ekull  i  myrene.
Man  må  pr`¢ve  å  tenke  s`eg  hvor`dan  trekullbrenningen
har`  for`egått.

Triærne,   vesentlig  bjerketr`æri,   er  blitt
hugget.     Utbyttet  av  trekull  blir`  st¢r`st  hvis  man
i  en  mile  bruker  ved  av  en  art,   f.eks.   bjer`k,  `og
noenlunde  samme  st¢rrelse  på  kubbene.     Er  det  stor`t
og  smått  om  hver`andre,   vil  de  minste  stykkene  brenne
helt  oi)p  f¢r`  de  st¢rste  er`  blitt  til  trekull.     Det.
samme  er`  tilfelle  hvis  ved  med  forskjellig  forkul-
lingshastighel=  briukes.

Hvis  man  r`egner`  med  at  tr`ekullbrenner`ne  i
.vikingetid  og  tidlig  middelalder  var`  fagfolk,  b¢r
de  ha  lagt  merike  til  dette.     Trekullbrenningen  kan
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da  vesentlig  ha  gått  ut  over  bjer`keskogen.     Antagelig
har'  bar`e  tr`Br`  med  et  visst  minstemål  blitt  hugget.
Unge .t3ær,   med  en  diameter  på  opp  til  f.eks.   5   cm.,
er  blitt  stående  igjen.     Disse  kan  aller`ede  være
po l lenpr`odus erende .

Pr`¢veser`iene  er  blitt  analysert  med  stor`t
setl=   5   eller   10   cm.   mellom  de  analyserte  i)r`.Øv.ene,
d.v.s.100   -200   år`.      Småbjer`k  og  r`otskudd   kan  ha
blitt  pollenpr`oduser`ende  mange  ganger`  på  denne  tiden.

Tidsriommet  med  l=r`ekullbr`enning   er`  bape
representer`t  i  pr¢veser`iene  fra  Hyggjande  pg  øyangen.
Begge  steder  er  det  muligheter`  for`  at  det  er  blitt
fjernet  toriv  i  det  aktuelle  tidsr`ommet,   slik  at  tiden
fori  tr`ekullbr`enning  faktisk  ikke,  eller  bare  i  liten
gr`ad,   er`  pepriesenter`t  i  diagrammene.     Det   sep  imid-
ler`tid  ikke  ut  til  at  br`enningen  i  særlig  gpad  har`
influert  på  pollenpr`oduksjo.nen.     Virksomheten  kan
imidler`tid  ha  vær`t  medvir`kende  til  at  granen  så
brått  kunne  få  overtaket.

Dater`ing  av  bo lasslag  ved  h.jel av  pollenanalyse.
Rundt  en  boplass  er`  det  helt  spesielle

for`hold,   og  disse  er`  for`skjellige  fr`a  for`holdene
r`undt  en  myp.     Pollennedfallet  blir`  derfor`  forskjel-
1ig  på  de  2  stedene.     Innvandring  av  et  nytt  plante-
slag,   f.eks.   gpan,  vil  imidlertid  gi  seg  utslag
samtidig.     Boplasser`  er  derfor  spesielt  vanskelige
å  datere  ved  hjelp  av  pollenanalyse.
1.      H¢1o   21/2.   Reg.   368,   Rydningsrøys   lag   3,   tynt

kullag,   98   x/89,   5y.12/9-81.
Pr¢ven  inneholdt  bl.a.   9%  pollen  av  gpan.     Pr¢-
ven  er  yngr`e  enn  gran  innvandringen,  men  det  er
vanskelig  å  si  hvor`  meget  yngre.     Ut  fra .pollen-
diagr`ammet  fra  Hyggjande,   vil  jeg  anta  at  pr`øven
er`  noe  yngre  enn  innvandringen,  men  ikke  meget.
Jeg  har  anslått  alderen  til  ca.   700  år  B.P.,
men  r`Øysen  kan  også  være  yngr`e.

2.       Stee   28/1.    Reg.    30,    95x/9.6,    5y.    2.3/9-81.

13A.     Kull/humuslag.     Pr¢ven  inneholdt  bl.a.
139:o   pollen   av   gr`an,   0,59:o   gpoblad (Plan-tago  major)
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og  1`,5%  bygg.     Pr`øven   inneholdt   litt  mer

gr`anpollen  enn  pr`¢ven  fra  H¢lo.     Laget   eri
samtidig  med  eller`  litt  yngr`e  enn  r`Øysen
ved   H¢1o.

138.     Kullholdig  sandlag.     Pr`øven  innehol.dt
bl.a.    0,U%   pollen   av   gr`an,    87%   furu   og   O,H%

smal]cjempe.     Pr`¢ven  er  eldre  enn  graninnvand-
ringen.     Normalt  eri  det  iallfall  noe  gr`anhale
f¢p  innvandr`ingen.     Ppøven  er`  mest   sannsyn-
lig   2500   -800   år`   g.ammel.     Hele   inter`vallet
er`  omtrent  like  sannsynlig.

13C.     Gulbrunt   sandlag.     Pollentom.     Udaterbar.

13D.      Gr`åi=t   sandlag.      Pr`¢ven   inneholdt  bl.a.
5LL%    bjerk,    2LL%    fur`u,199:o    or`   og   0,2%    gr`an.

Pr¢ven  kan  vær`e  fr`a  tidl.igst  på  gr`anhalen,   ca.
25.00   åri   B.P. ,   selv  om  1/2   gr`anpollen   er`   i
minste  laget  til  å  påstå  at  man  ep  på  granhalen.
Fjerintr`ansport   er  også  en  mulighet.     Pr`¢ven
kan  da  vær`e  eldrte.

13E.      Kulturlag.      Pr`¢veh   inneholdt  bl.a.   ULL9:o

pollen  av  bjer`k,   9%   av  fur`u,   +5%   pollen
av   or`   og   O,89o:o   (1   pollenkorn)   av   gr`oblad.

Vi  er  mest  sannsynlig  innenfor  en  av  de  jord-
bruksfasene  som  er  beskrevet  tidliger`e.       Pr`¢ven
er`  mest   sannsynlig   enten  fpa  ca.   3200   år`  B.P.,
Li3oo   år   B.P.    eller   fr`a   ea.    +700   år`   B.P..

13F.     Blekjord.     Pollentom.     Udaterbar`.

Litter`atur .
Griåslund,   8.1973:    JA...r`ing,   nåring,   pest   och

salt.       Tor.1972   -1973,    No.15,    p.    27LL   -293.

H¢eg,   H.1975:     En  pollenanalytisk  unders¢kelse  i
Slidreåsen  i  Vestrie  Slidre.     Viking  ig7L[,

p.137   -160.

1980:     En  pollenanalytisk  under.s¢kelse
i  Stor`gamafeltet,   Nissedal.     SNSF-rapport,
57/80,    LL5    pp.
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(til  ca.   800)   fra  jeger`gr`upper  til  h¢vding-
samfunn.     Norges  histor`ie,   Bind  1.   Cappelen.

"v`  J^å- #J1 .





99

J

o..'...          t`r, ¢NS   :W;Nm          VN*ti*y„NSS*VSNstSsiS,.§#stSÆNæstSS +`
'\

)

!'

) \ `,,

\j1)

)

j)
\,)r,

``)'

1.

.NrNS£T{;fS

*.S.§.Nr€N*t,Sy+i§SS*st£;iiÆ_.,.F#.,,SSJ#I+,,.£y,.,{SÅdS(;Å     .`,F,X,,.,N.+Æ¢Jf;;;f;.;å*,  Tpy*Sæf i  d'X`Sf f
'

't
' \

ii

)

!j

1\

).:'`}i'
}.

!jj

) H

I'rosent-pollendiagram  fra  Hovi.





100

+)

uN*&*Tt.+N**SNrq'æ.:f.   ¢NFq:±&¢NNT:+£*rrNÆfv.;+S       `N{Æ/:::* T+#'.f

:e   ic   !c   :.       ic   ie   ie   ie

5

q+;+.rNrSSq8Sf*SS§§å+:xæ:**f.€NÆ€¢#§`#S¢..xvst.

Prosent-pollendiagrm fra Hyggjande.





]-___          F

1                      ,\   ~¢_`                        H      .___    __           r
1                         _.     _            -^_    ..__\   .                    ._    r

] ,'\\ ^                                f

.iB                  :g
æLsL

___     _      J

J)iagrm  for  polleninnhold/cm3 :''1'ra  HyggjEmde.



Iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

:J-.-

1



102





103

<

-`,
^

















J

\
\ \..`.\ •`.





10t

J





109

J





l']U





iEn

N-=

#v*18.E





11:2..:`t.

J

EmH||iil"!ilmJrmm       i

f,::fåfg.`!;:å;

PROFILER   OVER   HUSTUFT    R44

LOMEN, V.SLIDRE   K..OPPLAND.
TEctlET   AV  MONÅ   STROIJM8    Jlltll   1982

M'20

mm   ,OR,,WWUS

EE  kowB".SjoH  ~ sm oG "tu.ioRo

ffl  ,Å(k"l

EE  o^"ii  H^p«o,iR,,^,[

ES  ei(i[/oAo

EÆ s,-

EEEiH,

;;-;:å,:-t#å*fi;.t;:¢-åj;,,:;,:ti:j.;-I.:*:f-å.;:a::j.iå;:;:j.;:¥,,f.ii;.i-i:-;g-S::i.,;:.-,;gt;;;g.å:-;-:-j:.¥:;::.?if::iåjj;:;:f::;jå::::,i.-;¥?:.;å:g:,i?:.`::;t?;?:,,::.i::.:i;,,,:iå=i-:;-i;::.:;;t:::i:::::,?,:g::.`h-::?.:,,,;:.å.å:

\,.'

':::±-;:;;,S,.-i::`:_::,;;:,+:::::;:?.::.:::.;;::;:::',:::;;`::.`;`:=:`;:.:;...;~:;::`:`.::=:=.,.,.._::.`..:``-.:,.:.:.::::`.:-:.-.`::-`:::-::;-.::-`.j.`..:`..`.`-.`.
•,.-       `        _           _ ..... ``E   .    `      ......,   ~       +      .     .        `    `          .           .              _           ,.,-.          `                  -..        +                      .,

'.........

(.,..





m±

\±

0

>i=å

+8





-114   -

VEDARTSBESTEMMfisER

av  Aud   Simonsen.

10   stk.   er  plukket  ut  fr.a  hveri  pr¢ve.     I  de  tilfeller
hvor  del=  er  store  biter`  er`  disse  benyti=et, -ellers   er`
utvelgelsen  tilfeldig.

Pr`¢ve   1:      L[   stk.   selje   (type),   6   stk.   fur`u
''        2:      10   stk.   fur`u
''        3:   10   stk.   fur`u
"         LL:    6   stk.    furu,    L[   stk.   bj¢r`k/or`

"        5:   7   stk.   fupu,   2   stk.   selje   (type)   1  stk.   bj¢r`k
"        6:   7   stk.   fur`u   (så  få  og   små   stykker`  at   jeg

ikke  bestemte  flere) .
"       7:   6   stk.   furu,   +   stk.   bj¢rk
''        8:   10   stk.   furu

9:   10   stk.   bj¢r`k   (eller`  bj¢r`k/or`
10:   10   stk.   furu.
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LABOFZÅTOFzjE:T   F-OR   RÅDic)LOGisK   DÅTE:F3jN-G

Adr.:   Fy3lkksoksjonen.     7034  Troridholm  -NTHJ-S

DATERINGSRAPPORT

oppdragsgiver:       Wencke   Slomann
Univer`sitetet§   Old§ak§amli.ng
O§1o

Lab. Oppdragsgivers  ref. Mate-
For-be-

Datert l,c  alder Kalibrertalder
61

ref. riale handl del før  nåtid (MASCA) O/a

T-4744T-4745

DF     1333Nr,.1

TI` e - I,,„''''',','''',,     \ 2,283,2g 470±    60400±60

~AD1415±3 5AD1470±50

-21/

Stee   28/2   VestreSlidi`E3,OpplandNr,.2 ku11„.'',,''',',','','

T-4746 Nr..     3 6,0g 1380±    70 AD    805±65

T-4747 Nr,.     4       . 4,0g 660±    80 A D 1 2 9 0 ± 7 0-

T - 4 7 4 E) Nr..     5 1'08 2180±130 250±180BC

T-474g Nr..     6 3,78 1370±    90 AD   600±90-`--AD455±135--,

T-4750   , NI..     7 3,38 1520±100

T-4751 NI..     8 3,68 2770±    90 101 to± 13 08 C

T-4752 Nr.9 1'2g 1880±110 AD    105±95

T-4753 Nr.10*)Ikke   målt 7,Jg 1280±    60 AD    7C.3±85

Da,to:    26.    §epte_mber`   1983

rk§en
L_ Laboratoriet   for   R adiolo;isk  Datering

-,:=±:-e
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doRDPRØVEANALY3FR)

STE:E,    28/-2,    V.    SLIDRE,    OPPLAND,

av  Leena  Klaveness.

Analyse  av  tre T¢V e;X: .

100   cm3   av  prøven  ble   1¢st  opp   i   svak  KOH-løsning
(ca.    29:o)   siktet   gjennom   3   sikter   1.0,   0.5   og   0.2
maskevidde.      Fraksjonene   2   mm,1   -2   mm  og   0.5   -1  mm

er`  analysert  underi   ster`eolupe.      Fr`aksjonen   0.2   -0.5   mm
er  kontrollert,  men  ikke  fullstendig  analysert.

Re s ult at er` :

Pr¢ve  R  LL3   inneholdt  grus,   noe  sand,   rottr`åder`,   noe  tre-
kull  og  fin  detr`itus.     Prøven  inneholdt  noen  frukt-
legemer`  av   soppen  Coenococcum  geophilum.

Pr¢ve  R  38   inneholdt  mye  tr`ekull,   gr`us   og  fin  sand,
samt  noen  r`ottr`åder.     Dei=  var`  en  god  del  fruktlegemep
av  soppen  Coencococcum  geophilum.      Pr`Øven  inneholdt
resente  insektdeler`  (av  bille) .

Pri¢ve  R  30   inneholdt  gr`us,   fin  sand,   trekullbiter`,  kull-
•fr`agmenter  og  fin  detritus.     Rikelig  av  fr`uktlegemep

av   soppen  Coenococcum  geophilum.

Generelle  resultater  av  pr`¢vene:

Vanskelig  å  si  noe  om  resultatene,   da  or`ganisk  mater`iale
ikke  er  bevar`t.     Oksyderende  milj¢.

Soppen  Coenococcum  geophilum  oi>ptper  vanligvis   i  tr`e-
kullr`ik  jord.     Fr`uktlegemer`  dannes  på  et  jordmycelium.
De  små  svartte  sporelignende  fr.uktlegemer`  er  homologe
med  fruktlegemer`  som  vi  plukker,   f.eks.   kantareller`,
men  de  er  ikke  si)iselige!
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VEDANATOM-|SKE    Bt:STEMMELSER

STEE,    28/2,    V.    SLIDRE,    OPPI,.A.ND,

av  Leena  Klaveness.

Tr`epr`¢ver`  fria  lag   2   er`  vedanatomisk  bestemt  juli  -
august  1982.     Fem  trestykker  har  blitt  snittet
og  bestemt:

1  stk.
1  stk.
1  stk.

2   stk.

99x-99.25   96.5y-98y   =   Pinus    (furu)

99.25-100-25x   99-100y   =   Pinus   (furu)

107x/97y   (trestykke  med   spor`  av  ¢ks?)
Pinus   (furtu)

102-103x/97-98y Pinus   (furu).
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iske  bestemmelser  ved Pir.io  Lahtiperå.

1and.    J,.S.662

Osteolo

Reg.nr`.    30:   kulturlag   U   C-datering   765±   105   BC   (T   L+2Li5)

1.     .96/97x96/96.3y

1   f.>0,5   g.   Ubestemt  pattedyr`.

2.101/102x97/98   y

1  f .>  0,5   g.   Ubestemt  pattedyr.

3.       101/102   x   97/98   y

6   f .10,5   g.   Bos   taurus:   Dens   molaris   6   g.

Reg.nr.30   kullblandet   humuslag   =   Lag   2   U   C-dater.ing   lL[00   ±   L[O   AD

1.       95   x   96   y

1  f.   0,5   g.   Cr`anium  av  et   eller`  annet  dyr`   (indre  del
av  frontale)

2.       96   x   96   y

1   f .    1'5   g   Ovis ar`ies/Ca ria  hir`cus:   Calcaneus   fui  dx

3.       97   x   96,3   y

1   f.    2.5   8. Bos  taurus: Pars  petrosa

L+.        97/98    x   97/98    y.

1  f.70,5   g.   Ubestemt  pattedyr

5.       97/98   x   101/102y

12   f.   0,5   g.   AVES:   Ar`t   ubestembarit   Radius   distal   (mege
slitt)   samt  2  f.   u.bestemt  fugl.   Resi=en  ubestemte  pat-
t edyr` .

6.       98/98,5   x   97/98y
L[   f.1,5   g.   UbestemiBpati=edyr`.

7.       98/99x96,5/97   y

1  f. J 0,5   g.   Ubestemtepattedyr`.

8.       98/99   x   97/98y

5   f .   1,5   g.   Ubestemtepattedyr.

9.       99/99,2   x   96,5/98y

3   f.   1,5   g.   Ubestemtepattedyr.
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10.     99.25/100.25x96.5/98   y.

7   f .  .T   g   O-Viis   ar`ies/Capara  hir`cus:    Cr`anium  1   f.   Os-
r`adiale  dx  1.   Ubestemiæpapttedyr  5   f.

11.102.20x97.10y

1   f.   0,5   g.   Ovis   ar`ies/Capr`a  hir`cus:   Vertebr`ae   cervi-
cales  1  f .

Reg.nr`.L[LL:   Hus   tuft   (Husmannsplass   fra   1700-1800-tallet)

l.102xloo   y  lag   1
i  ubrent  fr.   27  g. Bos  taurus   (kalv)   Femur`  diaphysis.

2.108,5x98.5   y  mellom   lag   111   og   IV
1   ubrent   f.r`.    27,5   g. Bos   taurius:   Mandibula

3.108.2xl0l.2   y.    5   ubr`ente   fr.16   g. Bos  taurus:
Ver`tebr`ae  thortacic   ae   1  f.   Vert.   caudales   1  f .   Dens
molar`is   1  f .   Costae   1  f .   Radius   diaphysis   1  f .

8   ubr`ente   fr`.    22.5   g. :Ovis   aries/Ca ra  hir`cus:   Ver`te-
br`ae  thoracicae  2   f  Costae   2   f .   Scapula  2   f .   Femurt  dis-
tal  leph  sin  1  Astr`agalus  dx  1   (Capra  hiricus?)

1  ubrent  fr.   2   g.   Lepus  timidus:   Radius   fuc  sin  1.

LL.109/11/x   100/101   y.    9   fr.   I)r`ente   bein   0,5   g.   Ubestemte

pattedyr .

Forkortninger :

fuc  =  fusion  complete  ulike  deler  komplett  sammanvåxt.
fui   =  fusion  incomplete  =   sammanvåxt  er`  på  gå.pg,  men  ikke  helt

ferdig .
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Bilde  nr.1.     Reg.nr.   30.     Boplass   fra  yngre  bronsealder  under
utgravning .

Bilde  nr.   2.     Feg.nr.   43.     Rydningsrøysa  er  avtorvet.





Bilde  nr.   3.      Reg.nr.   44.     Husmannsplass   fra   17   -1800   tallet
under  utgravning.
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Bilde  nr.   6.     Reg.nr.   44.   Bildet  viser  boltlås,   bryne  og  kniv.
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FOTOLISTE

Film  nri.   L   2815:`    FilJmt e..A han    L100

Neg.nr`.      Reg.nr.         Motiv

10 30 "stolpehull"
99-100x,    97-98   y.
linjalen  viser`   15   cm

_''_

-''-
_''_

_''_

under  utgraving
Nor`dgående   sjakt,
100,50-111<   ,    97-98   y,
f erdig  utgravd

-„_

_''_

Under`  u.tgr`avning
_''_

_„_

95-99x,   fer`dig  utgr`avd
t-"-

_''_

_„_

_''_

_''_

-„_

s ituasj onsbilde
kullgropa
¢stgående  sjakt
99 . 25~100 . 25x
96 . 5-103y

_''_

_''_

_''_

over`siktsbilde
overi  deler`  av  feltet

_''_

¢stgående  sjakt,   99.25-
100 . 25y

hj¢r`net   ved   loo,25x,   96,5
s ituas j onsbi lde
over`siktsbilde  over  deler`  av
feltet

Retning

SSø

S

N

NNØ

Nø

V

V

S.

S

S

S

V

V

V

SSV

ø
V
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l'ilm  nr.   2823.   .filmtyJpe:   Agfaphan.

Neg.nr`.         Reg.nr.        Motiv

0-10

12-22

37

37

Retning

Pr`ofil,100-103,15x,100y.      Be-              V
gynner  fr`a  S
pr,ofil,1oo-1o3,15x,1ooy.      Bå-             V
gynner`   fria  N
gropa
gr`Opa
oversiktsbilder  av
tufta,  under  utgr.avning
109-1llx,
108-1llx,
1 0 Ll - 1 0 7

1 0 7 - 1 0 LL X

10 1 -10 ltx

looT103x

103-105x

105-107x

107-109x

under  utgr`avning
_'t_

_„_

-„_
_''_

_''_

_''-

_''_

_''_

109-111  vestlig  del  u.utgra`vning
lo9-11lx,   ¢stlig  del             "
tuftas  avgr`ensning  mot  S S
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FOTOLISTE,    Film   nr`.    L   282Li.

Neg.nr`.      Reg.nr.

2-3                        R    LIL[

11-5                          "

6-7                     ''

8-9                      ''

10-11              ''

12-13               ''

1LL-15                    ''

16-17               ''

18-19               ''

20-21                   11

22-23                „

2L[-25                   ''

26-27               RL+2

28-29                ''

30-31               „

32-33                ''

3LL-35                    RHU

36-37                   „

38-29                    ''

Llo-LLl                       „

L[2-L[3                        „

uL[-L[5                        „

LL6-LL7                             ''

u8-L[9                      ''

50-51                  ''

52-53                   „

5LL-55                         ''

56-57                    ''

58-59                    „

60-61                    RL[2

62-63                    ''

M9tiv J
Tuft  1  kjeller
„''

''''

''''

"          peispar,ti

't''

''„

"            peisover`fl.

''„

R.etning
S

V

N

Ø

Ø

ø

ø

N

N

"           "     etterat  hellene  var  fjer`net    S

"            N-vegg  m/peismur

„          kj eller

"           situasj onsbilde

oppmuriing  for`an  Ber`gåkeren

_''_

Bergåker`en

situasjonsbilder
_''_

_tt_

Tuft  I
„

„

m

"                V-vegg

_''_

Tuft  11
„

„               ø-vegg

Tuft   1,11,   V-vegg

V

Ø

N

ø

ø

V
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Fotoliste  forts.
f'ilm   nr`.    L   282U.

Neg.nri.           Reg.nr.          .~`Moti?

6L[-65                     RLH

66-67

68-69

70-71

72-73

7 L[ - 7 5

Tuft   1,11
m

m

m

situasjonsbilder`
_''_

Retning
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FOTOLISTE,   Film   nr.    L   2825.

Neg.nr.        Reg.nri.             MotivA

86-87                 R    H+

88-1                       "

2-3„

Ll-5                                  ''

6-7                           RLL3

8-9„

10-11                   ''

12-13                     ''

lL[-15                      ''

16-17                     ''

18-19                     ''

20-21                 R   L[+

22-23                          1'

2L[-25                         „

26-27                   .   „

28-29                      ''

30-31                      ''

32-33                       ''

3Lt-35                          ''

36-37                       ''

38-39                       ''

+0-ul                   ''

L12-+3                           ''

LH-h5                      ''

L[6-LL7                               ''

u8-L[9                         ''

50-51                     ''

52-53                       ''

56-57                      ''

f¢r  utgr`avning
_''_

_„_

Tuft  1
''

''

m

„

„

„

„

Tuft  1,   S-del
m

„

m

''

Trift   11
"

m

''        N-del

''''

''„

Tuft  1
',  V-mur

Tuft  I  S-vegg
„              V-vegg

„             S-vegg

''''

Tuft  1,  kjeller`

Retning

S

S

N

Sø

S

V

N

Ø

S

N

Ø

Ø

ø

Ø

SØ

Sø

Sø

Ø

ø

V

V

V

V

V

V

V

V

S

S
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Film  nr.   L   2825   forts.

Neg.np.         Reg.nri
58-59                  R    +L[

60-61                     ''

62-63                       ''

6LL-65                             ''

65-67                       ''

.  .¥:=±Vi  kjeiler
„''

„„

„''

''''

Retning .
S

Sø

?

?

S
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J

Film  nr.   L   2826.      Fil.mtype:   Agfap+an   L00

Neg.nr`.      Reg.nr`.         Motiv

2-6

8-12

1 LL - 3 8

LL 0 - L[ 6

u8-50

52-5LL                       30

56-60                    30

62-6LL                       +2

66-70                      L[2

S¢ndrte  del  av  tufta
nordre  del  av  tufta
over`siktsbildert
over`siktsbilder  fra  omlag
93.5-99x,    9H.T'102y

over`siktsbilde  over`  boplassomr`ådet
sydøstlige  del
over`siktsbilder`

Retning

nordgående  sjakt,1oo.5o-lllx,               S
97-98y

r`¢ysa  er  avtorvet
tr," T
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FOTOLISTE .

Film  nr.    L.2827

Neg . nr .
A-\

_R_eg. ±r`_.             Motiv.

Filmtype  Agfaphan   L+00

Retning .

0                  R. 38             Gropa  før`  utgr`aving
2                        R.38                         ''

R.38                         ''

R.51

R.51

R.51

R.51

R.51

R.51

R .  LL 3

R .  L[ 3

R .  L[ 3

R .  L[ 3

R.u3

R.+3

R .  Ll 3

R.L3

R .  L[ 3

R.u3

R .  L[ 3  .

R.+3

R .  Ll 3

R .  LL 3

R .  LL 3

R .  LL 3

50                       R.u3

52                        R.37

5L[                           R.37

56                        R.37

58                       R.37

60                       R.37

62                       R.37

6L[-70              R.37

Objektet  f¢ri  utgr`aving

R¢ysa  f¢r  utgraving

R¢ysa  etter  avtor`ving

Østlige  delen  av  r¢ysa
er`  fjer'net

Priofil   loo-10lx,102,3y
Profil   loo-10lx,102,3y
Profil  10l-102x,102,3y
Pr`ofil   lo1-102x,102,3y
Pr`ofil   102-103x,102,3y

Ppofil   102-103x
Oversiktsbilde  av  deler
av  utgr`avingsapealet V-lig  r,etnir
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f orklaring  til profil
J

v/JSUSUS,NO\ LZZT+<l UT-FELLINOTRE-KULL1(ULTUR

®®..'.o.: 't\ \ \ `\
\``>>t\ JORD.pÅFYLT,

®,

fl;:,,,<j3®,.®®,®
LAG

NTNDK-D **xx-x*X* OoO   oo°oOao GAMMEMAR1(0 \FLATESTERIL

R+SLLSstistiiiii_i_i

TEGNFORKLARING   TIL   KARTSYMB0LER

® Re8.   nr.

®     Tnekullmilegr`op

© Grop  med  kull

D  , HustuftI Fler`e  hustufter

Å  Rydningsr`¢ys

ldå Feit  ried  r`ydningsr¢yser

++++  Veifar`         .

0 Boplassomr`åde
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