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Forord
Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, for eksempel en
bygning, en vei, et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det
kan også være steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene
representerer både uerstattelige kilder til kunnskap om fortidige samfunn, og en ressurs for
opplevelse og bruk – i dag og i fremtiden.
Kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder (eldre enn 1537) er automatisk fredet i kraft av
sin høye alder, jfr. Kulturminneloven § 4. Fra tida før skriftlige kilder, er de materielle
levningene de eneste kildene til å forstå menneskene og det samfunnet de levde i.
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle
kulturminner kan bli vedtaksfredet, jfr. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle typer kulturminner
og kulturmiljø kan dessuten bli vernet som hensynssoner, jfr. Plan og bygningsloven § 11-8.
HOVEDPERIODE

UNDERPERIODER

14C-ÅR (før nåtid)

KALENDERÅR

Eldre steinalder

Tidligmesolitikum

10020 – 8900 b.p.

9500 – 8000 f.Kr.

Mellommesolitikum

8900 – 7690 b.p.

8000 – 6500 f.Kr.

Senmesolitikum

7690 – 5230 b.p.

6500 – 4000 f.Kr.

Tidligneolitikum

5230 – 4700 b.p.

4000 – 3300 f.Kr.

Mellomneolitikum A

4700 – 4100 b.p.

3300 – 2600 f.Kr.

Mellomneolitikum B

4100 – 3800 b.p.

2600 – 2300 f.Kr.

Senneolitikum

3800 – 3500 b.p

2300 – 1800 f.Kr.

Eldre bronsealder

3500 – 2900 b.p.

1800 – 1100 f.Kr.

Yngre bronsealder

2900 – 2440 b.p

1100 – 500 f.Kr.

Førromersk jernalder

2440 – 2010 b.p.

500 f.Kr. – 0

Eldre romertid

2010 – 1840 b.p.

0 – 200 e.Kr.

Yngre romertid

1840 – 1680 b.p.

200 – 400 e.Kr.

Folkevandringstid

1680 – 1500 b.p.

400 – 570 e.Kr.

Merovingertid

1500 – 1210 b.p.

570 – 780 e.Kr.

Vikingtid

1210 – 1000 b.p.

780 – 1030 e.Kr.

Yngre steinalder

Bronsealder
Eldre jernalder

Yngre jernalder
Middelalder

Middelalder

1030 – 1536 e.Kr.

Nyere tid

Nyere tid

1537 e.Kr. –

Figur 1: Kronologiske perioder.

Da kun et fåtall av alle kulturminner er kjent, er kulturminneforvaltninga avhengig av
arkeologiske registreringer for å kunne uttale seg til plan- og byggesaker, jf.
Kulturminneloven §§ 8 og 9. Ved eventuelle funn av automatisk freda kulturminner, kan
søker enten forsøke å tilpasse planene slik at disse ikke kommer i konflikt med tiltaket, eller
søke om dispensasjon fra lovverket. Ved et eventuelt dispensasjonsvedtak kan det bli stilt
vilkår om arkeologisk utgravning før iverksetting av tiltaket, for slik å sikre at kunnskapen
ikke går tapt for fremtidige generasjoner.
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1. Sammendrag
Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt på Lødøen, Tomasgard, Sætra, Taraldset, Seljeset,
Brendefur, Haugen, Raftevoll og Støverstein gnr. 204, 203, 202, 201, 200, 192, 193, 194, 195
og i Volda kommune og Kjellstadlia, Stormyrbakken og Røyrhus gnr. 78, 79 og 80 i Stranda
kommune, i forbindelse med planarbeidet på ny trasé for fylkesvei 60 mellom Tomasgard og
Røyrhus.
Feltarbeidet ble utført av Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad og Agathe Farstad
Smørholm i perioden 02.09-21.10.2020, og første del av rapporten ble ferdigstilt 18.01.2020
Totalt ble det brukt 94,7 dagsverk på saken.
Av metoder ble det benyttet maskinell sjakting og visuell overflateregistrering supplert med
manuell prøvestikking
Totalt ble det funnet 10 automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, fordelt på 8
lokaliteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kullfremstillingsanlegg, Kjellstadlia I, 274463
Kullfremstillingsanlegg, Furamyra I, 274542-0
Kullfremstillingsanlegg, Furamyra II, 274543-0
Kokegrop, Tomasgarden I, 274444-0
Dyrkingsflate, Tomasgarden III, 274450-0
Jernvinne, Tomasgarden II, 274458-0
Dyrkingsflate, Tomasgarden IV, 274642-0
Dyrkingsflate, Tomasgarden V, 274644-0

Av verdifulle kulturminner fra nyere tid ble det påvist flere tekniske kulturminner fra nyere
tid, blant annet to kverntufter og Tomasgardsaga. Det ble også påvist flere kullmiler fra nyere
tid, en husmannsplass og andre tufter som vitner om utmarksbruk i Hornindal i nyere tid.
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2. Bakgrunn og formål med undersøkelsen
Bakgrunnen for denne arkeologiske registreringa er Fylkesvegs oppstart av planarbeidet for ny
veitrasé for Fv60 mellom Tomasgard og Røyrhus bru som er overført fra kommunedelplan for
Stranda og Volda kommune (Tidligere Hornindal kommune i Sogn- og Fjordane fylke). Før
planarbeidet kunne godkjennes ble det stilt krav om arkeologisk registrering.

Figur 2 Plankart for veitrasé. Planområdet er markert i grønt.

Sogn- og Fjordane fylkeskommune anmodet i brev fra 2015 at området i Hornindal kommune
hadde potensiale for funn av automatisk fredete kulturminner, nyere tids kulturminner og
kulturmiljø. Møre og Romsdal fylkeskommune uttaler i brev fra 2019 at planområdet ble
vurdert til å ha potensiale for funn av automatiske fredete kulturminner. Særlig kulturminner
knyttet til bosetningsspor, dyrkingsaktivitet, ferdsel og utmarksbruk. I tillegg berører planen
viktige nasjonale nyere tids kulturminner som den Trondheimske postveg.
Formålet med registreringa var å undersøke forholdet mellom planarbeidet og eventuelle
automatisk freda kulturminne, jf § 9 i kulturminneloven av 9. juni 1978.
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3. Området

Hornindalen eller Honndalen – på norrønt Hornynjadalr – er et bredt u-formet dalføre, som
danner den østlige forlengelsen av Eidsfjorden, Eidsdalen og Hornindalvannets basseng. Fra
Grodås (Grødes) går dalføret 1 km i nordlig retning til Litlestøl, hvor det bøyer mot øst og går
i denne retning i ca. 9 km til Raftevoll, hvor det fortsetter ca. 5 km i Nord-Østlig retning til
Støverstein. Her går dalføret over i Nebbdalen, som fører til Hellesylt i Sunnylven. Mot Vest
avgrenses dalen av Hornindalsvannet. Totalt er dalen 15 km lang og 1-2 km bred og utgjør et
av Nordfjords største sammenhengende dalfører. Dalføret stiger forholdsvis sterkt mot Øst, til
den når en høyde på 400 m.oh. ved Støverstein. I Vest er dalen preget av typisk terrasse
landskap ved Ytrehorn, men også finnes lengre øst i dalens øvre del.

Figur 3 Planområdet og Hornindal
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Gjennom dalen renner elva Honndøla, som kommer fra Blåvann ved Honndalsrokken og
renner mot syd gjennom Rokkedalen og går videre forbi Honndalsæteren og forener seg med
Terdøla rett ovenfor Muldsvor. Flere andre elver faller inn i Honndøla før den renner ut i
Hornindalsvatnet ved Kirkhorn. Her danner den et lite elvedelta sammen med en liten elv som
kommer fra Gulkoppen. Hornindalsvatnet er regnet som Europas dypeste innsjø.
Planområdet for Fv60 omfatter i hovedsak hele det indre Hornindal, fra Lødøen til Støverstein,
og over på Strandasiden fra Kjellstadlia til Røyrhus bru. Hornindal var tidligere en del av gamle
Sogn- og Fjordane fylke, men er nå en del av Volda kommune og utgjør det sørligste dalføret i
Møre og Romsdal fylke. Planområdet går langs nordsiden av Hornindal fra Røyrhus i Stranda
kommune, og skifter over til sørsiden ved Seljeset, der den forsetter på sørsiden ned til Lødøen.
Som følge av havstigning (transgresjon) og landheving (regresjon) har havnivået endret seg
gjennom hele forhistorien. Da isen begynte å smelte etter siste istid steg havet relativt raskt,
men samtidig begynte også landet å heve seg på grunn av mindre trykk fra isen. Resultatet ble
en påfølgende regresjon. I Møre og Romsdal ligger de førhistoriske strandlinjene derfor
generelt høyere enn dagens havnivå, men utviklingen er forskjellig fra område til område.
David Simpson ved Bergen museum har utarbeidet et program som gjør det mulig å skrive ut
lokale strandforskyvingsdiagram. Kurvene er basert på arbeid av Stein Bondevik, John Inge
Svendsen og Jan Mangerud fra 1998. Om en forutsetter at fangstfolk i steinalderen bosatte seg
nær sjøen, kan lokale strandlinjekurver både benyttes til å vurdere funnpotensial i et område og
til å datere eventuelle funn.

Figur 4 Nedre Hornindal med vannstandsøkning på 37 meter

Hornindal ligger utenfor strandforskyvningsdiagrammene til Møre og Romsdal, og lokale
forholde under istiden (i form av smeltevann og innsjødannelse) gjør at strandlinjen her har
kan avvike stort fra kurven. Om vi følger strandlinjeforskyvning fra fylket sørover faller
Hornindal mellom hovedlinjene 72 og 82 (fig.5). Man kan med sikkerhet si, at vannivået i
Hornindalsvatnet har vært betydelig høyere enn dagens nivå under smelteperioden etter siste
istid, men noen nøyaktig høyde er ikke fastslått. Funn av skjellsorten Portlandia artica 68
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m.oh. vitner om at vannstanden har stått ved minst 88 m.oh., sannsynligvis med en maritim
grense på 105-110 m.oh. (Kaldhol 1910).
Strandlinjekruve for Hornindal, Hovedlinje 77.
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Figur 5 Teoretisk strandlinjekurve for Hornindal etter skjema utarbeidet av David N. Simpson, mars
2001 (jfr. Svendsen & Mangerud 1987, Bondevik, Svendsen og Mangerud 1998).

H. Kaldhol (1910), påpeker også at det er spor etter innsjødannelse øverst i dalen ved 400
m.oh. Dette sammenfaller godt med en abrasjonskant i terrenget på 382-386 m.oh. som kan
gjenfinnes på nord og sørsiden av dalen ned til Hornindalsvatnet. Det er sannsynlig at dette er
den egentlige marine grensen. Det er vanskelig å si om abrasjonskanten stopper ved
dalmunningen, eller om den fortsetter ut rundt Hornindalsvatnet, men det er antatt at vannet
har vært demmet opp av en iskant lengre vest eller sør.

Figur 6 Slik kan bre-sjøen ha ligget i Hornindal på sin største utstrekning. Figur er lagt etter
abrasjonskanten på 382 m.oh. som tilsvarer en vannstandsøkning på 329 meter over dagens nivå.
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4. Kulturhistorisk riss
Hornindal har til alle tider først og fremst vært en jordbruksbygd. Hamskiftet som skjedde på
midten av 1800-tallet i andre deler av landet, kom ikke i gang i Hornindal før i 1890-årene.
Dette kan ha vært fordi kommunen var forholdsvis isolert, men også som en følge av at
blandingsøkonomien i bygda har gitt flere bein å stå på. Selv om den Trondhjemske postveg
går på langs med dalføret var det lang reisevei til havet, som var datidens hovedvei.
Gårdsdrift i dalen var preget av naturhushold, hvor man drev intensiv dyrking av korn og
poteter. H. Kaldhol (1910) skriver at dalen var så å si selvforsynte med korn, og at havre ble
dyrket så langt opp i dalen som på Lyngvoll (ca. 400 m.oh.). På Lyngvoll rakk kornet
imidlertid bare å bli modent hvert 3-4 år. Innmarken var ofte inngjerdet av kvist/risgjerder og
siden det er nok av bekker i dalen, var det som regel egne kvernhus på gårdene.
I utmarka var det slåtteteiger og setrer. Utmarkslåtten foregikk ofte slik at man jobbet fra
slåttemark til slåttemark og lagret det tørre høyet i skogsløer (lader) til det kunne kjøres hjem
på vinterstid. I utmarka ble det også sanket never til tekking, bark til garving og lauvkjerv til
fôr. Bortsett fra ved var den viktigste salgsartikkelen fra skogen tønnestav, som ble eksportert
til kysten.

Honndalsmedene

Figur 7 Ragnhild og Rasmus Lungård med sleggene, Petter Lødemel ser på. Foto: Randi Lødøen Sømme

Næringslivet var ikke helt dominert av jordbruk. Smiing ble i løpet av 1800-tallet et håndverk
som honndølingene spesialiserte seg i, og gjorde Hornindal til et senter for ljåproduksjon på
Vestlandet. De fleste bønder og husmenn, var også ljåsmeder. På begynnelsen av 1900-tallet
sies det at Hornindal var kjent for å ha landets beste ljåsmeder, da var det bortimot 100 aktive
smeder (Kaldhol, 1911). Et vitnemål til dyktigheten til smedene er historien om Anders
Andersson Muldsvor (1802-1855) som ble kalt inn helt til Ålesund for å reparere ankeret til
en hollandsk skute fordi ingen av smedene i Ålesund hadde gode nok evner (Hornindal
kommune, 2019).
13

Det er også skrevet at Honndølingene ikke klarte å tilfredsstille etterspørselen for ljåblader, til
tross for den store smedvirksomheten (Kaldhol, 1911). Med mange smeder ble det også
mange kullmiler i dalen. Trevirket til milene ble hentet fra skogen høyt oppe i dalsiden, der
bjørken var tettvokst og hardere (Hornindal kommune, 2019). Smedtradisjonen kan ha hatt
bakgrunn i lokal myrmalmutvinning, men produksjonen fra 1700-talet og utover var basert på
kjøpte råvarer.

Figur 8 Kullmile fra Hornindal, laget av Rasmus Brendefur i 1937 Foto: Hilmar Stigum, Norsk
Folkemuseum

Forhistorien

Den aller eldste referansen til Hornindal er kjent fra
Snorres kongesagaer, i forbindelse med borgerkrigstiden
(1130-1240). Honndølingene ble involvert i baglerfeiden
gjennom biskop Nikolaus Arneson, som var født og
oppvokst i nabodalen lengre sør på Starheim. Det eneste
sikre honndølingen som er nevnt ved navn fra denne
tiden, er Kalv av Hornin i Inge Bårdsons saga. Kalv
bistod biskop Nikolaus med menn til baglerne, når de lå
med flåten i Rugsund i 1204.
Noen andre som kan knyttes opp mot dalen er Botolv fra
Fjordane og sønnene Hallstein, Nikolaus og Karlung.
Man tror Botolv var fra Hornindal, fordi navnet i
historisk tid har vært et vanlig slektsnavn blant dalens
innbyggere (Os, 1953). Botolv falt i slaget på
Kalvskinnet med Erling Skakke i 1179 sammen med to
av sønnene sine. Sønnen Hallstein var med Magnus
Erlingson og falt i slaget ved Fimreite i 1184. Sønnene
14

Figur 9 Biskop Nikolas Arnesson.
Illustrasjon fra boka «Dronning
Ingerid og bisp Nikolas», av Berit
Gjerland, Frode Hervik og Yngve
Nedrebø.

Nikolaus og Karlung er kjent for å ha stått med baglerne og fulgte biskop Nikolaus Arneson i
1204. Sistnevnte Karlung kan kanskje derfor være den samme som Kalv av Hornin som også
var med baglerflåten til Rugsund i 1204.

Myter og sagn

Lik andre bygder i regionen er det flere sagn knyttet opp mot bosetning i Hornindal og
hendelser fra førhistorisk tid. Blant disse er sagnet om den grådige presten Spjot, den siste
gjenlevende fra svartedauden, og den første bosetteren av Hornindal etter svartedauden. Fra
disse sagnene kan vi forstå at Hornindal var hardt preget av pesten på midten av 1300-tallet,
og i hvert fall ett av disse sagnene kan spores til virkeligheten.
Svartedauden kommer (Os, 1953)
Det sies fra gammelt av at svartedauden kom til Nordfjord på sommeren mellom juli og
august i 1350. Alle skal ha sett pesten som et gammelt ektepar, en mann med en sopelime, og
en kone med en rake. Fortellingen er den samme som mange steder i Norge; der mannen sopte
døde alt liv, og der kona rakte overlevde det noen. Andre sier at pesten var en mann med en
stor ljå som kom ridende over vann, daler og berg på en hvit hest. Hvor enn han dro og
svingte ljåen tok han først småbarna, deretter de voksne, og til slutt de gamle.
Presten Spjot/Spjort (Kaldhol, 1911)
Svartedauden var hard mot Nordfjord, men den var verre i Hornindal og på Stryn. Da pesten
herjet som verst i Hornindal var det at presten Spjort- eller Spjot skal ha vært på ferde i dalen
og overtalt de døende bøndene om å overlate gårdene sine til prest og kirke som sjelebot. Da
de rodde ut fra Hornindalen med signaturer fra nesten alle bøndene, skal Spjot ha reist seg
mot dalen, slått ut med armene og uttrykt «Du fagre Hornindal, før var du Odel, men nå er du
min». Med det samme mistet han fotfestet, og ramlet i sjøen og druknet. Kalveskinnsboken og
brevene lå flytende på vannet, og fergemannen viste ikke bedre enn å levere de til
prestegården på Eid. Slik sies det at hele Hornindal ble prestegods. Etter legenden skal dette
ha skjedd ved Spjotneset.
Den siste Honndøling; Jon Nilssøn Seljeset (Os, 1953)
Ifølge sagnet var den eneste gjenlevende i
Hornindalen etter svartedauden en gutt som het
Jon Nilssøn fra Seljeset. Alle gårdene i dalen
ble liggende øde, børene grodde til av skog, og
husene og kirken råtnet vekk. Jon trodde han
var det eneste mennesket igjen i hele Nordfjord,
men en dag han stod på Gulkoppen så han røyk
fra et hus i Stryn. Han gikk etter røyken og kom
til Stauri på Stryn, og etter mye leting fant han
en jente som lå gjemt under en stor
bryggestamp/tønne (org. bryggeså) som stod på
hodet. Hun hadde vært alene så lenge at hun
hadde blitt folkesky. Det endte med at Jon ble
værende og at de siden levde som ektefolk og
fikk barn. Det var deres etterkommere som
ryddet Stryn på nytt. Barnebarnet til Jon tok
opp bruket på Seljeset og Knutsdalen.

Figur 10 Bryggestamp fra Bykle i Aust-Agder,
datert 1797. Foto: Norsk Folkemuseum
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Anders «Kompå» fra Eid (Os, 1953)
Omtrent samtidig som Seljeset ble ryddet på nytt, sier sagnet at Kirkhorn ble ryddet av
Anders Kompå fra Alsåker på Eid. Det sies at Anders hadde vært syk og sengeliggende i
mange år, og trodde han aldri kom til å bli frisk igjen. Så var det en dag han «kom på» å love
at dersom han fikk helsen tilbake, så skulle han rydde Hornindal. En natt senere hadde han en
drøm om at det kom en mann og stod ved sengen hans og sa at dersom han hold ordet sitt, så
skulle han bli frisk. Etter denne drømmen kavet han seg ut av sengen og karret seg inn til
Hornindal, der han gikk på kryss og tvers for å finne en plass å rydde.
Anders gikk ned til Vassenden og over elva ved Vellene, der han så en alterkalk i sølv som
blinket i solen. Han skjønte raskt at han stod på den gamle kirketuften. En diger orm hadde
kveilet seg rundt alterkalken1. Han drepte ormen og tok vare på kalken. Så ryddet han jorden
der, og det ble gården Kirkhorn. Han skal ha bygget seg en ildstue rundt en diger furu, og
brukte stubben som bordfot. Han kløyvde resten av furua i to og av den ene halvdelen lagde
han en bordplate, visstnok den største i bygda. Bordplaten skal fortsatt finnes på Kirkhorn.
Av den andre halvkløyvingen lagde han en båt som han hulet ut med glødene steiner. Med
denne stokkebåten rodde han over Hornindalsvatnet når han hadde ærend på Eid, og da de
senere fikk mer lettrodde båter på vannet tok de stokkebåten og brukte den som et
tørke/saltetrau (org. Turkebrye). Senere ble dette sagd i to og laget to trau av det store stykket.
Det ene trauet, stod på Kirkhorn enda i 1950, og det andre var på Moldsvor. Ifølge sagnet skal
det meste av slektene i Hornindal stamme fra Anders Kompå.

Figur 11 Stokkebåt av furu (S7459) datert til ca. 1200-1390 e.kr. funnet i Store Myrvatnet i Rogaland på
indre Jæren Foto: Terje Tveit.

Det sies at det tok 100 år etter svartedauden før jordbruket i Hornindal ble gjenopptatt, og i
skattemanntallet fra 1520 er det bare tre gårder som er bosatt; Raudemel, Kirkhorn og
Jutdalen. I oppføringen fra 1520 er det nevnt en mann ved navn Anders på Kirkhorn, og
kanskje er nettopp dette barnebarnet til Anders Kompå. Detaljene i historien er usikre, om
ikke interessante, men plasseringen av den første bosetningen etter svartedauden underbygges
av at arkeologiske undersøkelser på Kirkhorn (ID 100875) påviste bosetningsspor og
kulturlag som kunne dateres til mellom 1400-1450.
Stavkirkene i Hornindal (Os, 1953)
Middelalderkirken i Hornindal er indirekte nevnt i Bjørgvin kalveskinn rundt 1320-1360 i
sammenheng med jordegods som tilhørte presteboligen. Ifølge sagn skal denne kirken ha stått
på Ytrehorn til omtrent 1500 da den ble revet, men på grunn av uenigheter om plassering lå
Interessant symbolikk. Kalken og ormen er et kristent symbol for evangelisten Johannes, men også symbolet
for den greske gudinnen Hygieia, som var guddommen for god helse.
1
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tømmeret fra den gamle kirken og råtnet vekk før den ble flyttet til Kirkhorn. Rundt 1850 sies
det at man fant flere sekskantede steinskoninger til stolper på ytrehorn, som trolig var fra
middelalderkirken som råtnet vekk under svartedauden. Kirken som stod på Kirkhorn ble
revet rundt 1850 og tømmeret fra den forrige kirken ble solgt til Christen Larsen Os (f. 1819 d. 1904) fra Øvre Os på Eid. Nær sagt alle gårdsbyggene på Øvre Os ble ifølge Christen,
bygget av tømmeret fra middelalderkirken.
En kjele med gull (Pers. kom.)
Ifølge Odd Kjellstadli er det et lokalt sagn som sier at navnet Kjellstad kommer av Kil eller
Kjele. Sagnet lyder at det skal ligge en kjele med gull i Kjellstaddalen, der hanken til kjelen
ligger i elvekanten når elva renner på sitt høyeste. På gården sies det også at den eldste
bosetningen lå på bakketoppen like bak det gamle huset på bnr. 2 (Kjellstadlia nr.59). Stedet
kalles «Gamlebakkjin». Da gården ble delt mellom et tvillingpar på 1800-tallet flyttet man
husene ned fra tomten som ligger midt på tomtegrensen mellom bnr.1 og 2.

Historiske veier

Folket på Eid og lengre vest har nok lenge brukt veien i Hornindal for å reise innover i landet.
Hornindalsvatnet er en enkel reisevei fra Eid og åpningen mot Stryn i sør er løper postveien i
tre parseller over land før den når Sognefjorden. Til den dag i dag sies det fortsatt at veien
over Hornindal er den raskeste strekningen mellom Bergen og Trondheim. I nyere tid mellom
1960 og 1980 sies det også at veien mellom Tomasgard og Seljeset var den lengste rette
veistrekningen i hele Sogn og Fjordane og Nord-Vestlandet.
«Fór Rögnvaldr jarl hit iðra um Eið» (Os, 1953)
Kanskje den eldste beskrivelsen av
denne veien, kan være den såkalte
«indre vegen om Eid» som er
omtalt i Snorres kongesagaer. Etter
at Harald Hårfagre og Ragnvald
Øysteinsson hadde knust hæren til
Solve Klove, Kong Arnvid og
Firdakongen Audbjørn ved Solskjel
ble broren til Audbjørn (Vemund
Kamban) utnevnt til konge i Firda.
Dette var på senhøsten og været
gjorde at Harald ikke kunne seile
rundt Stadt for å avsette Vemund.
Harald utnevnte i stedet Ragnvald
til jarl over hele Møre og Romsdal,
og ba han ta hånd om firdakongen.
Ragnvald dro med en hær over
Figur 12 Ragnvald Mørejarl fra den illustrerte utgaven av
«den indre veien om Eid» og brant Heimskringla (1899). Tegning av Christian Krogh
inne Vemund og hele hirden hans
på Naustedal.
Fjellveier
Det går flere gamle veifar over fjellene mot sør, et av disse fra Kjøs og Grodås til Svingeset.
En annen brattere led går fra Taraldset og rett sør over Holskaret og ned til Tonning. Denne
ble likevel mye brukt til ferdsel. Det er også mulig å gå sørover til Starheim og Stryn via
Knutsdalen. Dette er blant annet kjent gjennom navnet til Strynsetra, som ligger innerst i
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dalen. Denne leden går over 1300 m.oh. på det høyeste. Det går også sagn om at Stauri, som
ligger øst for Stryn, var brukt som seter av Seljeset. Denne veien skulle gå gjennom
Knutsdalsskaret og ned Skordalen, der det en gang ble funnet en sadel i høyfjellet (Standal,
1995). Ingen vet hvor gammel denne leden er, men om man ta sagnet om Jon Nilssøn på
Seljeset til inntekt, kan den ha eksistert allerede før Svartedauden.

Den Trondhjemske postveg
Postveien er bygget og vedlikeholdt i Hornindal fra slutten av 1780-tallet. Veien løper fra sør
ved Kjøs til Grodås og opp til Tomasgarden før den krysser elva og fortsetter på nordsiden av
Hornindal parallelt/krysset av Fv60. Veien følger dalen innover, og går østover ned til
Hellesylt der den gikk videre med båt til neste rode på Ljøen.

Figur 13 Hellesylt på 1840-tallet, Illustrasjon av Jacob Calmeyer.
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Gårdsbosetning og stedsnavn

Bosetningen av dalen har som mange steder i landet skjedd i flere faser. Disse fasene kan
grovt deles inn i rydningstid (når de første gårdene blir ryddet), ekspansjonstid (utviding og
oppdelingen av gårder), ødegardstid (følgen av svartedauden) og re-etablering. Ved å se på
den relative dateringen av stedsnavneledd er det mulig å gi et overblikk over ødegårdstid og
re-etablering. Basert på skriftlige kilder er denne fasen er fra mellom 1350-1450 og 15201620 e.kr. i Hornindal, og dette gjenspeiles i stedsnavnene. Ifølge sagn skal svartedauden ha
lagt alle gårder øde, utenom Seljeset. Selv om sagnet ikke er en sikker kilde, kan man tydelig
se at Hornindal mangler helt de typiske -stad navnene fra yngre jernalder (slik vi finner rett på
andre siden av kommunegrensen) og har få navn med -heim og -vin ending, slik man ofte har
fra eldre jernalder. Re-etableringsfasen i Hornindal ligger mellom ca. 1500 og 1620, på det
drøye århundret ser man en etablering av to tredjedeler av gårdene som finnes i dag.

Figur 14 Dateringen av stedsnavn basert på skriftlige kilder og navne-endinger.

Ekspansjonsfasen i Hornindal før er knyttet til tiden før svartedauden mellom ca. 750 og 1350
e.kr., men som nevnt er det få navn som sikkert kan knyttes til denne perioden. Bortsett fra
Kjellstad og Tronstad rett over kommune/fylkesgrensen, er det bare Grødes som tradisjonelt
dateres til yngre jernalder. Navnet er tolket som sammensatt av «Gro-» og «-dysse» som
henviser til en gravrøys fra vikingtid. De fleste av -mel gårdene er kjent fra skriftlige kilder fra
1350 og de blir derfor tolket som deler av en større gård rundt slutten av jernalder og
begynnelsen av middelalder.
De eldste stedsnavnene ligger nære munningen av dalen, og rett på nordsiden av elva over
Taraldset. Denne bosetningen er knyttet til rydningstiden mellom 1500 f.kr. og 600 e.kr. Det
aller eldste navnet er antagelig Bakke, ettersom det er fra et naturnavn som beskriver
terrenget. Like øst for Bakke finner vi Solheim, som har navneleddet -heim. Deretter kommer
Ytrehorn, Kirkhorn og Lødhorn (Lødøen) som er satt sammen med leddet -horn som
antagelig er oppdelt av en eldre gård ved navnet Hornvin. Det er tolket slik at det er den
samme gården som er nevnt i kongesagaen ved Kalv av Hornin.
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4.1 Automatisk fredete kulturminner

Figur 15 Oversikt over datering av gårder basert på arkeologiske funn registrert i kulturminnedatabasen
Askeladden og av Per Fett.

En oversikt over fredete kulturminner er å finne på www.kulturminnesok.no, eller som wmstjeneste i andre nettportaler (f.eks. www.gislink.no). Det er registrert 17 automatisk fredete
kulturminner i Hornindal som er kartfestet, men Per Fett har også registrert ytterligere 9 funn
(se løsfunn), som ikke er kartfestet nærmere enn gårds- og bruksnummer. Det er ingen
kartfestede automatisk fredete kulturminner i planområdet eller øst for Lødemel.
På Lødemel ligger det to uavklarte kulturminner i Askeladden med ID 228906 og 228905.
ID 228906 ligger på Kongsjord gbnr. 181/3. Tre mannslange hellekister funnet av Oskar
Kongsjord øverst på den naturlige kulen 20 m sør for stova og 10 m øst fra gjerdet. De lå
orientert øst-vest. ID 228905 ligger på Henningelægjet gbnr. 181/9 og bestod av 2 hellekister
under flatmark, lagt på langs med hverandre. Den ene var uvanlig godt forseggjort - den andre
dårlig. lengre sørvest ligger fortsatt en stor helle urørt. Funnet ble gjort 200 m sør for stova på
bnr. 9. Lokale sagn sier at det var kong Henning som lå i graven.
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I forbindelse med forundersøkelser av E39 Kvivsvegen mellom Grodås og Møre grense ble det
i 2006 registret 7 automatisk fredete kulturminner mellom Lødøen og Lødemel, som i dag er
fjernet. 6 av disse (ID 100795-1, 100798-1, 100799-1, 100805-1, 100812-1 og 1070960-1) er
knyttet til steinbrukende tid gjennom avslag av kalsedon, men er ikke datert. Den siste
lokaliteten (ID 100808-1) var en dyrkingsflate med to rydningsrøyser og en steinstreng datert
til romertid (260-290 e.kr.).

4.2 Løsfunn
En oversikt over gjenstander som er
innlevert til museum er tilgjengelig på
www.unimus.no/arkeologi. En del av disse
er også kartfestet og fotografert. Det er
ingen registrerte løsfunn øst for Bakke.
På Bakke gbnr. 191/4 er det gjort funn av en
branngrav (Fetts fk.nr. 1) er par hundre
meter sørvest for stua på bnr 4., ett par
«rygger» ned i bakken. Midt i den ene lå det
et sverd, og 20 år senere fant man en øks
(Petersens type E) og en kniv langt nede i
neste ryggen, 50 meter sørvest. Innholdet i Figur 16 Skafthulløks B10049. Foto: Adnan Icagic,
graven er, utenom øksen og kniven UiB
(B11216), rester av et tveegget sverd med «buede hjalt», et spyd, et bisselmunnbitt og to
økseblader (B635). Fett mener disse kommer fra samme grav. Fetts fk.nr. 2 er et funn av en
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Figur 17 Kulturminner på Bakke fra Per Fetts funnkart, georeferert etter beskrivelser og bruksnummer.

sterkt forvitret skafthulløks (B10049) på samme tomt, ca. 40 m sør-sørvest for huset ca. 280
m.oh. og omtrent 100m vest-nordvest for fk.nr. 1.
Videre skal man helt til Raudemel/Tomasgard for å finne andre løsfunn. Det gjelder to graver
som har ligget på grensen til Lødemel. Fetts fk.nr. 1 - B11215 er en øks fra yngre jernalder som
ble funnet på en lang rygg på terrassen vest for Stova på bnr. 5. ca. 60 meter fra grensen til
Lødøen. Fetts fk.nr.2 - B461-2 og B1335-41 er en mannsgrav fra vikingtid som antagelig lå
rundt 200 meter vest for stova (uklart hvilken av de). Det nevnes også flere gravrøyser nærmere
gårdshusene. Den sistnevnte skal ha vært en 2 meter høy gravhaug, som lokalt var kjent som
«kjempegrava», der ble det bla. funnet et sverd (bare knappen har overlevd) av Petersens type
V eller T.
På gbnr. 204/2 på Lødøen fant man i 1858 en "Haug så høy som ei husmannsstove - så stor som
den på Ytrehorne" iflg. grunneier. Haugen lå 5 m sør for stova og ble forstyrret av gravearbeid
i 1858, der fant man noen jernsaker. På Nordåkeren, omtrent 170 meter nordvest for fk.nr.1 og
30 meter nord for huset på gbnr. 204/3 fant man en kniv lik Rygh fig. 404.

Figur 18 Kulturminner på Lødemel, Lødøen og Tomasgard fra Per Fetts funnkart, georeferert etter
beskrivelser og bruksnummer.
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4.3 Nyere tids kulturminner
En oversikt over en del verneverdige bygninger og andre byggverk fra nyere tid er å finne i det
såkalte SEFRAK-registeret. Det er 46 SEFRAK-registrerte hus innenfor planområdet, av disse
er det 41 bygg som fortsatt står. Disse 46 byggene er tilgjengelig som wms-tjeneste, blant annet
på www.gislink.no og har SEFRAK ID Byggene er fordelt på Kjellstadlia (1525-0012-037,
1525-0012-038), Støverstein (1444-0101-047) Raftevoll (1444-0101-052 til 1444-0101-055)
Indre Haugen (1444-0101-056 til 1444-0101-058), Brendefur (1444-0101-060) Seljeset (14440101-001 til 1444-0101-010) Taraldset (1444-0107-048), Sætra (1444-0107-035 til 1444-0107041) Tomasgarden (1444-0102-142 til 1444-0102-146, og 1444-0106-075 til 1444-0106-090)
og Lødøen (1444-0102-124).

Figur 19 Gamletunet på Seljeset.

I tillegg til SEFRAK-bygg er det også en ca. 4,8 km strekning av postvegen (inkludert
alternative traséer. Den Trondhjemske postvegen kom til Hornindal på slutten av 1780-tallet,
og var en viktig ferdselsvei for bygdefolket. Den største broen gikk over Honndøla, og denne
trebroen ble erstattet i 1810 av en 52 meter lang steinhvelvet bro bygget i utkragingsteknikk.

Figur 20 Horndøla bro Foto: Eirik den Yngre, Wikimedia Commons

23

5. Strategi og metode
Strategi og metode ble valgt ut fra terreng, arealbruk og vegetasjon i området. Som følge av
oppstarten i slutten av september, ble det den visuelle befaringen av utmark prioritert først,
ettersom snøen ofte kan komme i slutten av oktober i øvre Hornindal. Det skulle vises seg å
være en god idé, da det første snøfallet kom alt i første uken av november. Det ble etterstrebet
å dekke hele de aktuelle planområdet visuelt, og med unntak av noen brattlendte områder er
hele utmarken dekket. Hornindal er kjent for å ha hatt mye kullproduksjon i nyere tid, og det
ble derfor bestemt at undersøkelsene i utmark først og fremst skulle gjennomføres med spade.
Mose og myrtorv har lett for å dytte ut kullrester fra jordborret, og det gjør det vanskeligere å
påvise denne kulturminnetypen uten å sette spadestikk.
Ved oppstart av maskinell sjakting ble det oppklart at grunneierne innenfor planområdet ikke
var blitt underrettet om den arkeologiske registreringen av tiltakshaver. Dette førte til et par
ukers forsinkelser i arbeidet, som gjorde at arbeidet ikke kunne ferdigstilles innen 2020
sesongen. Uklarheter i formål og tiltak ved deler av planområdet, dårlig kommunikasjon
mellom tiltakshaver og grunneiere, og manglende kartdokumentasjon fra tidligere
registreringer gjorde det svært utfordrende å lage en prioritering av områder til sjakting. Den
endelige plasseringen av sjaktene er gjort på bakgrunn av historiske relevante områder, sentral
gårdsbosetning og tar høyde for utbedring av dagens veinett.

5.1 Visuell overflateregistrering
Metoden innebærer at markoverflaten blir registrert for å påvise funn av tufter, gravminner,
dyrkingsspor o.s.v. Grunnen blir sondert ved hjelp av sonderingsbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av grunnen der en
stikker. Ved mulige funn blir det gjerne åpnet en sjakt eller et prøvestikk for å påvise ildsteder,
gulvnivå, dyrkingslag eller lignende, avgrense kulturminnene, og eventuelt ta ut kullprøver for
datering.

5.2 Maskinell sjakting
Metoden innebærer at en benytter gravemaskin med flatt graveskjær/pusseskjær til forsiktig å
skrape av det øverste matjordslaget. Spor etter blant annet ildsteder og stolpehull etter hus kan
være synlige i den sterile grunnen under. Sjaktene har en bredde på ca. 3 meter. Ved
undersøkelse av større områder blir sjaktene lagt parallelt, med innbyrdes avstand på ca. 10-15
meter.
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6. Undersøkelsen

Figur 21 Visuell overflateregistrering av utmark i regn.

Registreringsarbeidet ble utført av Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad, Agathe Farstad
Smørholm, Arve Eiken Nytun og Student Gunhild Borøchstein i perioden 26.08-28.19.2020,
og utgjorde totalt 53,46 dagsverk. Maskinfører stilte med en 8 tonns ZAXIS 85US gravemaskin
med en ca. 120 cm bred pusseskuff. Værforholdene under synfaringsdelen av undersøkelsen
var preget av mye regn, men dette hadde lite innvirkning på registreringsarbeidet. Under
sjaktingen var været i hovedsak pent, men kaldt. Flere morgener ble vi møtt med nattefrost og
en dag var det et tynt lag snø. Snøen regnet fort vekk, men nedkjølt regn og kuldegrader, samt
den skarpe og lave høstsolen gjorde det utfordrende å påvise og dokumentere strukturer og lag.

Figur 22 Lange skygger og den skarpe høstsolen gjorde dokumentasjonen utfordrende.
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6.1 Synlige strukturer
På grunn av prosjektets størrelse blir planområdet inndelt i delområder etter gårdsnummer.
Traséen blir fulgt fra grensen til Stranda kommune mot vest til Tomasgard.
Det ble totalt påvist 66 synlige kulturminner. Av disse er 5 automatisk fredete, og 54 er
vurdert til å være fra nyere tid. 7 kulturminer er fortsatt uavklart. Disse er fordelt på følgende
gårds- og bruksnummer listet opp fra øst mot vest:
Synlige kulturminner
Gnr.
79
80
196
191,192
&194
193
195
194
201
201
201
201
201
201
202
202
202

203
203
203
203
SUM

Bnr.
7
1,2
1,3
7
2,3
3
6
4
1
1
2
4
2
1
1,2
1,2,3,4
5,7,10,
11, 15,
7-11
1
5 & 15,7-11
8-9,
1-5,
7-11

Gårdsnavn/stedsnavn
Røyrhus
Kjellstadlia
Støverstein

Nyere tids
Automatisk fredete
kulturminner kulturminner
2
2
3
6

Honndalslida
Furamyra
Raftevoll
Haugen
Anders-Nygardsplassen
Vålane
Myrlada
Saga
Gamlehjellen
Sætregrova/Storemyra
Gamlevegen
Sætremarka
Sætren

5

Tomasgardmarka/ Raudemel
Svortegrova

7

Raudemel
Tomasgardsaga

Uavklart

2
4
3
11
1
1
1

1
1

1

1
1

1(vei)

1
2

1

8
52
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5

7

Gnr. 79, Røyrhus:
Str. Nr.

Type

Beskrivelse

Prøve Kommentar

1

Landkar x2

-

Skur/løe

2

Merkestein

Ca. 3 meter bred vei og …
landkar på begge sider av
elva. Broen har engang
svinget i en bue NØ-SV
over et ca. 5 m dypt
elvegjel og går deretter inn
på postvegen.
Står antagelig oppført over …
veien som leder til str.1.
Liten oppreist helle med et …
innrisset ‘+’. Står på
matrikkelgrensen mellom
79/1 og 79/7.

Figur 23 Landkarene sett mot vest.
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Del av postvegen/ gamlevegen.
Landkaret
på
nordsiden
er
reparert/forsterket med sement i
bunnen. På sørsiden består landkaret
bare av tørmurt stein.
Nyere tid. Midten av 1900-tallet.
Nyere tid.

Figur 24 F.v: landkar nord og landkar sør.

Gnr. 80, Kjellstadlia:

Str. Nr.
3

Type
Røys

Beskrivelse
Prøve
En liten steinrøys ca. 1,5 m i diameter.
Ligger nede i en liten utgraving i
nordbredden til bekken.
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Kommentar
Hverken spor etter
kull, varmepåvirkning
eller malm. Trolig
moderne

4

Røys

Lav mosegrodd steinrøys, ca. 1,7m i KP41
diameter. Steinene er systematisk lagt 2020
opp i sirkler. Den ligger på kanten av CFV
nordbredden til bekken, høyt i terrenget.
Rundt den er det beitemark. Funn av kull
i prøvestikk i nord-østkanten av
strukturen.

Figur 25 Struktur 4 og 3.
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Det ble ikke funnet
spor
av
slagg,
varmepåvirket stein
eller røstet malm
i nærheten.
Datert til nyere tid
80 +/- 30 BP

Str. Nr.
5

6

7

Type
Beskrivelse
Kullforekomst Funn av kull i kutråkk. Prøvestikking
rundt indikerer at det kommer fra en
kullgrop med ca. 2-2,5 m diameter.
Kullaget var ca. 5 cm tykt.
Kullforekomst Funn av kull i kutråkk. Prøvestikking
rundt indikerer at det kommer fra en oval
kullgrop på ca. 3x4 m. Kullaget er ca.
2cm
Kullforekomst Funn av kull i kutråkk, men her var
bakken så ødelagt av kyrne at det ikke
var mulig definere tykkelsen til laget.

Figur 26 Oversikt over struktur 6 og kutråkket.
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Prøve
KP45
2020
CFV
KP

…

Kommentar
Hardt
skadet
av
kutråkket. Datert til
sen vikingtid: 980
+/- 30 BP
Hardt
skadet
av
kutråkket.
Avgrensingene er satt
etter observasjoner av
kull på overflaten.

Figur 27 Kullholdig lag i struktur 5.

Gnr. 196, Støverstein:

Str. Nr.
8

Type
Klopp

9

Steingjerde

10

Steingjerde

Beskrivelse
Prøve
En ca. 1,5x1 m stor helle lagt over en …
bekk.
Ca. 70 meter langt og 1 meter bredt. Går
i nedoverbakke i N-S retning.
Går i N-S retning ca. 38 m langt
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Kommentar
Antagelig rester etter
en eldre vei.
Moderne. Kanskje et
eldre grenseskille.
Moderne

11

Steingjerde

12
13

Steingjerde
Seingjerde

Ligger på grensen mellom bnr. 1 og 2.
Ca. 24m i NS-retning. Deles i to av
postvegen.
Ca. 57 m i NV-SØ retning.
Ca. 131 m i ØV retning. Går på langs
med elvebredden. Fortsetter østover ca.
650 meter lengre øst til Honndal brua.

Figur 29 Struktur 8, med feltassistent

Figur 28 Steingjerder på grensen mellom gnr. 196 og 192

32

Enten samtidig eller
eldre enn postvegen.
Fortsettelse av str.11
Tilknytning med de
andre steingjerdene

Gnr. 191,192 & 194, Honndalslida:
Str. Nr.
14

Type
Steingjerde

15

Røys

15.1

Tuft

16.1

Tradisjonslokalitet

16

Rodestein

Beskrivelse
Prøve
Ca. 18,5 meter i NV-SØ retning,
og 1,5 meter bred.
Avlang rydningsrøys ca.2,5 m lang …
og 1,5 m bred. Ligger i et område
med mange grøfter.
Ca. 10 x 4 meter område med
steiner og råtnede tømmerstokker.
Like ved en mindre bekk
Brurasteinen:
1
m
høy
gjennomhullet stein laget av en
jettegryte. Står godt synlig på
rekkverket til det nordøstre
landkaret av Honndal bru. Den har
navnet sitt etter den populære
brude-testen. Hvis bruden kunne
smette gjennom hullet i steinen var
hun ikke gravid.
Liten helle stilt på høykant, påmalt
tallene 37.9. trolig rodestein i
forbindelse med postvegen
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Kommentar
Moderne
rydning,
relatert til str. 15
Sannsynligvis
moderne rydning
Det står noen mer
moderne hytter i
nærheten. Antagelig
er materialene ganske
nye.
Reist ca. 1810-1813,
men det er mange
tradisjoner knyttet til
steinen.

Moderne (etter 1810)

Figur 30 Brurasteinen sett mot nord med Hornindalsrokken i "øyet". Foto: Per Lande

Gnr. 193, Furamyra:

Str. Nr.
17

Type
Beskrivelse
Prøve
Kullforekomst Kullgrop i myr ca.160x160 cm. Ligger KP47
på en liten ‘odde’ i myra.
2020
CFV

34

Kommentar
Delvis ødelagt
av kutråkk. Datert til
1570 +/- 30 BP

18

Kullforekomst Kullgrop i myr maks 1m i diameter. KP
Ligger konsentrert til en forsenking like
ved en myrbekk.

Delvis ødelagt
kutråkk

Figur 31 S17 og S18 med opptegnet omriss.
Figur 32 Kull fra
prøvestikk i S17 (t.v.)
og S18 (t.h.)
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av

Gnr. 195, Raftevollen:

Str. Nr.
19

Type
Steingjerde

20

Steingjerde

21/22

Steingjerde

Beskrivelse
Prøve
Store, mosegrodde stein, ca. 24m lang i
NV-SØ retning
Ca. 71 m lang i NV-SØ retning. Består
av store stein
Grensegjerde mellom Raftevoll og
Haugen. Ca. 190 m lang i NV-SØ
retning, med en avstikker som løper mot
SV-retning

Figur 33 Steingjerder. F.v.: str.21/22, 19 og 20.
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Kommentar
Moderne
Moderne
Moderne
grensegjerde.

Gnr. 194, Haugen:

Str. Nr.
23/24

Type
Tørrmur
tuft

25

Tuft

Beskrivelse
Prøve
og En forseggjort tørrmur, som former en
kanal for bekken som renner rundt og
nedenfor Haugen. Går over i en ca.
6x6m flate med stein.
En ca. 6x6m flate med tørrmurt stein.

Figur 34 Tørrmurt forsterkingsmur t.h. i bildet, og tuft/landkar (S25) t.v.
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Kommentar
Tuftene etter en stor
mølle,
evt.
representerer steinene
landkar
etter
en
forsvunnet bro.
Sammenheng med s23

Gnr. 201, Anders Nygård-plassen:

Str. Nr.
26.1

Type
Steingjerde

Beskrivelse
15 m lang og ca. 1m bred

Prøve
…

26.2

Steingjerde

10 m lang og ca. 1m bred

…

27.1

Steinbord

…

27.2

Tuft

27.3

Tuft

27.4

Grop

27.5

Løe

Omtrent 2 meter i diameter og opptil 40
cm tykk steinhelle balansert på tre stein
Grunnmuren til en liten bygning,
antagelig en utmarksløe. Måler ca. 5x6
m. Tørrmuren ligger nedgravd i bakken
mot sør og over bakken i hellingen mot
nord. Muren har en ca. 1 m åpning mot
nord. Kan virke som det har hatt et
hellelagt gulv på grunnplanet.
Grunnmuren av en liten bygning,
sannsynligvis en utmarksløe/kanskje
sommerfjøs lik (men litt større enn)
S27.2. Måler ca. 8x6 m. Ligger på en
bakke over myra i nord og har en åpning
i tørrmuren slik som S27.2.
En rektangulær nedgraving sør for den
største løen, innvendig mål på ca. 3x2 m.
Antydning til en liten voll rundt. Ikke
mer enn 20 cm dyp.
Utmarksløe/sommerfjøs med torvdekket
tak og grindkonstruksjon satt sammen
med
trenagler.
Stående
høvlet
bordkledning, opptil 25 cm bred. Huset
har ca. 2,5m mønehøyde og ca. 1,2m
gesimshøyde. I flate måler Løa ca.
4,5x4,5m.
Bordkledningen
på
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Kommentar
Innmarksgrense eller
rydningsstein
Innmarksgrense eller
rydningsstein
Steinbord.
Fant ikke kull innenfor
tuften

Fant ikke kull innenfor
tuften

KP42
2020
CFV

Prøvestikk i ytterkant
påviste et 1 cm tykt
kullholdig lag, ca.
10cm under overflaten
Bygget er pusset opp i
senere tid. Det er satt
på kledning av grovt
tilskårede bord med
rødbrun
beis.
Kledningen
på
nordveggen
og

yttersiden mot nord er dekket av datoer,
signaturer og illustrasjoner som er skåret
inn med god hånd av budeier og gjetere
som har tilbrakt tid ved bygget. På
innsiden finnes det lignende signaturer
og hilsener skrevet med kullstift.
18,5 meter lang og ca. 1,5 meter bred

28

Steingjerde

29

Torvuttak

Rektangulær fordypning i myra, ca. 2080cm dyp.

30

Gamlevegen

Den første av mange observasjoner av
intakte
deler
av
gamlevegen.
Strekningen er stort sett overgrodd av
busker og trær, men etter hvert som
veien leder over til myra blir den mer
synlig i terrenget. Den er delvis
oppbygget 10-15cm over terrenget og er
mellom 1,5-4 meter bred.

30.1

Steinhvelvet
klopp

Klopp laget av 3 massive 2 meter lange
og 1-1,5 meter brede heller lagt over
tørrmurte landkar. Landkarene er
overgrodde med små trær, og hellene er
mosegrodde. Steinene som er tatt i bruk
til landkarene er naturstein. Kloppen
krysser Seljesetgrova.

Figur 35 Steinbord.
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grindkonstruksjonen
er original. Den eldste
inskripsjonen
på
nordveggen er datert
til 1811-1822
Innmarksgrense eller
rydningsstein.
Det ble ikke funnet
kull innenfor eller
rundt anlegget.
Måten
veien
er
konstruert,
med
sporadiske masseuttak
og brede hellebroer
langs strekningen, gjør
at det ligner på den
Trondhjemske
postvegen. Veien var i
bruk som hovedvei på
denne siden av dalen
frem til midten av
1960-tallet
Sannsynligvis
konstruert før 1900.
Murarbeidet er gjort i
utkragingsteknikk slik
som Horndøla bru.
Dateres tentativt til
første halvdel av
1800-tallet.

Figur 37 Tufter 27.2 (øverst til venstre) og 27.3 (nede til venstre). Grop 27.4 til venstre.

Figur 36 Sommerfjøs/løa med noen av utskjæringene på nordveggen.
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Figur 38 Steinkloppen S30.1 sett fra flere vinkler.

Gnr. 201, Vålane:
Str. Nr.
30

Type
Gamlevegen

33

Løe/kvern

Beskrivelse
Prøve
Fortsettelse av gamleveien. Slutter i en
grind på grensen til beitemarka, men kan
fortsatt enses som en forhøyning/rygg
som går videre over engen.
To steinstabber/stablede stein og en
syllmur/steinstreng. Samlet flate er ca. 4
meter lang og 3 m bred.
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Kommentar

Nærheten til bekkeløp
og elv gjør at det

sannsynligvis har vært
en kvern.

Figur 40 Gamlevegen.

Figur 39 Kverntuften med oppmerking i rødt t.v. og den ene steinstabben i NV-hjørne t.h.
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Gnr. 201, Myrlada:
Str. Nr.
31

Type
Utmarksløe

Beskrivelse
Prøve
ca. 5x5m i flate og omtrent 2 m
mønehøyde. Løa er av typen
grindkonstruksjon. Tilsvarer antagelig
SEFRAK-ID 1444-0107-048
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Kullmilebunn ca. 5x5 m søkk i terrenget, maks 40- KP
50cm dyp, kringvokst av mellomstore
furu, en enorm rak einer og i midten
vokser det en liten bjørk. Stratigrafien er
6cm torv og røtter, 6 cm kull, 5 cm
rødoransje silt.

Figur 41 Kullmilebunnen med innrisset avgrensing.
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Kommentar
Bordkledning
og
torvtaket er renovert.
reisverket
og
syllsteinene
er
originale
Satte prøvestikk etter
kull i midten og i
utkanten av milen.
Dårlig kartfesting

Figur 42 "Myrlada" utmarksløe.

Gnr. 201, Taraldsetsaga:
Str. Nr.
34

Type
Sag/kverntuft

Beskrivelse
Prøve
Tørrmur og en gammel laftet
tømmerstokk. Tuftene til kverna er
vanskelig å se i den tettvokste
løvskogen.

44

Kommentar
Kverna var sist i bruk
rundt 1940 (pers. med.
av
Lars
Magne
Taraldset). Tuften ble
fotografert og renset
for rusk.

Figur 43 Kvern/sagtuften.

Gnr. 201, Gamlehjellen:
Str. Nr.
35

Type
Mile

Beskrivelse
Prøve
Funn av kull i kutråkk, prøvestikk KP
påviste et kullholdig lag 2 cm under
tråkket. Ca. 4,5 m i diameter basert på
positive prøvestikk.

45

Kommentar
Strukturen totalskadet
av kutråkket, men
består flekkvis som et
kullholdig lag. anslår
størrelsen til ca. 2m

Figur 44 Gamlehjellen med opptegnet avgrensing.

Gnr. 201, Storemyra I/ Sætregrova:
Str. Nr.
47

Type
Milebunn

Beskrivelse
Flat, lite synlig i terrenget. 3,5m i
diameter. 5cm lyngtorv, etterfulgt av
inntil 10cm trekull (bjørk).

46

Prøve
KP46
2020
CFV

Kommentar
Datert til 140 +/- 30
BP. 1669-1944 e.kr.

Figur 45 Kull fra Sætregrova.

Gnr. 202, Storemyra II/ Gamlevegen:
Str. Nr.
46

Type
Milebunn

Beskrivelse
Prøve
Flat milebunn, ca. 7-8m i diameter. KP
Ligger i en åpning i skogen, kringvokst
av mellomstore furutrær. Avgrenset av
prøvestikk.

47

Kommentar
Vanskelig å
terrenget
prøvestikk.

se i
uten

Figur 46 Profil i prøvestikk cfv45 i S46
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Gnr. 202, Sætremarka:
Str. Nr.
38

Type
Milebunn

Beskrivelse
Prøve
Flat milebunn, ca. 5m i diameter. Ca. 5 KP
cm kull på rundt 10 dybde. Ligger like
ved en bekk.

Kommentar
Avgrenset
med
negative prøvestikk

Beskrivelse
Prøve
En ca. 1,5 km strekning av den gamle
kjerreveien på sørsiden av dalføret.
Veien ble fulgt i terrenget mellom
Sætren og ned til Havrevadet på grensen
mellom gnr. 202 og 201. Den varierer i
bredde mellom 3 og 4 meter. Resten av
strekningen er lagt inn etter LIDARdata. Ved Havrevadet står en stor
steinklopp, lik den som ble påvist ved
Anders Nygårds-plass (S30.1)

Kommentar
Kan være en eldre
trasé av postvegen.

Gnr. 202, Sætren:
Str. Nr.
45

Type
Gamlevegen
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Figur 47 Havrevadkloppa.

Gnr. 203, Tomasgardmarka/Raudemel:
Str. Nr. Type
36, 42, Gamlevegen
49 & 50 «Djupevegen»

41
36.1

Beskrivelse
Prøve
En ca. 1,5 km strekning av den gamle
kjerreveien på sørsiden av dalføret.
Veien ble fulgt i terrenget mellom
Sætren til Raudemel industriområde
på gbnr 203/5. Den varierer i bredde
mellom 4 og 6 meter. Resten av
strekningen er lagt inn etter LIDARdata. Veien ligger på langs med
bekken «Kvisla» som renner mot vest
og nord fra Sætren. Det er totalt
Riskloppa
Rester av en liten klopp i tre, kun en
stokk gjenstår.
Blomvadkloppa Steinklopp lik struktur 30.1. I lokale
stedsnavn kalles den Blomvadkloppa.

50

Kommentar
Delen av veien som
grenser
til
industriområdet kalle
Djupevegen. Denne
strekningen
kan
regnes som en hulvei.

40

Steinklopp

spenner 4 meter over det gamle
bekkeleiet til Kvisla, som i dag er
avledet til sørsiden av hovedveien.
Steinklopp som krysser bekken som
renner syd for hovedveien.

Figur 48 Blomvadkloppa. Denne er også laget med utkragingsteknikk.

Figur 49 Djupevegen der uthulingen begynner.
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Gnr. 203, Tomasgardmarka I / Svortegrova:
Str. Nr.
44

Type
Milebunn

Beskrivelse
Prøve
Søkk i terrenget like ved sørbredden til KP
Kvisla. Basert på prøvestikk er den ca.
4x3m i flate. 1-3 cm kullag under torv.
Ca 15 cm lys brun sandholdig skogsjord.
Dermed et nytt kullag på 4 cm. Sand i
bunn

Figur 50 Milebunn med opptegnet avgrensing.
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Kommentar
Ligger ca. 100m
nordvest
for
svortegrovkloppa, og
32 meter rett nord for
gamlevegen (S42)

Gnr. 203 Tomasgardmarka II-IV / Raudemel:
Str. Nr.
37

Type
Milebunn

39

Milebunn

43

Milebunn

Beskrivelse
Forsenking i terrenget, med to groper:
en i sør og en i nord. Laget er tykkest
mot senter av gropen i nord, men er
ikke på det dypeste punktet i terrenget.
tykkelsen på kullet går fra 0-45 cm. og
ligger like under torven. området er
bevokst av gress. Sør-delen er
sannsynligvis utkasting av kull fra
milen, eller gjenbruk.
En ca. 1x1 meter kullforekomst.
Tykkelsen på kullet 3 cm på det
tykkeste. 7 cm gresstorv, 3 cm kull, 5
cm grå podsol og rødoransje silt.
Kullforekomst under ca. 5 cm
torv/mose. Kullet er rundt 30-35 cm på
det tykkeste(A11). Kullet forekommer
på nord- og sørsiden av veien, men ikke
i midten.
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Prøve
KP

Kommentar
I den dypeste delen av
milen lå det både
trekull og delvis
forkullet trevirke.
Kullprøven er tatt fra
sentrum av gropen i
nord.

KP44
2020
CFV

Datert til nyere tid
200 +/- 30 BP

KP

Milen er antagelig
anlagt før veien.

Figur 52 Kull fra struktur 43.

Figur 51 Struktur 37 med et omtrentlig omriss. Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad står rett over
milen det kull-laget er tykkest.
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Figur 53 Struktur 39 med opptegnet avgrensing.

Gnr. 203, Tomasgardsaga:
Str. Nr.
48

Type
Kvernhus

Beskrivelse
Laftet kvernhus med nevertekket
torvtak. Ligger langt fra vann i dag,
men en veite som kobler seg opp til
sagveita lengre øst, tyder på at man
har ledet vannet hit.
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Prøve

Kommentar
Bygget er godt bevart,
sannsynligvis på
grunn av at
vanntilførselen
stoppet for lenge
siden
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Vei og Klopp

Tilkomstveien til Tomasgardsaga og
kvernhusene. Steinkloppen kan være
vanskelig å se i skogen, der den
krysser Sagveita.
Stående byggverk i forholdvis god
stand, men den mangler vannhjul og
vanntilførsler. I dag drives den
elektrisk.
Stående byggverk bygget etter 1850.
Måler ca. 4,5x4,5 meter i flate. Laftet
bygg delvis på steinstabber, med
torvtak.
Rektangulær steinplatting nede ved
elva. Måler ca. 8,5x3 meter. Bygget
på en utstikker i berget noen meter
over elven.
Fire steinstabber og en syllsteinmur.
Måler 10 meter lang og mellom 5 og
8 meter bred. Nederst i tuften ligger
det en stor kvernstein.
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Tomasgardsaga

54

Kvernhus

55

Tuft

56

Tuft

57

Tuft/stall

Ett rektangulært avtrykk på ca. 5x4
meter. Målingen er basert på foto og
LIDAR-data.
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Dike/veite

Sagveita. Nedgraving på mellom 1-2
meter i bredde og 50-30 cm dyp.
Deler seg i 20 løp etter Sagekloppa.
Helt gjenfylt av søppel på nordsiden
av kloppen. Fullstendig tørrlagt etter
at elva har skiftet løp. Fortsetter ca.
130 meter lengre S-V til S48. Ifølge
kilder skal den fortsette helt vest til
Storebrua (ca. 350 meter).
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Vest for steinkloppen
er Sagveita gjenfylt
av søppel.
SEFRAK-ID 14440106-090. Bygget før
1825. Driftet til 1950.
SEFRAK-ID 14440106-089 Bygget er i
god stand.
Basert på lengden er
det antagelig tuften
etter en annen sag.
Tuftene etter
kvernhus og stamp,
bygget før 1890. Skal
ha vært både kles- og
beinstamp.
Tuftene etter en
hestestall og utedo.
Ifølge Paul O.
Tomasgard var det
plass til to hester i
stallen.
Sagveita, bygget
mellom 1825-1850.
Veita skal ha ledet
vann til sagen og
kvernhusene like ved,
men også helt ned til
Storebrua nede ved
Tomasgard der den
drev flere andre
kvern- og saghus,
samt slipestein og
treskehjul. Senere
drev den også
meieriet nede ved
elva.

Figur 56 Tomasgardsaga og Sagveita med omtrentlig opptegning av kverntuften til S56 basert på syllstein.

Figur 54 Kvernhuset ved elva (S54)

Figur 55 Kvernhuset ved Sagveita (S48).
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Oppsummering av synlige strukturer
Det ble totalt påvist 66 synlige kulturminner. Av disse er 5 automatisk fredet, 54 fra nyere tid
og 7 er ikke nærmere tidfestet. Av alle kulturminnene var 13 (14 om man regner med den
ødelagte S35) kullfremstillingsanlegg eller tjæremiler, 9 tufter etter bygg og 5 stående
byggverk. Det ble også påvist 6 små og store steinhvelvede klopper i utkragingsteknikk og 12
steingjerder. Til sist ble det påvist 9 eldre veistrekninger hvorav 6 av disse var bevarte
strekninger av gamlevegen.

Figur 57 Oversiktskart over de nye kulturminnegruppene som er registrert i Hornindal. Gamlevegen er
bare registret visuelt innenfor planområdet, resten er registrert etter LIDAR-data.
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6.2 Sjakter

Figur 58 Tentativ plassering av sjaktene fra 2006 etter flyfoto fra 2006.

Det ble totalt åpnet 13 sjakter med maskin innenfor planområdet. De første fire sjaktene ble lagt
på Lødøen (gbnr.204/3) og Løvoll (204/12), like ovenfor Kvivsvegen og den gamle riksveien.
Delområde Lødøen ble først ansett som et prioritert område, men under sjaktingen kom det
frem at flere av grunneierne mente området allerede var undersøkt av arkeologer. Manglende
kart og henvisning til gårds- og bruksnummer i eldre registreringsrapporter gjorde at dette
delområdet ikke ble oppfattet som registrert. Flyfoto fra 2006 viser derimot tydelige spor etter
sjakter i området på gbnr. 204/3 og 204/2.

Figur 59 Oversiktskart over alle sjakter.
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De resterende sjaktene ble satt på Tomasgarden, på gbnr. 203/1, 203/5 og 203/7. Ettersom de
planlagte tiltakene i planområdet på Tomasgard ikke er beskrevet i saksdokumentene til
reguleringsplanen ble det inngått et kompromiss med grunneierne for at registreringen ikke
skulle være urimelig tyngende på jordbruket. Mot at undesøkelsen kunne fortsette med tillatelse
fra grunneierne ble det etterstrebet å unngå mest mulig av den nysådde engen. Sjaktene ble satt
langs eksisterende veistrekninger og på områder der jorden allerede var pløyd.
LØDØEN

Figur 60 Sjakt 1 og 2 i plan

Sjakt 1

Figur 61 Oversiktsbilde og profil 1 i sjakt 1.

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
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Lengde:
Lag Nr.
1
2
Str. Nr.
1

34 m
Bredde:
3m
Tykkelse Beskrivelse
15-35
--Type
Flekk

Funn. Nr Type
1
Ljå

Dybde: 20-40 cm

Retning: Nord-Sør
Prøve
Kommentar
Moderne
Brun porøs silthodlig matjord
dyrkingslag
Rød-gul silt. Noen nevestor stein
Natur
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Grunn og ujevn kullholdig flekk ca. 15x 40.
Snittet. Avskrevet.
ca. 7 cm dyp
Beskrivelse
Kontekst Kommentar
Bruddstykke av et lokalprodusert ljåblad. Lag 1
Moderne

Sjakt 2
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Lengde:
Lag Nr.

35 m
Bredde:
3m
Tykkelse Beskrivelse

1

20-40

2

---

Dybde: 20-40 cm

Brun porøs siltholdig matjord
Rød-gul silt i bunn, noe nevestor og
hodestor stein.

Figur 62 Oversiktsbilde av sjakt 2

61

Retning: Nord-Sør
Prøve
Kommentar
Moderne
dyrkingslag
Natur. Ujevnt
terreng.

Figur 63 Sjakt 3 og 4 i plan.

Sjakt 3
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.

Figur 64 Oversiktsbilde og profil 1 i sjakt 3.

Lengde: 50 m
Lag Nr. Tykkelse
25-30
1
cm
2
---

Bredde: 2,5-3 m Dybde:
Beskrivelse

NØ/NNØ, på langs med
25-30 cm Retning: ravinen.
Prøve
Kommentar

Brun porøs siltholdig matjord
Rød/gul sandig silt.
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Moderne dyrkingslag
Natur.

Str. Nr. Type
1
Staurhull

Beskrivelse
6 staurhull, på rekke orientert SV-NØ.

Prøve

Kommentar
Tolkes som moderne. Mulig
del av ris/stakitt gjerde.

Figur 65 Staurhull i plan og på rekke.

Sjakt 4

Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Lengde: 49 m
Bredde:
3m
Dybde: 25-65 cm
Lag Nr. Tykkelse Beskrivelse
1
25-50
Brun porøs siltholdig matjord
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Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar
Moderne dyrkingslag

2

0-10

3

---

Gråhvit silt
Lys gul silt i nordlig ende, rødgul ellers i
sjakta.

Bare et lite område lengst
nord. Tolket som naturlig
fargeskifte.
Natur

TOMASGARD:

Figur 66 Sjakt 5, 6 og 7 i plan

Sjakt 5
Sjakta var positiv, og totalt ble det påvist 3 isolerte lagrester som er tolket som automatisk
fredete kulturminner. Lagrestene lå lokalisert nede i avrundede naturlige forsenkninger i
terrenget, og var innkapslet av naturlig silt, som må ha blitt deponert gjennom dyp eller
intensiv pløying.
Lengde: 80 m
Lag Nr. Tykkelse
1
2

Str. Nr.
5.1

5.2

Bredde:
3m
Dybde: 20-50 cm
Beskrivelse
Brun porøs siltholdig matjord, med litt
stein
Rødoransje silt

Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar
Moderne
20-50
Dyrkingslag
17- ??
Tolket som natur,
noen dyrkingslag
var også dekket av
dette laget.
Type
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Steinopptrekk Oval med V formet kutt. Omrotet fyll av
Avskrevet/ Tolket
matjordslaget og rødlig silt. 45x30 cm.
som steinopptrekk
og 14cm dyp.
Søkk
Et ca. 60cm dypt naturlig søkk i
Snittet og tegnet.
terrenget med bevarte dyrkingslag
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5.3

Søkk

5.4

Søkk

Et ca. 120 cm dypt naturlig søkk i
kullprøve Ble oppdaget under
terrenget med alternerende flomlag
av lag 9. snitting av en
(silt) og dyrkingslag. Opptil 12 synlig lag.
tilsynelatende liten
struktur. Denne
viste seg å være det
kullholdige lag 3
som fortsatte i alle
retninger.
Et ca. 80 cm dypt naturlig søkk med
Snittet og tegnet.
bevarte dyrkingslag.

Figur 67 Bildekollasj: Oversiktsbilde av sjakt 5. Nede f.v.: Stratigrafi i struktur 5.3 og 5.4
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Sjakt 6
Sjakta var positiv, og totalt ble det påvist 1 isolert lagrest som er tolket som automatisk fredete
kulturminner. Lagrestene lå lokalisert nede i avrundede naturlige forsenkninger i terrenget, og
var innkapslet av naturlig silt, som må ha blitt deponert gjennom dyp eller intensiv pløying.
Lengde:
Lag Nr.
1
2
3
Str. Nr.
6.1
6.2

44 m
Bredde:
3m
Dybde: 10-40 cm
Tykkelse Beskrivelse
Brun porøs siltholdig matjord, med litt
10-30
stein
Brun porøs siltholdig matjord, med litt
0-10
stein og kull
10-??
Rødoransje silt
Type
Beskrivelse
Søkk
Et ca. 80 cm dypt naturlig søkk med
bevarte dyrkingslag.
Grøft
Omrotede masser, leire og grus

Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar
Moderne
dyrkingslag

Prøve
KP

Figur 68 Oversiktsbilde av sjakt 6 sett mot vest, og profil av struktur 6.1
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Dyrkingslag
Natur
Kommentar
Snittet og tegnet
Tolket som grøften
til et nærliggende
vannrør.

Figur 69 Profiltegning av struktur/profil 6.1

Sjakt 7
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Lengde:
Lag Nr.
1
2

Str. Nr.
7.1

94 m
Bredde:
3-4 m Dybde: 20 cm
Tykkelse Beskrivelse
20
Brun porøs siltholdig matjord, med litt
stein
--Rød og lys gul silt

Type
Søkk/rot

Retning: NØ-SV
Prøve
Kommentar
Moderne
dyrkingslag
Undulerende
naturlig
undergrunn.
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Et ca. 60cm dypt naturlig søkk med
Avskrevet. Tolkes
humusholdig silt og mye røtter. Ingen spor
som rotopptrekk.
av kull.

Figur 70 Oversiktsbilde av sjakt 7, sett mot vest.
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Sjakt 8
Sjakta var positiv, og totalt ble det påvist 1 struktur som er tolket som et automatisk fredet
kulturminne. Funnet ble gjort ca. 21 meter fra begynnelsen på sjakten i sør-vest, og lå 55 cm
dypt. Strukturen ser ut til å ha blitt bevart under en liten rest med fossilt dyrkingslag som
forekom flekkevis videre i sjakten, men ser ut til å ha forsvunnet på bakketopper som følge av
planering og pløying. Det ble tatt ut både pollenserie og kullprøve fra profilveggen ved
strukturen. Kokegropen er datert til merovingertid/ tidig vikingtid, og er nesten
sammenfallende med dateringen til struktur 1 i sjakt 11, som ligger ca. 120 meter mot vest.

Figur 71 Pollenserie fra profil 8.1
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Lengde:
Lag Nr.
1
2
3
4
5
Str. Nr.
8.1

8.2

8.3

65,5 m
Bredde:
3m
Dybde: 35-75cm
Tykkelse Beskrivelse
Gråbrun siltholdig matjord med kraftigere
30-40
kullspetting mot bunn (ca. 40 cm)
5-10
Brun kullspettet humus (eldre dyrking)
Rødlig/gulbrun kullspettet silt/sand og
0-10
humus
0-5
Mørkebrun kullspettet silt/sand og humus
--Grå sand (natur)
Type
Beskrivelse
Kokegrop Mørk kullspettet humusholdig silt (funn av
1 stk. brent bein), mye skjørbrent stein
(ca. 5-6 liter), kull. Ca. 70 cm i diameter,
opptil 22 cm dyp.
Grop
Ujevn i plan: ca. 45 cm i diameter med en
utstikker på ca. 40 cm. Ujevn bunn, ca. 1017 cm dyp.
Grop
Grunt sirkulært fyllskifte. Rest av
dyrkingslag.

Figur 72 Profiltegning av struktur 8.1. (Kokegrop)
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Retning: SV-NØ
Prøve
Kommentar
Moderne dyrkning
Dyrkingslag
Dyrkingslag
KP
Eldre dyrkingslag
Natur
Prøve
Kommentar
KP48
Datert til 1230 ± 30
2020 CFV BP, ca. 785 e.kr. i
tidlig Vikingtid
Avskrevet. Trolig
tidligere trerøtter.
Avskrevet. Tolket
som rest av
dyrkingslag

Sjakt 9
Sjakta var positiv, og totalt ble det påvist rester av 1 struktur som er tolket som et automatisk
fredet kulturminne, men som er totalødelagt av pløying. Det ble også påvist 2 tykke
dyrkingslag, som også er tolket som automatisk fredete. Dyrkingslagene var mulig å påvise i
hele sjakten, og har sannsynligvis tilknytning til lag i sjakt 8. Strukturen befant seg lengst sør i
sjakten.
Lengde:
Lag Nr.
1
2

42 m
Tykkelse
18
25

3
4

20
18

5

14

6

5

Str. Nr.
9.1

Type
Kokegrop
/
Ildsted

Bredde:
2,7m Dybde: 100- 115cm Retning:
Beskrivelse
Prøve
Gresstorv.
Mørk brun kullspettet humus- og
sandholdig matjord med litt småstein.
Brun kullspettet humus- og sandholdig silt.
Lys brun kullspettet humus- og sandholdig
silt med en del stein.
Mørk brun lett kullspettet humus- og
KP
sandholdig silt. Litt grus. Ligner lag 2.
Rødgul sand og grus.

NV-SØ
Kommentar
Moderne dyrking.
Dyrkingslag

Beskrivelse
Bunnen av en utpløyd kokegrop eller
ildsted. To stein i strukturen, ikke
skjørbrent. Ca. 70 cm i diameter med en
utstikker mot øst på ca.25 cm. Bestod av
et sort kullspor (tynt lag) og kullholdig
brun jord

Kommentar
Strukturen er
regnet som fredet,
men den er totalt
ødelagt/fjernet
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Prøve

Dyrkingslag.
Eldre Dyrkingslag.
Eldre dyrkingslag.
Natur.

Figur 74 Sjakt 9 sett mot sør.

Figur 73 Sjakt 9, profil 1 i foto og tegning.
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Sjakt 10
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer eller funn som er tolket som automatisk
fredete kulturminne.
Lengde:
Lag Nr.
1
2
3
4

21 m
Tykkelse
25
10
15
5

Bredde:
2,5 m Dybde: 20-56 cm
Beskrivelse
Gresstorv/Matjord
Rødbrun humusholdig silt med litt stein
Gråbrun kullspettet sand og humusholdig
silt. En del småstein.
Rødlig beige sand og grus

Figur 75 Sjakt 10, profil 1 på foto og tegning.
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Retning:
Prøve

Ø-V
Kommentar
Moderne dyrking
Dyrkingslag
Mulig eldre
dyrkingslag
Natur

Sjakt 11
Sjakta var positiv, og totalt ble det påvist 1 strukturer og 1 lag som er tolket som automatisk
fredete kulturminner. Struktur 11 ble funnet omtrent 16 meter fra sjaktens vestre avgrensing,
og 9,5 meter fra sør-østhjørnet av stabburet. Strukturen lå ca. 55 cm under markoverflaten.
Lengde:
Lag Nr.
1
2
3

46,3 m
Bredde:
2,5 m Dybde: 45-60 cm Retning:
Tykkelse Beskrivelse
Prøve
17
Gresstorv og rødbrun humusholdig sandig
silt.
3
Brun grusholdig sand.
20
Gråbrun sand og steinholdig humus og
silt.

4

6

5

14 --

Str. Nr.
11.1

Type
Ovn

Gråbrun sand og steinholdig humus og
silt. Kullspettet.
Rød-oransje sandholdig silt
Beskrivelse
Prøve
Rund i flate. 90 cm i diameter. Fremtoning KP49 2020
som et grålig fargeskifte i undergrunnen, CFV
med lite kull. Strukturen var nærmere
70% snittet før den ble antatt å være en
ovn. Konstruksjonselementer: Ovnen er
bygget opp i en sylindrisk nedgraving, og
har flat bunn. Over bunnen er det lagt et
kull og humusholdig lag (L10), datert til
vikingtid, som kan ha vært en form for
foring av bunn for å hindre tilsig av vann.
Resten av ovnskonstruksjonen er en
traktformet tilfylling av rødlig sand/silt
(L9), lik naturlig undergrunn, som igjen
har vært dekket med små og store stein
(L5/6). En 55 x 40cm stor og 10 cm tykk
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V-SØ
Kommentar
Moderne dyrking
Planeringslag
Funn av
leverpostei-boks
fra 1980-årene
Eldre dyrkingslag
Natur
Kommentar
Etter tilrådning fra
Bergen Museum
ble det foretatt en
fullstendig
utgraving av
strukturen. For
mer detaljer om
stratigrafi se
tegninger/modell.
Lag 10 er datert til
1180 ± 30 BP (730952 cal E.kr.
Det ble ikke påvist
noen slaggblokk
eller grop til

11.2

Lag

Funn. Nr Type
1
flint
2
3

Bein
Slagg

helle dekket bunnen over et steinpakket
hulrom med rester av nedbrutt treverk.
Det er usikkert om den store bunnhellen
(50-60 cm dypt) har sin opprinnelige
plassering, eller om den har falt ned fra
en skråstilling. I bunnen av trakten, under
hellen, har det ligget en foring av løst
pakket stein og noe nedbrutt treverk (L8).
Mørk kullblandet matjord, omrotede
masser, mye stein. Ca. 50 cm dyp.

avtapping av slagg,
men det ble
funnet slagg i
veggmassene.

Beskrivelse
Et medio flintavslag

Kontekst
Sjaktmasser

Brent bein
Flere stykker slagg, totalt 605 gram i 50%
av strukturen (estimert 1200 gram for
100%). Rustet slagg, med høyt
jerninnhold. Umulig å se om det er
renneslagg eller størkneslagg.

Sjaktmasser
Str. 11.1

Rester etter
rivningen av en
eldre låvebygning
som stod i
området.
Kommentar
Hvit patina,
varmepåvirket?
Løsfunn
Mesteparten av
slagget ble hentet
fra sideveggene
(L9/6) og
tibakefyllingen
(L1&2). Lag 6
Inneholdt mest
slagg (312 gram)

Figur 76 T.v. Sjakt 11, profil 1 med posteiboks. og t.h. framrensing av struktur 11.1 av Agathe.
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Figur 77 Profiltegning av
struktur 11.1. Under
snittingen ble det notert at
det var mye stein i søndre
halvdel av strukturen. Dette
kommer dårlig frem i denne
profiltegningen, men er
tydelig på bilder fra
undersøkelsen.

Struktur 11.1 ble totalgravd etter konsultering
og anbefaling fra Bergen Museum.
Ovnsanlegget er formet som en trakt, med
steinpakkede sider i nederste del (lag 5, 6 og 8).
Det er dermed ikke hele trakten som har
steinlegging i siden. Størrelsen på steinen
minker etter dybden, og øverst i lag 5 lå det en
forholdsvis stor stein. Steinpakningen er
tilsynelatende konsertert til sørsiden av
strukturen. På nordsiden av strukturen er lag 3
og 4 sannsynligvis relatert til uttaket av jern,
men det er usikkert om jernet er hentet ovenfra,
eller tatt ut fra siden. En teori er at nordsiden
Figur 78 Profil av struktur 11.1 i foto.
har hatt en tappegrop.
Graveskjeen peker på en slaggklump.
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Sjakt 12
Sjakta var Positiv, og det ble påvist to eldre
dyrkingslag som er tolket som et automatisk
fredet kulturminne. Struktur 12.1 er et
kullholdig lag som strakk seg over den
nordligste delen av sjakten. Laget er antagelig
et resultat av akkumulering av masser etter
pløying med tilknytning til lignende
dyrkingslag i sjakt 11. Lignende forhold er
også påvist i sjakt 5 og 6.

Figur 79 Sjakt 12 profil 1.

Lengde:
Lag Nr.
1

43 m
Bredde:
3m
Tykkelse Beskrivelse
13
Beige grus og gress

2
3

18
17

4
5

13
8

Dybde: 50-69 cm

Rødbrun humusholdig sand og silt.
Gråbeige sandholdig humus og silt.
Kullspettet.
Kullspettet mørkebrun humusholdig silt.
Rødoransje silt og sand.

76

Retning: NV-SØ
Prøve
Kommentar
Gresstorv og
planeringsmasser
(grus)
Pløyelaget.
Eldre dyrkingsfase 1
Eldre dyrkingsfase 2
Natur

Str. Nr.
12.1

Type
Lag

Beskrivelse
Tilsvarer lag 4.

Prøve
KP

Kommentar

Sjakt 13
Sjakta var negativ, og det ble verken funnet strukturer
eller funn som er tolket som automatisk fredete
kulturminne.

Figur 80 Sjakt 13, profil 1

Lengde:
Lag Nr.
1
2
3
4
Str. Nr.
13.1

25 m
Tykkelse
20
18
24
2
Type
Grop

Bredde:
2,5 m
Beskrivelse

Dybde: 50-64 cm

Retning: NV-SØ
Prøve
Kommentar
Moderne
Grålig grusblandet humus og silt
dyrkingslag
Ras eller
Rødlig-beige stein og grusbladet sand
planeringslag
Mørk humusholdig silt, litt kullspetting
Dyrkingslag
Rødoransje silt og sand.
Natur
Beskrivelse
Prøve
Kommentar
Sirkulært fyllskifte. 1 meter i diameter
Tolkes som et
og ca. 16 cm dyp. Fyll av homogen brun
steinopptrekk.
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13.2

Fyllskifte

humusholdig sand og silt. Strukturen har
ujevn bunn som skråner fra nord mot
sør og sider som skråner inn mot bunn.
Ovalt fyllskifte. 1,8 x 1,2 meter i flate og
15 cm dyp. Fyll av grå silt med litt
rødskjær. Ingen spor av kull. Strukturen
har buede sider og rund bunn.

Figur 81 Sjakt 13, oversiktsbilde

Figur 82 T.v Struktur 13.1 i profil. T.h. Struktur 13.2 i profil
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Tolkes som et
naturlig fargeskille i
steril grunn.

6.3 Dokumentasjon
Kulturminner, funn, sjakter og prøvestikk ble fotografert og kartfestet. Det ble benyttet et
Canon EOS 450D kamera med et 18-55 mm EFS objektiv, og tatt 693 bilder (se vedlegg 1).
Bildene er sortert, merket og arkivert ved bruk av Fotostation.
Kartfestingen ble gjort av Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad og Agathe Farstad
Smørholm, ved bruk Samsung Galaxy mobil GPS og en Altus NR3 CPOS, og bearbeidet ved
hjelp av ArcMap. Alle tegningene er også rentegnet, georeferert og vektorisert, som grunnlag
for innlegging i kulturminnedatabasen Askeladden.
Totalt ble det tatt 15 kullprøver og 2 pollenserier. Av disse er 8 sendt til treartsbestemmelse
og 14C-datering (vedlegg 2 og 3).

Figur 83 Arbeidsbilde fra undersøkelsen av struktur 11.1
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7. Resultat
Undersøkelsen resulterte i funn av totalt 26 nye kulturminner, av disse er 10 automatisk fredete
kulturminner, fordelt på 8 lokaliteter. I tillegg ble det funnet 8 miler, og 7 andre kulturminner
fra nyere tid

7.1 Kullfremstillingsanlegg,
Kjellstadlia I, 274463
Beskrivelse
Lokaliteten dekker 217,16 m2 og
består av tre kullgroper i myr som
er hardt skadet av kutråkk og er ca.
2,5m, 3m og 4m i diameter. Den
best bevarte er grop 1, som befinner
seg lengst øst (dateringen er hentet
herfra), den dårligst bevarte grop 3
befinner seg lengst vest. Den
vestligste gropen er fullstendig
ødelagt, og ble tentativt målt inn
etter observasjoner av kull i
kutråkket.
Områdebeskrivelse
Gropene ligger på rekke på en rygg
i myra, og er lite synlig på
markoverflaten. De kan bare
observeres som kull på overflaten
av myra. Sør for gropene faller
Figur 84 Kullmiler 274463, med koordinater.
myra ned til ett 2 meter dypt søkk.
Avgrensing
Lokaliteten er avgrenset etter terreng og positive prøvestikk.
Datering
Grop 1 er datert til 980 ± 30 BP som vil si sen vikingtid/ tidlig middelalder.
274463-1, Grop 2
Kullgrop i myr, ca. 3,5 m i diameter. 10 cm myr over 1-2 cm kull (treart ikke bestemt) på
myr.
274463-2, Grop 1
Kullgrop ca. 1,5 m i diameter. Stratigrafi: 12 cm myr, 5 cm kull (furu) over myr
Kullprøve av furu er datert til vikingtid/middelalder.
274463-3, Grop 3
En tentativt avgrenset kullgrop på ca. 4m i diameter. Avgrensingen er satt etter observasjoner
av kull (treart ikke bestemt) i kutråkk, da selve kullmilen er regnet som tapt. Kyrne hadde
tråkket den i stykker.

7.2 Røys, Kjellstadlia II (Uavklart) 274574-0
Beskrivelse
Lav mosegrodd steinrøys, ca. 1,7m i diameter og ca. 50 cm høy. Steinene er systematisk lagt
opp i sirkler. Det ble registrert et ca. 5 cm lag trekull ved foten av røysa, under 5-10 cm
gresstorv. Det kullholdige laget ble ikke påvist andre steder rundt røysen, og det kan derfor
antas at laget har sin utstrekning under røysa
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Områdebeskrivelse
Ligger på brinken av en bekkeravine. Mot nord er terrenget eng og gammel beitemark, som er
tilvokst av små bjørketrær.
Datering
Datering fra laget avventes.

7.3 Kullfremstillingsanlegg,
Furamyra I, 274542-0
Beskrivelse
Kullforekomst i myr 9,72 m2.
Består av et ca. 2-3 cm lag med rent
kull (furu) under 10-15 cm torv.
Laget er ca. 160 cm i diameter.
Myrtorven fortsetter under trekulllaget
Områdebeskrivelse
Forekomsten ligger lengst nord, på
en tørr rabbe i myra som ligger over
en forsenking i myra/ myrbekk.
Avgrensing
Laget er påvist ved prøvestikking,
Datering
Trekull av furu fra lag 2 er datert til
1570 +/- 30 BP, som tilsvarer
folkevandringstid ca. 480 cal. AD.

Figur 85 Kullmile 274542-0, med koordinater.

7.4 Kullfremstillingsanlegg,
Furamyra II, 274543-0
Beskrivelse
Kullforekomst i myr 1,11 m2.
Kullforekomsten ligger ca. 17 meter
sørvest for grop I. Gropen er ca. 100
cm i diameter. Stratigrafien er ca. 15
cm myrtorv over 2-3 cm rent kull
(treart ikke bestemt). Myrtorven
fortsetter under det kullholdige laget.
Områdebeskrivelse
Milen ligger i en liten forsenking på
toppen av en tørr landrygg i myra.
Rett sør synker myra ca. 1 meter ned
til en myrbekk.
Avgrensing
Strukturen er avgrenset etter
prøvestikk.
Datering
Datering av milen er gjort på
Figur 86 Kullmile 274543-0, med koordinater.
bakgrunn av 274542-0.
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7.5 Kokegrop, Tomasgarden I,
274444-0
Beskrivelse
Kokegrop, ca. 60x70cm i flate og
20cm dyp. Strukturen er snittet. Det
ble funnet 1stk brent bein, og ca. 10
liter skjørbrent stein.
Områdebeskrivelse
Området der kokegropen ble påvist
er i dag dyrket mark knyttet til
fôrproduksjon. Kokegropen ble
funnet under dyrkingsflaten 2744500, og kan ha tilknytning til denne.
Overdekning
Strukturen lå under 40 cm gråbrun
siltholdig matjord/pløyelag,
etterfulgt av 10 cm brun kullspettet
siltholdig humus, 6-10 cm rødgul
kullspettet silt/sand og humus, 5cm
mørkebrun kullspettet silt/sand og
humus. Sistnevnte er tolket som et
eldre dyrkingslag.
Figur 87 Kokegrop 274444, med koordinater.
Datering
Gropen er datert til merovingertid/ tidlig vikingtid mellom 760-880 e.kr. (1230 ± 30 BP), men
basert på jernovnen (ID 274458-0, datert til 1180 ± 30 BP) og gravhaugen (Kjempegrava)
som skal ha stått ca.150 meter lengre sør-vest, kan dateringen trolig knyttes tettere opp mot
vikingtid.

7.6 Dyrkingsflate,
Tomasgarden III, 274450-0
Beskrivelse
3609,88 m2 eldre dyrkingsflate.
Laget er av mørkegrå kullspettet
humusholdig silt på mellom 10-20
cm tykkelse. Det kullholdige laget
ble observert i både sjakt 8 (nordvest) og sjakt 9 (mot sør-øst).
Lengst øst på lokaliteten (sjakt 9)
ble det dokumentert ytterligere to
lagskiller under pløyelaget som
også kan være tildannet av eldre
dyrkning. På grunn av kjent
planering i nyere tid og den påviste
undulerende naturlige
undergrunnen, er det mye
usikkerhet knyttet faktiske
grunnforhold innenfor lokaliteten.
Avgrensing
Figur 88 Dyrkingsflate 274450-0, med koordinater. «Hullet»
markerer plasseringen av sjakt 8 og kokegrop 274444-0.
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Lokaliteten er tegnet mellom påviste dyrkingslag i sjakt 8 og 9 mot sør. Mot nord, øst og vest
er lokaliteten avgrenset av Den Trondhjemske postveg og Tomasgardvegen.
Datering
Laget er tentativt datert etter kokegropen (ID 274444-0) til merovingertid/ tidlig vikingtid.
Laget kan være yngre, da den tidligste skriftlige skildringen av gårdsdrift og bosetning på
Tomasgard er fra 1520 e.kr.

7.7 Jernvinne, Tomasgarden II,
274458-0
Beskrivelse
Jernfremstillingsanlegg datert til vikingtid.
Strukturen er rund, 120 cm i diameter i
flate, og ca. 95 cm dyp. Ovnen er gravd
ned i hard elvegrus, med rette sider og flat
bunn. Bunnen er foret med en tynn stripe
humus- og kullholdig lag. Sideveggene
bestod av ca. 10 cm. rødlig varmepåvirket
silt, og bunnen av ovnen var foret med
naturlig stein. En 55x40 stor og 10 cm
tykk helle dekket bunnen over et
steinpakket hulrom med rester av nedbrutt
treverk. Over bunnhellen var anlegget fylt
opp av aske, varmepåvirket sandig silt,
stein og kull der det også ble funnet biter
av jernholdig slagg. Anlegget ligner på
andre anlegg fra tidsperioden. Ofte referert
til som type 1b.
Figur 89 Jernvinne 274458-0, med koordinater.
Områdebeskrivelse
Anlegget ble påvist ca. 9 meter rett sør for det sørøstre hjørnet av stabbursbygningen på
Tomasgarden (bnr. 1) Området er brukt til dyrking av fôr, men en 2-3 meter bredt belte av
åkeren langs tunet/plenen, var brukt som potetåker. Terrenget ved strukturen er tilsynelatende
flatt, men med en liten stigning opp til våningshuset
og mot vest. Det ble dokumentert noen fall i terrenget
i sjaktene, som ikke er synlige på markoverflaten,
som kan skyldes planering. Den naturlige
undergrunnen på nærliggende eiendommer er
undulerende.
Avgrensing
Fra utgravingen virker det som om ovnen utgjør hele
anlegget, men det er mulig at ovnen har hatt en
tappegrop nærmere tunet, som ikke har blitt påvist.
Datering
Kull fra bunnen av anlegget (L10) ble datert til 1180
± 30 BP, som tilsvarer merovingertid/ tidlig vikingtid
mellom 768 og 900 e.kr. (87,4%)
Funn
Anleggets østre halvdel inneholdt 605 gram slagg,
Figur 90 Et av de største slaggstykkene.
som er en svært liten mengde i forhold til størrelsen
Denne lå denne rett under bunnhellen.
til anlegget. Alle slaggstykkene ble funnet enkeltvis
og spredt i massene som ble brukt i tilbake-fyllingen av ovnen. Det ble heller ikke påvist noen
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slaggblokk elle slaggstykker større enn 7x7cm. Slagget har en skarp rødfarge, som kan tyde
på et høyt jerninnhold.

7.8 Dyrkingsflate,
Tomasgarden IV, 274642-0
Beskrivelse
926,87m2 Eldre dyrkingsflate,
påvist i sjakt 11 og 12. Laget består
av mørkegrå kullspettet
humusholdig silt på mellom 10-20
cm tykkelse. På grunn av moderne
planering og undulerende naturlig
undergrunn er det usikkerhet knyttet
til utstrekningen av dyrkingslaget.
Områdebeskrivelse
Dyrkingslaget ble påvist rett sør for
tunet til Tomasgarden.
Avgrensing
Laget er avgrenset etter lag påvist i
profiler i sjakt 11 og 12, og
forsenkinger i terrenget.
Datering
Laget er tentativt datert etter
jernvinnen (ID 274458-0) til
Figur 91 Dyrkingsflate 274642-0, med koordinater.
merovingertid/ tidlig vikingtid.
Lagets alder kan også opp mot det gamle gårdstunet. Bosetningen på Tomasgard er kjent i
skriftlige kilder tilbake til 1520-årene.

7.9 Dyrkingsflate,
Tomasgarden V, 274644-0
Beskrivelse
42,68 m2 dyrkingsflate, bestående
av fire søkk i terrenget med bevarte
dyrkingslag på en dybde ned til 60
cm. Fordypningene i terrenget
kombinert med pløying har skapt en
nedsenket/invertert åkerrein. I
bunnen av nedsenkningene er det
påvist bevarte eldre dyrkingslag i
form av mørkere grå kull- og
humusholdig silt mellom 10-30 cm
tykt.
Områdebeskrivelse
Dyrkingslagene ligger langs
nordsiden av Lødøen-veien, mellom
42 og 116 meter sørvest for
kokegropen på Tomasgard (2744440)

Figur 92 Dyrkingsflatene/ de inverterte åkerreiner, med
koordinater.
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Avgrensing
Lagene er avgrenset til forsenkinger i terrenget og kan ha en større utstrekning enn det som er
funnet. Undergrunnen er undulert og området er antatt å ha blitt planert i nyere tid.
Datering
Laget er tentativt datert etter jernvinnen (ID 274458-0) og kokegropen (ID 274444-0) til
merovingertid/ tidlig vikingtid. Lagets alder kan også opp mot det gamle gårdstunet.
Bosetningen på Tomasgard er kjent i skriftlige kilder tilbake til 1520-årene.

7.10 Miler
Det ble påvist 13 kullforekomster i utmark som i hovedsak er tolket som kullmiler, men der
noen også har potensiale for å være tjæremiler. Begge kulturminnetypene er beskrevet som
vanlig i utmarken i historiske kilder fra Hornindal. På grunn av prioriteringen i
kullprøvetagningen ble det ikke mulig å datere alle disse, og dermed heller ikke mulig å
avklare sikkert hvilke som er moderne eller automatisk fredete. I Hornindal har man holdt
milebrenning ved like som en tradisjon helt frem til 1980-årene, da den siste milen ble brent
på Tomasgard. Dette gjør det spesielt vanskelig å skille eldre og yngre miler.
Likevel er det noen trekk som skiller de gamle og den nye milen. De eldre milene i Hornindal
er i snitt 177 cm i diameter (maksimalt 300 cm), lagt på rabber i myr, og man har brent furu i
milen. De nye milene er tilsynelatende over 300 cm i diameter (Storemyra I 274549-0), og er
lagt til tørre bakker/rabber med nær tilgang til vann/bekker. I sistnevnte mile er det også kjent
fra skriftlige kilder at det var langt vanligere å brenne bjørk (understøttet av funn av bjørkeved
i 274549-0).

Figur 93 Kullmiler innenfor planområdet.

Kullmile, Kvernhusholane I, 274580-0 (Uavklart)
Søkk i terrenget, mellom 40 og 50 cm dyp. 5 m i diameter. 6 cm torv og røtter over 6 cm
trekull (treart ikke bestemt) og 5cm rødoransje silt (natur). Ligger på en tørr rabbe i skogen,
kringvokst av mellomstore furu, en stor rak einer og i midten vokser det en liten bjørk. Milen
ligger midt mellom to små bekker mot øst (55 meter) og vest (40 meter). Hellende myr mot
øst (19 meter).
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Kullmile, Storemyra I, 274549-0 (Ikke freda)
Flat, lite synlig i terrenget. 3,5m i diameter. 5cm lyngtorv, etterfulgt av inntil 10 cm trekull
(bjørk). Ligger på en tørr rabbe i skogen, ca. 10 meter vest for en liten bekk, 50 meter sør for
hovedveien og 16 meter vest for en skogsvei. Datert til moderne tid: 140 +/- 30 BP. 16691944 e.kr.
Kullmile, Storemyra II, 274582-0 (Uavklart)
Flat, 7-8m i diameter. 7 cm torvmose/lyngtorv over 7 cm trekull (treart er ikke bestemt) og 6
cm grå silt. Plassert på en tørr rabbe i en åpning i skogen, kringvokst av mellomstore furutrær.
ligger 20 meter vest for en liten bekk og 87 meter nord for hovedveien.
Kullmile, Setremarka I, 274584-0 (Uavklart)
2-3 meter i diameter. 5 cm trekull (treart ikke bestemt), 10 cm under torva. Ligger på en tørr
rabbe i skogen 17 meter øst for en liten bekk, og 38 meter sør for hovedveien. Avgrenset av
negative prøvestikk.
Kullmile, Tomasgardmarka I, 274585-0 (Uavklart)
Et lite søkk i terrenget ca. 1 meter i diameter. Ca. 2 cm trekull (treart ikke bestemt) under 10
cm gresstorv. Ligger på tørr bakke ved sørbredden av bekken Kvisla ca. 110 meter nordvest
for Svortegrovkloppa.
Kullmile, Tomasgardmarka II, 274586-0 (Uavklart)
Kullmile kuttet på midten av gamlevegen. Milen er oval og har en utstrekning på ca. 9 meter.
30-35 cm trekull (treart ikke bestemt) under ca. 5 cm torv/mose. Ligger på en tørr bakke ca. 5
nord for et eldre elveløp av Kvisla.
Kullmile, Tomasgardmarka III, 274587-0 (Uavklart)
Forsenking i terrenget, med to konsentrasjoner av trekull (treart ikke bestemt). Milen deles
opp i sørøst og nordvestre del. Kullstykkene er store, og en stor andel er bare delvis forkullet.
Nordvestdelen er en 10x9 meter oval grop, som utgjør den mest synlige delen av strukturen.
Sørøstdelen henger sammen med sistnevnte og måler 5x10 meter. Den spissovale formen og
tykkelsen på trekullet i denne delen (<5 cm) tyder på at det er et utkastingsområde. Trekulllaget varierer mellom 0-45 cm under 5 cm gresstorv, og er tykkest mot senter av gropen i
nord, men ligger ikke på det dypeste punktet i gropa. Vegetasjonen på milen er kort gress,
som skiller seg markant fra blåbærlyngen og torvmosen i terrenget rundt. Strukturen ligger på
en tørr nord-hellende bakke 10 meter nord for det gamle elveløpet til Kvisla. Lokaliteten er
avgrenset av prøvestikk.
Kullmile, Tomasgardmarka IV, 274590-0 (Ikke freda)
Ca. 1x1 meter kullforekomst. Et lite område med 2 cm trekull av furu, under 10 cm torvmose.
Kullforekomsten ligger på en liten tørr rabbe/ bakke, 10 meter sør for et lite våtmarksområde.
10 meter mot vest er det et uttørket bekkeløp (kan sees på LIDAR). Lokaliteten er avgrenset
av prøvestikk.Datert til nyere tid (200 +/- 30 BP).

7.11 Nyere tids kulturminner
Bru, Røyrhus bru, 274577-0 (Regionalt verneverdig)
To store bro-kar på nord og sørsiden av Røyrhuselva, over et ca. 4-5 meter dypt elvegjel. Brua
ligger rett nord for dagens Røyrhus bru, og følger traséen til den gamle kjerreveien som gikk
inn gjennom Røyrhusdalen, og leder opp fra elva til Den Trondhjemske Postveg.
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Begge bro-karene er bygget opp av tørrmurte heller, men det nordre bro-karet (nærest
postvegen) har antagelig blitt reparert/sikret i senere tid med betong nederst på fundamentet.
Bro-karene er begge omtrent 2 meter brede og strekker seg ca. 2-3 meter ut fra gjelkanten.
Strukturens alder er ikke kjent, men den må sees i sammenheng med
konstruksjonen/utbedringer av postvegen.
Kverntuft, Haugen Kvernhus, 274576-0 (Ikke freda)
To store steinfundamenter og et oppmurt bekkeløp. En forseggjort tørrmur, mellom 100-150
cm høy og 30-40 cm tykk, former en kanal for bekken som renner rundt og nedenfor Haugen
gård. Kanalmurene går 122 meter fra Hornindalsvegen, ned på hver sin side over i to ca.
6x6m steinlagte tørrmurfundament. Kanalmuren fortsetter ca. 20 meter lengre sør etter
fundamentene. Steinfundamentet tolkes som tuftene etter en stor mølle, men kan også
representerer landkar etter en forsvunnet bro. Nærheten til bekken gjør at strukturen tolkes
som en kvernruin eller et annet vanndrevet anlegg (f.eks. en stamp eller sag).
Husmannsplass, Anders Nygård plassen, 274578-0 (Ikke freda)
Anders Nygård plassen er en samling strukturer som tilhører en nærmest urørt husmannsplass
etter husmannen Anders Nygård. Den består av et lite tun med to hustufter, noen korte
påbegynte steingjerder (antagelig etter rydning), og et steinbord. Bosetningen rommer ca.
5000 m2 og er lagt på en tørr kolle (ca. 15000 m2) som er omringet av myr og våtmark. I
myra, nord for bosetningen, er det spor etter et lite torvuttak. Lengre vest er det også en tuft
etter et lite kvernhus eller en utmarksløe (274570-0).
Natur og vegetasjon
Området kalles også Vålane, og er et kjent naturområde. Her hekker Orrefuglen, og frem til
1960 var det fiske av småørret (krede) i Vålegrova som renner 130 meter nordvest for tuftene.
Stedet er i dag godt tilgrodd av bjørk og lyng.
Lokalisering
Plassen rommer en teig som ligger mellom 0-100 meter fra markgrensen mellom Taraldset og
Seljeset, og ca.300-370 meter nordvest for Seljesetvegen på gbnr.201/6. I dag ligger plassen
langt fra allfarvei, men frem til 1960 gikk hovedveien på sørsiden av dalen rett forbi tunet til
plassen (se Gamlevegen 274547-0).
Datering
En utmarksløe som fortsatt står ca. 95 meter sørvest for plassen er ifølge lokalkjente datert til
1843 (se bla. Vålane kulturmiljø i Kulturminnesøk). Alderen til husmannsplassen ligger
antageligvis til årene rundt 1850.
Tuft, Stokkelada, 274579-0 (Ikke freda)
En steinstabbe og rester etter en syllsteinmur. Tolkes som tuftene etter en utmarksløe. Tuften
befinner seg i en liten helning, over en bekkeravine, en bekk renner ca. 20 meter øst for tuften.
Tuften ligger 314 meter nord for hovedveien, 84 meter øst for markskillet mellom gbnr. 201/1
og 201/4, 128 meter rett sør for slyngen bredden til Horndøla og 28 meter sør for
Seljesetgrova.
Veifar, Gamlevegen, 274547-0 (Ikke freda)
Gamlevegen er ca. 3,8 km med kortere og lengre veistykker av den gamle bygdeveien, som er
har stått urørt siden hovedveien ble lagt om på 1960-tallet. Veistrekningene varierer mellom
100 – 1000 meter i lengde og mellom 3-4 meter i bredde. Ingen deler av veien har vært
asfaltert, og har i hovedsak bare vært benyttet som kjerrevei.
Noen strekninger som skiller seg ut. Mellom Raudemel og Sætra er veien litt smalere og
kutter dypt i terrenget. Ved Raudemel industriområde har veien en opptil 1,5 meter dyp
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uthuling av terrenget.
På innmarken ved både Sætra og Taraldset er det meste av veien dyrket opp, men kan fortsatt
sees som en forhøyning i enga. Mellom Sætra og Raudemel er veien oppbygget i terrenget
med bruk av stein (i dag overgrodd). Deler av denne strekningen er ødelagt av bekker. Der
veien krysser mindre elver er det lagt steinklopper. Totalt er det registrert 3 store steinklopper
i utkragingsteknikk som ligger over Havrevadet, Blomvadet og Seljesetgrova.
Datering
Gamlevegen som går langs sørsiden av Hornindal har ingen kjent historisk alder, men en
rodestolpe fra Taraldset kan tyde på at deler av den har vært en parsell i den Trondhjemske
postveg (påbegynt ca. 1785). Dette underbygges av at deler av gamlevegen ser ut til å
etterfølge det "franske prinsipp" med en svært lang og rett strekning mellom Sætra og
Taraldset. Veien har også flere mindre steinhvelvede klopper konstruert i utkragingsteknikk,
som er samme tekniske stil som Horndøla bru (bygget ca. 1810). Veien er derfor
sannsynligvis anlagt rundt 1800.
Gamlevegen går også gjennom de første gårdene som ble ryddet etter svartedøden, og
ferdselsveier som krysser fjellene på sørsiden av dalen er kjent i sagn datert tilbake til
middelalder. Det er også mulig at gamlevegen er det eldste veifaret i Hornindal.
Kverntuft, Taraldsetkverna, 274581-0 (Ikke freda)
Tuftene etter kvern/saghus. Sagen skal ha gått ut av bruk før krigen, men ble tatt opp igjen i
uårene under krigen og ble i bruk frem til 1950-årene. Tuften er en nedsenket steinmur med to
steinstabber nære elva. Det er noen få rester av råtnet tømmer, men disse ligger godt tildekket
av mose. Tuften er i nyere brukt som
dumpingplass for blomsterpotter.
Teknisk kulturminne, Tomasgardssaga,
274571-0 (Ikke freda)
Tomasgardsaga er består av Sagbruket
med sirkelsag (i dag elektrisk drevet),
et kvernhus og to bygningsruiner av det
som tidligere var en stall og en
kombinert kvernhus/stamp.
Tilkomstveien med steinkloppen er like
gammel, og et kvernhus 130 meter vest
for kjerneområdet brukte vann fra de
samme veitene.
Alle bygningene har ligget ved en
kunstig elv som ble tilført vann
gjennom en veite fra en oppdemmet
sideelv av Honndøla. Husene utgjorde
et viktig industriområde for grendelaget
til Tomasgarden på 1800- og 1900tallet, men også andre tok i bruk
vannføringen fra sagdammen gjennom
andre veiter som ledet helt ned til
Storebrua. Den seneste bruken av disse
veitene skal ha vært etter til det
elektriske anlegget på det første
fellesmeieriet.

Figur 94 Industriområdet på sin storhetstid sett mot sør
ca. 1875-1900. I bildet f.v.: stall, stamp/kvern, kvernhus
og Tomasgardsaga. Fotograf: Axel Lindahl
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Tilstand
Av de 6 byggene som stod på området på slutten av 1800-tallet er det bare tuftene som står
igjen etter 3 av disse. Stampen/kverna skal ha blitt ødelagt allerede på 1800-tallet av isgang.
Sagen er fortsatt i bruk, men går på strøm, og veitene er tørrlagte. Tørrleggingen av veitene
har heldigvis skapt gode bevaringsforhold for begge kvernhusene.
Industriområdet er i dag tettvokst kratt og løvskog, som gjør ruinene vanskelig å
oppdage/fatte. Tilkomstveien og veitene er også overgrodde, og området rett vest for
steinkloppen er brukt som dumpingplass for jernskrap og annet avfall.
Datering
Byggene er datert fra andre kvartal- til midten av 1800-tallet.
Røys, Kjellstadlia II, 274574-0 (Ikke freda)
Lav mosegrodd steinrøys, ca. 1,7m i diameter og ca. 50 cm høy. Steinene er systematisk
lagt opp i sirkler. Ligger på brinken av en bekkeravine. Mot nord er terrenget eng og
gammel beitemark, som er tilvokst av små bjørketrær. Det ble registrert et ca. 5 cm lag
trekull ved foten av røysa, under 5-10 cm gresstorv. Det kullholdige laget ble ikke påvist
andre steder rundt røysen, og det kan derfor antas at laget har sin utstrekning under røysa.
Kullet (lyng) er datert til nyere tid (80 +/- 30 BP).
Tolkes som røys etter rydning av beitemark (~69% 1808-1922).
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8. Konklusjon
Under forarbeidet til prosjektet var planområdet satt etter plangrensen til et veikart utarbeidet
av Statens vegvesen og Hornindal kommune. Under registreringen fremkom det at plankartet
manglet konkret informasjon om tiltak i området. Som følge av Hornindal kommunes
overføring til Volda og Statens vegvesens ansvarsoverføring til fylkesveg gikk både varslingen
av tiltaket til grunneiere, og utdypende forklaring av tiltak i plankartet, tapt. Dette medførte at
registrering ved maskinell sjakting ikke kunne utføres i deler av planområdet (følge av
manglende varsling) og at alle områder i plankartet ble registrert visuelt. Den øvre delen av
plankartet, fra Raftevoll og østover, er fullstendig registrert. Områder vest for Raftevoll som
ikke er registrert jfr. Kulturminneloven § 9 er visualisert i kart nedenfor.

Figur 95 Områdene som ikke ble tilstrekkelig undersøkt er i hovedsak dyrket mark, hvor grunneierne
ikke var blitt tilstrekkelig informert om tiltaket. Hovedområdene er dyrket mark på Tomasgard og
Seljeset, deretter er det dyrket mark på Taraldset, Brendefur, Haugen og Raftevoll.

Som nevnt innledningsvis i kapittel 6.2 var så godt som hele området vest for Tomasgard
allerede registrert av Sogn og Fjordane fylkeskommune i forbindelse med byggingen av
Kvivsvegen på tidlig 2000-tallet. Dette ble oppdaget gjennom kommunikasjon med grunneiere
under den maskinelle sjaktingen, og ble nærmere kartlagt etter kommunikasjon med Vestland
fylkeskommune og flyfoto.
Av metoder ble det både benyttet visuell overflateregistrering (supplert med manuell
prøvestikking) og maskinell sjakting. Undersøkelsen har resultert i funn av 10 automatisk
fredete kulturminner, fordelt på 8 lokaliteter. Disse er registrert i den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden, med ID 274444-0, 274450-0, 274458-0, 274542-0,
274543-0, 274642-0 og 274644-0 og er tilgjengelige for publikum som wms-tjeneste og via
nettstedet www.kulturminnesok.no.
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Tetting av kunnskapshull
Før undersøkelsen fra 2020 var Hornindals forhistorie bare kartlagt som løsfunn i Per Fetts
funnkart, og fra utgravingene ved Kvivsvegen. Det var kjent at det må ha vært aktivitet i dalen
fra eldre jernalder og opp til tidlig middelalder. Bosetningene er løst kartfestet til dagens
gårdstun, og de faktiske forholdene er ikke verifisert. Et unntak er bosetningssporene fra
middelalderen ved Kirkhorn. De rike haugene/hellegravene på Henningelægje, Kjempegrava
og Ytrehorn tydet på at det har vært en viss velstand i dalen, men hvordan det har skjedd, og
hvordan resten av samfunnet har ernært seg i fortiden har vært lite kjent.

Figur 96 Dateringsrom for kokegroper fordelt på kommuner i fylket. Dateringene er fra registreringer
utført av Møre og Romsdal fylkeskommune. X markerer mediandateringen.

Resultatene fra registreringen kaster lys på bosetning og utmarksbruk i forhistorien til
Hornindal. Det påvist bruk av utmarksressurser til brenning av kull eller tjære 1500 år tilbake
i tid, med kontinuitet helt frem til 1980 da den siste kullmilen ble brent på Tomasgard. Dette
viser seg også å være blant de aller eldste sporene på denne typen utmarksbruk i fylket.
Bosetningsspor på Tomasgard har også gitt ny informasjon. Her kan bosetningen nå trekkes
tilbake til overgangen mellom merovingertid og vikingtid, og det er sannsynlig at det
forhistoriske tunet sammenfaller med dagens tun på bnr. 1.
Kokegropen skiller seg ut fra nasjonale og regionale trender ved at den dateres til sluttfasen av
kokegropenes brukstid, og antagelig er den yngste kokegropen på Sunnmøre/Fjordane.
Interessant er det også at den eneste andre daterte kokegropen fra Volda (fra
fylkeskommunens registreringer) er datert til nøyaktig samme tidsrom. Volda skiller seg ut
som kommune fordi dateringstrender viser at tyngden av kokegroper datert til yngre jernalder
befinner seg på Nordmøre.
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Kull- eller tjæremiler i myr (ID 274463-0,
274542-0 og 274543-0)
En nærmere gransking av de automatisk
fredete kullforekomstene i utmarken i
Hornindal, viser at de inneholder trekull av
furu, og at de er lagt til myr. Et tredje
moment er at alle milene har ligget nær
hellende terreng og våte områder i myra.
Lokaliseringen og tresorten gir
assosiasjoner til myrmiler (kjent fra 1100
til etter reformasjonen), men også til
tjærehjell.
Det er fordeler ved å legge begge
miletypene på myra. For kullmiler er det
nyttig å ha vann eller fuktig masser nære
for å slukke eventuelle milebranner. For
tjæremiler kan det være nyttig (som i
myrmiler) å la tjæren renne ned i myra, slik
at den skiller seg til lys og sort tjære. Når
det gjelder tresort er det helt nødvendig å
Figur 97 Eksempler på tjæremiler: Myrmile og
bruke furuspik hvis man skal destillere
tjærehjell. Tegning av Oddmunn Farbregd og Elin
tjære, på grunn av det høye
Eldnes
harpiksinnholdet. For kullbrenning er det
historisk sett langt vanligere å bruke unge løvtrær (harde tresorter). Myke tresorter (slik som
furu) gir et mer porøst kull, men gir mer intens varme
og kan være egnet til å oppnå høye temperaturer, slik
som ved smelting (Rehder, 2000 s.57-61).
Det er vanskelig å trekke konklusjoner ved
kullforekomstene på bakgrunn av registreringen, men
det som er sikkert er at det er muligheter for at både
tjære og kull kan utvinnes fra kullgropene på Kjellstadli
og Furamyra, fordi de er lagt til myrområder.
Jernvinnen på Tomasgard (ID 274458-0)
Jernfremstillingsanlegget som ble avdekket i den
maskinelle sjaktingen og senere totalgravd, har vist seg
å være unik i fylkessammenheng. Nedgravingen er
traktformet, med 3 trinn. Det øverste trinnet i ovnen er
størst, med et indre mål på 120-85 cm. Trinn to tilsvarer
cirka plasseringen av bunnhellen mellom 85-45 cm. Til
slutt er det bunnen (trinn tre) på mellom 45 og 26 cm
som ender i en avrundet rund bunn. For ovner fra
vikingtid er det indre målet på 120 cm stort. Formen på
anlegget ligner på ovnstyper fra Sverige i denne
perioden. Undersøkelser av de svenske ovnsanleggene
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Figur 98 Rekonstruerte leire- og
steintilvirkede blestreovner med
sylindrisk og konisk sjakt, datert til
vikingtid fra Viby sogn, Närke i
Sverige. Illustrasjon av HjärthnerHoldar, Grandin och Forenius

viser derimot en spredning i størrelse på
mellom 30-80 cm i største indre mål
(Hjärthner-Holdar, Grandin & Forenius,
2009).
Ovnen har 5 konstruksjonsfaser:
1. Den første og mest påfallende er den
sylindriske nedgravingen (med flat
bunn), som er over 90 cm dyp.
Nedgravingen er et tungt arbeid, og
må ha vært et nødvendig
konstruksjonselement. Deler av den
naturlige undergrunnen består av
kompakt elvegrus, som ikke lar seg
fjerne uten bruk av hakke.
2. Det neste steget i konstruksjonen er
tilretting av sort kullholdig humus
(torvaktig) som ligger som en
membran mellom den naturlige
Figur 99 Rekonstruert modell av ovnsanlegget. Det ble
undergrunnen og ovnsfyllingen. Det er ikke funnet spor etter hverken tappegrop eller
overbygning ved ovnen.
mulig at laget har vært en sikring mot
tilsig av vann eller fuktighet i bunnen av ovnen.
3. Det tredje konstruksjonselementet er sjaktbunnen (lag 6) hvor man har fylt grå
humusholdig sand i bunnen nedgravingen/membranen og laget en traktform ved å dytte
massene inn mot sidene.
4. Samtidig med dette blir det lagt små stein i bunnen av gropa, og en stor helle blir lagt ned
over steinene med litt helning mot nord-øst.
5. Over hellen pakkes det mer sandholdig humus inn mot sidene, og et lag av mellomstore
stein pakkes inn i sidene. I laget med mellomstore stein blir det også benyttet en stor stein
(40x40 cm) litt sørøst for
hellen. En mulig forklaring på
dette er at den har blitt brukt
for å avbalansere/ankre hellen
under konstruksjonen.
Den nordre halvdelen av sjakten
hadde mindre steinpakning i fase
5, enn i fase 4, og årsaken til dette
kan skyldes at slagg eller jern har
samlet seg i denne delen av ovnen,
og senere har blitt fjernet. Denne
tolkningen støttes av spor med
opplagte masser på nordsiden av
hellen som kan tyde på at man har
gravd seg ned under hellen, mot

Figur 100 Utgraving av den øvre steinpakningen. Merk
mangelen på stein i nordre halvdel, og det lyse siltholdige laget.
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bunnen av sjakten (fig.77 og 99). Denne tolkningen kan forklare hvorfor det ikke ble funnet
noen slaggblokk i undersøkelsen.
På grunn av tidshorisonten til prosjektet ble fokuset i undersøkelsen av anlegget lagt til selve
ovnen, og letingen etter en tappegrop rundt strukturen frafalt. I etterkant av arbeidet virker det
mest sannsynlig at en eventuell tappegrop kan ha ligget nord for strukturen, basert på bilder
og dokumentert stratigrafi. Grunnen til at det er usikkerhet om ovnen har hatt en tappegrop
skrider ut fra at terrenget rundt er helt flatt. Gårdstunet mot nord er også relativt flatt, og
ligger snarere på en liten forhøyning.
Dersom det finns en tappegrop må den
være gravd ned i steril grunn på denne
flaten.
Slaggstykkene fra ovnen var røde, og
bar preg av høyt jerninnhold.
Dokumentasjonen av funnkontekst
viser også, at langt nær de fleste
slaggstykkene kom fra lag 6. Dette
laget tilsvarer massene som er blitt
brukt i traktkonstruksjonen. Det er
derfor tvil om slagget kommer fra
blestring i den undersøkte ovnen, eller
om det kommer fra et annet
nærliggende anlegg, som har blitt
benyttet som fyllmasse.

Figur 101 Nedbrutt, ubrent treverk fra hulrommet mellom
steinene i bunnen av traktformen.

Et forvirringsmoment ved
ovnsanlegget er tilstedeværelsen av
nedbrutt treverk i bunnen av trakten.
Funnet ble gjort i hulrom mellom
steinene i lag 8. Treverket var
fullstendig nedbrutt, men
tilsynelatende ikke brent. Det er rart
at ubrent treverk skal kunne bestå i
bunnen av en jernvinne etter brenning
ettersom jernvinner er designet for å
være varmest på bunn. Jern har en
smeltetemperatur på over 1500 ℃ og
slagg blir flytende rundt 1200 ℃.
Forsøk av Babrauskas (2003) viser
punktet for spontanantennelse av
trevirke ligger på mellom 250 og 510
℃. Det vil si at enten har
temperaturen under bunnhellen ligget
under 510 ℃, eller så har trevirket
har blitt plassert der etter brenningen.
Figur 102 Illustrasjon av temperaturer og kjemiske
prosesser i en jernvinne av Tholander (1987)
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En tredje mulighet er at ovnen ikke har vært brukt til smelting av jern. Ovnen har rødskjær i
deler av massene som vitner om noe varmeutvikling, men hypotesen kan understøttes av den
manglende slaggblokken. Bunnhellen og flere av kantsteinene var heller ikke nevneverdig
rød- eller skjørbrent. Det forklarer også delvis hvorfor slagget ligner hverken på renneslagg
eller størkneslagg og heller ikke har en kontekst som tilsier at det er et produkt av smelting i
det undersøkte anlegget.
Tomasgard i yngre jernalder
Det som kan sies sikkert om anlegget er
at det basert på størrelsen, formen og
alderen er tilknyttet sintring eller
smelting. Dateringen plasserer anlegget i
overgang mellom merovingertid og
vikingtid, en tid da samfunnet er i stor
endring og jern er en viktig ressurs.
Bakgrunnen for gårdsbosetningen på
Tomasgård stammer sannsynligvis til
denne tiden. Dette er underbygget av
andre funn fra gården, slik som
kokegropen og kjempegrava. Som nevnt
i kapittel 4.2 ble det funnet et sverd av
Petersens type V eller T, som dateres til
tiden mellom 900 og 1000 e.kr. Det er
altså en reel mulighet at sverdet har blitt
Figur 103 Tomasgard og stedsnavn, Myra markert i
tilvirket på stedet og at den hauglagte
rødt.
var den som ryddet Tomasgarden.
Det opprinnelige stedsnavnet for Tomasgard, Raudemel, er også interessant satt i
sammenhengen med jernfremstillingsanlegget. På gammelnorsk kalles nettopp prosessene å
fremstille jern «rauðablástr». Det gammelnorske ordet for myrmalm (rauði) beskriver også
fargen på undergrunnen på Tomasgard, men den samme fargen forekommer også på Lødhorn.
Dette, sett i sammenheng med at navnet «myra» går igjen på flere steder i dyrka marken sør
for gårdstunet, sannsynliggjør at det er myrmalmen gården er oppkalt etter.
Kullmiler og nyere tids kulturminner
I vår moderne verden knytter vi ofte begrepet industri opp mot tungt maskineri som dukker
opp i begynnelsen av den industrielle revolusjon. Begrepet maskiner rommer også anlegg
drevet av vannkraft. På Tomasgard, Taraldset, og Haugen er det spor etter slike anlegg, i form
av sagbruk, kvernhus og kverntufter. De gir et innblikk i hvor viktig vannkraft har vært for
lokaløkonomien i Norge gjennom flere hundre år, som også har sammenligningsgrunnlag til
fremtidens samfunn.
Industri kan også beskrive ressursutnytting som foregår i en stor skala over lang tid. Med hele
9 kullmiler mellom Taraldset og Tomasgard og gode historiske kilder, kan vi regne med at
kullproduksjonen i Hornindal nærmest har nådd et industrielt nivå. Sett i sammenheng med de
kjente ljåsmedene viser disse kulturminnene til en tid da Hornindal var et regionalt
produksjonssentrum.
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

(Variables: d13C = -27.2 o/oo)
Laboratory number
Conventional radiocarbon age

Beta-581590
80 ± 30 BP

95.4% probability
(69.2%)
(26.2%)

1808 - 1922 cal AD
1690 - 1728 cal AD

(142 - 28 cal BP)
(260 - 222 cal BP)

68.2% probability
(25.6%)
(22.4%)
(20.2%)

1880 - 1910 cal AD
1698 - 1723 cal AD
1813 - 1836 cal AD

(70 - 40 cal BP)
(252 - 227 cal BP)
(137 - 114 cal BP)

KP412020CFV
80 ± 30 BP

Charred material

Radiocarbon determination (BP)

450

300

150

0

-150

-300

-450
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1750
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Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL20
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

(Variables: d13C = -27.0 o/oo)
Laboratory number

Beta-581591

Conventional radiocarbon age

120 ± 30 BP

95.4% probability
(67.2%)
(25.8%)
(2.4%)

1799 - 1940 cal AD
1680 - 1740 cal AD
1752 - 1764 cal AD

(151 - 10 cal BP)
(270 - 210 cal BP)
(198 - 186 cal BP)

68.2% probability
(34.3%)
(11%)
(9.2%)
(8.4%)
(5.3%)

1830 - 1894 cal
1690 - 1712 cal
1903 - 1921 cal
1808 - 1826 cal
1717 - 1728 cal

AD
AD
AD
AD
AD

(120 - 56 cal BP)
(260 - 238 cal BP)
(47 - 29 cal BP)
(142 - 124 cal BP)
(233 - 222 cal BP)

KP422020CFV

Radiocarbon determination (BP)
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Charred material
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BetaCal 4.20

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL20)

(Variables: d13C = -23.9 o/oo)
Laboratory number

Beta-581592

Conventional radiocarbon age

200 ± 30 BP

95.4% probability
(53.2%)
(25.5%)
(16.7%)

1726 - 1811 cal AD
1644 - 1694 cal AD
1917 - Post cal AD 1950

(224 - 139 cal BP)
(306 - 256 cal BP)
(33 - Post cal BP 0)

68.2% probability
(30.9%)
(18%)
(10.2%)
(9.2%)

1762 - 1800 cal AD
1659 - 1681 cal AD
1740 - 1753 cal AD
1940 - Post cal AD 1950

(188 - 150 cal BP)
(291 - 269 cal BP)
(210 - 197 cal BP)
(10 - Post cal BP 0)

KP442020CFV
200 ± 30 BP

Charred material

Radiocarbon determination (BP)

400

300

200

100

0

-100

-200
1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL20

References
References to Probability Method
Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL20
Reimer, et al., 2020, Radiocarbon 62(4):725-757.

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

(Variables: d13C = -24.3 o/oo)
Laboratory number

Beta-577282

Conventional radiocarbon age

980 ± 30 BP

95.4% probability
(49.6%)
(45.8%)

1070 - 1154 cal AD
994 - 1058 cal AD

(880 - 796 cal BP)
(956 - 892 cal BP)

68.2% probability
(36.6%)
(26%)
(5.6%)

1018 - 1046 cal AD
1092 - 1120 cal AD
1140 - 1147 cal AD

(932 - 904 cal BP)
(858 - 830 cal BP)
(810 - 803 cal BP)

CFV 2020 KP45
980 ± 30 BP

Charred material

1200

Radiocarbon determination (BP)

1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700
900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method
Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4).

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

(Variables: d13C = -28.0 o/oo)
Laboratory number

Beta-577283

Conventional radiocarbon age

140 ± 30 BP

95.4% probability
(43.1%)
(36.8%)
(15.5%)

1669 - 1780 cal AD
1798 - 1891 cal AD
1908 - 1944 cal AD

(281 - 170 cal BP)
(152 - 59 cal BP)
(42 - 6 cal BP)

68.2% probability
(19.8%)
(19.5%)
(12%)
(9.6%)
(7.3%)

1834 - 1878 cal
1724 - 1764 cal
1916 - 1939 cal
1679 - 1698 cal
1800 - 1815 cal

AD
AD
AD
AD
AD

(116 - 72 cal BP)
(226 - 186 cal BP)
(34 - 11 cal BP)
(271 - 252 cal BP)
(150 - 135 cal BP)

CFV 2020 KP46

Radiocarbon determination (BP)

400

140 ± 30 BP

Charred material

300
200
100
0
-100
-200
-300
1550

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method
Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4).

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

(Variables: d13C = -25.5 o/oo)
Laboratory number

Beta-577284

Conventional radiocarbon age

1570 ± 30 BP

95.4% probability
(95.4%)

416 - 556 cal AD

(1534 - 1394 cal BP)

68.2% probability
(51.6%)
(9.4%)
(7.2%)

430 - 494 cal AD
508 - 520 cal AD
527 - 536 cal AD

(1520 - 1456 cal BP)
(1442 - 1430 cal BP)
(1423 - 1414 cal BP)

CFV 2020 KP47
1570 ± 30 BP

Charred material

1800

Radiocarbon determination (BP)

1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
300

350

400

450

500

550

600

650

700

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method
Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4).

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

(Variables: d13C = -25.4 o/oo)
Laboratory number

Beta-577281

Conventional radiocarbon age

1230 ± 30 BP

95.4% probability
(62.8%)
(32.6%)

760 - 882 cal AD
688 - 751 cal AD

(1190 - 1068 cal BP)
(1262 - 1199 cal BP)

68.2% probability
(22.1%)
(20.3%)
(16.4%)
(9.3%)

790 - 830 cal
714 - 744 cal
836 - 866 cal
766 - 778 cal

AD
AD
AD
AD

(1160 - 1120 cal
(1236 - 1206 cal
(1114 - 1084 cal
(1184 - 1172 cal

BP)
BP)
BP)
BP)

KP48 2020 CFV
1230 ± 30 BP

Charred material

1600

Radiocarbon determination (BP)

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method
Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4).

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years
(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

(Variables: d13C = -24.7 o/oo)
Laboratory number

Beta-577280

Conventional radiocarbon age

1180 ± 30 BP

95.4% probability
(87.4%)
(7.3%)
(0.6%)

768 - 900 cal AD
920 - 952 cal AD
730 - 736 cal AD

(1182 - 1050 cal BP)
(1030 - 998 cal BP)
(1220 - 1214 cal BP)

68.2% probability
(31.9%)
(24.6%)
(11.7%)

801 - 846 cal AD
852 - 886 cal AD
777 - 792 cal AD

(1149 - 1104 cal BP)
(1098 - 1064 cal BP)
(1173 - 1158 cal BP)

KP49 2020 CFV
1180 ± 30 BP

Charred material

1650

Radiocarbon determination (BP)

1500
1350
1200
1050
900
750
600
600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

Calibrated date (cal AD)

Database used
INTCAL13

References
References to Probability Method
Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, 51(1), 337-360.

References to Database INTCAL13
Reimer, et.al., 2013, Radiocarbon55(4).

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory
4985 S.W. 74th Court, Miami, Florida 33155 • Tel: (305)667-5167 • Fax: (305)663-0964 • Email: beta@radiocarbon.com

Postboks 2500, 6404 Molde
(postadresse)
Julsundvegen 9, 6412 Molde
(besøksadresse)
Tlf: 71 28 00 00
E‐post: post@mrfylke.no
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