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1.0 Sammendrag  
Følgende rapport baserer seg på post 70 granskinger for feltarbeid ved isfonner i gamle Norddal 
kommune i perioden 08.-13. september 2019. 
 
Feltarbeidet ble gjennomført ved Storfjellbreen, Litlehornet og på Ringshornet. I rapporten 
omtales og en nyregistrert lokalitet fra året før, på Bjorstadfjellet, siden et mulig pilskaft herfra 
ble datert ved 2019 bevilgningen. Arbeidet viste seg å være utfordrende da vi ved ankomst fikk 
noe nysnø og etter tre dager med opphold kom det enda mer snø. Det var og lagt opp til besøk 
på den tidligere registrerte fonnelokaliten Krynkelen, men dette måtte utgå grunnet tidspress og 
dårlig værforhold.  
 
Området består av et utpreget alpint nordvestnorsk fjellandskap, noe som innebærer lange og 
tunge anmarsjer til de ulike fjellene (fig. 1-2). Stort sett ligger forholdet mellom anmarsj og retur, 
kontra arbeid på fonnene på 3:1 (fig. 7). Det sier seg derfor selv at registreringene blir relativt 
kortvarige og derfor heller ikke nødvendigvis representative. Annerledes forholder det seg 
selvsagt når helikopter benyttes. I disse kystnære strøkene er dessuten værforholdene langt mer 
skiftende enn tilfelle er lengre inn i landet. Følgelig kan feltarbeidene bli avlyst eller endret på 
grunn av værforholdene på svært kort varsel, noe som var tilfelle ved undersøkelsene i 2019. 
Nedenfor følger et kort resyme av feltarbeidet mens kart, dokumentasjon og mer detaljerte 
beskrivelser befinner seg i rapportens hoveddel. 
 

 
Figur 1. Nord-Vestlandet, undersøkelsene foregikk innenfor stipla område. Fonnematerialet på Sunnmøre 
representerer det vestligste av sitt slag i Norge. Områdets kystnære og vestlige beliggenhet innebærer at fonnene har 
en ulik utvikling enn de tidligere kjente fonnelokalitetene i Nord-Gudbrandsdalen og Oppdalsfjella. Dette gjelder 
særlig klimagradienten, der de vestlige kystnære fonnene gir ny og viktig kunnskap i forståelse av klimaendringer 
gjennom de 6000 siste år. 
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Figur 2. Arkeologiske fonnelokaliteter omtalt i teksten (merket rødt), Litlehornet og Bjorstadfjellet er nye 
lokaliteter (rød firkant). Det ble ikke gjort sikre funn ved Storfjellbreen (gul firkant). En særegenhet ved 
fonnelokalitetene på Nord-Vestlandet er at alle befinner seg i nær tilknytning til buestillingsanlegg. Ved to fonner 
er det dessuten funnet litisk materiale fra eldre steinalder (Fetegga og noe usikre funn ved Krynkelen). Som helhet 
gir dermed disse kystnære kontekstene inntrykk av å tilhøre et annet kulturhistorisk kompleks enn fonnene i 
innlandet. En av de bakenforliggende årsakene kan ligge i landskap og topografi. Sunnmørsfjellene er utpreget 
ville og alpine og skiller seg dermed klart ut fra de mer åpne og avrundede høyfjellsmiljøene lengre øst. 
 
Ved Storfjellbreen viste seg det ved ankomsten at det hadde kommet et tynt lag med nysnø. Det 
ble funnet noe reinsdyrbein og gevir, men ingen sikre forhistoriske funn. Området virker 
midlertid lovende og det kan derfor ikke utelukkes at det her skjuler seg funn i forbindelse med 
de mange snøfonnene i massivet og/eller i tilknytning til tidligere registrerte fangstanlegg. 
 
Ved registreringene på det noe lavereliggende Litlejordhornet påfølgende dag var imidlertid 
leteforhodene bedre med bar bakke. Foruten at det ble dokumentert flere fangstanlegg ble det 
gjort funn av neverskremmer datert til folkevandringstid. Funnet ble gjort i ura i et 
fonnelikområde som inntil nylig har vært dekt av ei sørøstvendt fonn.  Anmarsjen til Litlehornet 
var lang og det var som sedvanlig liten tid til registering på toppen. Basert på dette regnes 
potensialet stort for at det kan være flere funn her. 
På Ringshornet viste det seg at iskanten var større enn tilfellet var i 2014 og 2016 (fig.5, 22) noe 
som nok er årsaken til at det ikke ble gjort flere artefaktfunn her (jf. Ramstad 2015a og 2017). 
Men det ble funnet noen få og spredte beinfunn som vi ikke hadde fått med oss på de tidligere 
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registreringene (fig. 22). I tillegg ble det dokumentert to varder et par hundre meter under 
funnområdet på Ringshornet. Som et ledd i miljøovervåkningen av fonna ble dessuten iskanten 
målt inn med GPS.  
 
Befaringen på Bjorstadfjellet ble foretatt sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune i 2018, 
ved samme tur ble og Geitfjellet i Stranda kommune besøkt (ikke omtalt her, men se rapport 
2018). Befaringen på Bjordstadfjellet ble foretatt med bakgrunn i at det det her i løpet av de 
senere år har blitt registrert en rekke fangstanlegg. I nærhet til mange av disse var det observert 
fonner og fonnelik. Befaringen resulterte i funn av en ny lokalitet med funn av et fragment etter 
et mulig pilskaft (evt. skremmepinne) laget av bjørk. Funnet ble gjort i østkanten av ei nordvendt 
og i overkant av 14.000m2 stor fonn (fig. 25-27). Fonna heller nedover mot et flere hundre meter 
høyt stup i nord, mens i bakkant, mot sørøst er fonna omgitt av buestillinger. Funnet henger 
trolig sammen med aktivitetene i buestillingene snarere enn at det har vært fangst på selve fonna.  
Pileskaftet ble datert basert på bevilgningene fra 2019 og ga datering til vikingtid. I tillegg ble det 
og innsamlet prøver datert av UiB (bit av vier funnet i iskanten, datert av Institutt for 
geovitenskap/Bjerknessentret) som ga datering til romertid (rapport in prep Møre og Romsdal 
fylkeskommune). 
 

 
Figur. 3. Anlegg og funn på Litlejordhornet, gul sirkel er buestillinger, blå prikker varderekke, rød prikk funn 
av neverskremmer. Merk at varder i kombinasjon med buestillinger sperrer av det smaleste punktet inn på 
fjelltangen som går opp på fjellplatået som utgjør toppen av fjellet.  
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Figur 4. Fangstanlegg og funn for pileskaft (rød prikk) på Bjorstadfjellet. Merk at anlegget sperrer av det 
smaleste punktet på ryggen inn til platået ved toppen av Bjorstadfjellet. Kanskje har dyra blitt sperret inn på 
toppen av platået, for deretter å ha blitt drevet aktivt tilbake mot den eneste farbare returveien? 
 

1.1.1 Tolkninger etter 2019. Fonner og forhistorisk reinsjakt i Sunnmørske fjell 
Det er flere likheter mellom anlegget og funn på Litlejordhornet og Bjorstadfjellet. Begge fjellene 
utgjør en vest-nordvestlig fjelltange avgrenset av stupbratte fjellside på alle kanter foruten i østlig 
retning der tangene går over i berg og mer slakke fjellsider som representerer den eneste farbare 
veien inn på disse to fjellplatåene (fig. 3 og 4). Videre nordøstover er det forbindelseslinjer til 
Vermvatnet og Ullvådalen og deretter videre østover innover i Tafjordfjella og Reinheim og 
derfra til de mer åpne fjell- og dalsystemene i Lesja og Nord-Gudbrandsdalen.  
 
Det er og verd å merke seg at det er påtagelig paralleller mellom Litlejordhornet og 
Bjorstadfjellet og de funn og anlegg som er registrert på nabofjellet Krynkelen (Ramstad 2017). 
På alle tre lokaliteter er det snakk om svært små fonner beliggende rundt 1400 moh. Det virker 
og overveiende sannsynlig at fonnefunnene enten har inngått som skremmer i nærliggende 
varde- og buestillingssystemene, eller at det er bortskutte pilespisser fra samme anlegg. Særlig på 
Litlehornet og Krynkelen er det påtagelige likheter i buestillingenes orientering samt plasseringen 
av vardesystemene, noe som trolig henger sammen med at fangsten har foregått utfra en 
lignende strategi.  
 
Fonnene på toppen av disse fjellene har nok medvirket til at reinen trakk opp på dem på varme 
dager. Det kan likevel stilles spørsmålstegn ved om jakten foregikk på selve fonnene. Landskapet 
gjør at det ligger til rette for å kunne organisere en langt mer effektiv jakt dersom man utnytter 
de smale fjellryggene. Vi kan se for oss at reinsdyrene trakk eller ble jagd opp på fjellplatåene fra 
tangene mot øst. Oppe på platåene har dyra vært så godt som fanget av de bratte fjellskråningene 
slik at eneste vei for å slippe unna har vært samme vei som de kom opp. En mulighet er at 
returveien har vært stengt av med varder, skremmepinner og eventuelt tau, slik kan dyra ha blitt 
holdt inne på fjellpartiene frem til tidspunktet for jakten.  
Både på Krynkelen og på Litlejordhornet finner vi nær toppen, på den snevreste delen av tangen 
buestillinger som er vendt vestover mot dyra som har trukket fra eller kanskje mer sannsynlig 
blitt aktivt drevet fra fjellplatået i øst (fig. 3). Plasseringen av buestillingsanleggene viser at jakta 
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har gått ut på å legge seg i stilling og vente der fjellplatåene har vært smalest. Det store antallet 
skytestillinger vitner om en relativt omfattende organisering. I tillegg til de som har jaktet fra 
buestillignene kan vi se for oss at flere har vært involvert i drivingen av dyra. I etterkant har det 
trolig vært en relativt stor mannskapsstyrke i sving for å slakte og bære ned fangsten. Trolig var 
både kjøtt så vel som biprodukter som sener, pels og gevir et viktig tilskudd i den lokale 
økonomien. 
 
Resultatene fra disse undersøkelsene, sammenholdt med de tidligere undersøkelsene som 
Universitetsmuseet i Bergen har foretatt i Sunnmørsfjella siden 2014, bidrar dermed til ny og 
viktig kulturhistorisk som utvilsomt vil bidra med et langt bedre og mer solid datagrunnlag for 
framtidig forskning og forvaltning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. 

Utbredelse av fonn på Ringshornet med utgangspunkt i våre målinger og flyfoto. Underliggende bilde er fra flyfoto 
tatt 22. september 2006, merk hvor mye fonna har smeltet siden da fram til siste måling av fonnekant 13. 
september 2019. 
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Figur 6. Til venstre utbredelse av fonn på Litlejordhornet fra flyfoto i perioden 1976, 2013 og 2019 til høyre 
kombinert med vår innmåling av fonna (i lilla skravur) ved feltarbeidet 10. september 2019. 
 

1.1.2 Det Nordvestnorske alpine fonnekomplekset som kunnskapskilde 
Globale klimaendringer innebærer at høyfjellsfonnene forsvinner i stadig hurtigere tempo. En 
sideeffekt av dette er at det smelter fram arkeologiske gjenstander og biologisk materiale (i første 
rekke reinsdyrbein) som ellers ikke er bevart i arkeologiske kontekster. Siden begynnelsen av 
2000-tallet har vi sett en sterk økning i antall fonnefunn i Norge, men med få unntak er de fleste 
gjort øst for vannskillet, og da særlig i Lom, Skjåk og Lesja samt i Oppdal kommune. Nord-
Vestlandet, med sine mange alpine topper og snødekte fjell, har til nå derimot vært lite utforsket 
(Ramstad 2015b). Funnene som omtales i denne rapporten, kombinert med Universitetsmuseets 
tidligere undersøkelser av det Nordvestnorske fonnekomplekset, er i denne sammenhengen et 
viktig bidrag som gir ny kulturhistorisk kunnskap. Dette materialet er dessuten en sentral kilde 
om villreinens opprinnelige vandringer og habitater i de alpine miljøene på Nord-Vestlandet. 
 
Det er vist til at fonnene fungerer som et klimaarkiv som kan avleses lik åringene i et tre, som en 
lang historie om variasjoner i klima og menneskelige aktiviteter. Utover de kulturhistoriske 
resultatene kan materialet fra fonnene i rapporten dermed bidra med informasjon om lokal vær- 
og klimautvikling. Dette vil være et viktig supplement til lokalitetene fra høyfjellsplatåene øst for 
vannskillet og i de indre fjordområdene. Ytterligere utforskning av de kystnære fonnene på 
Sunnmøre kan dermed være en viktig kilde for å få bedre og mer presis kunnskap om endringer i 
lokal klimautvikling som og vil ha relevans for å forstå det større klimatiskebildet og de 
klimautfordringene vi står overfor i framtiden. 
 
De fleste av de registrerte lokalitetene som omtales i foreliggende rapport er kun undersøkt ved 
dagsbesøk, etter lange og tidkrevende anmarsjer. Potensialet for flere funn kan følgelig regnes 
som stort dersom det foretas strukturerte søk i steinura ved og rundt de påviste arkeologiske 
fonnelokalitene. 
 
Avslutningsvis skal det vises til kart i rapporten som viser årlig flukturering i fonnestørrelser. 
Basert på dette og våre innmålinger framgår det at fonnene i vårt område er langt mindre enn de 
arkeologiske fonnene i Nord-Gudbrandsdalen og i det sørlige Trøndelag. Dette har trolig å gjøre 
med både klimatiske variabler og landskapsmessige forhold. Det som og fremgår er at fonnene 
har minket gradvis, og selv om 2018 og 2019 ikke var minimumsår må de regnes som svært små 
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(fig. 5-6, 22). Dersom vi får en ny sommer lik 2014 vil trolig samtlige av de fire fonnene nevnt i 
denne rapporten (Bjorstadfjellet, Litlejordhornet, Ringshornet og Krynkelen) stå i fare for å 
kollapse og viktig kultur- og klimahistorisk kildemateriale vil bli tapt for alltid.  
 

1.2 Kronologisk rammeverk 
I rapporten kommer det til å bli referert til flere ulike faser og perioder. For den uinnvidde leser 
kan terminologien virke noe fremmed. Periodebetegnelsene brukes slik som de er angitt i figur 1. 
Årstall angitt som BP viser til antall år før nåtid, og anvendes om såkalte ukalibrerte 14C-
dateringer. Disse dateringene korresponderer ikke alltid med kalenderår (tabell 1). 
 

Tabell 1. Kronologisk skjema med arkeologiske periodebetegnelser og dateringer. 
 

1.3 Metode og dokumentasjon 
Registreringene foregikk med strukturerte søk i lovende områder, basert på fonnelik eller kanten 
av eksisterende fonner. I tillegg til gjenstandsfunn og bein ble det og søkt etter arkeologiske 
strukturer slik som varder og buestillinger. I felt ble det tatt bilder av alle nyregistrerte funn og 
anlegg. Samtlige ble deretter koordinatfestet basert på håndholdt GPS. I tillegg ble alle funn og 
anlegg på Litlefjellet og på Bjorstadfjellet målt inn med CPOS/DGPS av Kristoffer Dahle, Møre 
og Romsdal fylkeskommune (fig. 8). Ved etterarbeid er alle måledata lagt inn i GiS basert på 
Intrasis av Howell Roberts og Thomas Bruen Olsen. Delkapitlene om Storfjelbreen, Litlehornet 
og Ringshornet er skrevet av Runar Hole, sammenstilling av data, samt øvrige deler av rapport, 
sammenstilling og analyse er av Morten Ramstad. 
 
Ved etterarbeid er bildene listeført og et utvalg er lagt inn i Musits fotodatabase. Melanie 
Wrigglesworth har tilvekstført materialet og ført dette inn i gjenstandsdatabasen. Konservering 
av funn foretas av Universitetsmuseets Seksjon for samlingsforvaltning og konservering 
 
 
 
 
 

Periode 14C år BP/før nåtid Kal. år Hovedperiode 

Tidligmesolitikum 10000 - 9000 BP 9500 - 8200 f.Kr.  
Eldre steinalder Mellommesolitikum 9000 - 7500 BP 8200 - 6300 f.Kr. 

Senmesolitikum 7500 - 5200 BP 6300 - 4000 f.Kr. 

Tidligneolitikum 5200 - 4700 BP 4000 - 3500 f.Kr.  
Yngre steinalder Mellomneolitikum A 4700 - 4100 BP 3500 - 2700 f.Kr. 

Mellomneolitikum B 4100 - 3900 BP 2700 - 2350 f.Kr. 

Senneolitikum 3900 - 3400 BP 2350 - 1700 f.Kr. 

Eldre bronsealder 3400 - 2900 BP 1700 - 1100 f.Kr. Bronsealder 

Yngre bronsealder 2900 - 2430 BP 1100 - 500 f.Kr. 

Førromersk jernalder 2430 - 2010 BP 500 - Kr. f.  
Eldre jernalder 

Eldre romertid 2010 - 1650 BP Kr.f. - 150/160 e.Kr. 

Yngre romertid 150/160 - 400 e.Kr. 

Folkevandringstid 1650 - 1500/1510 BP 400 - 560/570 e.Kr. 

Merovingertid 1500/1510 - 1200 BP 560/570 - 800 e.Kr. Yngre jernalder 

Vikingtid 1200 - 970 BP 800 - 1030 e.Kr. 

Tidlig middelalder  1030 - 1150 e.Kr.  
Middelalder Høy middelalder 1150 - 1350 e.Kr. 

Sen middelalder 1350 - 1537 e.Kr. 

Nyere tid  1537 e.Kr. - Nyere tid 
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Figur 7. Retur etter befaring Bjorstadfjellet. Som regel er det ved dagsturer i Sunnmørfjella et forhåndstall på 
rundt 1:3 i forhold til arbeid ved potensielle fonnelokaliteter og tid brukt til gåing til og fra. 
 

 
Figur 8. Funnstedet til neverskremmene på Litlehornet, fotografert mot sørvest. Kristoffer Dahle plotter inn 
lokaliteten på GPS, Konrad Smiarowski tar nærbilde av det arkeologiske funnet. Bjørn Hessen ser om det er mer 
å finne, mellom steiner og i steinsprekker. Foto: Runar Hole  
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2.0 Langs brekanten i Norddal i 2019 
Sommaren 2019 var det brukbar ned-smelting av høgareliggande snøfonner i Tafjordfjella. 
Universitetsmuseet i Bergen planla difor feltarbeid ved aktuelle snøfonn-lokalitetar utpå hausten. 
Samstundes hadde Møre og Romsdal fylkeskomme laga ein plan i samarbeid med 
Universitetsmuseet, Statens naturoppsyn og frivillige mannskap for undersøkje enda fleire 
snøfonner. Blant anna så var det ordna med landingsløyve for helikopter om det skulle bli 
aktuelt. Veke 37 og 38 i september peika seg ut, som tida det passa best for alle dei involverte. I 
månadsskiftet august-september bestemte UIB under leiing av Morten Ramstad - å satse på veke 
37, som si arbeidsveke. Dermed skulle feltarbeidet settast i gang frå måndag 9.september. 
Dessverre så vart det noko kaldare vær i slutten av veke 36, med litt nedbør natt til den 6. 
september. Denne nedbøren falt som snø dei fleste plassane over 1000 moh. Det vart observert 
at det var lokale forskjellar, på kor mykje snø som la seg på ulike fjelltoppar. Fjellmassiva 
sørvestover fekk nok dei største snømengdene. Vidare utover i helga vart det varmare og 
nysnøen smelte burt att på lågare fjelltoppar. UIB sette difor i gang feltarbeidet som planlagt den 
9. september. Denne veka vart vurdert som siste moglegheit for feltarbeid, da det var varsla eit 
nytt snøfall inn mot neste helg. Tre arkeologiske lokalitetar nordaust i Tafjordfjella, der det var 
kome mindre med snø, vart prioritert. Dette var ved Storfjellbreen, på Litlehornet og ved 
Ringshornet. Desse tre lokalitetane ligg alle i Fjord kommune.  

 
Figur 9. Dei tre stadane det vart gjort arkeologiske undersøkingar ved snøfonner i Tafjordfjella. 
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2.1 Storfjellbreen 

 
Figur 10. Retur frå Storfjellbreen, i dei mest lovande områda noko høgre i terrenget var bakken dekt av eit 
samanhengande lag med 5-10 cm med nysnø. 
 
Storfjellbreen ligg på fleire kantar av det 1759 høge Storfjellet, aust for Krynkelvatnet. Sjølve 
breen består mest av is, men ein del av dei perifere delane av breen kan kategoriserast som 
snøfonner. Fonnene er lokalisert i slakt terreng mens bre-delen dominerer der fjellskråningane er 
brattare.  
 
Det er ikkje tidlegare gjort arkeologiske undersøkingar ved Storfjellbreen. Derimot vitja Astor 
Furseth og Bjørn Hessen området ved den nordvestlege delen av brekanten, den 16. august 2019. 
Dei kunne rapportere om at breen her var sterkt ned-smelta og at dei hadde funne gevir- og 
beinrestar i området (fig.11). Vidare fann dei tre bågåstøer i fjellsida ned mot utosen på 
Krynkelvatnet. Tidlegare har NINA i samarbeid med Astor Furseth registrert nokre bågåstø rett 
ved utosen på Krynkelvatnet. 
 
Den 9. september var vi heldige og fekk tilbodet om helikopter-skyss inn i Tafjordfjella (fig. 10). 
Vi valde da å satse på tur til Storfjellbreen, fordi dit var det lengst å gå av dei aktuelle 
undersøkingslokalitetane. Med på feltarbeidet var Morten Ramstad og Konrad Smiarowski frå 
UIB, Kristoffer Dahle og Magnus Haveland frå MRF og Runar Hole som var leigd inn frå 
Tarandus. Vi hadde som sagt landingsløyve i Nasjonalparken og fekk to løft med helikopter inn 
til Storfjellbreen frå Grønningsæter. Gratis helikopterskyss var  gjennom Åknes/Tafjord 
beredskap IKS, noko dei skal ha stor takk for Dei har konsesjon på flyging i Tafjordfjella. 
Grunneigar Tone Grønningsæter ga oss tillating til å lande på eit av jorda sine. 
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2.1.1 Registrering og funn 

Framme ved Storfjellbreen viste det seg at leiteforholda, slettes ikkje var så gode, som vi hadde 
trudd. Ved nedre delar av breen var riktig nok nysnøen smelta bort, men i dette området var dei 
fleste partia bratte eller sterkt prega av rørslene til isbreen. Dårleg potensiale for arkeologiske 
funn med andre ord! Vi bevega oss oppover langs brekanten og på rundt 1500 moh. vart det så 
mykje nysnø, at det eigentleg vart til lita nytte å leite meir. Det er i denne høgda det byrjar å bli 
meir interessant med tanke på å gjere funn, for her blir terrenget slakare i fleire parti. Vi gjekk 
vidare for å bli kjent og observerte at den fonna som går nordover frå Storfjellbreen, er godt 
eigna som eit undersøkingsområde seinare under betre snøforhold. Vi gjekk heilt til topp-platået 
med utsikten på om lag 1570 moh. Der angra vi litt på at vi ikkje hadde fått helikopteret til å 
sette oss av ved snøfonnene på  Krynkelen eller Litlehornet. Fjellplatået på Krynkelen såg ut til å 
ha minimalt med restar av nysnø. Vi hadde og god utsikt til Litlehornet som ikkje hadde synlege 
restar av nysnø. Etterpå gjekk vi ned att i dei lågare områda av Storfjellbreen og leitte så godt vi 
kunne etter funn. Nordaust for Storfjellbreen er fjellskråninga meir variert. Her finst det alt frå 
små flatar til små botnar der småfonner ligg roleg og stabilt. Vi brukte den tida vi hadde att til å 
leite i dette småkuperte terrenget. Etter kvart fann vi fleire bein- og gevir-funn som nyleg hadde 
smelta fram frå snøfonner. Desse vart kartfesta og samla inn, men er ikkje daterte (fig. 11). Kl. 
18.00 kom helikopteret og frakta oss ned att i to vendinger, til landingsplassen på jordet ved 
Grønningsæter. 
 

 
 
Figur 11. Funn og anlegg ved Storfjellet, grønn trekant er bågåstø, blå trekant er usikkert bågåstø, grønn prikk 
er lik varde, reinsdyr likt beinfunn og reinsdyrhode er likt gevir. 
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2.2 Litlehornet 

 
Figur 12. Frå toppen av Litlehornet mot aust. 
 
Litlehornet er eit markert lite fjell, sjølv om det ikkje så høgt med sine 1436 moh. Fjellet blir 
omkransa av bratte sider ned i djupe dalføre på alle kantar (fig. 2-3). Einaste staden ein kan gå 
opp på fjellet, på ein lett måte, er i frå søraust. På toppen av dette fjellet har det vore jakta på 
reinsdyr med blant anna bågåstøer, slik som på nabofjellet Krynkelen. Øystein Mølmen 
registrerte minst fire bågåstøer her i 1997 (Mølmen 2000. 107-108). Seinare har Astor Furseth 
registrert nokre fleire i 2013 og 2015. I 2015 kartla Norsk Institutt for Naturforsking 6 bågåstøer 
og ei vardesteinrekke på Litlehornet, i samarbeid med Furseth (fig. 17). Ein såg da at det var 
fleire snøfonner på topp-platået, der det var potensiale for å gjere arkeologiske funn. På 
bakgrunn av dette var det aktuelt for UIB å undersøkje området rundt fonnene på Litlehornet i 
2019. 
 
Vi fekk ikkje helikopter-skyss til Litlehornet tysdag den 10. september, så da måtte vi berre ta 
beina fatt frå Grønningsæter, og gå DNT-stien innover Steindalen. Den enklaste ruta til toppen 
er å gå rundt heile Litlehornet-fjellet gjennom Steindalen til Tjørnane. Vidare derifrå er det best 
gå dei minst bratte partia i retning nordvest og opp på fjellet. Dei som var med på turen og 
feltarbeidet var Konrad Smiarowski (UIB), Runar Hole (Tarandus), Kristoffer Dahle (MRF), 
Magnus Haveland (MRF), Siv Tone Bårdsnes (geolog/UIB), Bjørn Hessen (frivillig) og Astor 
Furseth (frivillig).  
 
På veg opp undersøkte vi nokre fonner i bratt lende, litt mot aust for den beste traseen opp, utan 
å gjere interessante funn. Vi brukte om lag 4 timer på å gå frå bilane til vi var framme oppe på 
Litlehornet. Det ligg ei lita tjønn på topp-platået av Litlehornet og like ved denne er dei kjente 
bågåstøene kartlagt (fig. 12, 15). Rundt denne tjønna, som ligg på 1395 moh. var det fleire små 
snøfonner. Desse var sterkt smelta ned og heldigvis var det heller ikkje att noko av nysnøen, som 
kom i slutten av veka før.  



 

 15 

2.2.1 Registrering og resultat 

Vi konsentrerte leitinga etter arkeologiske funn rundt fonnene ved tjønna. Det vart funne fleire 
gevir-deler av rein, ein beinbit, ein trekvist og etter ei tid fann vi to små ruller med bjørkenever 
(tabell 2).  
 
Etter kvart som vi leita oss utover frå området rundt tjønna fann vi ein ny lokalitet med 
bågåstøer (fig. 18). Denne ligg lenger mot sørvest og nærare hovud-toppen av Litlehornet. Her 
fekk vi kartlagt tre tydelege og to mindre tydelege bågåstøer. Oppmuringane indikerte at alle 
hadde ei skyteretning vestover. Da vi skulle gå ned att fann vi enda ein konsentrasjon med 
bågåstøer, som ikkje tidlegare var registrert. Denne lokaliteten ligg i eit søkk i terrenget, aust for 
tjønna. Bågåstøene her var mindre tydelege, men i alle fall minst fire av dei kan seiast å ha vore 
heilt sikre skyteskjul for reinsjegerane. Skyteretninga var og her vestover, slik som dei andre 
kartlagde bågåstøene på Litlehornet. Totalt er det nå registrert 16 bågåstøer på denne fjelltoppen 
(fig. 14-15). Etterpå gjekk vi den lange vegen ned att og var nede ved parkeringsplassen innanfor 
Grønningsæter i 20-tida på kvelden. 
 

Tabell 2. Funn frå Litlejordhornet. 
 

2.2.2 Funn 

Dei to never rullene låg saman nede i ein smal sprekk mellom steinar, i steinura nord for tjønna 
(fig. 13-15). Funnstaden var midt i ei trekkrute for reinsdyra på nordsida rundt tjønna og i 
nærleiken av eit tydeleg bågåstø i ura ved kanten av tjønna, den er avmerkt som nr. 88 på kart, 
figur nr. 14. 
 
Rullene er skremmer som har vært montert på toppen av treskaft slik at dei har blafra i vinden. 
Funksjonen har vært å skremme reinsdyra i ei bestemt retning. Dei to skremmene var begge godt 
bevarte og av typisk form. Liknande skremmer er kjent i frå fonnefunn frå Nord-
Gudbrandsdalen, slike skremmer er dessutan funnet på Krynkelen.  
 
Datering frå den eine av skremmene ga 346-535 e.Kr, tilsvarande folkevandringstid. Detter er 
same periode som skremmene på Krynkelen blei datert til og kan derfor vise tilbake til ein lokal 
tradisjon i folkevandringstid. 

Bnr/ 
GPS nr 

Koordinater 
(UTM 32N) 

Type Materiale Antall 
deler 

Lengde
mm 

Bredde 
mm 

C-14 Kommentarer 

18576/1 
429119,38
Ø 

6912140,92
N 

Neverrull Never 1 
574 38 

346-535 cal AD 
(95,4%) 

 

18576/2 
429119,38
Ø 

6912140,92
N 

Neverrull Never 1 
567 24 

  

GPS 7     Gevir Reinsdyrgevir 1    Nedbrutt 

GPS 8     Gevir Reinsdyrgevir  1    Funnet delvis i fonn 

GPS 9     Bein Reinsdyr  1      Fragment, splittet, 
gnagemerker 

GPS 10   Trebit Bjørk? 1    Funnet 10 m over 
forrige 

GPS 11   Astragalus 
og 
calcaneous 

Reinsdyr bein 2    Passer 
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Figur 13. Funn, til høgre reinsdyrgevir og plott på gps, til venstre dei to neverskremmene.  

 

 
Figur 14. Til venstre funnplott med nummer frå cpos/dgps, til høgre Askelladen ID, med struktur id, til dei 
tidlegare registrerte bågåstø på Litlehornet. 
 

 
Figur 15. Anlegg og funn ved tjønna på Litlehornet etter vår registrering i 2019. Det er naturleg å sette alle desse 
arkeologiske funna i samanheng med kvarandre. 
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Figur 16. Siv Tone Bårdsnes og Astor Furseth står ved eit av bågåstøa som ligg lengst mot sør, i enden av rekka 
med vardesteinar. Dei fire jaktminna her, er dei mest oppbygde og tydelege på Litlehornet. Biletet er teken mot 
vest-nordvest (foto, Runar Hole). 
 

 
Figur 17. To bilete av vardesteinrekka. Bilete til venstre er teken 24. august i 2015, til høyre ved vår registrering 
i 2019. Merk at det i 2014 var det meir snø, her på Litlehornet enn i 2019. På biletet til venstre ser ein ei røys 
av fire steinar på berget og ein vardestein, som står fast og oppreist i ein bergsprekk. Foto teken mot nordvest. Til 
høgre ser ein vardesteinrekka gå motsett veg, Runar Hole peker her ut retninga på varderekka (foto til venstre 
Runar Hole, til høgre Konrad Smiarowski). 
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Figur 18. Astor Furseth og bågåstøet ved nord-enden på tjønna på Litlehornet. Det er tydeleg lagt opp ei 
steinrekke på berget slik, at ein eller to jegerar kunne gøyme seg bakom. Her har reinsdyra kome rett forbi, eller 
beint på skytestillinga. Biletet er teken mot vest-sørvest (foto, Runar Hole).  
 

 
Figur 19. Bågåstø, foto mot sørvest, Krynkelen i bakgrunnen (foto Konrad Smiarowski).  
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2.3 Ringshornet 

 
Figur 20. Fonna ved Ringshornet ved vår registrering i 11. september 2019, dronebilde er tatt mot sørøst. Merk 
og de mørke rundingane, dette er bågåstøa rett vest for fonna . 
 
Onsdag 11. september prioriterte vi tur opp til Ringshornet. Frå bilvegen ved Slettvikane såg 
nysnøen ut til å ha smelta bra vekk i høgdene på fjellmassivet vi skulle opp til. Det er gjort svært 
interessante arkeologiske funn ved den største snøfonna på Ringshornet tidlegare. I dette 
området er det potensiale for fleire funn, dersom det vert sterk nedsmelting i åra framover. Difor 
vil UIB fylgje ekstra godt med på denne lokaliteten når fonnene minkar. 
 
Med på feltarbeidet til Ringshornet var Morten Ramstad og Konrad Smiarowski frå UIB og 
Runar Hole som innleigd mannskap. Turen opp er ikkje så lang men det er bratt stigning heile 
vegen. Vi brukte om lag eit par timar på å gå opp til lokaliteten.  
 
Oppe ved fonna var det ikkje så gode leiteforhold, slik som vi hadde håpa på. Det fantes ingen 
«nye» plassar å undersøkje langs kanten på snøfonna. Fonna var riktig nok meir nedsmelta nedst, 
i søraust, enn tidlegare år. Lenger opp, derimot, var fonna ørlite større, enn til dømes da det var 
arkeologiske undersøkingar her i 2016. Samstundes låg det og att nysnø på overflata av sjølve 
fonna, i det mest aktuelle området der ein kunne gjere nye funn. 
 

2.3.1 Registrering og funn 

Vi kartla storleiken på snøfonna og dokumenterte lokalitetane med foto (figur. 20-21 ). Videre 
leita vi i steinurene rundt den største snøfonna og i området opp til det flate platået mot 
nordvest. I kanten på dette platået, ligg det godt dokumenterte bågåstø-anlegget på Ringshornet. 
Bak dei 22 skyteskjula her, har nok jegerane venta og jakta på reinsdyr, som til dømes trakk opp 
frå Meiadalskoppen.  
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Det var lite vi fant under årets feltarbeid. Det har til opplysning vore leita godt mellom alle 
steinane her, i tidlegare år. Til slutt fekk vi samla inn nokre bein- og gevirdeler, samt reinstenner 
og ein vierkvist, som vi kom over (figur 21). 
 
Vi gjekk ned att i 16-tida og brukte omtrent ein og ein halv time ned til parkeringsplassen. Det 
var meir vind og kaldare temperatur i høgfjellet den 11. september, enn dei to førre dagane. Vi 
bestemte oss for å avslutte feltarbeidet resten av veka, fordi det var varsla dårlegare vær.  
 
Da helga kom la det seg på nytt eit nytt snølag i høgfjellet og det vart uråd å undersøkje fleire 
snøfonner i Tafjordfjella i 2019. 
 

 
Figur 21. Dei to foto over og foto nede til venstre viser eit utval av dei godt konstruerte og solide bågåstøa på 
Ringshornet. Nede til venstre, søk etter nye funn. 
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Figur 22. Underliggande flyfoto syner fonna 22. september 2006, blått fyll fonna slik den var ved vår registrering 
13. september 2019. Funnstaden til beinfunna er merka med raude prikkar. Sjå og figur 5.  
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Figur 23. Fonna ved Bjorstadfjellet sett mot nord, i forkant Siv Bårdsnes som tar ut prøver til 

geologiske analyser. 

3.0 Langs brekanten Bjorstadfjellet 2018 

Befaringen på Bjorstadfjellet ble gjennomført 10. august 2018. Påfølgende dag ble det 
gjennomført befaringer på Geitfjellet i Stranda. Ved sistnevnte gjorde vi en felles befaring av 
buestilligner fylt med bygningsavfall på toppen av selve Geitfjellet, deretter gikk turen til ei stor 
fonn som befant seg sør for toppen. Det ble foretatt søk rundt kanten av fonna uten at det ble 
gjort funn av arkeologisk materiale men det ble samlet inn geologisk materiale til videre analyse, i 
tillegg ble det funnet noe beinmateriale. Funnstedene til sistnevnte ble målt inn med gps, men er 
utover dette ikke videre analysert og behandles derfor ikke videre i foreliggende rapport.  
 
Utgangspunktet for befaringen på Bjordstadfjellet var at det det her i løpet av de senere år har 
blitt registrert en rekke buestilinger (fig. 4). I nærheten til mange av buestillingene var det 
observert fonner og fonnelik. Deltakere var foruten undertegnede arkeolog Kristoffer Dahle fra 
Møre og Romsdal fylkeskommune, geolog Siv Bårdsnes fra UiB (Institutt for geovitenskap), 
lokalhistoriker Astor Furseth og Tone Drabløs fra DNT Sunnmøre. Vi startet ved Byksebrua sør 
for Slettevikane (660 moh.). Først befarte vi fangstanlegget Askeladden ID 237932 ved vannet 
Slufsekoppen (1054 moh.). Derfra fulgte vi vestryggen opp til Bjorstadfjellet (1467 moh.). Her 
oppe foretok vi overflatesøk ved ei fonn og i et område med fonnelik uten at det ble gjort 
arkeologiske funn. Det ble imidlertid funnet et fragment av reinsgevir, samt to nylig 
fremsmeltede bein. Alle tre ble kartfestet og samlet inn, men er ikke videre analysert eller datert. 
 
Deretter gikk vi østover til fangstanlegget askeladden ID 237767. Dette er et anlegg som ble 
registrert i 2014 og som tilsammen består av 20 buestilligner. Foruten noe foto av utvalgte 
buestilligner var det ikke tid til mer nøyaktig innmåling eller dokumentasjon av dette 
fangstanlegget. Det er og grunn til å tro at ytterligere registreringer vil føre til påvisning av flere 
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buestillinger og muligens også andre strukturer slik som reiste steiner eller varder. I områdene 
ved de nordligste buestillignene var det et fonnelik, og her ble det funnet tre biter av et gevir som 
ble samlet inn og kartfestet, men ikke videre analysert eller datert (fig. 25, tabell 3). 
 

 
Figur 24. Buestilling (ID237767-2) med skyteretning mot sørvest, ved siden av til venstre ser vi Astor Furseth 
mens i bakgrunnen kommer Siv Bårdsnes og Tone Drabløs? 
 

 
Figur 25. Funn kombinert med innmåling av fonnekant, merk at den sørlige innmålte armen, dvs. sør for rød 
prikket linje, på tidspunktet for vårt besøk var et fonnelik, ellers var utbredelsen som angitt. 
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Figur 26. «Bjorstadfonna» sett mot sør, buestillingene befinner seg på toppen av ryggen/sadelen bak fonna.  
 

 
Figur 27. Målestokken markerer funnsted for pilskaft fragment/skremmepinne fragment, B18575. 
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3.1 Fonn 

Rundt 130 m nordvest for de nordligste buestillingene var det ei nord-nordøst vendt fonn på 
rundt 14.000m2. Fonna befant seg noe lavere i terrenget i ei slukt i fjellet. Den er omgitt av bratte 
fjell i vest, nordover ender den i et stup, mens den går over i mer slakke bergskrenter opp mot 
bergryggen med buestillingene i sør-sørøst (fig. 25-26).  
 
Det var bare i sørkanten av fonna at det var flatt nok til at det kunne gjennomføres mer 
strukturerte søk. I kanten av fonna her ble det samlet inn geologisk prøvemateriale av Siv 
Bårdsnes, mens vi andre søkte langs fonnekanten og i ura umiddelbart sør-sørøst for denne (fig. 
23). På en bergknapp 25 meter øst for fonna ble det funnet noe rester av reinsdyrpels/hår som 
var delvis gjennomgrodd av mose. Funnet ble kartfestet og målt inn men er ikke datert. 
 

3.2 Funn 

Funnstedet, Askeladden ID 242365, var i kanten av en nylig fremsmeltet bergnapp ca. 1 meter 
øst for fonnekanten og bestod av to tilformede trebiter som trolig tilhører den sammen 
gjenstanden, ca. 10 cm videre vest fra dette ble det funnet et fragment av vier (fig. 25, 27, tabell 
3). Sistnevnte er trolig naturlig og har på et eller annet tidspunkt blåst ned i fonnekanten. 
 
De to tilformede bitene passer, de har et ovalt tverrsnitt på omlag 0,97 cm, mens den totale 
lengden er lengden er 12,9 cm. Trolig representerer bitene et fragment av en pileskaft. Men det 
kan heller ikke utelukkes at de er snakk om en tilformet pinne med et annen funksjon, slik som 
en festepinne for skremmer. 
 

Tabell. 3. Funntabell Bjorstadfjellet.  
 
Funnet henger trolig sammen med aktivitetene i buestillingene snarere enn at det har vært fangst 
på selve fonna. Den nærmeste buestillingen (ID237767-20) befant seg rundt 180 m sørøst for 
funnstedet og ca. 60 m høyere i terrenget (fig. 4, 25). Beliggenheten til fonna, og det faktum at 
buestillingene befinner seg på den smaleste delen av ryggen inn til fjellplatået ved Bjorstadfjellet, 
gjør det sannsynlig at funnet heller representerer fragmentet av ei bortskutt pil, eller deler av 
skremmepinner som har vært brukt i forbindelse med fangstanlegget som siden har blåst ned i 
fonna, enn at det er snakk om regulær fangst av dyr som har stått på selve fonna, se figur 28.  
 
 
 
 
 
 

Bnr/ 
GPS nr 

Koordinater 
(UTM 32N) 

Type Materiale Antall 
deler 

Lengde
mm 

Bredde 
mm 

C-14 Kommentarer 

B18575 
F/5 

429739E 6918408N Pileskaft? Betula 2 129 9,7 1020+/-
30bp/968-1046 
AD 

  

 429739E  6918408N Bit av vier  1    10 cm vest for F5 

F1 429149E 6918593N Reinsdyrgevir        Funnet i fonnelik 
område 

F2 429705E 6918459N Reinsdyrbein   2    Funnet i fonnelik 
område 

F3 429691E 6918500N Reinsdyrgevir   1    Funnet i fonnelik 
område 

F6 429760E 6918627N Reinsdyrhår 
/pels 

     25m, øst for fonn 
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Fig. 28. Bjorstadfonna, funnsted (ID242365) og buestillinger (ID2377671-20). Mest sannsynlig har funnet 
havnet i fonna på grunn av aktivitet ved buestillingene snarere enn at det har vært jakt på selve fonna.  
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5.0 Fotoliste 
Foto nr Funn 

nr 
Lokalitet Askeladden 

ID 
Motiv Kommentarer Sett 

mot 
Fotograf Dato 

DSC02906 
 

Bjordstadfjellet 
 

Strukturert søk ved 
fonnelik, søndre fonn 

 
V MR 100818 

DSC02907 
 

Bjordstadfjellet 
 

Strukturert søk ved 
fonnelik, søndre fonn 

  
MR 

 

DSC02909 F2 Bjordstadfjellet 
 

To bein, N del av søndre 
fonnelik. 

Her er enkelte partier med 
mose, dette mangler i søndre 
del som tydelig er framsmeltet 
nylig 

NV MR 100818 

DSC02910 F2 Bjordstadfjellet 
 

To bein, N del av søndre 
fonnelik. 

To bein, N del av søndre 
fonnelik, her er enkelte partier 
med mose, dette mangler i 
søndre del som tydelig er 
framsmeltet nylig 

NV MR 100818 

DSC02912 
 

Bjordstadfjellet ID237767 Buestilling 
 

V MR 100818 

DSC02913 
 

Bjordstadfjellet ID237767 Buestilling Med Astor Furseth i forgrunn, 
Siv Bårdsnes og Tone Drabløs  i 
bakgrunn 

S MR 100818 

DSC02914 
 

Bjordstadfjellet ID237767 Buestilling Siv Bårdsnes og Tone Drabløs  i 
bakgrunn 

S MR 100818 

DSC02915 
 

Bjordstadfjellet ID237767 Buestilling Siv Bårdsnes og Tone Drabløs  i 
bakgrunn 

S MR 100818 

DSC02916 
 

Bjordstadfjellet ID237767 Buestilling   N MR 100818 

DSC02917 
 

Bjordstadfjellet ID237767 Buestilling   N MR 100818 

DSC02918 
 

Bjordstadfjellet ID237767 Buestilling Kristoffer Dahle i bakgrunn N MR 100818 

DSC02921 F3 Bjordstadfjellet ID237767 Gevir F3, rester av reinsgevir, 
Kristoffer Dahle  dokumenterer 
funnkonteksten 

Ø MR 100818 

DSC02922 F3 Bjordstadfjellet ID237767 Gevir F3, rester av reinsgevir, insitu. 
Funnet ved Øvre fonnelik, midt i 
på ryggen som utgjør øvre 
område, dette er tydelig 
framsmeltet nylig, ingen lav på 
steinene her, mose mangler. 

N MR 100818 

DSC02923 F3 Bjordstadfjellet ID237767 Gevir og fonnelik F3, rester av reinsgevir, insitu, 
fonnelik i bakgrunnen 

N MR 100818 

DSC02929   Bjordstadfjellet ID242365 Fonnelok Oversiktsfoto, Trollstigveien, 
med Bispen og Trolltindane i 
bakgrunnens, deretter 
Romsdalen 

N MR 100818 

DSC02930 F5 Bjordstadfjellet ID242365 To trebiter, mulig 
pilskaft, insitu 

To trebiter synlig V om 
bergnabb,75-100 cm ø for 
isfonnkant. Vioer bit funnet 10 
cm nv fra trebitene, men 
framstår helt ulikt 

Ø MR 100818 

DSC02931 F5 Bjordstadfjellet ID242365 To trebiter, mulig 
pilskaft, insitu 

Fonna er hovedsakelig N-NØ 
vendt, mot Slettevikane. I ly av 
fjell i SV, fangstanlegg på den 
andre sida av rygg 200 m mot 
sør. På toppen ca. 75 m sør, 
fonnelik med funn av gevir.  

Ø RM 100818 

DSC02932 F5 Bjordstadfjellet ID242365 Funnkontekst  
trebiter/frag. Pileskaft, 
oversikt 

Funnkontekst framfor bergnabb Ø RM 100818 

DSC02933 F5 Bjordstadfjellet ID242365 Funnkontekst  
trebiter/frag. Pileskaft, 
oversikt 

Med fonn mot sør, fonenlik på 
toppen av berg i bakgrunn 

NØ RM 100818 

  F6 Bjordstadfjellet ID242365 Reinsdyrshår/pels funnet 
på bergnapp 25 m ø for 
fonn.. 

Hår/pels var gjennomvokst av 
mose 

S RM 100818 

DSC02939   Bjordstadfjellet ID242365 Søk ved fonna, Kristoffer 
Dahle 

  SØ MR 100818 

DSC02941   Bjordstadfjellet ID242365 Retur om østligste 
fangstanlegg  

ID237767, fonn i bakgrunnen SØ MR 100818 

DJI0568 
 

Bjordstadfjellet ID242365 Søk ved fonna, 
arbeidsbilde 

Mot Slettevikane og Bispen N MR 100818 

DJI0570 
 

Bjordstadfjellet ID242365 Søk ved fonna, 
arbeidsbilde 

Mot Slettevikane og Bispen N MR 100818 

DJI0604 
 

Bjordstadfjellet ID242365 Fonn    NV MR 100818 

DJI0612 
 

Bjordstadfjellet ID242365 Fonn,  Arbeidsbilde geolog Siv Bårsnes N MR 100818 

DJI0618 
 

Bjordstadfjellet ID242365 Fonn  På toppen av rygg i bakgrunnen 
fonnelik, deretter fangstaanlegg 
ID237767  

S MR 100818 

DJI0624 
 

Bjordstadfjellet ID242365 Fonn  På toppen av rygg i bakgrunnen 
fonnelik, deretter fangstaanlegg 
ID237767  

S MR 100818 
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7.0 C-14 dateringer 

 

 



Kim Darmark

University Museum of Bergen

October 08, 2019

October 01, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

377 - 474 cal  AD

484 - 535 cal  AD

346 - 370 cal  AD

(64.7%)

(25.0%)

(  5.7%)

Beta - 538831 LITL 5 -27.5 o/oo IRMS δ13C:1630 +/- 30 BP

(1573 - 1476 cal  BP)

(1466 - 1415 cal  BP)

(1604 - 1580 cal  BP)

Submitter Material: Woody Material

(wood) acid/alkali/acidPretreatment:

WoodAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-183.65 +/- 3.05 o/oo

(without d13C correction): 1670 +/- 30 BP

-190.44 +/- 3.05 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

81.63 +/- 0.30 pMC

0.8163 +/- 0.0030

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

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

(Variables: d13C = -27.5 o/oo)

Laboratory number Beta-538831

Conventional radiocarbon age 1630 ± 30 BP

95.4% probability

(64.7%)

(25%)
(5.7%)

377 - 474 cal  AD
484 - 535 cal  AD
346 - 370 cal  AD

(1573 - 1476 cal  BP)
(1466 - 1415 cal  BP)
(1604 - 1580 cal  BP)

68.2% probability

(49.1%)
(19.1%)

386 - 430 cal  AD
492 - 530 cal  AD

(1564 - 1520 cal  BP)
(1458 - 1420 cal  BP)
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Kim Darmark

University Museum of Bergen

October 08, 2019

October 01, 2019

REPORT OF RADIOCARBON DATING ANALYSES

Report Date:

Material Received:

Laboratory Number Sample Code Number

Conventional Radiocarbon Age (BP) or

Percent Modern Carbon (pMC) & Stable Isotopes

Calendar Calibrated Results: 95.4 % Probability

High Probability Density Range Method (HPD)

968 - 1046 cal  AD

1094 - 1120 cal  AD

1141 - 1147 cal  AD

(90.5%)

(  4.2%)

(  0.7%)

Beta - 538832 BJOR 5 -25.9 o/oo IRMS δ13C:1020 +/- 30 BP

(982 - 904 cal  BP)

(856 - 830 cal  BP)

(809 - 803 cal  BP)

Submitter Material: Woody Material

(wood) acid/alkali/acidPretreatment:

WoodAnalyzed Material:

Analysis Service: AMS-Standard delivery

Percent Modern Carbon:

-119.25 +/- 3.29 o/oo

(without d13C correction): 1030 +/- 30 BP

-126.57 +/- 3.29 o/oo (1950:2019)

D14C:

∆14C:

88.08 +/- 0.33 pMC

0.8808 +/- 0.0033

BetaCal3.21: HPD method: INTCAL13

Measured Radiocarbon Age:

Fraction Modern Carbon:

Calibration:

Results are ISO/IEC-17025:2005 accredited. No sub-contracting or student labor was used in the analyses. All work was done at Beta in 4 in-house NEC accelerator mass 

spectrometers and 4 Thermo IRMSs. The "Conventional Radiocarbon Age" was calculated using the Libby half -life (5568 years), is corrected for total isotopic fraction and was 

used for calendar calibration where applicable. The Age is rounded to the nearest 10 years and is reported as radiocarbon years before present (BP), “present" = AD 1950. 

Results greater than the modern reference are reported as percent modern carbon (pMC). The modern reference standard was 95% the 14C signature of NIST SRM-4990C 

(oxalic acid). Quoted errors are 1 sigma counting statistics. Calculated sigmas less than 30 BP on the Conventional Radiocarbon Age are conservatively rounded up to 30. 

d13C values are on the material itself (not the AMS d13C). d13C and d15N values are relative to VPDB-1. References for calendar calibrations are cited at the bottom of 

calibration graph pages.
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BetaCal 3.21

Calibration of Radiocarbon Age to Calendar Years

(High Probability Density Range Method (HPD): INTCAL13)

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

(Variables: d13C = -25.9 o/oo)

Laboratory number Beta-538832

Conventional radiocarbon age 1020 ± 30 BP

95.4% probability

(90.5%)

(4.2%)
(0.7%)

968 - 1046 cal  AD
1094 - 1120 cal  AD
1141 - 1147 cal  AD

(982 - 904 cal  BP)
(856 - 830 cal  BP)
(809 - 803 cal  BP)

68.2% probability

(68.2%) 991 - 1026 cal  AD (959 - 924 cal  BP)
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