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ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER  I AUGUST 2018 AV 
MASSEFANGSTANLEGGET PÅ VERKET, LESJA KOMMUNE 

Det ruseformede massefangstanlegget på Verket ble oppdaget i 1999. Anlegget krysser 
Slådalsvegen, som er en bomveg mellom Lesja og Vågå. Vegen er åpen om sommeren. 
Anlegget ligger rett utenfor Reinheimen nasjonalpark i øst.  

Det er registrert stolpehullrekker over 4 km og systemet består av to gjerder som i enden 
danner en ruse med innhengning og avlivingskve. Slakting og partering av dyrene foregikk 
trolig på ei slette mellom avlivingskvea og boplass med hytter/buer (se nedenfor). 904 
stolpehull er hittil registrert, men systemet har trolig bestått av opptil 1500 stolper. En 
registrant har beregnet at hver stolpe kan ha vært ca. 1.8 lang. Derfor kan så mye som 2500 m 
med solid furu ha vært nødvendig for å bygge systemet. 

Den totale lengden av rusen, der dyrene ble fanget er minst 2,4 km lang, fra denne ble så 
dyrene ledet til en mindre innhengning, et avlivingskve, der de ble fanget og drept. Dette 
drapsstedet ligger like ved en bekk. Omlag 100 m nord for drapskvea er det foreløpig 
registrert 7 tufter.  

Prøveundersøkelser av anlegget tyder på at det var i bruk 1200-tallet, men når det ble anlagt 
eller hvor lenge fangsten varte er uklart.  

Planlagte arkeologiske undersøkelser i august 2018 

I august 2018 (30.7. – 17.8) skal anlegget undersøkes arkeologisk. Professor Brit Solli,  
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har tatt initiativ til undersøkelsene og vil lede 
utgravningen. 

Målet med de arkeologiske undersøkelsene er å avdekke anleggets struktur, funksjon, datering 
og kulturhistoriske sammenheng. Vi skal forsøke å finne ut når anlegget ble bygget og hvor 
lenge fangsten varte. Vi skal blant annet grave i gamle tufter tilknyttet anlegget. 

Mange gode krefter har gått sammen for å få til dette forskningsprosjektet. Det har fått støtte 
fra Nansenfondet, Lesja kommune, Gudbrandsdalsmusea/Villreinløypa, Nasjonalparkstyret 
for Reinheimen, Oppland fylkeskommune, Kulturhistorisk museum, UiO, og 
Universitetsmuseet i Bergen ved Anne Karin Hufthammer, DNT, personlig ved 
generalsekretær Nils Øveraas. 

Budsjettet er lavt, men entusiasmen er stor blant alle bidragsytere. Med dugnadsinnsats har vi 
nok til både utgravning og analyser. Dette skal bli gøy! 

Rolf A. Sørumgård koordinerer feltarbeidere fra Lesja som vil delta på frivillig basis. Ta 
kontakt med Rolf om du vil være med noen dager. 

 

Brit Solli, Kjelsås/Oslo 6.6. 2018 

 

 

 


