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Undersøkelse av fire kullgroper ble gjort i forbindelse med regulering for nydyrking 
av et 215 dekar stort område på Bronken østre, Elverum kommune, Hedmark. 
Tiltaksområdet ligger i den sørligste delen av Elverum kommune, på vestsiden av 
Glomma og like nord for elva Bronkåa. Undersøkelsen ble gjort med hjelp av 
gravemaskin og gjennom prøvestikking. Gropene er av vanlig type for området. 
Datering av gropene viser at de er fra middelalder, mest sannsynlig brukstid er på 
1100-tallet.   
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BJØSET, 1/2, ELVERUM, HEDMARK 
FRANK HALVAR N. RØBERG 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
 

Bakgrunn for prosjektet var ønske om nydyrking av et 215 dekar stort område. 
Tiltakshaver er KF-Elverum kommuneskoger ved Ove Sætereng. Tiltaksområdet 
består stort sett av tørr furumo, med stedvis tettere skog og et mindre, flathogd 
område. Alle gjenstander, aktivitetsområder eller bosetningsspor som er eldre enn 
1536 er automatisk fredet i følge Kulturminneloven fra 1978. Det er derfor pliktig ved 
reguleringsplansaker å undersøke om realisering av planlagte utbygginger kan komme 
i konflikt med automatisk fredede kulturminner. På grunn av dette foretok Hedmark 
fylkeskommune en overflateregistrering 10. juni 2009. Det ble registrert 10 kullgroper 
og en nyere tids kullmile innenfor tiltaksområdet. 
 
Hedmark fylkskommune oversendte saken til Riksantikvaren i brev av 26. august 
2009 for behandling til kulturminneloven. Fylkeskommune abbefalte Riksantikvaren å 
gi dispensasjon for the omsøkte kullgropene med vilkår om en arkeologisk 
undersøkelse av utvalgde anlegg. Kulturhistorisk museum oversendte sin anbefaling 
til Riksantikvaren i brev av 5. oktober 2009, hvor fylkeskommunes anbefaling ble 
støttet. 

 

 
Fig 1. kart viser planområdet 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 
 
Feltarbeid ble gjennomført av arkeologen Frank Halvar N. Røberg i perioden 31.07. – 
03.08.2012. Gravmaskin var i regi av tiltakshaver Ove Sætereng. 
 

3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Tiltaksområdet ligger i den sørligste delen av Elverum kommune, på vestsiden av 
Glomma og like nord for elva Bronkåa. I registreringsrapport (Smiseth 2009) 
opplyses at området stort sett består av tørr furumo med undervegetasjon av mose og 
lyng. Deler av området er tettere bevokst med plantet skog, mens et mindre område er 
flatehogd. Området framstår som en lengre, sammenhengende flate, med et mindre og 
lavereliggende nivå mot øst. På tidspunktet for utgravingen hadde området blitt ryddet 
for skog. 
 
I følge Askeladden er det ikke registrert kulturminner i umiddelbar nærhet til 
tiltaksområdet.  De nærmeste fornminnene som er kjent ligger cirka 1,5 km mot sør. 
Her, på vestsiden av Glomma, er det registrert sju kullgroper (id 88011-14, id 88016-
18) og en tjæremile (id 88015). På motsatt side av Glomma er det kjent tre kullgroper 
(id 25227, id 35081 og id 65965). Ved elva Sørma, som utgjør kommunegrensen 
mellom Våler og Elverum, er det registrert en kullgrop (id 30587), en fangstgrop (id 
30588) og en tjæremile (id 11248). Disse kulturminnene ligger om lag 1,5 km øst for 
de omsøkte kullgropene. Registreringene viser at det finnes ulike typer 
utmarksrelaterte kulturminner i grenseområdet mellom Elverum og Våler. 
Et søk på enkeltminner i Elverum kommune gir i overkant av 1800 treff, hvorav 
nærmere halvparten (881 stk) utgjøres av kullgroper. Det er registrert totalt 750 
lokaliteter med kullframstillingsanlegg i kommunen, mens det er kjent 
jernvinneanlegg på i alt 48 lokaliteter. Fram til 2008 er det undersøkt cirka 60 
kullgroper i Elverum kommune. Undersøkelser er blant annet gjort på Grundset 
(Mikkelsen 1986), Terningmoen (Damlien 2003), Heradsbygda (Bergstøl 2005) og 
Grindalsmoen (Trygve Csisar & Inger Marie Berg-Hansen 2006). 
Dateringer av kullgroper i Hedmark (totalt 255 stk fram til 2008), viser at 
hovedaktiviteten har foregått i tidlig- og høymiddelalder, innenfor tidsrommet 
AD1000-1300. Bildet er det samme for Elverum kommune der samtlige 49 dateringer 
ligger innenfor AD895-1400, og med 90 % innenfor tidsrommet AD950-1300. 
 
Når det gjelder gårdsnavnet Bronka, opplyser rapporten at dette er avledet av 
elvenavnet Bronkåa som kommer fra innsjøen Bronken. Bronken er gammelnorsk og 
betyr ”brun kant” eller brun med en eldre betydning som er ”blank, glinsende”. Den 
første tolkningen er mer sannsynlig, ettersom det er bratte skrenter på hver side av 
Bronken (Sandnes og Stemshaug 1976). 
 

4. UTGRAVNINGEN 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
 

Kullgroper er svært vanlig i jernalderen og middelalderen på grunn av økt fremstilling 
av jern. De er derfor klassifisert som massemateriale. På grunn av dette er en viktig 
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del av den vitenskapelige verdien knyttet til tallfesting og utarbeiding av statistiske 
data, som er innhentet gjennom arkeologiske undersøkelser. Informasjon om form, 
dimensjon, ved stabling, treslag, datering og eventuelt gjenbruk/flere bruksfaser, og 
dessuten forholdet til eventuelle sidegroper er viktig i den prosessen. Slike data har 
betydning for vår samlede kunnskap om denne typen virksomhet på Østlandet og i 
Sør-Norge som helhet. Mengde av slike strukturer i en bestemt region, gir oss tilgang 
til informasjon om mulige økonomiske og sosiale faktorer i området. 
Problemstillinger og prioriteringer blir derfor: 

 
 

• Hvilket treslag er anvendt? 
• Datering av kullfremstillingen. 
• Gropens form og dimensjon 
• Kan stablingen av trevirke i gropene fastslås? 
• Kullgropenes relasjon til andre funn i nærheten. 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE   
 
Det ble brukt to forskjellig metoder under utgravning av kullgropene. To av dem ble 
gravd med gravmaskin. To andre ble undersøkt gjennom prøvestikking.  
Alle gropene ble først fotografert og tegnet i plan. Metoden brukt ved 
plandokumentasjon var lik for alle groper. Prosedyren for plantegningen var som 
følger. Det ble trukket to målebånd i 90 graders vinkel som krysset hverandre midt i 
gropen. Det ble så målt og tegnet yttervoll, toppvoll, indre diameter og bunnplan.  
 
De to først gropene, id 128514 og 128517,  ble undersøkte med hjelp av gravmaskin. 
Det ble flatgravde ned til det var mulig å identifisere spredning av kulllag. Dette ble 
da fotografert og plan tegnet. Det ble så gravd ned til steril grunn. Profilen ble renset, 
fotografert og tegnet. Prosedyren for profil tegningen var som følgende. En vatret snor 
strekkes over kullgropprofilet. Det ble så tatt mål ned fra snora med hjelp av 
tommestokk.  
 
Etter de var ferdig undersøkte, ble de nest to, id 128513 og 128518 undersøkt ved 
prøvestikking. Fremgangsmåten i undersøkelsen var som følger. Kullgropene ble 
dokumentert i plan. Det ble så gravd et prøvestikk for å kunne dokumentere profil av 
gropene og for å ta ut kullprøver for datering. Profilet i prøvestikkene ble fotografert, 
tegnet, og prøver ble tatt ut.  

 
Lokaliteten ble aksesjonsført under nr. 2012/131. Det ble tatt ut kullprøver av 
profilene i kullgropene som har fåttmuseumsnummer C58324. Bildene tatt under 
undersøkelsen er registrert i fotodatabasen med Cf34572. 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
 

Den første dagen ble brukt til å kjøre fra Oslo til felt og for å identifisere kullgropene. 
Det ble gjort et valg av de som skulle snittes med gravmaskin. Utvaleg ble gjort på 
bakgrunn av tilstand og beliggenhet nært vei. Det ble også tid til å begynne med 
plantegning av den første kullgropa som skulle snittes. 
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Plandokumentasjon av kullgropene som skulles snittes med gravemaskin ble 
gjennomført før gravmaskin kom. Gravemaskin ble brukt fra kl. 10 til kl. 13. Rundt 
kl. 14 begynte det og tordne og lyne. Det var nødvendig og stoppe jobben i felt da det 
befant seg på et platå uten noe slags av beskyttelse. uværet fortsatte ut dagen, og det 
var derfor ikke mulig å fortsette jobben før neste dag. 
 
På den tredje dagen, torsdag, ble dokumentasjon av de første to gropene gjort ferdig. 
Videre ble det utført dokumentering av gropene som skulle prøvestikkes. 
Dokumenteringen og utak av prøver ble fullført på fredag. Det var dårlig vær  og det 
var ikke mulig å snitte flere groper, pga retur tilbake til Oslo.  

 

4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Hele planområdet, med unntak av selve kullgropene var blitt ryddet for vegetasjon av 
tiltakshaver før undersøkelsen begynte (bilde Cf34572_001). Det ble også fjernet  
vegetasjon som befant seg ved yttergrensen til vollen på gropene 
Det var meningen at kullgrop id 128515 skulle undersøkes. Men den viste seg å være 
skadd i nord. Kullgropa var også brukt til deponering av søppel. Da flere kullgroper 
var i bedre tilstand, ble en annen kullgrop valgt for undersøkelse. Det var imidlertid 
mulig å se i profilet til kullgrop id 128517 at også  den var brukt for deponering av 
moderne søppel. Det var ellers ingen synlig skade på gropene. 
 

 
Cf34572_001. Planområdet uten vegetasjon. Det 
er markert 3 kullgroper i bilda 

 
Cf34572_002. Det er mulig å se spor av maskiner i 
sand ved struktur. 
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4.5 UTGRAVNINGEN 

4.5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
Det ble undersøkt fire kullgroper. To av kullgropene , id 128514 og 128517, ble 
undersøkt med gravemaskin, mens de andre to, id 128513 og 128518, ble undersøkt 
ved prøvestikking. 

 
ID-nr 

Askeladden Felt Id Ytre d 
(m) 

Indre 
d (m) 

Dybde 
(m) 

Voll 
høyde Vedart Datering BP og kal. 2 

sigma 

128513 G4 10 x 7 4 0,5 0,3 furu 
BP 904±32, 

kal. 1030-1210 AD 
 

128514 G1 8 dm 2,5 dm 0,75 0,4 furu 

BP 857±30, 
kal. 1050-1090, 

1120-1140, 
1150-1260 AD 

128517 G2 9 dm 4 dm 1 0,8 furu 

BP 859±30, 
kal. 1040-1090, 

1120-1140, 
1150-1260 AD 

128518 G3 8 x 9,5 2 0,8 0,3 furu 
BP 884±31, 

kal. 1030-1220 AD 
 

 
Alle gropene er tydelige og godt markert i terrenget. Undergrunnen består av veldig 
fin hvit sand/utvaskingslag. Tre av gropene hadde en rund/oval form i plan, med rund 
bunn og tydelig voll. Unntaket er kullgropen id 128513 som er rektangulær, med 
rektagulær bunn og vollen er til dels utydelig. Profilet i kullgropene er like og viser at 
gropene ble brukte minst to ganger. I begge kullgropene som ble flategravd fremkom 
milebunn tydelig (se bilde under, Cf34572_017). Denne viste at kullgropene var 
firkantede men med noe avrundede hjørner. Milebunnen var veldig markant i id 
128517, den var firkantet og målte ca. 2,5 x 5 m, med store konsentrasjoner av kull og 
rødbrent sand i kantene. Innefor lå det grå askelag. Det var mulig å observere tømmer 
i kantene som ikke var blitt helt omdannet til kull. Også i profilet til kullgropen 
128517 kunne det observeres mye ubrent og halvbrent ved, noe som peker til på at 
brenningen ikke hadde vært fullstendig. I kullgrop id 128514 var kullsjiktet mindre, 
det var ovalt og målte ca.1,5 x 3 m, med rødbrent sand i kantene og et kullag i midten. 
Etter at gropene var tegnet og fotografert ble det gravd ned til steril grunn.  
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Cf34572_014- Kullgrop 128517 
 

 
Cf34572_017- kullsjikt i Kullgrop 128517 
 
 

 
Cf34572_029- kullgropen 128514 er nesten 
identisk med kullgropen 128517 viste på bilde 
ved siden 

 
Cf34572_030- kullgropen 128514 
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4.5.2 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSERESULTATER 
 

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn. Det ble tatt ut 11 kullprøver. Av disse ble fire prøver 
vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Det ble identifisert furu i alle kullgropene. Det tilsier at 
det først og fremst var furu som ble brukt i brenningen.  Prøvene ble videresend til 
C14-datering ved Ångstromlaboratoriet, Uppsala Universitet (se vedlegg). I tabell 
under kommer det frem at alle gropene har overlapende aldre og alle er fra 
middelader. Mest sannsynlig brukstid er på 1100-tallet. 
 
 
Struktur 
Felt Id 

C-nr. Lab Id Vedart 
datert 

Datering 
(BP) 

Kalibrert (1-sigma) Kalibrert (2-sigma) 

G1 C58324/1 Ua-45684 Furu 857±30  
 

kal. 1155 - 1220 AD 
 

kal. 1050-1090, 
1120-1140, 
1150-1260 AD 

G2 C58324/5 Ua-45685 Furu 859±30 
 

kal. 1155 - 1220 AD 
 

kal. 1040-1090, 
1120-1140, 
1150-1260 AD 

G3 C58324/9 Ua-45686 Furu 884±31 
 

kal. 1050 - 1080 AD 
1150 - 1220 AD 
 

kal. 1030-1220 AD 
 

G4 C58324/11 Ua-45687 Furu 904±32 
 

kal. 1040 - 1100 AD 
1110 - 1180 AD 
 

kal. 1030-1210 AD 
 

 

 

5. KONKLUSJON 
Kullgroper knyttes i all hovedsak til kullproduksjon i yngre jernalder og middelalder. 
Under undersøkelsen ble fire groper undersøkte og datert. Gjennon vedartsanalyse ble 
det identifisert furu i alle gropene og det antas at dette var primær vedart i brenningen. 
Denne tolkning kan relasjoneres til vegetasjon i området. Selv om skogen rundt 
gropene var hugd ned og vegetasjon fjernet, var furuskogen den primære vegetasjonen 
i området. Det må antas at det har vært stor tilgang til furu også på den tiden gropene 
var i bruk.  
Det er funnet flere kullgroper i distrikten, på begge sider av Glomma. 
Sammenfallende datering av alle fire groper på Broken østre, og at det var totalt ti 
groper i området (registreringsrapport) med likhet i form og dimensjon tilsier at alle 
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tilhører samme tidsperiode, og at det peker mot at det har vært stor skala 
kullproduksjon i distrikt i middelalder.  
 
Selv om det var noe ubrent tømmer i noen av gropene, var det ikke mulig å 
identifisere hvordan ved var stablet i noen kullgroper. Det var heller ikke mulig å 
identifisere på hvilket siden av gropene tømmingen av kull ble gjort.  
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7. VEDLEGG 
 

7.1. TILVEKSTEKST  

C58324/1-11 
Arkeologisk utgravning av kullgroper,  BRONKEN 
ØSTRE av BJØLSET (1/2), ELVERUM K., HEDMARK. 
 
Utgravning av fire kullgroper utført med hjelp av gravmaskin og prøvestikking. 
Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2012, i forbindelse med regulering av 
området til nydyrking. Undersøkelse av fire kullgroper ble gjort i forbindelse med 
regulering for nydyrking av et 215 dekar stort område på Bronken østre, Elverum 
kommune, Hedmark. Tiltaksområdet ligger i den sørligste delen av Elverum 
kommune, på vestsiden av Glomma og like nord for elva Bronkåa. Datering av 
gropene viser at de er fra middelalder. Det ble ikke gjort funn av gjenstander under 
utgraving, og katalogen omfatter prøver fra strukturene. Det ble sendt inn fire prøver 
for vedartsanalyse til Helge I Høeg, som ble sendt videre til datering ved 
Ångstromlaboratoriet ved Uppsala Universitet. Alle analyseresultater er publisert i 
utgravningsrapporten (Røberg 2014). Bilder tatt under undersøkelsen er registrert i 
fotodatabasen med Cf. 34572. 
Orienteringsoppgave: Tiltaksområdet ligger i den sørligste delen av Elverum 
kommune, på vestsiden av Glomma og like nord for elva Bronkåa. 
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6739735, Ø: 
648587 Litteratur: Røberg, Frank Halvar, 2014: Rapport fra arkeologisk utgravning 
av kullgroper, BRONKEN ØSTRE av BJØLSET (1/2), Elverum K., Hedmark. 
Possnert, G. & Pettersson, E. 2013: Dateringsrapporter. Alle i KHM top.ark. 
 
1-11) 11 kullprøver fra kullgroper. Samlet vekt: 553,4 g.  
1) kull fra kokegrop G1.  
En prøve ble vedartsbestemt til furu og sendt videre til radiologisk datert: 
Prøven er radiologisk datert til BP 857±30, kal. 1050-1090,1120-1140, 1150-1260 
AD (Ua-45684). Vekt: 104,4 g. 
5) kull fra kokegrop G2.  
En prøve ble vedartsbestemt til furu og sendt videre til radiologisk datert: 
Prøven er radiologisk datert til BP 859±30, kal. 1040-1090,1120-1140,1150-1260 AD 
(Ua-45685). Vekt: 7,2 g. 
9) kull fra kokegrop G3.  
En prøve ble vedartsbestemt til furu og sendt videre til radiologisk datert: 
Prøven er radiologisk datert til BP 884±31, kal. 1030-1220 AD (Ua-45686). Vekt: 3,1 
g. 
11) kull fra kokegrop G4.  
En prøve ble vedartsbestemt til furu og sendt videre til radiologisk datert: 
Prøven er radiologisk datert til BP 904±32, kal. 1030-1220 AD (Ua-45687). Vekt: 3,3 
g. 
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7.2. PRØVER 
 
Kullprøver 
 

Prøvenr. Strukturnr. 
i felte 

Askelad.id C-nr. Prøvenr Vei 
(g) 

komentær Vedart 

P1 G1 128514 C58324/1 Kull-
Kp1 

104,4 Tatt fra 
bunn 

Furu 

P2 G1 128514 C58324/2 Ved 9,6 Tatt fra kp1  
P3 G1 128514 C58324/3 Kull-

Kp2 
41,8 Tatt fra 

topp 
 

P4 G1 128514 C58324/4 Ved 80,3 Tatt fra kp2  
P5 G2 128517 C58324/5 Kull-

Kp1 
7,2 Tatt fra 

bunn. 
Kullgrop er 
muligens 
brukt 2 
gang 

Furu 

P6 G2 128517 C58324/6 Ved 141,5 Tatt fra kp1  
P7 G2 128517 C58324/7 Kull-

Kp2 
153,9 Tatt fra 

topp. 
Kullgrop er 
muligens 
brukt 2 
gang 

 

P8 G3 128518 C58324/8 Kull-
Kp1 

5,7 Tatt fra 
topp 

 

P9 G3 128518 C58324/9 Kull-
Kp2 

3,1 Tatt fra 
bunn 

Furu 

P10 G4 128513 C58324/10 Kull-
Kp1 

2,6 Tatt fra 
topp 

 

P11 G4 128513 C58324/11 Kull-
KP2 

3,3 Tatt fra 
bunn 

Furu 
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7.3. TEGNINGER 
1. Kullgrop 128514 
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2. Kullgrop 128517 
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7.4 FOTOLISTE.   

 

Filnavn 
Strukt
urnr Motivbeskrivelse 

Retning_Se
tt_Mot Navn 

Cf34572
_001.  Broken østre. Før undersøkelse av kullgroper SV 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_002. G1 

Kullgrop G1 (Id128514). Oversiktsbilde m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_005. G1 

Kullgrop G1 (Id128514).Oversiktsbilde m/ 
målestokk V 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_006. G1 

Kullgrop G1 (Id128514). Oversiktsbilde m/ 
målestokk N 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_007. G1 

Kullgrop G1 (Id128514). Oversiktsbilde m/ 
målestokk N 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_008. G2 

Kullgrop G2 (Id128517). Oversiktsbilde m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_009. G2 

Kullgrop G2 (Id128517). Oversiktsbilde m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_010. G2 

Kullgrop G2 (Id128517). Oversiktsbilde m/ 
målestokk S 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_011. G2 

Kullgrop G2 (Id128517). Oversiktsbilde m/ 
målestokk S 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_014. G2 

Kullgrop G2 (Id128517). Oversiktsbilde m/ 
målestokk N 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_016. G2 Kullgrop G2 (Id128517). Bunnen av kullgropen S 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_017. G2 Kullgrop G2 (Id128517). Bunnen av kullgropen Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_018. G2 Kullgrop G2 (Id128517). Bunnen av kullgropen N 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_020. G2 

Kullgrop G2 (Id128517). Kullkonsentrasjoni bunnen 
av kullgropen S 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_022. G1 Kullgrop G1 (Id128514). Bunnen av kullgropen Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_023. G1 Kullgrop G1 (Id128514). Bunnen av kullgropen N 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_025. G1 

Kullgrop G1 (Id128514).Bilde av profilen m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_026. G1 

Kullgrop G1 (Id128514).Bilde av profilen m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_029. G1 

Kullgrop G1 (Id128514).Bilde av profilen m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_030. G2 

Kullgrop G2 (Id128517).Bilde av profilen m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_031. G2 

Kullgrop G2 (Id128517).Bilde av profilen m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_033. G2 

Kullgrop G2 (Id128517).Bilde av profilen m/ 
målestokk NØ 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_034. G2 

Kullgrop G2 (Id128517).Bilde av profilen m/ 
målestokk NØ 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_035. G2 

Kullgrop G2 (Id128517). Kullkonsentrasjon på sør 
siden av profil. 1m målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_036. G2 

Kullgrop G2 (Id128517). Kullkonsentrasjon på sør 
siden av profil. 1m målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 
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Cf34572
_038. G3 

Kullgrop G3 (Id128518). Oversiktsbilde m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_039. G3 

Kullgrop G3 (Id128518). Oversiktsbilde m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_042. G3 

Kullgrop G3 (Id128518). Oversiktsbilde m/ 
målestokk V 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_048. G3 Kullgrop G3 (id128518) vest profilen V 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_050. G4 

Kullgrop G4 (Id128513). Oversiktsbilde m/ 
målestokk Ø 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_051. G4 

Kullgrop G4 (Id128513). Oversiktsbilde m/ 
målestokk S 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_052. G4 

Kullgrop G4 (Id128513). Oversiktsbilde m/ 
målestokk S 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_053. G4 

Kullgrop G4 (Id128513). Oversiktsbilde m/ 
målestokk V 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_055. G4 

Kullgrop G4 (Id128513). Oversiktsbilde m/ 
målestokk N 

Røberg, Frank 
Halvar N 

Cf34572
_059. G4 Kullgrop G4 (Id128513). Profil i sør. S 

Røberg, Frank 
Halvar N 
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7.5. ANALYSER  
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7.6. KART  
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