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SAMMENDRAG
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsendring på gårdene Heggen 132/1 og
Heggestad 132/37 for å legge til rette for boligfelt, ble det fra 25.09.06 - 27.09.06 utført utgravning ved
Kulturhistorisk museum på 4 tidligere registrerte lokaliteter med kullgroper (R1-R4) beliggende på planområdet.
Planområdet består av et felt med utmark som ligger i en sydvestvendt li, og er omgitt av dyrket mark i N, S og Ø,
og i V og SV grenser det til bebyggelsen i Follebu. I V-lig del av planområdet lå lokalitet R1, som igjen er delt opp
i R1-1, kullgrop og R1-2, kullmile, i Ø-lig del av planområdet lå de tre andre lokalitetene (R2-R4). Alle
kullgropene ble dokumentert ved tegning og fotografi før det ble hentet inn gravemaskin. R1 ble snittet slik at det
ble lagt en profil gjennom både R1-1 og R1-2. R2 og R3 ble delt i to ved snitting, og i begge disse og i R1 ble
bunnplanet fra gropene tegnet og fotografert før videre snitting. I R4 ble det håndgravd en sjakt på 1 m fordi det var
et ønske fra fylkeskommunen og bevare den. Alle profiler ble renset ved hjelp av spade og graveskje og så
dokumentert ved tegning og fotografi før det ble tatt ut kullprøver. Alle kullgropene hadde firkantet bunnplan med
flat bunn og rette eller skrå sider. Kullprøvene er katalogisert under ett C-nr: C.55517 med 7 undernummer.
R-1 var fra nyere tid, mens de øvrige ble datert høymiddelalder.
Orienteringsoppgave: Lokalitet R1 har beliggenhet ca 450 m S for tunet på Heggen 132/1, og ca 60 m SØ for
bekk. (GPS: WGS854/UTM32: X 0569557, Y 6787455 +/- 7 m). R2 ligger 120 m NØ for tunet på Heggehagen
137/37, og ca 20 m N for nordenden av revegard (GPS WGS854/UTM32: X 0569755, Y 6787130 +/- 9,2 m).
Kullgrop R3: 150 m NØ for tunet på Heggehagen 137/37, og ca 50 m N for nordenden av revegard (GPS
WGS854/UTM32: X 0569725, Y 6787232 +/- 15,9 m). Kullgrop R4: 50 m Ø for tunet på Heggehagen 132/37, og
ca 30 m S for revegard (GPS WGS854/UTM32: X 0569773, Y 6787106 +/- 8,2 m).
Kartreferanse/-KOORDINATER: ØK, CK 075-5-1 Projeksjon: NGO1948 Gauss-K; Akse 1 N: 365291 Ø: 22567
FornminneID: 88186 / 88187 / 88188 / 88189
INNBERETNING/litteratur: Inger M. Eggen, 11.10.2006, Rapport fra arkeologisk utgravning: Heggen boligfelt,
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
HEGGEN, 132/1., GAUSDAL KOMMUNE,
OPPLAND FYLKE
INGER M. EGGEN

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
I brev av 23. januar 2006 oversendte Oppland fylkeskommune reguleringsplan
for Heggen boligfelt på gården Heggen 132/1, Gausdal kommune til
Riksantikvaren for behandling av dispensasjon fra lov om kulturminner av 9.
juni 1978, § 8, 4 ledd, for å legge planområdet til rette for boligbebyggelse.
Innen planområdet var det ved Oppland fylkeskommune tidligere påvist 4
lokaliteter med kullgroper: id 88186 (R1), id 88187 (R2), id 88188 (R3) og id
88189 (R4), derav R1 var antatt å være en utømt dobbeltkullgrop.
Oppland fylkeskommune anbefalte dispensasjon for alle gropene med vilkår om
arkeologiske undersøkelser med unntak av R4, der dispensasjonen bør gis uten
vilkår, eventuelt at det utføres mindre undersøkelser.
Kulturhistorisk museum anbefalte i brev til Riksantikvaren av 2. februar 2006, at
det ikke ble gitt dispensasjon for id 88186 (R1) på grunn av vern av
kildemateriale, men forøvrig sluttet man seg til fylkeskommunens anbefaling.
Riksantikvaren ga i vedtak av 6. februar 2006 sin tillatelse til inngrep med
samme vilkår.
Planen ble vedtatt av Gausdal kommune 11. mai 2006, og kommunen ber i brev
til Oppland fylkeskommune, av 15. mai 2006, om at de arkeologiske
undersøkelsene blir foretatt så snart som mulig av hensyn til fremdriften av
prosjektet. Saken ble videresendt fra fylkeskommunen 12. juni 2006. På grunn
av behov for befaring avga Kulturhistorisk museum først uttalelse 3. juli 2006.
der det ble gitt dispensasjon med vilkår om arkeologiske undersøkelser av de
automatisk fredede kulturminner som blir berørt av tiltaket, og at utgifter bæres
av tiltakshaver.

2. DELTAGERE, TIDSROM
Utgravningen foregikk fra 25.- 27. september 2006. Været i perioden var stort
sett vått og disig. Inger M. Eggen var feltleder og utførte utgravningen, mens
Gausdal kommune stilte med gravemaskinførere i til sammen 1 dag. Jørn Tore
Stenslien fra Gausdal kommune var med på befaring av området og
tilrettelegging for gravemaskin den første dagen.
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3. FORMIDLING
Feltet lå såpass skjermet at det ikke var besøk av utenforstående.

4. LANDSKAPET -

FUNN OG FORNMINNER

Planområdet består av et felt med utmark som ligger i en sydvestvendt li med
noe våtlendt og til dels steinete grunn. Feltet er omgitt av dyrket mark i N, S og
Ø, og i V og SV grenser det til bebyggelsen i Follebu, et av de gamle og sentrale
bosetningsområdene i Gausdal. I Follebu er det en steinkirke fra middelalderen
som sammen med Østre Gausdals steinkirke understreker Gausdals sentrale
posisjon i middelalderen. Det er også kjent mange gravminner fra jernalderen i
området, og det foreligger et fyldig funnmateriale fra yngre jernalder (jfr.
Hoseth 1987).
Det er tidligere gjennomført en rekke undersøkelser i Gausdal. I 1986-1989
gjennomførte Universitetets Oldsaksamling det store Dokkaprosjektet som både
tok for seg ressursutnyttelse i steinalderen, og bosetning og fangst i jernalder og
middelalder – her ble det undersøkt jernvinneanlegg og kullgroper (Larsen 1991,
Jacobsen og Larsen 1992). Resultatene viser at det var drevet jernutvinning
nærmest sammenhengende i 1300 år (Larsen 2003; 2004). 27 anlegg der
kullgroper inngikk i anleggsstrukturen, i tillegg til 39 enkeltliggende kullgroper
ble oppmålt og helt eller delvis undersøkt – det er antatt at kullgropene er knyttet
til jernproduksjon. De fleste kullgropene som ble funnet her var store og
bolleformede, med voll rundt og sirkulær bunnform, men det ble også funnet
mindre groper uten markert voll. Kull ble hovedsakelig produsert av bjørk, men
furu ble også benyttet. Dateringene viser at kullgropene i området er fra
middelalderen (Larsen 1991; 2004).
Senere undersøkelser og forskningsregistreringer viser at Dokkfløy inngår i et
større jernproduksjonsområde som trolig strekker seg over hele lavfjellsområdet
mellom Gausdal og Valdres (Jacobsen og Larsen 1992, Narmo 1996). Tre
groper knyttet til jernvinneanlegg ved Ropptjern er datert innen tidsrommet
1175-1410 og kan sammenlignes med dateringene fra Dokkfløy.
Tidlig på 1990-tallet ble det undersøkt to groper sentralt i Gausdal. Den ene er
en grop på Segalstad med oval grunnplan som er datert til 1200-tallet. Den andre
er en grop undersøkt i Finna boligfelt på Heggen, som var liten og sirkulær og
ble datert til 1030-1220.
I 2004 foretok Oppland fylkeskommune registrering i dyrket mark like sydvest
for planområdet og fant en utpløyd kullgrop som ble datert til 1295-1395. Og i
2005 ble en kullgrop på Segalstad undersøkt av Kulturhistorisk museum og fikk
datering 1295-1410.
Fra Svatsum i Vestre Gausdal foreligger det 6 dateringer fra kullgroper som
trolig er knyttet til jernvinneanlegg – en datering ga merovingertid, mens de
øvrige ble datert til tidsrommet 1230-1440 (Narmo 1996, Larsen 2004).
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Det er også foretatt undersøkelser av kullgroper i nabokommunen Lillehammer
som har hatt både sirkulær og kvadratisk bunnplan. Disse er datert til vikingtid
og middelalder.

5. UTGRAVNINGEN
5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER
Kullgroper er en vanlig kulturminnekategori i Oppland, og det er etter hvert
undersøkt mange groper i fylket. Registreringer har vist at Gausdal Vestfjell er
et viktig jernvinneområde, og på bakgrunn av resultatene fra undersøkelsene ved
Dokkfløy har man ment å kunne vise at virksomheten har vært drevet fra
Gausdal. Her var jordeiendomsforholdene i middelalderen spesielle fordi
Hamarbiskopen var en stor jordeier. I Gausdal er det også to steinkirker fra
middelalderen innenfor et lite område. Man har derfor foreslått at biskopen har
hatt interesser i utmarksdriften (jfr. Jacobsen og Larsen 1992).
Interessen for kullgropene nede i bygda er knyttet til at de har vært et ledd i den
videre bearbeidelsen av varene fra utmarka. Denne delen av aktiviteten har vi
foreløpig begrenset kunnskap om, men det er sentralt å kunne tidfest bruken av
kullgropene for knytte dem opp til aktiviteten i utmarka. Videre er avklaring av
gropenes form og dimensjon viktig for å kunne studere områdets tilhørighet i en
større regional sammenheng – bare ved utgravning kan det virkelig slås fast
hvilken form en grop har. Utgravning gir også bedre grunnlag for måltagning da
registreringsmål ofte er usikre på grunn av gjenrasing og gjenfylling - ved
Dokkfløy fantes det påfylte lag, trolig av miledekket for å stabilisere gropa mot
gjenrasing.
Her er de sentrale problemstillingene:
•
•
•
•
•
•
•

Hvilken vedart er brukt til kullbrenning?
Hvor gammel er kullbrenningen?
Hvilken form har gropene?
Hvilke dimensjoner har gropene?
Har gropene flere bruksfaser?
Hvordan er forholdet til sidegroper?
Hvordan er mileveden stablet i de ulike gropene og hvilken dimensjon
har den?

5.2 UTGRAVNINGSMETODE
Kullgropene ble undersøkt i henhold til prosjektplanen og her ble det brukt
forskjellige strategier. Kullgropene R2 og R3 ble målt opp og dokumentert ved
tegning i og fotografi før de ble snittet i to ved hjelp av en gravemaskin som
fjernet masse ned til kullaget i bunnen – her ble bunnlagets form og utstreking
dokumentert før det ble gravd bort og vi sto igjen med en profil som ble
dokumentert, og det ble tatt ut kullprøver fra gropas bruksfaser.
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Kullgrop R4 ble også målt opp og dokumentert i plan ved tegning og fotografi,
men fordi fylkekommunen ønsket å bevare denne, samtidig som det ble gitt
dispensasjon, ble det foretatt en forenklet undersøkelse ved at det ble håndgravet
en sjakt på 1 m i overgangen mellom bunn og flate. Profilen fra sjakta ble
dokumentert og det ble tatt ut kullprøver fra gropas bruksfaser.
Fordi det ble antatt at R1 besto av både en kullgrop (R1-1) og en kullmile (R1-2)
ble denne undersøkt ved at det ble lagt en sjakt tvers gjennom begge for å få en
profil som kunne vise forholdet mellom de to – dette for best å kunne få en
helhetlig forståelse av lokaliteten. Før snittet ble gravd ned til undergrunnen ble
R1s bunnlag dokumentert. Så ble profilen tegnet og fotografert før det ble tatt ut
kullprøver fra lagene.
Det ble valgt å bruke fylkeskommunens nummerering av kullgropene (R1-R4).
Det ble ført fotolister, og tegninger og kullprøver ble gitt fortløpende nummer.
Prøvene er katalogisert under ett C-nummer: C.55517 med 7 undernummer.
5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP
Før utgravningen kunne sette i gang ble det utført befaring og tilrettelegging for
at gravemaskinen skulle kunne komme seg fram til kullgropene som skulle
snittes. Så ble alle kullgropene ryddet for småskog før de ble fotografert, målt
opp og tegnet i plan i 1:50.
Kullgrop R1-1 og mulig kullmile R1-2 var delvis dekket av nedfelt skog og
store kvister som var vanskelig å rydde manuelt og det var derfor vanskelig å
finne ut form og utstrekning, men det ble stukket med jordbor for å finne
kantene av lokaliteten. Det ble valgt å begynne med gravemaskinen her, men før
vi kom i gang med arbeidet mistet gravemaskinen det ene beltet på grunn av
ulendt terreng med store stubber og mye stein, og det tok over to timer før dette
ble ordnet. Da vi kom i gang ble det gravd en nesten 20 m lang sjakt som gikk
gjennom begge strukturer.
Gravemaskinen måtte så flyttes for å kunne grave de andre kullgropene. Begge
kullgropene R2 og R3 ble snittet ned til undergrunnen etter at bunnlaget var blitt
tegnet inn på plantegningen, og fotografert.
R2 og R3 ble så renset opp med spade, graveskje og rotsaks før de ble
dokumentert ved fotografi og tegning i målestokken 1:50 og det ble tatt ut
kullprøver fra bruksfasene. Profilen til R1 ble så renset og det viste seg at
kullaget fra kullgropa og kullmila hang sammen og denne profilen ble
fotografert og tegnet i 1:50 før det ble tatt ut kullprøver fra bunn og midt av
gropa, og en fra mila.
Til slutt ble det gravd en 1 meter lang og 50 cm bred sjakt i kullgropa R4 som
ble fotografert, tegnet i 1:20 og det ble tatt ut kullprøve fra kullaget.
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5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD
Den vestlige vollen i R2 var noe ødelagt (snittet) av skogsvei.
Området rundt R1 var blitt til hogstfelt siden registreringen, og siden lokaliteten
lå som en liten høyde i terrenget var den blitt brukt som dumpeplass for
nedhogde trær og kvist, noe som gjorde at det var vanskelig å få oversikt over
lokaliteten og å få tegnet plantegning. Mye av nedhogsten var vanskelig å fjerne
manuelt og det ble derfor forsøkt fjernet ved hjelp av gravemaskin, men på
grunn av det ulendte terrenget med mange stubber og steiner, mistet
gravemaskinen det ene beltet. Siden vi mistet mye tid på å få på beltet igjen og
terrenget var så vanskelig å forsere ble det valgt å ikke rydde mer med maskin
og heller begynne å grave sjakt.

Fig 1: R1 før rydding.

5.5 UTGRAVNINGEN
Tre av kullgropene (R2, R3, R4) har beliggenhet i østre del av planområdet der
undergrunnen består av podsol med hvit/lysegrå sand i utvaskningslaget og
gulbrun sand i anriktningslaget. Under disse lagene er det gulbeige, steinhard
silt. Det var mye stor stein i undergrunnen, og naturlig nok, mye røtter.
R1 har sin beliggenhet i vestre del av planområdet og her var det også podsol
med mye stein og røtter, men undergrunnen var mykere og lettere å grave i.
5.5.1 FUNNMATERIALE
Det ble til sammen tatt ut sju kullprøver fra kullgropene, derav ble det tatt en fra
hver av R2 og R4, to fra R3 og tre fra R1.
5.5.2 STRUKTURER
R1 Lokalitet med kullgrop (R1-1) og kullmile (R1-2) med beliggenhet i vestre
del av planområdet, på en liten haug i en sørvestvendt skråning som nå er blitt
hogstfelt, men som inntil nylig har bestått av gammel skog med både bartrær og
løvtrær. Kullgrop R1-1 målte i plan ca 8,50x6,0 m, var sirkulær/avlang i formen
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og var orientert Ø-V. Den hadde tydelig voll i V og NV, men manglet helt
antydning til voll i N. Indre grop syntes firkantet/avlang i formen, var opptil 50
cm dyp og målte ca 3,50x1,75 m og orientert NV-SØ. Kullmila R1-2 lå rett S for
kullgropa og var vanskelig å avgrense, men ved hjelp av jordbor ble det klart at
den målte ca 8,50x7,50 m i plan og strakte seg over en liten flate og nedover en
sørvendt skråning, med voller i N, S og V.
Det ble lagt en sjakt orientert N-S gjennom begge strukturer. Først ble bunnlaget
i kullgropa renset fram og dokumentert - kullaget var firkantet/rektangulært og
ca 3,7 m bredt. Så ble resten av sjakta gravd og profilen viste at kullaget i
kullgropa og kullmila hang sammen og strakte seg ut hele 15 m. Det var tydelig
at kullaget var dypest i kullgropa – den hadde flat bunn og skånende sider og
kullaget var opptil 40 cm tykt. Kullaget virket veldig likt i både grop og mile og
besto av både store biter av stokker og granbar, noe som gjorde at strukturene
har et ”ungt” preg. Det var umulig å se om det var noe skille i massen i
kullgropa som kunne vise om mila er blitt lagt oppi gropa i senere tid, det eneste
var noen flekker med gråbrun sand i gropa. Det ble tatt ut kullprøver både i bunn
og lenger opp i gropa, i tillegg til i mila.
Se tegning nr. 1 og 2.

Fig 2: R1, kullgrop og kullmile.

R2 Kullgrop med beliggenhet i østre del av planområdet, på en liten haug på en
sørvendt svakt hellende flate, rett Ø for gjengrodd traktorvei som skjærer inn i
vollen i V. Kullgropa målte i plan ca 7,20x6,50 m og var orientert N-S. Den var
sirkulær/eggeformet med tydelige voller i N, S og V, i Ø var det mer uklart hvor
vollen stoppet. Flere store grantrær sto på vollene i N og S og en gammel rot sto
i kanten av indre grop i NØ. Indre grop var rektangulær i formen og målte ca
2,80x1,70 m, var orientert Ø-V og ca 40 cm dyp. Bunnplanen i gropa ble gravd
fram og viste at kullaget var rektangulært i formen. Etter snitting viste profilen
at kullaget hadde rett bunn og rette/lett skrånende sider, det målte 2 m i
bunnplanet og i kantene på begge sider var det flekker med rødbrent sand. Det
var tydelig at masse fra gropa var blitt kastet opp på begge sider av gropa, oppå
den gamle podsolprofilen. Over kullaget i gropa, som var opptil 15 cm tykt, var
det et lag med brungrå sand som inneholdt noen kullbiter. Det kan ikke påvises
mer enn en fase i gropa og det ble tatt ut en kullprøve i bunn av kullaget.
Se tegning nr. 3.
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Fig 3: Kullgrop R2 i profil

R3 Kullgrop med beliggenhet i østre del av planområdet, ca 30 m N for R2, i
SV-vendt helling i granskog. I plan målte gropa 6,70x6,50 m og var sirkulær i
formen. Kullgropa hadde tydelige, om ikke store, voller i S og V, mindre
tydelige i N og særlig i Ø der den flater ut og går i ett med skråningen. En stor
gran sto på vollen i NV, og det var flere gamle stubber i og ved indre grop. Den
indre gropa var firkantet/rektangulær i formen, målte 2,75x2,10 m, var orientert
Ø-V og ca 40 cm dyp. Bunnplanen i gropa ble gravd fram og viste at kullaget
var rektangulært i formen. I profilen kan man se at kullaget var flatt i bunnen og
med skrående kanter, og var opptil 15 cm tykt på det tykkeste. V for selve
kullaget kan man se en kullstripe (ca 5 cm tykk) som kan stamme fra en tidligere
fase da det ser ut som det er oppkastet jord over dette laget. Over selve kullaget i
midten av gropa er det brungrå sand iblandet noe kull og over der igjen er det et
lag med brun sand iblandet torv som går langs hele toppen av profilen. I bunnen
av kullaget kan man se noen biter av stokker, uten at det er mulig å se hvordan
kassen har vært oppbygd. Det ble tatt kullprøver fra selve kullaget og fra
kullstripa i V.
Se tegning nr. 4.

Fig 4: Kullgrop R3 i profil.
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R4 Kullgrop med beliggenhet i østre del av planområdet, på liten høyde i
terrenget i SV-vendt helling, med både bar- og løvskog/kratt. Gropa er oval og
tydelig markert i terrenget, med voller i S, Ø og V, og i N går den over i en stor
trestubbe. Det er mange trær på vollene, og i søndre del av indre grop står det en
stor, gammel stubbe. Ytre mål i plan var 7,0x7,50 m og den var orientert NVSØ. Den indre gropa var rektangulær/oval og målte 3,30x2,0 m og var orientert
NV-SØ og ca 50 cm dyp. Det ble gravd en èn meter lang sjakt i overgangen
mellom bunn og side som viste at kullaget var opptil 15 cm tykt og det kunne
ikke påvises om det hadde vært flere faser. Under kullaget var det et tynt lag
med rødbrent sand og over kullaget var det brungul sand som inneholdt litt kull.
Det ble tatt ut kullprøve fra kullaget og sjakten ble dokumentert før den ble
gravd igjen.
Se tegning nr. 5.
5.5.3 DATERING
Det var avsatt midler til å datere fem objekter med 14C-metoden. Dateringene
ble utført ved laboratoriet for radiologisk datering i Trondheim. Se pkt 8.2
5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER
Det ble til sammen tatt sju kullprøver. Kullprøvene ble vasket, tørket og veid.
5.5.5 ANALYSER
Av naturvitenskapelige prøver som er analysert er det utført treartsanalyse og
datering av 5 kullprøver (se liste over kullprøver, kapittel 8.2).

6. KONKLUSJON
Ved utgravningen ble 4 kullgroper og 1 kullmile undersøkt. Alle kullgropene var
før utgravning bolleformede med firkantede/avlange groper i plan, og ved
graving kunne vi se at de hadde firkantet/rektangulær bunnplan, kullagene var
rundt 15 cm tykke på det tykkeste og bunnen var flat i alle gropene, noe som var
mest hensiktsmessig når man skulle stable ved. På lokalitet R1 var det både en
kullgrop (R1-1) og en kullmile (R1-2) og profilen viste at disse hadde et
sammenhengende kullag på ca 15 m, massen var veldig lik i hele strukturen så
det ble antatt at kullmila var lagt oppi kullgropa. Dateringen bekrefter dette.
Gropa er yngre enn 1685. Mer eksakt er det ikke mulig å måle på moderne
prøver. Dette utelukker imidlertid ikke at kullgropa opprinnelig kan ha hatt en
eldre fase. R2 og R4 hadde bare en fase, mens R3 muligens har hatt to - den
hadde en kullrand N for selve nedgravningen og kan være spor etter en tidligere
tømming av gropa. Disse gropene var alle fra høymiddelalderen.
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8. VEDLEGG
8.1. STRUKTURLISTE

STRUKTURLISTE
Kullgrop
(R-.nr.)
C-nr.
R1-1
C.55517
R1-2
Kullmile?
C.55517
R2
C.55517
R3
C.55517
R4
C.55517

Før utgravning
Ytre
diam

Indre
diam

Dybd
e (m)

Form i
flate

8,50x
6,0
8,50x
7,50

3,50x1,
75
-

0,50

Rund/
ujevn
Avlang/
ujevn

7,20x
6,0
6,70x
6,50
7,0x
7,50

1,70x2,
80
2,75x2,
10
3,30x
2,0

-

Form på
gropa
(bunn)
Firkantet/
avlang
-

0,40

Rund

0,40

Rund

Firkantet/
avlang
Firkantet

0,50

Rund/
avlang

Firkantet/
avlang

Etter
utgravning
Ytre
Indre
diam diam
8m

Kullag
Fas Form,
er
plan i
bunn
1
Firkantet

Bredde
(m)
4

Tykk- Bun
else
n
(cm)
50
3,50

1

-

15

40

-

15 m

4,50
m
-

6m

3m

1

Firkantet

2

15

2

6m

2?

Firkantet

2,20

15

1,60

-

3,50
m
-

1

-

-

15

-
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8.2. FUNN OG PRØVER

LISTE OVER KULLPRØVER
Prøve
nr.
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

Kontekst

C-nr.

NTNU
Lab.nr.
T19130

Kullgrop
R3
Kullgrop
R3

C.55517/
1
C.55517/
2

Kullgrop
R2
Kullgrop
R4
Kullgrop
R1-1

C.55517/
3
C.55517/
4
C.55517/
5

T19131
T19132

Kullmile?
R1-2
Kullgrop
R1-1

C.55517/
6
C.55517/
7

T19133
T19134

Gram
26,3

Tre
slag
Gran

27,6
46,3

Gran

15,0

Furu

72,0
90,7

Gran

30,1

Gran

Kommenta
r
Tatt i selve
kullgropa
Tatt i
kullrand N
for gropa
Tatt i selve
kullgropa
Tatt i selve
kullgropa
Tatt fra
selve
kullgropa
Tatt fra
kullmila
Tatt
nederst i
kullgropa

C14-dat.
575+/-75
AD1305-1430

710+/-45
AD1280-1300
640+/-40
AD1295-1395

120+/-35
Yngre enn 1685
115+/-45
Yngre enn 1685

8.3. TEGNINGER
Tegningnr.
1

3

Motiv
R1-1 og R1-2,
kullgrop og
kullmile
R1-1 og R1-2,
kullgrop og
kullmile
R2, kullgrop

4

R3, kullgrop

5

R4, kullgrop

2

Plan

Målestokk
1:50

Tegnet av
Inger M.
Eggen (IME)

Profil

1:50

IME

Plan og
profil
Plan og
profil
Plan og
profil

1:50

IME

1:50

IME

1:50 (plan)
1:20 (profil)

IME

8.5. FOTOLISTE.

FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF.32501-32502
CF.32501
Film 1
Bildenr.
17
16

Motiv
R1-1, kullgrop, plan før
rydding
R1-1 og R1-2, kullgrop og
kullmile, plan før rydding

Retning
mot
S

Fotograf

Dato

Inger M. Eggen (IME)

25/9-06

NØ

IME

25/9-06
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13
12
11
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09
08
07
06
05
04
03
02
01
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R2, kullgrop, plan
Samme
R3, kullgrop, plan
Samme
R4, kullgrop, plan
Samme
R1-1, kullgrop, plan etter
rydding
R1-1 og R1-2, kullgrop og
kullmile, plan etter rydding
R1-2, kullmile, plan etter
rydding
R1-1, kullgrop, plan av
kullag i bunnen
R1, kullgrop/kullmile, plan
av kull og brent sand S for
R1-1
R2, kullgrop og
gravemaskin
R2, kullgrop, plan av
kullag i bunnen
Samme
R3, kullgrop, plan av
kullag i bunnen

SØ
NV
S
N
Ø
NV
SØ

IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME

25/9-06
25/9-06
26/9-06
26/9-06
26/9-06
26/9-06
26/9-06

SV

IME

26/9-06

NV

IME

26/9-06

N

IME

26/9-06

N

IME

26/9-06

Ø

IME

27/9-06

V

IME

27/9-06

N
NØ

IME
IME

27/9-06
27/9-06

Motiv

Retning
mot
N

Fotograf

Dato

IME

27/9-06

NØ

IME

27/9-06

NØ
NØ
NØ
Ø

IME
IME
IME
IME

27/9-06
27/9-06
27/9-06
27/9-06

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
N
NØ

IME
IME
IME
IME
IME
IME
IME

27/9-06
27/9-06
27/9-06
27/9-06
27/9-06
27/9-06
27/9-06

NØ
NØ
NØ

IME
IME
IME

27/9-06
27/9-06
27/9-06

NØ
NØ
NØ
NØ

IME
IME
IME
IME

27/9-06
27/9-06
27/9-06
27/9-06

NØ

IME

27/9-06

CF.32502
Film 2
Bildenr.
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

R3, kullgrop, plan av
kullag i bunnen
R3, kullgrop, profil,
oversikt
R3, kullgrop, profil, midten
R3, kullgrop, profil, voll i V
R3, kullgrop, profil, voll i Ø
R2, kullgrop, profil,
oversikt
R2, kullgrop, profil, midten
R2, kullgrop, profil, voll i N
R2, kullgrop, profil, voll i S
R2, kullgrop, detalj
R4, kullgrop, profil i sjakt
Samme
R1, kullgrop og kullmile,
oversikt profil i sjakt
R1-1, kullgrop, profil
Samme
R1, kullgrop og kullmile,
profil i sjakt
Samme
Samme
Samme
R1-1, kullgrop, stokk i
profil
R1-1, kullgrop, granbar i
profil
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