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Knyttet til realisering av reguleringsplan for Beitohagin bustadområde foretok KHM 

utgravning av kullgrop id 40169 6. november 2007, jf, Riksantikvarens vedtak av 12. 

oktober 2007. 

 

Utgravningen ble utført av Bernt Rundberget og Jan Henning Larsen. Kommunen stilte 

med gravemaskin. 

 

Kullgropa lå i sydvesthellende li ned mot fv 288, utsikt mot vannet Øyangen, i utkanten 

av en liten gresslette. Den var tydelig i terrenget og klart markert med markert voll. Den 

var rund, bevokst med mose og bjerk. Registreringsmål: Indre mål er 4 m, ytre mål 6 m, 

dybde 0,6 m, vollbredde 0,8-1,0 m. 

 

Gropa ble ryddet og overflatedokumentert. Deretter ble den delt i to med profil VSV-

ØNØ. Delen mot syd ble flategravd og kullaget avdekket. Etter dokumentasjon ble det 

snittet til bunns. 

 

Gropa hadde bolleformet nedgravning med tilnærmet flat bunn. Nedgravningen i 

undergrunnen var 3,5 m og total dybde 1,2 m fra topp av voll. I gropa lå det foruten kull 

også lag med påfylt kullblandet sand, antagelig er dette miledekke som er spadd ned for å 

stabilisere gropa. 
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 2 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Profilen viste 2-3 bruksfaser, se tegning. Det ble tatt ut prøver fra siste bruksfase (fase 3) 

og fra eldste bruksfase (fase 1) som begge ble vedartsanalysert, fase 3 bestod av bjerk, 

mens det i bunnlaget var kull av bjerk (29 av 60 analyserte fragmenter), selje/vier/osp (3 

fragmenter og dessuten et stort innslag av furu (28 fragmenter). 

 

En prøve fra bunnlaget (fase 1) ble C14-datert til 795+/-60 BP, kalibrert alder AD 1215-

1285 (T-19974). 

 

Det er tidligere datert en rekke prøver fra Beitostølen basert på bjerk til 1100/1200-tallet, 

og det er interessant at furudateringen overensstemmer med disse. 

 

VEDLEGG 

 

1.1 ANALYSERESULTATER 

1.2 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 



C61283/1-2 

Produksjonsplass (kullgrop) fra middelalder fra BEITO SØNDRE (3/954), ØYSTRE 

SLIDRE K., OPPLAND.  

1) prøve, kull av kull.  

Kullprøve, vedartsbestemt til bjørk . 

Fnr: 1. Vekt: 10 gram.  

Tatt fra øvre kullag  

2) prøve, kull av kull.  

Kullprøve tatt fra bunnlaget. Vedartsbestemt til furu og datert til 795+/-60 BP, kal. alder AD 

1215-1285. 

Fnr: 2. Vekt: 19,1 gram.  

Nedre kullag  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av kullgrop i forbindelse med reguleringsplan for 

Beitohagen bustadområde. Gropa ble undersøkt og snittet med maskin hvorav halve ble 

undersøkt. Gropa målte 3,5 m i undergrunnen (kullaget). Det ble vedartsbestemt to prøver (se 

rapport ved Helge I. Høeg datert 6/3 20089). En kullprøve ble datert ved NTNU Lab for 

radiologisk datering (rapport datert 24/4 2009, labref. T-19974).  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6804469,8, Ø: 172181,6.  

LokalitetsID: 40169.  

Innberetning/litteratur: Jan Henning Larsen, 25.04.2018, Rapport fra arkeologisk 

undersøkelse av kullgrop, Beitohagin bustadområde, Beito 3/954, Øystre Slidre k., Oppland  

Funnet av: Jan Henning Larsen.  

Funnår: 2007.  
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