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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
GJUVSJORDET, HERLEIKSPLASSEN, EIVINDPLASSEN, 
47/2, 47/10, 81/1 85/1, HOL K., TELEMARK  
Av: Jo-Simon Frøshaug Stokke 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
I forbindelse med utbyggingen av et eksisterende hytteområde gjennomførte Buskerud 
fylkeskommune arkeologisk kontrollregistrering av et tidligere registrert område i 2008. 
Innenfor planområdet var det til sammen registrert 33 kullgroper, to jernvinneanlegg og ti 
lokaliteter med totalt ca. 15 tufter etter stølshus. Ni av kullgropene var i konflikt med 
tiltaket og ble søkt dispensert, og Riksantikvaren ga i brev av 30.06.2015 til 
fylkeskommunen dispensasjon for de omsøkte kulturminnene med vilkår om en 
arkeologisk undersøkelse. 
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
I perioden 10. til 14. juli, 2017, gjennomførte Kulturhistorisk museum i Oslo arkeologisk 
undersøkelser av et utvalg kullgroper på Skurdalstølane. Mannskapet besto av en 
utgravningsleder, med ansvar for undersøkelse og dokumentasjon, feltmannskapet, samt 
rapportskriving, og en assisterende feltleder. Undersøkelsen ble gjennomført over én dag 
med pakking og utkjøring, tre dager med utgravning og dokumentasjon, og én dag med 
innkjøring og utpakking. 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Jo-Simon F. Stokke Utgravningsleder 10.–14.7.2017 5 

Solveig Lyby Assisterende feltleder 10.–14.7.2017 5 

Sum   10 

Tabell 1: Tabell over feltdeltakere og antall benyttede dagsverk i felt. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  
Formidling ble ikke spesielt prioritert ved prosjektet. Dette var delvis grunnet 
undersøkelsen størrelse og varighet, men også at planområdet lå meget avsidesliggende 
til. Det var heller ingen besøk fra publikum i felt. 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
I utgravningens prosjektplan skrives det følgende om planområdet (Skalleberg Gjerde og 
Damlien 2017): 
Skurdalen går fra øvre del av Numedalslågen og vestover opp mot Hardangervidda. 
Navnet Skurdalen er visstnok avledet av Skurfudalen, der skurfar betegner en person som 
lette etter jernmalm. Skurdalstølane ligger i vestenden på nordsiden av dalen. Landskapet 
er kupert med små høydedrag i stor grad bestående av steinur, og mindre myrlendte 
områder mellom høydedragene, og har en overordnet helning mot sør. 
 

 
Figur 2: Kartutsnitt over Skursdalstølanes beliggenhet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SA 
 
Området ble første gang registrert av fylkeskommunen i 1999. I forbindelse med oppstart 
av planarbeidet for Skurdalsstølene ble det gjennomført ytterligere registrering i 2008 
(Loftsgarden 2008). Innenfor planområdet er det til sammen registrert 33 kullgroper, to 
jernvinneanlegg og ti lokaliteter med ca. 15 tufter etter stølshus. De fleste kulturminnene 
er regulert til bevaring med hensynssone eller ligger innenfor LNF-områder. 
 
Kullgroper har vært brukt for framstilling av kull som varmekilde og reduksjonsmateriale 
i jernfremstillingen, og ligger ofte i seterområdene og bjørkeskogsbeltet nært tilknyttet 
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produksjonsanlegg. Jernvinneforskningen har lang tradisjon i Norge, og for en oversikt 
over denne henvises til gjennomgangen hos Jan Henning Larsen (1991; 2004, 2009), Lars 
Erik Narmo (1996), Bernt Rundberget (2002, 2013), og Damlien & Rundberget (2007). 
Teknologi og arkeologiske forhold knyttet til kullgroper er drøftet av Tom Bloch-
Nakkerud (1987). 
 
Kullgroper dateres primært til tiden 800–1400 e.Kr. og knyttes til bruk av de mindre 
sjaktovnene med sideavtapping av slagg. Mange anlegg og kullgroper fra denne tiden 
ligger i øvre skogsbygder og lavere fjellstrøk opp mot tregrensen i områder hvor det var 
god tilgang på myrmalm som skog. Det finnes også kullgroper hvor kullet er brukt til 
smiing; disse er helst bygdenære. 
 
I de øvre delene av dalførene i Buskerud er det registrert en rekke jernframstillingsanlegg 
i tillegg til svært mange kullgroper (Larsen 2009). Dateringer fra jernframstillingsanlegg i 
forbindelse med Hallingdalsprosjektet viser til produksjon i både eldre og yngre jernalder 
(Bloch-Nakkerud og Lindblom 1994). C14-dateringer fra øvre Hallingdal tyder på at 
produksjonen av jern er størst i merovingertid og middelalder, mens produksjonen synes 
å synke i vikingtid, og at produksjonen av jern tok slutt på 1300-tallet (Bloch-Nakkerud 
og Lindblom 1994:43 ff,). 
 
I Hol kommune er det registrert spesielt mange kulturminner i utmark som kan knyttes til 
utvinning av jern. Det relativt nærliggende området omkring Geilo har i flere år vært et 
pressområde med hensyn til utbygging. Dette har resultert i relativt høy 
registreringsvirksomhet og flere arkeologiske utgravninger, hovedsakelig av kullgroper 
og jernvinneanlegg, særlig i Ustedalen (Larsen 2009). Sammenlignet med Øvre 
Hallingdal framstår Skurdalen som et langt mer urørt dalføre hvor det har vært foretatt 
færre arkeologiske registreringer og utgravninger. De nå gjennomførte registreringer 
danner et bilde av Skurdalen som et dalføre hvor utvinning av jern har stått sentralt i 
middelalder, trolig også tidligere. Ved Ufysja er det registrert enkelte jernvinneanlegg (ID 
38993, ID 49020 og ID 68788) og flere kullgroper, hvorav tre groper ble undersøkt i 
2004 (Boon 2005). I 2008 ble det undersøkt 45 kullgroper, 5 jernfremstillingsplasser og 
en røsteplass på Nedrestøl med dateringer innenfor 670–1410 e.Kr., og med hovedvekt på 
1100– og 1200-tallet (Rundberget 2008). 
 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
I utgravningens prosjektplan ble problemstillingene skissert som følger (Skalleberg 
Gjerde og Damlien 2017): 
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Kullgroper er å regne for et massemateriale. Datamengden gir muligheter for å vurdere 
produksjon av kull i tilknytning til jernutvinning og/eller smievirksomhet, og på denne 
måten belyse økonomiske forhold i jernalderen og middelalderen. 
 
Både form og dimensjon syntes å variere i ulike distrikter og kan bidra til å avgrense 
tradisjonsområder. Et interessant forhold er gropenes form som i øst, d.v.s. Hedmark, 
vanligvis er kvadratisk eller rektangulær, mens den lenger vest hovedsakelig er rund. 
Formen regnes å ha sammenheng med hvordan mila er bygget opp, og kan reflektere 
lokale tradisjoner eller forskjell i tid. Grensen mellom formene var tidligere antatt å gå 
ved Mjøsa, slik at Gol kommune ligger i det vestlige tradisjonsområdet. Det har 
imidlertid vist seg ved nyere undersøkelser at denne grensen ikke er fast, og at det er 
kullgroper med kvadratisk eller rektangulær form også i vest. En hovedproblemstilling vil 
være å kartlegge disse faktorene. Den bygdenære beliggenheten er også interessant i 
henhold til om formålet med kullbrenningen er jernutvinning eller smiing.  
 
Kulturhistorisk museum har begynt å foreta detaljerte treartsanalyser. Slike analyser kan 
gi opplysninger om treverket, dens egenalder og noen ganger også årstid for felling. Dette 
kan gi oss økt kunnskap om ressursutnyttelse og en mer nøyaktig datering av 
virksomheten. Registreringene viste også at form og størrelse i hovedsak er likeartet i 
tiltaksområdet. Undersøkelsen ville kartlegge om dette er en realitet eller om 
registreringsdata var misvisende grunnet innrasing, vegetasjon m.m. 
 
Med bakgrunn i at det er gjort relativt få undersøkelser i Skurdalen tidligere, var 
kunnskapsbygging i henhold til faktorer som konstruksjon, form og størrelse samt 
innhenting av statistisk materiale vesentlig i denne saken. Det ble likevel prioritert å 
undersøke kun seks groper, utvalgt på bakgrunn av problemstillingene skissert over. 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 
For å sikre statistiske data om kullgropenes dimensjoner og form, ble alle kullgropene 
tegnet og fotografert i både plan og profil. 
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Figur 3: Skjematisk fremstilling av kullgrop (Gundersen og Lieng Andreadakis 2016:210, 
fig. 19.1). 
 
En kvadrant av milebunnen undersøktes ved manuell flategraving ned mot kullsjiktet. 
Formen på kullsjiktet ble dokumentert på plantegningen og foto. Sektorgraving sørger for 
at milebunnens form kan dokumenteres uten omfattende inngrep. 
 

 
Figur 4: Solveig Lyby undersøker kullgrop A1300. Foto: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
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For uttak av kullprøver og dokumentasjon av antall faser utførte vi til slutt et bredt 
prøvestikk gjennom milebunnen og ned i uberørt undergrunn. Profilet ble fotografert og 
tegnet inn på overflateprofilet. 
 
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og 
analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 
GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  
 
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 
Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-
format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via 
kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis 
og ESRIs ArcMap 10.  
 
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 
museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 
lagring og eventuell distribusjon. 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Ved oppstart ble det foretatt en befaring med tiltakshaver, som påviste samtlige av de 
berørte kulturminnene. 
 
I henhold til prosjektplanen gjorde så utgravningsleder en utvelgelse av seks kullgroper 
som skulle undersøkes ved arkeologisk utgravning. I denne utvelgelsen ble det tatt 
hensyn til å få en maksimal spredning av kullgroper undersøkt i landskapet og variasjon i 
kullgropenes form, slik de fremstod under registreringen. 
 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Det var ingen særskilte kildekritiske problemer. Området kullgropene lå i besto av utmark 
brukt til beite og seterdrift, og var dermed tilnærmet uberørt av moderne forstyrrelser. 
Kraftig gjenskoging i de senere år, i form av tett skog med småbjørk, gjør imidlertid at 
landskapet fremstår annerledes nå enn tidligere. 
 
Undergrunnen var kun påvirket av naturlige prosesser, som tele, røtter, nedbrytning og 
lignende. 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
Seks registrerte kullgroper ble påvist, innmålt med ny geometri og gitt nytt 
strukturnummer, gravd og dokumentert. Som figur 5 viser, lå gropene A1100 og A1200 
lengst nord i planområdet, A1300 og A1400 lengst vest og A1500 og A1600 lengst øst. 
 

 
Figur 5: Kart som viser de undersøkte kullgropene. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 
 

6.1.1 KULLGROPER 
De undersøkte strukturene presenteres i det følgende etter stigende strukturnummer. I 
henhold til problemstillingene skissert i prosjektplanen fokuserer beskrivelsen av 
strukturene på formen til grop og voll i plan, milebunn i plan og profil, eventuelle 
åpninger av vollene og avvikende kontekster og laginndelinger. Mindre fokus er lagt på 
laginndelinger forårsaket av naturlige prosesser. 
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A1100 
Tydelig, rektangulær grop. Strukturen var anlagt i slakt sørhellende, steinete terreng. Bred 
voll, som er tydelig i nedkant, og avtar ovenfor. 
 
Flategraving avdekket en skarpt avgrenset milebunn. Tydelig, avrundet milebunn i plan. 
Tydelig, men tynn kullinse i profilet. Linsen er svakt buet i bunn. Det var få store 
kullbiter i kullaget. 
 
Det var en del større stein i vollen, mens undergrunnen ellers bestod av fin siltholdig 
sand. 
 

 
Figur 6: Kullgrop A1100 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 



47, 81, 85, Hol  08/21083  
 
  

 13 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 7: Foto av kullgrop A1100 i profil, sett mot vest. Foto: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 

A1200 
Tydelig kullgrop anlagt i sørøst-hellende, steinete terreng. Ujevn oval grop på overflaten. 
Vollens indre dimensjoner er tydelig avgrenset, men er derimot ikke synlig mot nord og 
nordvest. 
 
Milebunnen fremsto som ujevn oval til rektangulær i plan etter flategraving. Kullinsen 
var tydelig, men tynn i profilet, og hadde en svakt buet bunn. 
 
Undergrunnen besto av kompakt grusete sand. Det var ingen store steiner i vollen. 
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Figur 8: Kullgrop A1200 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 

 
Figur 9: Foto av kullgrop A1200 i profil, sett mot vest. Foto: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
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A1300 
Tydelig markert kullgrop anlagt i slakt sørøst-hellende terreng. Markert med stor, bred 
voll. Vollen er noe forstyrret av vegetasjon og stor stein, blir gradvis mer utydelig i vest, 
og opphører ovenfor. Gropen er uregelmessig rektangulær i plan. Deler av vollen hadde 
rast ut i gropen etter tømming, og inneholdt en del større stein. 
 
Milebunnen var rundere i plan etter avdekking. Kullinsen var tydelig og relativt tykk i 
profilet, med en flat bunn. 
 
Undergrunnen under gropen var sandete, med ingen større steiner. 
 

 
Figur 10: Kullgrop A1300 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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Figur 11: Foto av kullgrop A1300 i profil, sett mot øst. Foto: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 

A1400 
Til dels utydelig, rektangulær, grunn kullgrop, anlagt i meget slakt sør-hellende terreng. 
Spesielt utydelig volltopp og ytre avgrensning. Vollen i vest var anlagt på berg. 
 
Flategravning avdekket en tydelig, men noe utvasket milebunn rett under torva. Kullinsen 
var også tynn i profilet, med veldig svakt buet bunn. Kullaget inneholdt få store kullbiter, 
mens det var flere kullflekker i vollen i nedkant av gropen. 
 
Undergrunnen i både vollen under gropen bestod av fin sand. 
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Figur 12: Kullgrop A1400 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 

 
Figur 13: Foto av kullgrop A1400 i profil, sett mot øst. Foto: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
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A1500 
Tydelig, avlang, oval kullgrop anlagt i slakt sør-hellende terreng. Strukturen hadde en 
tydelig voll i sør, som avtok ovenfor i nord. Formen var noe forstyrret av vegetasjon og 
stein i nord. 
 
Det ble avdekket en meget smal milebunn i plan. Kullinsen var liten og tynn i profilet, 
med flat til svakt buet bunn. Et stort lag utkastet kull lå i vollen i sør. 
 
Undergrunnen i både vollen og under gropen inneholdt en del stein, og bestod ellers av 
fin sand. 
 

 
Figur 14: Kullgrop A1500 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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Figur 15: Foto av kullgrop A1500 i profil, sett mot øst-sørøst. Foto: Solveig Lyby/KHM. 
 

A1600 
Liten, men utydelig kullgrop anlagt i svakt sør-hellende terreng. Strukturen hadde en bred 
voll, som var tydelig i nedkant og forsvant ovenfor. Vollen inneholdt mye stein i spesielt 
øvre lag. En del stein langs nordre siden hadde rast ut i gropa. 
 
Flategraving avdekket en tydelig definert, meget smal milebunn. Kullet under de utraste 
massene var meget godt bevart, med mye store kullbiter. Rundt kullaget lå en linse rødlig, 
varmepåvirket sand, som fremsto som mer uregelmessig ovalt etter avdekking. Kullinsen 
var tykk i profilet, uregelmessig bunn. 
 
Undergrunnen inneholdt mye knyttnevestore stein under gropen, men bestod ellers av fin, 
løs sand. 
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Figur 16: Kullgrop A1600 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 

 
Figur 17: Foto av kullgrop A1600 i profil, sett mot sør. Foto: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
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OPPSUMMERING 

Kullgrop Form i plan Max.dim. bunn Indre voll Topp voll Ytre voll 
A1100 Rektangulær 110 cm 140 cm 290 cm Ca 470 cm 
A1200 Oval 120 cm 145 cm 290 cm 410 cm 
A1300 Rektangulær 80 cm 170 cm 330 cm Ca 500 cm 
A1400 Rektangulær 170 cm 200 cm Ca 275 cm Ca 500 cm 
A1500 Oval 45 cm 80 cm 185 cm 275 cm 
A1600 Oval 55 cm 95 cm 240 cm 360 cm 
Tabell 18: Oversikt over kullgropenes standarddimensjoner. 
 
For å kunne sammenlignes med andre undersøkte kullgroper indikeres følgende 
standarddimensjoner i tabell 17 der de var gjeldende: maksimal utstrekning av bunn på 
grop; indre mål av voll; topp på voll; ytre mål av voll. I felt ble også maksimal mål på 
bunn av grop før rydding, samt snitt og prøver målt inn digitalt. 
 
Ytre diameter av vollen er et entydig mål, men indre mål har vært definert på ulike vis. 
Opprinnelig gjelder målet avstanden fra topp voll til topp voll (Bloch-Nakkerud 1987). 
Lars Erik Narmo viser til at indre diameter må måles fra der nedskjæringen i gropa 
tangerer målebåndet (1997: 75). Vollen kan være flat med en forhøyning på midten, og 
man kan komme helt feil ut ved slavisk å følge definisjonen til Bloch-Nakkerud. Målet på 
bunnen er et mål som ofte benyttes, og trolig er det dette målet som er oppgitt som indre 
mål av fylkeskommunen i registreringsrapporten. 
 
Ettersom kullgropene var anlagt i hellende terreng med voll synlig kun i nedkant av 
gropene, var det bare mulig å oppgi dimensjonene til vollene målt på tvers av 
hellningsretningen, mens maksimal dimensjon på bunnene som regel gikk langs med 
hellningsretningen. Dimensjonene på bunnene ville dermed fremstått som større enn 
spesielt indre mål på vollen, hvis de konvensjonelle målene ble oppgitt. I stedet er det 
tverrmålet også på bunnen som er oppgitt i tabell 18. 
 
 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 
Det ble påvist kull i samtlige av de seks undersøkte kullgropene, og det ble derfor tatt ut 
og sendt inn til vedartsanalyse én kullprøve fra hver av dem. 
 
Ettersom prøvene inneholdt store mengde kull, ble de største kullbitene valgt ut under 
prøvevaskingen. Disse kan ved detaljerte vedartsanalyser i større grad fortelle om hvilke 
del av treet som har vært benyttet, egenalder og eventuelt hogsttidspunkt. 
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Den vedartanatomisk analysen ble utført ved Moesgaard museum (Vandkrog Salvig et al. 
2017). 
 
Prøvenr. Strukturnr. Vedart Antall Kommentar 
1105 1100 Pinus, furu 10 2 stamme 

6 yngre stamme 
2 gren 

1206 1200 Pinus furu 10 9 yngre stamme 
1 gren 

1304 1300 Betula, bjørk 
 
 
Pinus, furu 
Ubest. 

6 
 
 
3 
1 

4 yngre stamme 
2 eldre gren/ 
yngre stamme 
3 yngre stamme 
1 bark 

1407 1400 Pinus, furu 
 
Betula, bjørk 

9 
 
1 

1 stamme 
8 yngre stamme 
1 yngre stamme 

1506 1500 Pinus, furu 6 5 stamme 
1 yngre 
stamme/ gren 

1612 1600 Betula, bjørk 
Pinus, furu 
 
Ubest. bartre 

1 
9 
 
1 

1 yngre stamme 
7 stamme 
2 gren 
1 kongleskjell 

Tabell 19: Resultatene fra vedanatomisk analyse (Vandkrog Salvig et al. 2017). 
 
 

7.2 DATERING 
Samtlige av strukturene inneholdt brent organisk materiale som lot seg datere radiologisk. 
Analysen ble gjennomført av Laboratoriet for C14-datering ved universitetet i Lund. 
 
P.nr Strukturtype Struktur Daterbart materiale Ukalibrert BP Kal. f.Kr. 

(2σ) 
Lab. ref. 

1105 Kullgrop A1100 Pinus 1145 ± 40 775 – 980 
e.Kr. 

LuS-13255 

1206 Kullgrop A1200 Pinus 895 ± 40 1030 – 
1220 e.Kr. 

LuS-13256 

1304 Kullgrop A1300 Betula 880 ± 40 1035 – 
1225 e.Kr. 

LuS-13257 

1407 Kullgrop A1400 Pinus 900 ± 40 1030 – 
1215 e.Kr. 

LuS-13258 

1506 Kullgrop A1500 Pinus 1195 ± 40 760 – 905 
e.Kr. 

LuS-13259 

1612 Kullgrop A1600 Pinus 960 ± 45 990 – 1170 
e.Kr. 

LuS-13260 
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Tabell 20: Resultatene fra den radiologiske dateringen. 

 
Analysen viste at kullgropene A1100 og A1500 kunne dateres til vikingtid, A1600 til sen 
vikingtid-middelalder, mens de øvrige tre, A1200, A1300 og A1400, ga tidlig- til 
høymiddelalder dateringer. 

 
 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 
De undersøkte kullgropene var alle anlagt i slakt hellende terreng, til tross for mye stein i 
disse områdene. Anleggene utnyttet hellingen i at egentlige voller kun var til stede i 
nedkant. Disse var brutt opp og kull fra gropene dratt ut og nedover, og gropene godt 
tømt. Både rektangulære og ovale kullinser, flere ganske uregelmessige, forekom. Basert 
på det analyserte prøvematerialet var furu anvendt i tre av kullgropene (A1100, A1200, 
A1500), mens en blanding av furu og bjørk var anvendt i de øvrige tre (A1300, A1400, 
A1600). Der en blanding tresorter har vært anvendt, dominerer furu klart i to (A1400 og 
A1600), mens bjørk dominerer i den tredje (A1300). Det er uvisst om dette reflekterer en 
bevisst utvelgelse, både furu og bjørk brenner godt, eller om det mer reflekterer floraen 
på stedet. A1100 og A1500 skiller seg noe ut kronologisk ved å være et par hundre år 
eldre, og ligger innen vikingtid snarere enn middelalder.  Datagrunnlaget er for lite til å 
trekke kronologiske linjer. Likevel, dateringene konsentrerer seg rundt sen vikingtid til 
høymiddelalder, hvilket stemmer bra med tidligere undersøkelser i Skurdalen 
(Rundberget 2008). 
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 
Strukturnummer Tolkning Tegning Prøver Foto 

A1100 Kullgrop Ja 1105 002, 006, 007, 
008 

A1200 Kullgrop Ja 1206 001, 005, 009, 
010 

A1300 Kullgrop Ja 1304 011, 017-020 

A1400 Kullgrop Ja 1407 012-016 

A1500 Kullgrop Ja 1506 021, 023, 029-
035 

A1600 Kullgrop Ja 1612 022, 024-028 

 

10.2 TILVEKSTTEKST, C60799 
 
C60799/1 
 
Produksjonsplass (kullgrop) fra jernalder/middelalder fra SKURDALSTØLANE, av 
EIVINDPLASSEN/GJUVSJORDET/HERLEIKSPLASSEN (85,47,81/2,10), HOL K., 
BUSKERUD. 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning 6 kullgroper undersøkt ved arkeologisk 
utgravning sommeren 2017, i forbindelse med utviklingen av et hyttefelt ved 
Skurdalstølane i Skurdalen i Hol kommune. Samtlige av kullgropene var anlagt i slakt 
hellende terreng, på sandete og steinete undergrunn. Både rektangulære og ovale groper 
forekom, og det var blitt anvendt furu og en blanding av furu og bjørk i kullproduksjonen. 
C14-datering av kullgropene viste at to trolig var i bruk i vikingtid, én i sen vikingtid– 
tidlig middelalder, mens tre er tidfestet innenfor tidsrommet tidlig middelalder–
høymiddelalder. 
 
1) 6 prøver av trekull. Samtlige er vedartsanalysert og C14-datert: 
 
PK1105, kullgrop A1100: vedartsbestemt til furu. 1,5 mg datert: 1145±40 BP, 775–980 
e.Kr. (LuS-13255). 
 
PK1206, kullgrop A1200: vedartsbestemt til furu. 1,6 mg datert: 895±40 BP, 1030–1220 
e.Kr. (LuS-13256). 
 
PK1304, kullgrop A1300: vedartsbestemt til bjørk og furu. 1,8 mg datert: 880±40 BP, 
1035–1225 e.Kr. (LuS-13257). 
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PK1407, kullgrop A1400: vedartsbestemt til furu og bjørk. 1,5 mg datert: 900±40 BP, 
1030–1215 e.Kr. (LuS-13258). 
 
PK1506, kullgrop A1500: vedartsbestemt til furu. 1,7 mg datert: 1195±40 BP, 760–905 
e.Kr. (LuS-13259). 
 
PK1612, kullgrop A1600: vedartsbestemt til furu og bjørk. 1,7 mg datert: 960±45 BP, 
990–1170 e.Kr. (LuS-13260). 
 
Samtlige prøver er vedartsbestemte ved Moesgård museum.  
 
Litteratur: 
Stokke, Jo-Simon F. 2018: Arkeologisk rapport. Kullgroper, Gjuvsjordet 47/2 m.fl., Hol, 
Buskerud. Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. 
 
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6706326, Ø: 460961. 
LokalitetsID: 15753/35405/54763/60666/60667/118155/118157/118158. 
Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 
Funnår: 2017. 
Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 
 

10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 
Prøvenummer Struktur Kontekst Innhold Tatt i profil Tatt av Dato 

1105 1100 Bunn mile Trekull Ja SL 11.07.2017 

1206 1200 Bunn mile Trekull Ja SL 11.07.2017 

1304 1300 Bunn mile Trekull Ja SL 12.07.2017 

1407 1400 Bunn mile Trekull Ja JS 12.07.2017 

1506 1500 Bunn mile Trekull Ja JS 13.07.2017 

1612 1600 Bunn mile Trekull Ja SL 13.07.2017 
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10.4 TEGNINGER 
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10.5 FOTOLISTE 
Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Opptaksdato 
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Cf35221_001.JPG Kullgrop A1200 før graving NNV JS 11.07.2017 

Cf35221_002.JPG Kullgrop A1100 før graving NNØ JS 11.07.2017 

Cf35221_003.JPG Solveig Lyby graver 
kullgrop i plan 

- JS 11.07.2017 

Cf35221_004.JPG Solveig Lyby graver 
kullgrop i plan 

- JS 11.07.2017 

Cf35221_005.JPG Milebunn i A1200  i plan NNV JS 11.07.2017 

Cf35221_006.JPG Milebunn i A1100 i plan NNØ JS 11.07.2017 

Cf35221_007.JPG Nordre profil av A1100 NNØ JS 11.07.2017 

Cf35221_008.JPG Vestre profil av A1100 V JS 11.07.2017 

Cf35221_009.JPG Nordre profil av A1200 NNV JS 11.07.2017 

Cf35221_010.JPG Vestre profil av A1200 V JS 11.07.2017 

Cf35221_011.JPG Kullgrop A1300 før graving NNV SL 12.07.2017 

Cf35221_012.JPG Kullgrop A1300 før graving N JS 12.07.2017 

Cf35221_013.JPG Milebunn i A1400 i plan N JS 12.07.2017 

Cf35221_014.JPG Milebunn i A1400 i plan N JS 12.07.2017 

Cf35221_015.JPG Nordre profil av A1400 N JS 12.07.2017 

Cf35221_016.JPG Østre profil av A1400 Ø JS 12.07.2017 

Cf35221_017.JPG Milebunn i A1300 i plan NNV JS 12.07.2017 

Cf35221_018.JPG Milebunn i A1300 i plan NNV JS 12.07.2017 

Cf35221_019.JPG Nordre profil av A1300 NNV JS 12.07.2017 

Cf35221_020.JPG Østre profil av A1300 Ø JS 12.07.2017 

Cf35221_021.JPG Kullgrop A1500 før graving SSV SL 13.07.2017 

Cf35221_022.JPG Kullgrop A1600 før graving Ø JS 13.07.2017 

Cf35221_023.JPG Milebunn i A1500 i plan NNØ SL 13.07.2017 

Cf35221_024.JPG Milebunn i A1600 i plan Ø JS 13.07.2017 

Cf35221_025.JPG Milebunn i A1600 i plan Ø JS 13.07.2017 

Cf35221_026.JPG Østre profil av A1600 Ø JS 13.07.2017 

Cf35221_027.JPG Søndre profil av A1600 S JS 13.07.2017 

Cf35221_028.JPG Søndre profil av A1600 S JS 13.07.2017 
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Cf35221_029.JPG Østre profil av A1500 ØSØ SL 13.07.2017 

Cf35221_030.JPG Østre profil av A1500 ØSØ SL 13.07.2017 

Cf35221_031.JPG Østre profil av A1500 ØSØ SL 13.07.2017 

Cf35221_032.JPG Nordre profil av A1500 NNØ SL 13.07.2017 

Cf35221_033.JPG Nordre profil av A1500 NNØ SL 13.07.2017 

Cf35221_034.JPG Østre profil av A1500 ØSØ SL 13.07.2017 

Cf35221_035.JPG Østre profil av A1500 ØSØ SL 13.07.2017 

 



47, 81, 85, Hol  08/21083  
 
  

 32 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

10.6 ANALYSERESULTATER 
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