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Undersøkelsen omfatter tilvekstnr C. 56140-46. A11e kullgropene ligger under C. 5 6142,
jemfi.amstillingsplasser er katalogisert under C.56140, C.56141, C.56144, C56145 og C.56146. En
røsteplass er katalogisert under C.56143. Bare jemfi.amstillingsplas C.56140 var kjent før
gravingen.
Utgravingen som omhandlet 45 kullgroper 5 jemfi.amstillingsplasser og en røsteplass ffambrakte
flere sider som belyserjemvinna i Skurdalen. Kullgropene er i all hovedsak sirkulære, men et trekk
er at de minste gropene er kvadratiske og/eller rektangulære. De mindre har også generelt en
tidligere datering. De fleste kullgropene er benyttet en gang. Primært er det benyttet bjørk.
Dateringer ligger innenfor AD670-1410 og med hovedvekt på 11-og 1200-tallet.
Jemfi.amstillingsplassene er i all hovedsak kun overflatedokumentert. Prøver til datering og
metallugiske analyser ble også tatt ut. På Jfi).1 (C.56140) ble en skadd slagghaug snittet og på Jfp.2
(C.56141) ble det i en vegskjæring lagt en profil. Jfi).3 og Jfi).4 (C.56144 og C.56145) 1igger inntil
hverandre på/ved vollen til hver sin kullgrop. Samme organisering har Jfi).5, men denne ligger over
tregrensen på 1050 moh. Her står det i dag en liten "øy" med bjørk. Jfi).1 er datert til AD1200-1280
@unn av slagghaug) og AD1285-1375 (kullager). Jfi).2 ble datert, men omroting i massene gjør at
dateringen ble nyere tid.
RØsteplassen (C.56143) ble påvist i en vegskjæring rett ved både et anlegg ffa middelalder og ved
slaggfimn ffa eldre j emalder.

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo
Postboks 6762, St. 0lavs plass, 0130  0slo
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

KULLGROPER OG JERNVINNEANLEGG

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV NEDRESTØL I SKURDALEN

NEDRESTØLEN, 93/1, 2, HOL KOMMUNE, BUSKERUD

BERNT RUNDBERGET

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Bakgrumen for undersøkelsen er regulering for boligbygging (4 boligtomter) og fortetting av
eksisterende   hyttebebyggelse   (18   nye   hyttetomter)   i   deler   av   Nedrestølen.   Gjemom
arkeologiske registreringer i  2003  og 2005  ble  det til  sammen påvist 406 kullgroper og  s
jemvinneanlegg av typen yngre jemalder/middelalder samt at det er gjort flere løsfimn i dyrka
mark av slagg fi.a eldre anlegg.

Kultuminnene  ligger  spredt  over  hele  planområdet.  Hovedmengden  av  kullgropene  og
jemvinneanleggene  ligger  innenfor  et  større  område  med  kombinerte  reguleringsfomål;
bevaringsområde  f;or  f;omrime   og   område  fior  jord-/skogb"k.  "e;re  la"g[ope;r,   st
jemvinneanlegg  og  fimnsted  for jemslagg  inngår  i  et  område  regulert til §j7esz.cr/o7#7iåc7e  -
Æz//fø/rsfz.. I alt er 77 kullgroper og 1 j emvinneanlegg underlagt dispensasjonsbehandling.

2. DELTAGERE, TIDSROM

Undersøkelsen  ble  utført  i  perioden  tirsdag  29.  mai  til  torsdag  21.  juni  2007.  Følgende
personer deltok i undersøkelsen:

Prosjektleder: Lil Gustafson                                           29. mai og 8. juni
Prosj ektleder/feltleder: Bemt Rundberget                   29. mai -21. juni
Feltassistent: Anne skogsfiord                                       29. mai -21. juni
Gravemaskinfører: Erik Tollerud                                  4. juni -21. juni (av og på)

Lil  Gustafsen var prosjektleder ved forarbeidet  og utgravingen,  og undertegnede tok over
prosj ektansvaret fi.a og med etterarbeidet.

Det ble benyttet totalt 36 dagsverk i felt inkludert transport. Første uken var kjølig (ned i 2
grader) og med mye regn. Forøvrig var det pent vær og vamt hele perioden med mye sol.
E11en Anne Pedersen ffa Buskerud firlkeskommune var på besøk sammen Lil Gustafson den
8. juni. Grunneier Helge Nedrestøl var til stede flere dager og viste oss også rundt i området.

3.  FORMIDLING

Avisa Hallingdølen var på besøk den 19. juni og joumalisten ble vist rundt i deler av feltet. En
artikkel  kom på  trykk  21. juni.  Både  undertegnede  og  grumeier Helge Nedrestøl ble  her
intervjuet. For øvrig var det ingen formidling under feltarbeidet.
10.  august  var Nordisk  kulturlandskapsforbund  på  befring  på Nedrestøl.  Det ble  da  en
omvisning  i  kulturlandskapet  med  hovedfokus  på jemproduksjonen  i  området.  Grunneier
Helge Nedrestøl og undertegnede sto for omvisningen.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomnrimeseksjonen
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4.  LANDSKAPET i FUNN OG FORNMINNER

Skurdalen går ffa øvre del av Numedalslågen vestover opp mot Hardangervidda.
I luftlinje ligger planområdet ca 3,5 -4 km sør for Ustedalsfjorden og Geilo og ca 3 km vest
for Skurdalsfjorden. Skurdalselva avgrenser planområdet i sør. Elva danner flere vam og går
til PålsbuSorden øverst i Numedalslågen.  Skurdalen er visstnok avledet av £Æz//A' c7cr/e7c,  der
SÆ#r/c7r betegner en person som lette  etter jemmalm.  Bebyggelsen i bygda strekker seg fi.a
Nedrestøl imerst i Nord-Skurdalen til Grevsgard i sør, omtrent 20 km, og har totalt ca. 240
imbyggere.

I Hol kommune er det registrert spesielt mange kulturmimer i utmark som kan knyttes til
utvinning  av jem.  Det relativt nærliggende  området  omkring  Geilo  har i  flere  år vært  et
pressområde  med  hensyn  til  utbygging.  Dette  har  resultert  i  relativt  høy  registrerings-
virksomhet  og  flere  arkeologiske  utgravninger,  hovedsakelig  av  kullgroper  og jemvinne-
anlegg. Sammenlignet med Øvre Hallingdal fiamstår Skurdalen som et langt mer urørt dalfime
hvor det har vært foretatt færre arkeologiske registreringer. De nå gj ennomførte registreringer
danner  et  bilde  av  Skurdalen  som  et  dalføre  hvor  utvinning  av jem  har  stått  sentralt  i
middelalder, trolig også tidligere.  Ca  1  - 1,5 km sørøst for planområdet, ved Ufi7sja,  er det
registrert  enkelte jemvinneanlegg  (id  38993,  id  49020  og  id  68788)  og  flere  kullgroper,
hvorav tre groper ble undersøkt i 2004.

Planoinrådet består av gårdstunet ved Nedrestøl, ftlldyrka immark,  stølsområder (Øvre og
Nedre  Tuftestøl  samt  Øvre  Nedrestøl)  og  utmark.  Gården  Nedrestøl  er  blant  de  eldste  i
Skurdalen  og  har  tidligere  sannsynligvis  ftngert  som  en  støl  tilhørende  et  gårdsbruk  i
Ustedalen. Utmarka omfatter et stort skogsområde med bjørkeskog og innslag av ftru i den
sørøstre delen av området. Terrenget stiger fi.a de lavereliggende områdene ved gårdstunet og
elva  i  sør  (ca  825  moh)  og  opp  til  ca  1030  moh  i nord.  Terrenget  er kupert med mange
løsblokker og stein. I nordvest ligger Nedre- og Øvre Tuftestøl, hvor det er et åpent landskap
med beitemark, en hytte og to stølsbuer. Herffa er det utsyn mot Pålgårdvatnet i sør, Dagali-
høgda i vest og skog i nord og øst.

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PRESENTASJON AV KULTURMINNENE

Før registreringene var det kjent 2 jemvimeanlegg innenfor planområdet; id 19428 ai410) og
id  19431  Q411).  I  2003  foretok  Buskerud  $1keskommune  en  arkeologisk  registrering  i
samarbeid   med   Hol   kommune   og   grunneier.   Det   ble   påvist   406   kullgroper   og   4
jemvinneanlegg. I 2005 ble det foretatt en kontrolhegistrering av jemvinneanleggene, og det
ble  påvist  ytterligere   2   anlegg.   Det  ble   også   gjort   løsfiinn   av   slagg   i   dyrka  mark.
Registreringsrapporten opplyser at det imenfor planen er registrert i alt s jemvinneanlegg av
typen   yngre   jemalder/middelalder   og    gjort   flere   løsfimn   (slaggklumper)    fi.a   eldre
j emvinneanlegg (Tørhaug 2005 :2).

340 groper er opplyst å ha rektangulær form,  1 grop er sirkulær og 2 groper er kvadratiske.
For de resterende  gropene  finnes  det ingen  opplysninger  om  form.  2  groper  er listet  som
mulige  dyregraver  gjenbrukt  som kullgrop.  Kulturmimene  er  fordelt på  flere  id-numre  i
Askeladden.

Kullgroper:
id 95547/1 -102
id 95589/1-102

:i-`=?j::

Jernvinneanlegg:
id 19428 ai410)
id 19431  al411)

Kultui.historisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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id 95590/1-100
id 95598/1-102

id 91834 Q409)           id 95631 (R24)
id 91840 al412]           id 95632 (R263)

Saksm. 06/378

Kultumimene ligger spredt over hele planområdet, både i støls- og skogsområdene. Hoved-
mengden  av  kullgropene  og  jemvinneanleggene  ligger  innenfor  et  større  område  med
k]o"bi"erteregiiLer.rrLgsfiorrn:%+,bevaringsområdefiorfiornminneogområdefiorjord-/skogbruk.
I  alt ble  det  gitt tillatelse  til  inngrep  i  77  kullgroper  og  ett jemvinneanlegg  i henhold til
kultuminneloven § 8, 4. 1edd.

De dispenserte kultuminnene ligger i reguleringsplanen under to hytteområder QIl og H2), et
boligområde og ved eksisterende veg som skal utbedres.  Under følger en gjennomgang av
kulturminnene innen disse områdene. Her kommer det også fi.am hvilke kullgroper som ble
undersøkt og hvilke metode som ble benyttet. Både registreringsnummer ai m.), id-nr med
undemummer og undersøkelsesnummer (U nr.) med område er gjengitt i tabellene. Dette kan
f.eks.  være  kullgrop  5  gravd  i  Hytteområde  1  =  H1-5.  I  tillegg  er  undersøkelsesmetode
gjengitt i kolome 4.

Byggeområde for boliger
Området ligger i sørøstre del av planområdet, mellom gårdene Nedrestøl i vest og Nygard i
øst, ca 825-835 moh. Kommuneveien gjennom planområdet går like sør for de fire tiltenkte
boligtomtene, mens en høyspentledning går i nord. Like under denne og cirka 20 meter nord
for  tilten]st  adkomstvei  til  boligene  ligger  jemvinneanlegget  id  91834  ai409).  Et  annet
jemvinneanlegg,  id  95632  0i263),  1igger  like  nord  for høyspentledningen,  cirka  30  meter
nord for adkomstveien. Disse anleggene ble ikke berørt av tiltaket. Tomtene vil bli liggende
lavere   i  terrenget   enn  jemvinneanleggene.   Innenfor  byggeområdet  er   det  registrert  2
kullgroper  som blir  direkte  berørt  av boligtomtene/  adkomstveien.  Kullgropene  lå relativt
tilgjengelige for undersøkelse med gravemaskin, men på båkgrum av grumeiers ønske om å
bevare området for inngrep fordi tiltaket,  om det blir noe av, vil 1igge langt fi.am i tid, ble
undersøkelsene her utført med prøvestikk. Undersøkte anlegg er merket med svart.

U Ilr. Rnr® Id nr, Metode
8-36 264 95547-1 Prøvestikk
8-34 266 95547-3 Prøvestilk
8-35 267 95547-4 Prøvestild{
8-33 269 95547-6 Prøvestikk
- 270 95547-7 -
8-37 271 95547-8 Prøvestilk
8-38 272 95547-9 Prøvestikk

Tabell 1 : Dispenserte og utgravde kullgroper i byggeområde for boliger.

Anleggelse/utbedring av vei
7 kullffoDer ville bli berøft ved anleggelse av ny vei og/eller utbedring av eksisterende vei.
Undersøkelsesmetode var prøvestikking blant amet med bakgrunn i høyspenttras6.

U.nr R '\r. Id nr, Metode
- 152 95598-93
V_26 161 95598-102 Prøvestikk
V-25 170 95590-9 Prøvestikk
V-24 179 95590-18 Prøvestikk
- 333 95547-54 -

V-27 338 95547-59 Prøvestikk

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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95547-62 Prøvestikk

Saksnr. 06/378

Tabell 2:  Dispenserte og utgravde kullgroper i område for utbedring av veg.

Område HI
Området ligger i midtre del av planområdet, mellom Øvre Nedrestøl og Tuftestøl, ca 870-915
moh. Her finnes 5 eksisterende hyttetomter (3 bebygd, 2 ubebygd) og kjørevei til disse. Nord
for eksisterende tomter er det planlagt 3  nye hyttetomter,  mens  det  i  sør er planlagt  10 nye
tomter.  Det  er planlagt forlengelse  av  eksisterende kjørevei  i  området  og  avsatt område  for
infiltrasjonsanlegg.

Figur 1 :  Tilkomstveg til hyttefelt Hl  under opparbeiding (negativnr. Cf3384_l 115).

Ca 20 meter sørvest for området og ca 30 meter fi.a kullgrop id 95590/32 (R193) 1igger rester
av et delvis ødelagt jemvinneanlegg (id 95630, R194), se nedenfor. Et annet jemvinneanlegg
(id   91841,   R413)   1igger   ca   150   meter   vest   for   området,   ved   Tuftestøl.   Ytterligere   et
jemvinneanlegg (id  19428, R410) 1igger ca 170 meter sørøst for området.

Innenfor byggeområdet var det registrert 52 kullffoDer.  Gropene er registrert under id 95590
og id 95598. Ved den arkeologiske undersøkelsen ble det påvist flere nye kullgroper. Noen av
disse  ble  undersøkt  og  står  til  slutt  i  tabellen  under  (se  også  tabell   11).  Både  maskinell
utgraving og prøvestikking ble gjort. Primært ble maskin brukt i tras6 for atkomstveg (fig 1).

Unr. Rnr. Id nr. Metode
72 95598-13

H1-1 74 95598-15 Prøvestikk
H1-2 75 95598-16 Prøvestikk

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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U ,Ir. R ''r. Id nr. Metode
H1-4 76 95598-17 snitte`t
H1_6 77 95598-18 Prøvestikk
H1-8 78 95598-19 Snittet
- 79 95598-20 -
H1-3 80 95598-21 Snittet
H1-5 81 95598-22 Snittet
- 82 95598-23 -
H1-9 83 95598-24 Snittet
H1-7 84 95598-25 Snittet
- 85 95598-26 -
- 86 95598-27 -
- 87 95598-28 -
- 154 95598-95 -
- 156 95598-97 -
H1-23 184 95590-23 Snittet
- 185 95590-24 -
- 186 95590-25 -
- 188 95590-27 -
- 189 95590-28 -
- 191 95590-30 -
- 192 95590-31 -
H1-17 193 95590-32 Snittet
H1-12 195 95590-33 Snittet
H1-14 196 95590-34 Snittet
H1-13* 197 95590-35 Snittet
H1-13* 198 95590-36 Snittet
H1-29 199 95590-37 Snittet
H1_31 200 95590-38 Snittet
H1-11 206 95590-44 Prøvestikk
- 207 95590-45 -
- 208 95590-46 -
- 155 95598-96 -
H1_10 157 95598-98 Prøvestikk
- 158 95598-99 -
- 159 95598-100 -
- 160 95598-101 -
H1-22 187 95590-26 Snittet
- 190 95590-29 -
- 201 95590-39 -
- 202 95590-40 -
- 203 95590-41 -
H1-32 204 95590-42 Snittet
Hl-21 205 95590-43 Snittet
- 209 95590-47 -
H1-20 210 95590-48 Prøvestikk
- 211 95590-49 -
- 212 95590-50 -
- 213 95590-51 -
- 214 95590-52 -
H1-13** - - Snittet
H1-15 - - Snittet
H1-16 - - Snittet
H1-18 - - Snittet
H1-19 - - Snittet
H1_30 - - Snittet

Tabell 3 : Dispenserte og utgravde kullgroper i område H1.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen

Saksnr. 06/378

*) Kullgrop H1-13  består av to registrerte

groper  (R197  og  R198)  da  R198  under
utgravingen  først  ble  tolket  å  være   en
sidegrop til R197
* *) Ytterligere en liten kullgrop ble fimnet
i vollen til R197. Også den ble først tolket
som en sidegrop med den følge at den ble
nummerert under U nr. 13

6
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Område H2
Byggeområdet  ligger  i  nordvestre  del  av  planområdet,  ca  950-1000  moh.  Like  utenfor
planområdet er det oppfbrt enkelte hytter.  Innenfor planområdet finnes  det 5n eksisterende
hyttetomt. Det er lagt opp til ytterligere fem nye tomter i tillegg til kjørevei.

hnenfor byggeområdet er det registrert 1 1 kullffoi)er som enten blir direkte berøri eller ligger
nær tomtene/veien. Det ble registrert to jemvinneahlegg i vegsl{jæring til adkomstveg vest for
feltet, utenfor planområdet. Begge ligger ved siden hverandre på vollen eller rett utenfor hver
sin kullgrop. Undersøkelsene i dette området ble i sin helhet gjort med prøvestikking.

Unr, Rnr. Id nr, Metode
H2-43 2 95589-2 Prøvestikk
- 3 95589-3 -
- 4 95589-4
H2-40 5 95589-5 Prøvestild{
H2-41 6 95589-6 Prøve§tikk
H2-39 7 95589-7 Prøvestikk
- 8 95589-8

9 95589-9
10 95589-10

H2-42 12 95589-12 Prøvestild{
13 95589-13

Tabell 4: Dispenserte og utgravde kullgroper i område H2.

Jemvinneanlegg
Jemvimeanlegget Jfi).1  (id 95630/R194) var det eneste som ble omfattet av undersøkelsen.
Beliggenheten  er  20  meter  sørvest  for  område  Hl  og  ca  30  meter  fi.a  kullgrop  H1-17.
Anlegget  ligger  i  kanten  og  på  nordsiden  av krysset  Tuvaveien  og  veien  opp  til  Nedre
Tuftestøl. Deler av anlegget var ødelagt av veien, blant annet var slagghaugen gjennomskåret.
Undersøkelsen skulle begrenses til rensing av   slag8haugprofil samt overflateregistrering og
utiavprøver.

De  øvrige jemvinneanleggene  ble  ikke  omfattet  av  planen.  Men  i  tillegg  til  de  allerede
registrerte  ble  det  påvist  fem  nye  anlegg.  Et  av  disse,  Jfi).2  lå  delvis  i  gammel  veg  ffa
hytteområde  Hl  til Nedrestølen  og ble  påvist  av  grunneier Helge Nedrestøl på  grunn  av
utvasking av slagg i vegen. Anlegget ligger ved kulturstien innenfor planområdet, og blir ikke
berøft av anleggsaktiviteten. To anlegg (Jfi).3 og Jfi).4) 1å som nevnt rett vest for  hyttefelt H2.
hteressant var påvisning av et lite jemvimeanlegg (Jfi).5) ffa middelalder som lå på rundt
1050 meters høyde. Dette ble fiinnet i forbindelse med en tur opp til Flåmyrhøgdi. Et sjette
anlegg (Jfi).  6),  som er fia eldre jemalder, ble fimnet på Aslegarden under en rundtur med
grunneier.  Det ble utført profilopprensking på anlegg  som var skadd.  E11ers ble  anleggene
overflatedokumentert, og det ble tatt prøvestikk for å få ut kullprøver ffa Jfi).4 og Jfl).5.

Unr. Rnr. Id nr. Metode
Jfp.1 194 95630 Opprensing av proril overflatedok oE prøvestildc
Jfp.2 - - OpprenskinE i veEsk ær nf!. overflatedok
Jfp.3 - - Opprensking i vegsk ær ng, overflatedok
Jfp.4 - - OT}prensking i veE§k ær nE, overflatedok og prøvestikk
Jfp.5 - - Opprensking i veEsk ær n£, overflatedok og prøvestikk
Jfp.6 - Foto, eia

Tabell 5: Undersøkte og dokumenterte jemftamstillingsplasser.
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RøsteDlass
Det  ble  påvist  røstet  malm  i  vegskjæringen  i  sti/vei  ffa  Nedrestølen  til  Vestlii,  rett  ved
lokaliseringen  av  den  allerede  kjente  slaggblokken  ffa  eldre jernalder.  Dette  er  trolig  en
røsteplass  og ved  opprensking  av profil ble  det tatt ut malm-,  og kullprøve.  Røsteplassen
ligger som Jfi).21angs med kulturstien er og således vemet gjennom pffz.cz/o77!r£c7e øevc#.j7cg -
kultursti.

5.2 PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

Følgende problemstillinger ble beskrevet i prosj ektplcmen..
Det  vil  bli  foretatt  en  utvidet  registrering  av /.e772i;z.727cGcz#JGggGf  i  fom  av  oppmåling  og
plandokumentasjon av anlegget og dets  skader samt uttak av prøvemateriale.  Fomålet vil
være å få en få en avgrensning av anlegget, evt. også elementer knyttet til jemfi.emstillingen,
samt gode dateringsprøver som setter anlegget inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Tidfesting av bruken av Æz///g7ioj7e7z€ er viktig for å forstå den kulturhistoriske sammenhengen.
Videre  er  avklaring  av  gropens  fom  og  dimensjon  sentral  for  å kume  studere  områdets
tilhøri8het i en større regional sammenheng.  Bare ved utgravning kan det virkelig slås fast
hvilken  fom  en  grop  har.  En  utgravning  gir  også  bedre  grunnlag  for  måltagning,  da
registreringsmål ofte er usikre på grunn av gjenrasing og gjen8711ing. I tillegg vil det gjennom
utgravning være mulig å påvise om gropene har flere bruksfaser.

5.3 UTGFUVNINGSMETODE

Det ble benyttet GPS for å gjenfinne kullgropene i felt. Enkelte kullgroper lå tett og på grum
av  feilmarginer  med  innmålingene,  var  det  i  noen  tilfeller  vanskelig  å  finne  rett  grop.
Registreringsbeskrivelsene    ble    da    benyttet.    A11e    de    nyregistrerte    kullgropene    og
jemvinneanleggene  ble  innmålt  med  GPS  og  overflatedokumentert.  Enkelte  nyregistrerte
kullgroper i anleggsvei til nye hytter i Hl  ble også undersøkt.

Kullgroper
Et utvalg  av kullgropene  i  hyttefelt  Hl  ble  undersøkt ved  en kombinasjon  av  profil-  og
flategravning.  Metoden er som følger: Halve gropa graves med maskin ned til kullaget for å
kunne dokumentere gropens fom i plan. Underveis må man være oppmerksom på muligheten
av å få informasjon om vedens stabling. Form og utstrekning på kullaget dokumenteres før
profilen føres ned i undergrumen. Det legges vekt på profildokumentasjon da lag i voller og
kanter kan  gi  opplysninger  om flere bmksfåser.  Det kan  eventuelt  også foretas maskinell
flateavdekking omkring enkelte av kullgropene for å spore eventuelle sidegroper og hvilken
veg kullet er ffaktet, for om mulig å knytte gropa til jernfi.emstillingsanlegg.

Figur 2 : Definerte målepunkter ved dokumentasjon av kullgroper.
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For øvrig ble undersøkelsen begrenset til dokumentasjon i plan samt uttak av kullprøver i
prøvestikk  for  ]4C-datering:  En  vatret  snor  spemes  tvers  over  nedgravningen  og  vollen,
deretter tegnes kullgropen i plan. Prøvestikket legges slik at veggen i prøvestikket flrikter med
snoren. Prøvestikket kan med hell 1egges i ytterkant av gropa hvor det ofte er bevart mer kull
enn  midt  i  gropa.  Prøvestikkets  overflate  markeres  på  plantegningen  ved  å  måle  ned  fta
snoren med tommestokk. Prøvestikkets proffl tegnes, og lagene beskrives.

Jernfi.amstillingsplasser
På Jfi).1  og Jfi).2 ble undersøkelsen begrenset til en utvidet registrering. Anleggene er skadet
av  eksisterende  vei  og  slagghauger  var  gjemomskåret.  Jordbor ble  benyttet  for  å  påvise
elementer  som  ovn,  malmlager,  kullager  og  tuft.  Anlegget  ble  målt  opp,  beskrevet  og
dokumentert  i  plan.   Slagghaugen  i  veiskjæringen  ble  renset  og  dokumentert  i  profil.
Slaggprøver ble  tatt  fi-a profilen.  Jfi).3-Jfi).5  ble  kun  overflatedokumentert  og  det ble  tatt
prøvestikk for dateringsprøver. Det ble også gjort en planskisse på Jfi).3  og Jfi).4. E2£§ ble
fotografert og det ble stukket medjordbor for å påvise slagghaugene.

5.4 UTGRAVNINGENS FORLØP

TJke 22
•     Tirsdag  29.  mai  ble  i  stor  grad  viet  transport  Oslo-Nedrestøl.  Prosjektleder  Lil

Gustaften var med ut i felt og hytteområde Hl samt boligområde ble be£årt.
•    Onsdag 30. mai ble det utføri prøvestikking og overflatedokumentering i s kullgroper

i øvre del av hytteområde H1. I tillegg ble det lagt ut snorer på kullgroper som skulle
snittes.

•    Torsdæg 31. mai ble bm]st i hytteområde H2. 5 kullgroper ble prioritert. På grunn av
vanskeligheter med kartfestingen  ble  det bmkt  mye  tid  på  å  gjenfinne  de  enkelte
gropene. En ny kullgrop ble registrert.

•    Fredag l. juni ble viet H1. Tre kullgroper ble plantegnet og i to ble det tatt prøvestikk.
Uke 23

•   Mandag 4. juni: Prøvestikk i kullgropa som ble overflatedokumentert fiedag. Forøvrig
maskindag.  To  av kullgropene  tilrettelagt  for  snitting  øverst i  Hl  ble undersøkt.  I
tillegg ble 6n kullgrop overflatedokumentert.

•   Tirsdqg 5. juni: Arbeidet øverst i Hl  fortsatte med snitting av to kullgroper. I tillegg
ble kullgropa som ble overflatedokumentert mandag prøvestukket.

•   Onsdag 6. juni: To kullgroper i planlagt vegtrase inn til hyttefelt Hl ble snittet, og en
grop ble påbegynt snittet. To kullgroper øverst i Hl ble prøvestikket.

•   Torsdag   7.  ].uni:   Snitting   av  tre   kullgroper,   påbegynt   snitting   av   6n.   Vi  fikk
koordinatene til de registrerte kullgropene og deler av område Hl ble overgått. Flere
nye kullgroper ble påvist.

•   Fredag 8. juni: Ferdigstilte snitting av en kullgrop og ytterligere en grop ble påbegynt
snittet.   Fortsatte   kvalitetssikring   av   de  registrerte   kullgropene   og  nyregistrerte
kullgroper ble kartfestet og beskrevet. Lil Gustafton og E11en Ame Pedersen kom på
besøk.

Uke 24
•    Mandpg 11. juni: Avslutet snitting av kullgrop påbegynt ffedag. To nye kullgroper ble

snittet. I tillegg ble en kullgrop prøvestukket. Kartfesting av nyregistrerte kullgroper
fortsatte.

•     Tirsdag 12. juni: Jfi).  1 ble dokumentert og profil opprenset. Deler av dagen ble viet å
fotodokumentere området fi.a Flåhøgdi. I den forbindelse ble tre nye jemvinneanlegg
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påvist (Jfp.  3-Jfb.  5). To kullgroper i hytteområde H2 ble kartfestet (en nyreg.  og en
som var kartfestet feil).

•     Onsdag l3. juni: Ferdigstilte undersøkelsen av Jfi).1. Slagghaugprofil ble tegnet og det
ble tatt prøvestikk i kullageret. Det ble renset opp en profil i vegskjæringen og prøver
ble   tatt   ut.   Grunneier   Helge   Nedrestøl   viste   oss   området   og   de   registrerte
jemvinneanleggene som ikke ble berørt av planen. Et jemvinneanlegg (Jfi). 6) fi.a eldre
jemalder ble fimnet på inmarka til Aslegarden. Det ble påbegynt å rense opp en profil
i vegskjæringen hvor Jfi).2 ble påvist. En røsteplass i vegskjæring mellom Nedrestøl
og Vestlii ble påvist på en kveldstur.

•    Torsdag  14. juni:  Ferdigstilte opprensking av vegskjæring og overflatedokumenterte
Jfi).2. Renset opp raskant i vegskjæring hvor Jfi). 3 og Jfp. 4 ble påvist. Anleggene ble
dokumentert i plan og det ble tatt ut prøvemateriale. Også en opprensking av profil i
vegskjæringen ved jemvimeanlegget (Jfi).  5) ved Flåhøgdi ble utført. Anlegget med
kullgropa ble overflatedokumentert og det ble tatt et prøvestikk i kullgropa.

•    Fredag  15. juni:  Gikk over kullgropene i boligfeltet sammen med grunneier. Det ble
avtalt å ikke gå inn med maskin da det ville skadet miljøet. Tre kullgroper i Hl ble
dokumentert og prøvestukket.

tflce 25
•    Mandag  18. juni: Det ble foretatt prøvestikk i kullgroper i Hl  og i kullgroper langs

eksisterende veg som skal oppgraderes. Totalt 5 groper ble prøvestukket.
•    Tirsdag 19. juni: To kullgroper i Hl ble snittet. På ny ble deler av området overgått da

det ble påvist flere uegistrerte kullgroper.
•     Onsdag 20. juni: 6 kullgroper i boligområdet ble prøvestukket.
•    Torsdag 21. juni: Opprydding, vasking og kjøring til oslo.

5.5 KILDEKRITISKE FORHOLD

Undersøkelsesområdet   ligger   hovedsakelig   i   bjørkeskogsbeltet,   noe   som   medfører   at
kartfesting med GPS blir unøyaktig.   Da flere kullgroper ikke var registrert var det i noen
tilfeller vanskelig å avgjøre hvilke kullgroper som er hvilke.

Været var fi}rste uken preget av kaldt og vått vær, og dokumenteringen ble til tider vanskelig.
Flott vær med mye sol og tørke de øvrige ukene gjorde det problematisk med fotografering.

:-.--iiE:-::
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Kart over dispenserte og undersøkte kulturmimer. Plan grenser er ikke påtegnet.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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5.6 UTGRAVNINGEN

5.5.1  FUNNMATERIALE

Det ble ikke gjort gjenstandsfimn. Prøver av kull og slagg, metall, sjaktmateriale og malm er
hentet fi.a alle undersøkte obj ekter (se vedlegg).

5.5.2 UNDERSØKTE OBJEKTER

Beskrivelsen  av  kullgropene  følger  undersøkelsesområdene.  Kullgropene  er  benevnt  med
undersøkelsesnummer. Kryssreferanse til R-nr og ld-nr finnes i tabeller, kapittel 5.1. A11e mål
finnes i tabellene til slutt i områdekapitlene, hvor også registreringsmål er gj engitt.
A11e de enkeltliggende kullHODene uavhenrig av id nr. 1igger under tilvekstnummer C56142

Hytteområde HI
Kullgrop H1-1
Beskrivelse i Dlan: Kullgropa er trolig kvadratisk og ligger i hellende terreng mot SV. Vollene
er synlig i SV. Nedsl{jæring/indre mål er tydelig og fomen er kvadratisk med klare hjømer. I
NØ og NV er sidene kraftig utrast, mens SØ- og SV-veggene har skaipe vegger. Bunnplanet
er tilnæmet flatt. Hjømet i S har et søkk etter et dyrehi.
Prøvestikk:  Et prøvestikk ble lagt i sørøstre kvadrant.  Krillaget var homogent og består av
imblanding av sand og enkelte større kullbiter. Humuslaget over kullaget atiar inn mot senter
av 8ropa.

Kullgrop H1-2
Beskrivelse i olan: Kullgropa er sannsynligvis siriculær og ligger i hellende terreng mot SV på
en  liten  terrassekant.  Ved  graving  er  massen blitt  kastet  ut  over  skrenten  mot  S  slik  at
terrenget har blitt forlenget i den retningen. I den sørlige delen er det også tydelig voll. Selve
nedgravingen er noe avlang pens bunnplanet har rette kanter i N og Ø og er tilnæmet rund i
S og V. Dette har trolig sammenheng med innraste løsmasser. Det samme fenomenet sees i
veggene  der  de  i N  og  Ø  er  skarpe  og  S-  og  V-veggen  er  innrast.  En  større  blokkstein
avgrenser gropa i NØ.
Prøvestikk: Prøvestikket ble lagt i østlige del im mot gropveggen. Kullaget er s cm og bum
av gropa er steinlagt.

Ku[lgrop H1-3
Beskrivelse i Dlan: Oval kullgrop med tilnærmet rektangulært bumplan. Vollen er synlig i SØ
men er ellers fi.aværende. I Ø er gropveggen forholdsvis rett.  For øvrig er veggene innrast.
Bunnplanet er noe skrådd mot SV og følger  terrengets helning.
S!±j±; Undergrunnen  er  steinrik mot  S.  Stein  fi.a  graving  av  gropa  ligger  i  sørlige  del  av
sørvollen. Undergrumen er for øvrig sand/sfltholdig.  Framrenset milebunn antyder en oval
form, og dette samsvarer med hva en så i plan. Den nordøstlige delen av milebunnen var bare
synlig i proffl pga.  av uanselig tykkelse,  trolig forårsaket av  god opprensing ved uttak av
kullet.

Kullgrop H1-4

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Figur 3: Kullgrop H 14, profil. Milebunnen er lagt direkte på grunnfjellet (negativnr. Cf33884_04l).

Beskrivelse  i Dlan:  Kullgropa ligger i  lett hellende  terreng mot  S,  og har tydelig kvadratisk
fom i bunnplan.  Klar voll rundt hele  gropa men den er tydeligst i  S  og V med toppet voll.
Gropa hadde innrast vegg i N, ellers var veggene bratte.
SpiE;  Under  snitting  kom  det  ffam  at  gropa  var  sirkulær  tross  klare  kvadratiske  trekk  i
overflaten.  I profil 1igger flere større steiner i vollmassen Over dette ligger et  10  cm tykt lag
med utkastet miledekke. Dette er noe tykkere mot Ø. Undergrunnen består av mye stor kamp,
og i bunn av gropa kom en ned på grunnfiellet.  Sørvestre hjøme av milebunnen lå direkte på
fjellet som var her var vamepåvirket. Milebunnen er homogen og det er trolig bare snakk om
en brenningsfase.

KullgropH1-5
Beskrivelse i Dlan: Kullgropa ligger i svakt hellende terreng mot S. Derav er vollen tydeligst i
S  da  gropmassen  er kastet  opp  for  å kompensere  for høydeforskjell.  Formen  i  plan  er oval
med forholdsvis bratte sider. Gropa er fiJlt opp av grunnvann
Prøvestikk: Det ble tatt ut kullprøve men prøvestikket ble ikke dokumentert.

Kullgrop H 1 ~6
Beskrivelse  i  Dlan:  Kullgropa  ligger  i  hellene  terreng  mot  S.  Stor  oppgravd  voll  mot  S  og
delvis  i  Ø.  Ingen  voll  i  N  og  V.  Gropa  har  forholdsvis  bratte  sider  som  danner  en  oval
nedskjæring. Flere stein ligger i nordlige vegg. Flat bunn.
Prøvestikk:   Kompakt  kullag  med  mange  mindre  kullbiter.  Noe  humusblandet,   også  noe
skjørbrent stein.  Bunnivået buer noe opp mot S,  og den er trolig bollefomet.  Sannsynligvis
sirkulær fom.

t-:ågå,
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Kullgrop H1 ~7
Kullgrop 7. tegnliig 7
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Figur 4: Plan og profiltegning av kullgrop Hl-7.

Beskrivelse i Dlan: Lå i svakt hellende terreng mot Ø hvor vollen også er tydelig. Forholdsvis
flat voll men den er noe toppet i N og Ø. Steinrilst S og V for gropa. Gropa var godt innrast og
den hadde i  overflaten oval fom orientert N-S. Bunnplanet var tilnæmet rektangulært og
orientert motsatt av indre mål.
§!±jE; Gropa hadde bollefom. Ved graving kom det i plan ffam to bruksfaser.  Øverst (siste
brenning)    lå  en  oval milebunn.  Ved fierning  av  denne kom det fi.am  en mindre  sirkulær
milebunn i Ø. Forskjell mellom fåse  1  og fase 2 er en mer utvasket konsistens i den eldste
fasen.   Skillet  kom  også  tydelig   fi.am  ved  opprensking   av  profilen,   men   forsvant   da
profflveggen tørket opp. Utstrekning på fasene i plan og profil var identisk.
Datering:   Fase   1   i  kullgropa  er  datert  til   ¢jørk,  hegg/rogn)   AD1010-1040   ¢-19187,
1000±40BP).

Ku[1grop H1 -8
Beskrivelse i Dlan: Kullgropa er registrert som en enkelt grop, men ved utgravingen ble det i
tillegg påvist  en mindre  kullgrop  2  meter mot  SØ.  Det var volldamelse mellom  gropene.
Begge gropene lå plant og det var lite tegn på voll mellom gropene. Gropene er benevnt sa
og sb  (nyreg.).  Grop  sa var tilnæmet sirkulær men innraste sider i øst og vest gjorde den
synlige fomen oval. Veggene skrår og bunnen var bollefomet. Grop sb fiamsto som en svak

:-.iij:.--:=
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men konkret forsenkning med rektangulær form.  Bunnplanet var orientert diagonalt på grop
sa, og var tilnæmet flat
Spi±±i   Kullgrop   sa   hadde   en   sirkulær   bolleformet   milebunn   Kullaget   var   tynt   men
gjennomgående  opp  i  sidene.  Det var  ikke  synlige vollmasser,  heller ikke  mellom  gropene.
Kullgrop   sb  hadde  rektangulær  milebunn  med  avrundete  hjømer.   Gropa  er  benyttet  til
brenning  da  undergrunnen  var  varmepåvirket.  Det  er  av  den  grunn  ikke  en  sidegrop  etter
modellen til Nakkerud  (1987)/Namo  (1996).  Kullaget  i begge  gropene  var homogent,  men
det var tykkere i sb.

Kullgrop Hl-9
Beskrivelse  i  Dlan:  Terrenget  hvor  gropa  lå  heller  mot  V.  Her  var  også  vollen  toppet  og
tydeligst. Gropa hadde jevnt skrånede vegger og bunnen var tilnæmet flat. Fomen i plan var
oval/rektangulær.
S±i±Ll profil var kullgropa forholdsvis lett tolkelig. Milebunnen var sirkulær og bollefomet.
Massen ffa gravingen var kastet nedover mot V, og over dette lå miledekket. Det var lite spor
etter miledekke  i  Ø,  men her hadde  veggen  rast  noe  inn.  Milebunnen besto  av  kullstøv  og
kullbiter.   I  øst  var  enkelte  mindre  stokker  bevart.  Diameteren  på  disse  var  på  4-8   cm.
Stokkene lå i to lag, det underste var orientert N-S og det øvre var lagt diagonalt (NØ-SV).

KullgropH1-10
Beskrivelse  i  Dlan:  Stor  og  dyp  kullgrop  med  tydelige  voller.  Mindre  tydelig  i  NTV  da  den
ligger  rett  nedenfor  et  lite  platå  i  NV.  Vollen  er  tydelig  toppet.  Bunnplanet  ffamstår  som
rektangulært og flatt og er forholdsvis  liten sett i forhold til dybden.  Fomen har trolig vært
sirkulær   men   på   grunn   av   innrasing   fi.amstår   den   som   oval.   Veggene   er  bratte   men
innrasingen,  og milebunnen har vært betydelig større enn hva som er synlig. Det ligger mye
stein  i  den  vestre  gropveggen,  og  disse  er  trolig  lagt  for  å  stabilisere  veggene.  Uten  disse
hadde gropa trolig vært mer utrast.
Prøvestikk:  Et prøvestikk  ble  lagt  i  det  sørvestre  hjømet.  Kullaget  var  kompakt  med  flere
store biter.  Materialet ble tolket som bjørkestammer/greiner.  En  del  stein lå også i  kullaget.
Torvmumuslaget over milebunnen var klart tykkest ut mot  sidene,  noe  som  samsvarer med
den store innrasingen.
Datering: Kullgropa er datert til (bjørk) AD 1310-1410 (T-19188, 590±50BP).

Figur 5: Kullgrop H1-10 i plan. Merk dybden (to meters stikkstang) (negativnr. Cf33884_029).
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Kullgrop H1-11
Beskrivelse  i  i)1an:  Kullgropa  ligger  i  hellende  terreng  mot  S  og  Ø.  Den  er  i  N  og  NØ
avgrenset av store steiner. Ytre avgrensing er oval mens øvrige mål er sirkulære. Den ovale
formen kommer av gropmassen som er kastet mot SØ. Vollen er tydelig og toppet i N, S og
Ø. Veggene er slakt skrånende og bunnen bollefomet.
Prøvestikk: Kullaget er homogent. Under dette kom det i S, ut mot gropveggen, ffam en linse
med rødbrent sand/grus. Torvlaget var tykkere ut mot siden, noe som har sammenheng med
utrasing og de slåke veggene.

Flgur6:PlanogprofiltegningavkullgropH1-12.

Beskrivelse i Dlan:  Kullgropa lå i helling mot S, derav tydelig toppet voll i samme retning.
Tydelig innrast i nord med slak vegg. Veggene var brattere i de øvrige sidene.
SgiE; hnrasingen kom også tydelig fiam i profil da mye masse lå over milebunnen i N. I S
kom  den  oppbygde  vollen  tydelig  fi.am.  Vollen hadde  en tykkelse på 40  cm  og besto  av
gropmasser  og  miledekket.  Muligens  representerte  miledekket  i  vollen  2  faser  da  en  her
gjen£inner to atskilte kullblandete lag. Kullaget i gropa var gjennomgående og i N deler den
seg i to med et sjilst med brent sand mellom. Denne delingen av milebunnen kan ikke sikkert
verifisere to faser da det tydelig har vært stor bevegelse i massene i denne delen av gropa,
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trolig også under brenningen. Men en kan ikke utelate tolkningen om to faser. Undergrunnen
var tydelig rødbrent i gropa, både i veggene og i bunnen.
KullgropH1-13a-c
Beskrivelse i Dlan: Kullgropa 13a lå på en svakt skrådd terrasse med helling mot SV. Vollen
var tydelig i helleretningen. Gropa hadde skaipe vegger, men var noe mer innrast i NØ enn i
de  øvrige.  I  skjæringen  av  vollen  mot  NØ  var  det  registrert  en  liten  kullgrop  (13b),  og
ytterligere  en  liten  forsenkning  (13c)  ble  under  gravingen  påvis  i  sørvestre  ytterkant  av
kullgrop 13a. Kullgrop 13a hadde sirkulær form, grop 13b i NØ var oval og grop 13c i SV var
sirkulær.
§±iEi Snittet i gropa ble lagt slik at den omfattet 13a og 13b, men bare ytterkant av grop 13c.
Et mindre snitt gjennom vollen ble derfor ftrst lagt gjennom 13c.
±3£; Det kom tydelig fi-am et det var produsert kull i gropa, blant annet gjemom et rødbrent
lag i kant av milebunn. Milebunnen ble noe skadd i NØ ved fjeming av en stein, men den var
godt bevart i NV.  Gropa har hatt tilnæmet kvadratisk milebunn med avrundede hjømer.  I
profil  1igger  milebunnen  under  miledekket  til  den  store  kullgropa  13a.  Dette  indikerer  at
denne er eldre. Dateringene samsvarer med tolkningen (se under).
±3aLunder snittingen ble gravingen dokumentert i tre nivåer; 8 cm som var lik bunnplanet til
grop  13b,  30  cm  for  å  avdekke  form  og  stønelse,  og bunnivå på  55  cm.  A11e  nivåer ble
dokumentert med foto. Nivå s cm og 55 cm ble også inntegnet på plantegning. På s cm og 30
cm  virket  gropa  tilnæmet  firkantet  med  avrundede  hjømer.  Bunnivået  viste  derimot  en
sirkulær fom med bollefomet bunn. På nivå 30 cm kom det også fi.am to kullringer atskilt av
sandholdig kullblandet masse. Dette ble tolket som to mulige faser. Dette kom imidlertid ikke
klart fi.am i profil. Noe som indikerer to faser er et tykt homogent kullag i bunn av gropa og
en tynn kullinse   som ligger innkapslet i et kullblandet sandlag. Sandlaget kume ikke skilles
under og øver kullinsen og det knyttes derfor usikkerhet til tolkningen. En kunne se antydning
til kullgrop 13c i form av utvasking og en svak forsenkning. Miledekket ffa 13a lå klart over
dette, og samsvarer således med fasetolkningen. Milebunnen ble fomgravd da det viste seg at
det var bevart større stokker.  Disse lå i sarnme retning QIV-SØ)  og en kunne se spor etter
hugging. Kappet var kort og trolig er stokkene tilpasset den bolleformede bunnen i gropa.

Figur 7: Plan og profiltegning av kullgrop H1-13a-c

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen

17



93/1, 2, Hol kommune Saksnr.  06/378

±3bi Bunnplanet var identisk som  13c, både i fom og stønelse.  Hele milebunnen var bevart,
men det var noe ujevnt da det lå på en større stein. Det var ingen vollmasse fra gropa men et
tynt  kullsjikt  lå  på  undergrunnen.   Forholdet  mellom   13a  og   13b  er  som  ved   13c.  Både

gropmassen og miledekket fra 13a ligger over deler av grop  13b. To kullinser mot bunnen av
gropmassen fra 13a er trolig rester fra 13b.

Datering:   Kullgrop   13c   er   eldst   mens   kullgrop   13b   er   den   yngste.   Overlappingen   av
dateringene gjør at den stratigrafiske tolkningen kan beholdes. Det er også en mulighet for at
kullgropene er benyttet tilnæmet samtidig.
13c: (bjørk) AD1065-1280 (T-19190, 845±75BP)
13a:  (bjørk) AD1215-1285  (T-19189, 795±65BP)

AD 1265-13 80 T-19191, 715±75BP

Ku]1   -oi  l;c   845±7¢BP L_-`
Kullg[-()p   13a   7 5±65BP JII--
Kullg[-op   13b   715±75BP JIJL ,-̂

5 00CalAD                            1000CalAD                          15 00CalAD

Calibratd date

Figur 8: Kalibreringskurver for kullgropene H 1 -13a-c.

Figur 9:  Kullgrop H1-13a¢.  Profil og milebunn til H1-13b til venstre og Hl-13a i  midten.  H1-13c kan skimtes
til høyre (svart og hvit målpinne) (negativnr. Cf33 884_090, _072 og _086).

Kullgrop H 1 -14
Beskrivelse i Dlan:  Kullgropa var sirkulær og lå i hellende terreng mot SV.  Ytre mål var av
den grunn eggfomet da masse og miledekke er kastet i hellingsretningen. De øvrige mål var
sirkulære. Gropa hadde slake vegger og bollefomet bunn.
S±±j±±i 1 profil kommer tolkning om utkast av masse ffam.  Det er ingen spor etter oppkastede
masser eller miledekke i NØ.  Gropa var godt tømt og milebunnen ble bare påvist i SV. I NØ
hadde veggen rast ut og bunnen besto av kullblandet humus.

Kullgrop H 1 -15
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Beskrivelse i Dlan: Kullgropa var ikke registrert. Den lå i flatt terreng og var tydelig på grunn
av en kraftig voll. Veggene var godt bevarte men så noe innrast ut i N, og vollen var også mer
uuanseligher.Kullgropavarklartsirkulær
SniE; Under snitting ble gropa dokumentert i plan to  ganger,  milebunn og nivå  15  cm over
milebunn.  I begge tilfeller var gropa sirkulær.  En rødbrent sandring avgrenset gropa i begge
nivåer og i bunn. I profil kom det ffam at gropa trolig har vært benyttet flere ganger. Det var
ikke   mulig   å  se   mer   enn   et  kullag,   men  under  dette   kompakte   kullaget   som   dannet
milebunnen, lå et tynt lag med omrotede masser,  sand,  stein og kull.  Dette tolkes som rester
etter  en  eldre  fase.  Det var  ikke  mulig  å  se  spor  etter flere  faser  i  vollene.  Tydelig var det
derimot at miledekket og kullet var kastet opp mot S.

Kullgrop H 1 -16
Beskrivelse  i Dlan:  Kullgropa var ikke registrert og  fiamsto  som svært utydelig.  Den hadde
ingen voll og var liten og svært grunn.  Tenenget heller noe mot S  og massen var kastet ned
skråningen uten at en synlig voll var dannet.  Gropas nedgraving var oval og bunnplanet var
tilnæmet flatt. Gropveggene var slake, spesielt i N.
SniEi  Det  var  benyttet  en  uegelmessighet  i  terrenget  som  gropvegg  i  S  og  den  utkastede
massen  og  miledekket hadde utjevnet   denne.  Selve  gropa var klart  defmert  i profil  med  et
gjennomgående kullsjikt. På grunn av hellingen var gropa innrast i N. Milebunnen var oval.
Datering: Kullgropa er datert til @jørk) AD720-960 (T-19192,1200±80BP).

KullgropH1-17
Beskrivelse  i  Dlan:  Kullgropa  lå  i  hellende  terreng  mot  S.  Mye  av  gropmassene  er  kastet
denne veien og vollen var her toppet.  I nord fantes ingen tegn til voll,  men det er tydelig at
veggen hadde rast noe. Indre mål var klart sirkulær mens bunnplanet var ovalt orientert N-S.

Figur 10: Kullgrop H 1 -17. Profil søndre voll (negativnr.  Cf3384_106).
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S±±i±; Ved snifting kom det ffam at milebunnen var oval eller rektangulær med avrundede
hjømer. Profilen viste som i plan at veggen i N var innrast. Noe av miledekket var også kastet
dit til tross for helning oppover. Vollen i S var betydelig tykkere og målte hele 40 cm. Vollen
hadde  også en lagdeling  som antydet to bruksfaser.  Rett på undergrunnen lå  et kullag.  Så
følger kullblandet sand og derpå et nytt homogent kullag. Kullagene går sammen helt i S. I
selve gropa var det bare mulig å identifisere ett kullag. Det var til gjengjeld tykt og kompakt.
Kullagene i vollen er tolket som to faser der en nederste representerer en liten kullgrop som
kullgrop H1-16. Bortsett ffa kullaget er restene etter denne grop bortgravd. Det sandblandete
laget over kan være rester etter dette. Det øverste kullaget er så miledekket fi.a siste brenning.

Datering: Det er datert to prøver fi.a søndre voll:
Fase 1 (underste kullag): ¢jørk) AD670-1000 a3eta-232686,1190±70BP).
Fase 2 (øverste kullag): ¢jørk) AD1200-1300 @eta-232687, 760±50BP).
Dateringene samsvarer med tollmingen om to atskilte brenningsfaser.

Figur 11: Plan og profiltegring av kullgrop H1-17.

KullgropH1-18
Beskrivelse i i)1an: Kullgropa var liten men sto ftam tydelig i terrenget i form av en avrundet
kvadratisk nedgraving. Det var ingen tydelige voller bortsett fi.a i S. På vollen lå det her også

:-€-ii?;
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en stor maurtue, og avgrensingen på ytre mål er derfor noe usikker. Voll i S samsvarer med
kullgropas lokalisering i hellende terreng mot S. Gropa hadde slalst skrånende vegger og den
var tydelig innrast i N. Bumen var bollefomet.
§piE; Milebumen var vanskelig å få tak i da kullaget var svært tynt, og det ble delvis fiemet
med  maskin.  Den hadde  en  sirkulær  form  i  S,  men  var uegelmessig  i N.  Dette kan  ha
sammenheng med at gropa trolig har vært benyttet flere  ganger.  I N, under kullaget,  1å  et
omrotet  sandholdig  kullag.  Dette  var  ikke  noe  milebunn  i  egentlig  forstand,  men  må
stratigrafisk være eldre enn den påviste milebumen. Gropa var for øvrig enkelt oppbygd med
gropmassen og miledekke i S. Vollen var forioldsvis tykk og gropa var bare så vidt nedgravd
i S, slik at vollen damet selve gropveggen.

KullgropH1~19
Beskrivelse i Dlan:  Kullgropa var liten som H1-18  men var tydelig i terrenget.  Fomen var
oval, både ytre mål, indre mål og bunnplan. Synlig voll i S. på grunn av hellende terreng mot
S. Gropa hadde slakt skrånende vegger og bunnen var tilnæmet flat. Nede i gropa lå det i N
en stor stein.
§piE; Lett  tolkelig  kullgrop  med  sirkulær  milebunn.  En brenningsfase  i  fom  av  et  tykt
homogent kullag. I dette lå noen stokker orientert NV-SØ. Trolig er dette spor stablingen. På
grunn av helningen er all gropmassen og miledekket kastet mot S. Men til motsetning fta H1-
18 var gropa godt nedgravd i undergrumen.

Kullgrop H1-20
Beskrivelse  i  Dlan:   Kullgropa  ligger  i  terreng  hellende  mot  S   og  har  eggformet  ytre
avgrensing. Nedskjæring og bunnplan er tilnæmet sirkulært. En stein i N gjør at bunnplanet i
N virker rett. Både i og utenfor gropa ligger flere store steiner. Veggene er bratte og steinen i
N har trolig fimgert som en vegg. Bunnplanet er bollefomet.
Prøvestikk: Det ble tatt et prøvestikk i kvadrant i SØ. På grunn av bolleformen er dybden på
prøvestikket 24 cm i S og 18 cm mot senter. Kullaget er også tykkere i S (17 cm) enn i midten
(11  cm).  Kullaget er homogent bestående av kullblandet humus/sand.  Kullet består for det
meste av mindre biter. Ingen lagfølger kume påvises.

Kullgrop H1-21
Beskrivelse i Dlan: Beliggenheten er på en liten flat i hellende terreng mot SV. Gropmassen
og miledekke er begge kastet i helleretningen slik at vollen er tydelig her. Gropa er tilnæmet
sirkelfomet  men  ytre  mål  er  noe  spissoval  mot  S  grumet  masseutkastet.  Bumplanet  er
bollefomet.
Prøvestikk:  Et prøvestikk ble  tatt i  SV-kvadrant.  Kullaget  var homogent  og  uten  synlige
lagfølger. Milebumen var trolig flat.

Kullgrop H1-22
Beskrivelse i olan: Tydelig oval kullgrop med synlig voll i SØ.  Veggene i gropa er bratte og
bunnen er bollefomet. En større stein ligger nede i gropa i NØ. I vollen i Ø ligger en mindre
grop. hdre mål på denne er 1 meter. Det ble her påvist et homogent kullag i, i motsetning til i
vollen hvor en bare kunne påvise sandblandete kullmasser. Det er demed samynlig at også
denne gropa er benyttet til kullbrenning.  5 meter mot Ø ligger ytterligere en ikke registrert
kullgrop. Denne er også liten med indre mål på 40 x 80 cm og dybde på 15 cm. Det ble påvist
kull med jordbor men gropa ble ikke undersøkt ytterligere.
Prøvestikk: Et prøvestikk ble tatt i gropas sørlige kvadrant. Kullaget i bunn av prøvestikket
var homogent med kull, humus, sand og noen mindre skjørbrente steiner.
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Kullgrop H1-23
Beskrivelse i i]1an: Kullgropa ligger i bratt skrånende terreng mot S. Vollen i S er også tydelig
oppbygd.  Indre  mål  er  rektangulær  og  bunnplanet  tilnæmet  kvadratisk  med  avrundede
hjømer.  Gropa  er  noe  innrast  i  NV,  men  forøvrig  er  gropveggene  bratte.  Bunnplanet  er
bollefomet.
Prøvestikk: Prøvestikk ble tatt i SV-kvadrant. Et tykt kullag ble påvist.
Datering: Kullgropa er datert til @jørk, selje, vier/osp) AD1250-1300 Cr-19193, 740±60BP).

Kullgrop H1 -29
Beskrivelse i Dlan:  Kullgropa lå i flatt terreng,  og det er lite antydning til voll. Fomen er
sirkulær og veggene er lite innrast. Bumplanet er tilnærmet flatt.   Rett øst for gropa ble det
påvist en mindre nedgraving tolket som mulig sidegrop.  Ved snitting viste  det seg  som at
gropa var en liten naturlig forsenking.
§piE; Milebunnen var som resten av gropa sirkulær. Kullaget var tynt og det lå rett oppe på
stor blokkstein eller grunnfjell. Det var lite spor etter gropmasse og miledekke.

Kullgrop H1-30
Beskrivelse i plan: Ikke registrert grop beliggende 2 meter NV for den registrerte H1-31  (se
under).  Gropa var lite synlig men hadde antydning til voll i SV.  En sti tangerte gropa i V.
Nedskjæringen var uanselig, men med jordbor ble et kullag påvist. Gropa var noe innrast i N.
Snitt: Snittet ble lagt gjennom både kullgrop H1-30 og -31. Her kom det tydelig ffam at de er
to atskilte groper. Rester av milebunnen ble påvist i NV. I SØ lå mila direkte på en stor stein,
men massene her var utvasket. Fomen på milebunnen er usikker, men trolig har den vært
sirkulær. Ut ffa bredden på gropa tolkes det at en har hatt som mål å lqge en dypere grop, noe
som har blitt oppgitt da steinen ble påtruffet.  En kullbrenningen  er likefi]11t foretatt.  Dette
kommer blant amet fi.am av rødbrent sand under kullaget i NV. I NV har gropveggen også
glidd ut og vollen med gropmasser ligger over kullaget.

KullgropH1-31
Beskrivelse  i plan:  Stor tydelig  grop  med  synlig voll  i  S,  Ø  og V.  Dette på bakgrunn  av
terrengets lette helling mot S.  Gropa var ovål med lengste sider NØ-SV. Gropa hadde slake
vegger og var noe innrast.
Snitt: I proffl var det en tydelig oppbygd voll i S, mens i den nordlige delen ikke var spor etter
utkastede masser. Milebunnen er sirkulær og flere stokker ligger parallelt og orientert NV-SØ.
I nord  er det gravd ned på  grunnfjellet.  Kullbrenningen har  delvis  foregått  oppe på dette.
Rundt grunnEellet var også sanden rødbrent, og det tydelig at det har vært god tilgang på luft
her. Milebunnen var gjennomgående homogen uten spor etter flere faser. I sørlige voll kunne
det derimot antydes at gropa er brukt flere ganger. Som i kullgrop H1-171å to kullag atskilt av
kullblandet gropmasse. En tollming kan derfor være at det har vært en mindre grop som har
blitt utvidet ved andre gangs brenning.
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Figur 12: Plan og profiltegning av kullgropene H1-30 og H1-31.

Kullgrop H1-32
Beskrivelse i plan: Liten oval kullgrop med tydelig voll i S. Veggene er innraste og slake og
bunnplanet  er tilnæmet  flatt.  Innrasingen  gjør  til  at  synlig  bunnplan kan  være  betydelig
mindre enn opprimelig milebunn.
Prøvestikk:  Et prøvestikk ble tatt i NV-kvadrant og et homogent kullag ble påvist under et 15
cm tykt nedrast torvmumuslag. Kullaget var homogent og uten lagskiller.

Unr. Ytre mål (m) Indre mål (m) Bunnp]an Milebunn (m)/form Reg.dybde Un d.dyb e/Prøvestikk (cm)
Reg./und. Rcg./und. (m)/form @are snitt) (m) D*=dybde,T/H±orvmumuslag,

Bare und. Lenj:de x synlig bredde Reg./und. K-kulla£
H1-1 3.2.13,6 2,1/1,7 1'2 kv. 0,4/0,5 D: 50+18, T:  12, K: 6
Hl-2 3,2/6,1  0W-SØ) x4.20VØ-SV ---/3,8  0W-SØ) x2,00qø-SV) 0'9 /sirk. - 0,9/1,0 D:  100+14, T: 6, K: 8

H1-3 2,0/5,6 0W-SØ) x4,30VØ-SV --~/2,6  x 1'2 1,0 x 0,8/oval 1,8 x O,4/oval 0'4/0,6 D: 60+30

H14 4,4/5,1 2,4/2,9 0'8Æv. 1,8 x O,75/sirk. 0,Jlo,JS D: 75+10
Hl-5 1,7/5,0     0V-S)    x3.1(Ø-V) --/2,2 x 1,5 1.0 x 0,7/oval ---/0,7 Ikke dokumentert

H1-6 2'6/5 ---/2'6 x 1,9 1,3 x 0,9/oval --/sirk. 0'6lo'J5 D: 75+14 , T: 7 , K: 7

H1-7 3,1/5 1,9/2,3    (Ø-V)    x 1,2 x O,7/rekt. 1) 0,8 x O,3/oval 0.4/0,6 D: 60 +(2)10/ (1)20

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen

23



93/1, 2, Hol kommune Saksnr. 06/378

Unr, Ytre mål (m) Indre mål (m) Bunnplan Mi]ebunn (m)/form Reg.dybde Un d.dyb e/Prøves tikk (cm)
Re8./und. Re8./und. (m)/form ¢are snitt) (m) D*=dybde,Tm±orvmumuslag,

Bare und. Lengde x synlig bredde ReE./und. K-kullag
2,8 0V-S) 2) 1,5 x O,5/sirk.

Hl-8a 2,5/4,2. .--/1,8  0VØ-SV) x1,3(SØ-NV) 1,1  x O,7/sirk. 1,3 x O,4/sirk. 0,6/0,6 D: 60 + 15

H1-8b ---/--- ---/--- 1,2 (ØNØ) x0,80'SV)/rekt. 0,7 0¢Ø-SV) x 0,7 (SØ-NV)/rekt. --/0'4 D: 40 + 20

H1-9 2,2/5,4    (Ø-V)    x3,70V-S) ---12,3 x \ .J 1,2 x O,8/oval 1,5 x O,6/sirk. 0,5/0'5 D: 50 + 15

H1-10 7,279,5 aw-SØ) X8,00qø-SV) 4,0/6,3 x 4,9 1,8 x O,9/rekt - 1,0/1'15 D:  115 + 35, TÆI: 20, K:  15

H1-11 _-/5,2  0W_SØ) x4,90¢Ø-SV) 2,2/2,2 (sirk.) 1,2/sirk. - 0'5/0'55 D: 55 + 18 , T:  10 , K: 8

H1-12 5,5/5,3 2,9/2'8 l'Mcv. 1,8    0V-S)    x    0,9    (Ø-V)/sirk. 0,8/0,8 D: 80 + 20

H1-13a 4,2/4,6 2'0/2'1 0,8 1,2  0W_SØ)x0,5nqø-SV) 0,5/0,65 D: 65 + 27

H1-13b ---1--- 1,2/0,9 --/ 0,7 x O,5/rekt. 0,2/0,3 D: 30 + 15
H1-13c --1--- ---/0,6 - 0,7 x O,5/rekt. ---10.2. D: 20 + 25
H1-14 ---/4'0  (SV-NØ) x3,9(SØ-NV 1,7/1,6 (sirk.) 0'8/sirk. 0,7 x O,3/sirk. 0'4/0'4 D: 40 + 20

H1-15 ---/5,7 --/2,8 1,2/sirk. 2,1 x 1,0/sirk. ---/0,85 D: 85 + 35
H1-16 ---/3'7 aq-S) x2,5(Ø-V) --/1,4 (sirk.) 0,8/oval 1,1 x O,3/oval ---/0,15 D:  15 + 10

H1-17 ---/7'0 0¢-S) x6,0(Ø-V) 3,4/3,3 (sirk.) 1,4 x O,8/rekt. 2,4 x O,8/oval 1,0/1,1 D: 110 + 20

H1-18 ---/4'7 0V-S) x2.5(Ø-V) ---/ 1,7 (kvadr.) 0,8Æcv. 1,2 x O,5/sirk. ---/0,5 D: 50 + 25

H1-19 --~74,3 av-S) X2,3(Ø-V) ---12.,3x\,J 1,3 x O,6/oval 1,3 x O,4/sirk. ---/0,4 D: 40 + 20

H1-20 ---/5'1 0V-S) x3,9(Ø-V) 1,9/2,2 x  1,9 0,8/sirk. - 0,4/0,65 D: 65 + 11, T: 7 , K:  11-17

H1-21 ---/4,8 x OW-SØ)x3,90VØ-SV) 2,J12,lx2,J l'l/sirk. - 0,6/0,8 D: 80 + 15, T: 5 , K: 10

H1-22 ---/5,8 (sirk.) 2,5/3,2 0W-SØ) x1,90VØ-SV) 1,1 x O,6/oval 0'8/0'85 D: 85 + 30, T: 10 , K: 20

H1-23 ---/7'0 0V-S) x4,8(Ø-V) 3,0/3,0 x 2,3 1,4 x 1,2Æv. - 0,7/0'9 D: 90 + 25, T: 5 , K: 20

H1-29 3,9/4,7 2,512,2. l,4/§irk. 1,8    (Ø-V)   x    0'7    0V-S)/sirk. 0,6/0,5 D: 50 x 20

Hl-30 --/3,2 ---/1'3 0'6/oval 1,2 0W-Sø) x0,50VØ-SV)/sirk. --10,2,5 D: 25 + 5

H1-31 6,2/7,5 0qø-SV)x6,30W-SØ) 2,913,fJx21 1,4 x 1,2/oval 1,9 0W-SØ) x1,00VØ-SV)/sirk. 0,510,65 D: 65 +20

H1-32 ---/4,1  0V-S)X3,5(Ø-V) 2,2/2,0 x 1,6 1,3 x O,6/oval 0,4/0'4 D: 40 + 20, T: 7-9 , K: 9

Tabell 6: Registrerings-og undersøkelsesmål på kullgroper i hyttefelt H1.

D*: Dybde er målt dybde fi.a topp volvindre mål til bumplan + dybde prøvestikk/snitt
To mål er gitt om gropa er rektangulær eller oval.
Orientering er bare gjengitt 6n gang om denne er den §amme for de øvrige målene.
Kv=kvadratisk, sirk.= sirkulær, rekt.]ektangulær.

Hytteområde H2
Kullgrop H2-3 9
Beskrivelse i plan: Terrenget heller svakt mot Ø og derav tydelig voll i Ø og S. Ikke synlig
voll i N og V. Kullgropa har kvadratisk nedskjæring og bunnplan, bunnen er også tilnæmet
flat. Veggene er skarpe, tilnærmet rette, og det virker som gropa er lite innrast.
Prøvestikk: Et prøvestikk ble gravd i SØ-kvadrant. Et tykt humuslag dekket milebunnen. Da
det var lite tegn på innrasing, tolkes det at gropa er blitt noe gjenfirlt etter bruk. Kullaget var
humusblandet og ut mot siden var bunnivået noe buet. Dette kan tyde på at gropa har hatt
bollefomet bunn.
Datering: Kullgropa er datert til ¢jørk) AD975-1150 (T-19196,1020±80BP).
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Kullgrop H2-40
Beskrivelse  i plan:  Gropa ligger i  sørlig hellende terreng  og er spissoval med vollmasser i  S
og Ø. Mye rasmasser fra NV dekker store deler av bunnplanet. Mindre innrasinger fra S. Både
fom og størrelse er vanskelig å avgjøre. Veggene er slake og bunnen spiss. Indre mål ser ut til
å ha vært sirkulær.
Prøvestikk:  Et prøvestikk ble tatt i N-kvadrant.  Over kullaget lå et tykt humusholdig raslag.
Bunnen på kullaget var noe buet. Trolig har bunnen av gropa vært bollefomet.

Kullgrop H2-4 l
Beskrivelse i plan:  Kullgropa er stor og sirkulær og ligger i lett hellende terreng mot SØ.  I S
er  noe  av  vollen  fiemet/nedslitt  av  sti.  Kull  ligger  her  oppe  i  dagen.  I  NØ  ligger  det  i
gropveggen flere større steiner. Disse er trolig jordfaste og er benyttet som en vegg. Veggen i
NV  er  innrast,  ellers  er  veggene  godt  bevarte.  Bunnplanet  er  tilnæmet  flatt.  Vollen  var
tydelig, men fraværende i Ø.
Prøvestikk:  Prøvestikket  ble  tatt  i  S-kvadrant.  I  profil  kom  det  fram  tre  lag,  i  bunnen  et
homogent  kullag,  over  dette  et  sammenblandet  lag  av  amikning  og  utvasking.  I  topp  lå  et
humusholdig  kullblandet  lag.  Dette  har trolig  ingen  sammenheng  med  flere brenninger.  En
tolkning  er  at  gropa  er  gjenfylt  i  ettertid.  Det  øverste  kullblandete  humuslaget  har  trolig
sammenheng med at vollen er fraværende i  Ø. Det blandete anrikings- og utvaskingslaget kan
på sin side ha en sammenheng med at det har stått vann  i gropa da den er svært dyp,  og  at
dette  er en begynnende utvasking.  I  så tilfelle har gjenfiJ11ingen skjedd i  nyere tid,  muligens
for minske dybden i gropa.
Datering: Kullgropa er datert til (bjørk) AD 1200-1290 (T-19197, 790±75BP).

Figur 13: Kullgrop H2-42 i plan (negativnr. Cf33884_012).

Beskrivelse  i  plan:  Kullgropa  ligger  i  bratt helning  mot  SØ.  A11  gropmassen  og  miledekket
ligger  derfor  i  S  hvor  den  er  fomet  som  en  butt  spiss.  Indre  mål  og  bunnplanet  er  oval
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orientert NV-SØ.  Chopveggene  er slake  og noe innrast.  Bunnplanet er imidlertid tilnæmet
plant og det kan således ikke være mye masser som har glidd inn.
Prøvestikk:   Prøvestikket  ble  tatt  i   SØ   og  det  kom  ffam  et  kullag  under  et  sandlag.
Undergrumen  under  kullaget  er  rødbrent.  Fom  eller  faser  kunne  ikke  avklares  ut  fi.a
prøvestikket.

Kullgrop H2-4 3
Beskrivelse  i  plan:  Ligger  i  hellende  terreng  mot  SØ  og  vollen  er  derfor  tydelig  i  den
sørøstlige  halvdelen.  Ingen  synlig  voll  i  NV.  Ytre  mål  er  spissoval  og  selve  gropa  oval.
Veggene i NV og SØ er innrast og bunnplanet er spist bollefomet.
Prøvestikk: Et prøvestikk i N viste at kullaget vart tykkere inn mot sentrum. Vanlig er det
motsatte med tykkere lag ut mot gropveggene. Laget buer oppover mot NV og gropas bunn
må ha vært bolleformet. I N har også laget en avrundet avgrensing. Dette antyder at gropa har
en sirkulær eller oval form.

Unr, Ytre må] (m) Indre må] (m) Bunnplan Milebunn (m)/form Reg.dybde Und. dybeÆrøvestikk (cm)
Re8./und. Re8./und. (m)/form ¢are snitt) (m) D*=dybde,T/H=orvmumuslag,

Bare und. Lenj=de x synlig bredde Reg./und. K-kullag
H2-39 4,1/4,7 3,0/2,0 l,Mcv. 0,7/0.8 D 80 + 18, TÆ: 12, K: 6
H240 4,2/6,2 0W-S Ø)X5,80VØ-SV) 2,8/1'9 1,5 a¢Ø-SV) x0'70W-SØ)/sirk. - 0,7/0,6 D: 60 +15, T:  10, K: 5

H241 5,1/5,4 3,7/3,1 2'6/sirk. 1'0/0'8 DK 80 + 40, T:  18,  sandlinse:  418

H242 4,0/7,3 0W-SØ)x3,80VØ-SV) 2,6/2,8 x 2,1 1,6 x O,9/oval. 0,6/0,65 D: 65 + 28, T:  18, K:  10

H243 ---/5,0 0W-S Ø)x3,60VØ-SV) 1'2/2'0 x 1'4 0'75/sirk. -/sirk? 0,5/0,35 D: 35 + -, T: ~, K: 7-12

Tabell 7: Registrerings-og undersøkelsesmål på kullgroper i hyttefelt H2.

Anleggelse/utbedring av vei V
Kullgrop V-24
Beskrivelse i plan: Terrenget heller mot V. En sti skjærer den vestlige delen av vollen og den
er derfor nedslitt. Det var ingen tegn på voll.  Også indre mål er svært utydelig i Ø grumet
innrasing. Det er nesten ikke nivåforskjell på bunnplanet og bakkenivået. Kullgropa fi.emstår
derfor som svært grunn. Gropa er trolig sirkulær.
Prøvestikk: I prøvestikket kom innrasingen godt ffam med et kullblandet humuslag på 20 cm
over milebunnen. Milebumen består av en svart humusblandet masse hvor kullet stort sett
består av støv. Enkelte mindre biter samt noe skjørbrent stein lå også i kullaget.
Treart: Prøven er treartsbestemt til bjørk.

Kullgrop V-2 5
Beskrivelse i plan:  Gropa ligger i hellende terreng mot Ø og S. Voll er også klart definert i
den sørøstlige delen. I V er det ingen antydning til voll.  Gropa har trolig vært sirkulær men
noe innrasing i NV gjør indre mål noe ueglemessig. Bunnplanet er av samme grunn ovalt. I
V ligger flere store steiner i veggen.
Prøvestikk: Et prøvestikk ble lagt S i gropa. Her var milebunnen nesten fjemet, bare enkelte
kullflekker kunne skimtes. Et tykt humuslag lå over restene av kullaget.

Kullgrop V-2 6
Beskrivelse i plan:  Stor sirkulær kullgrop med tydelige voller. Gropa ligger i tihiæmet flatt
terreng.  Bunnplanet  er  rektangulært med  avrundede hjømer.  Dette  har  sammenheng  med
innrasing i N og S. Gropveggene er forholdsvis bratte og bunnen er bolleformet.
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Prøvestikk: I prøvestikket kom det fi.am et humuslag som målte 15 cm. Et tynt kullag lå under
dette. Laget hadde jevn tykkelse og bunnen kan ha vært flat. Humusmassene stammer trolig
fia innrasingen

Kullgrop V-27
Beskrivelse  i plan:  Terrenget heller mot  S  og  det  er oppbygd  en kraftig voll  S  for gropa.
Gropa som er sirkulær er skadd i S i form av et nedrast dyrehi, og i N av kraftig innrasing.
Gropveggene er forholdsvis bratte bortsett fi.a i N. Bunnplanet er tilnæmet flatt.
Prøvestikk: Prøvestikket ble lagt i N og det kom her fi.am et 10 cm tykt kullag under et tykt
humuslag som stammer fi.a innrasing.  Bumen på kullaget var rett, noe  som indikerer flat
milebum.
Treart: prøven er treartsbestemt til bjørk (40 biter) samt en bit fiim.

Kullgrop V-2 8
Beskrivelse i plan:  Gropa ligger i sørøstlig hellende terreng. Den er sirkulær og har tydelig
voll i helleretningen. Veggene er klart defmerte og skarpe, bortsett ffa en noe innrast vegg i N.
Bunnplanet er forholdsvis plant.
Prøvestikk: Et prøvestikk ble lagt i senter av gropa og det lå her et tykt torv- og humusblandet
lag over milebunnen. Torvlaget var løst og stammer fi.a et nedråtnet tre. Kullaget er homogent
og flatt i bum.

Unr® Ytre må] (m) Indre mål (m) Bunnplan Milebunn (m)/form Reg.dybde Un d.dyb e/Prøvestikk (cm)
Reg./und. Re8./und. (m)/form aJare snitt) (m) D*=dybde,TÆI=torvmumuslag,

Bare und. Lengde x synlig bredde RCE./und. K=kullag
V-24 ---/4,2 1,7/2,5 0'9/sirk. - 0,3/0.5 D 50 + 27, TH: 20, K: 7
V -2:5 ---/5,4 2,5/2,7 1,8 0V-S) x1.2(Ø-V)/sirk. 0,4/0'7 D: 70 + 15, T:  15, K: -

V-26 7,2/7,9 4,2/4,0 2'0 (Ø-V) x1,20V-S)/sirk. - 1,0/1'0 D: 100 + 20, T: 15, K: 5

V-27 ---16,2. 2.913.2. l'2/sirk. - 0,2.10,9 D 90 + 25. T:  15, K:  10
V-28 ---/5,2 0¢Ø-SV) x3,80W-SØ) 2,0/2,2 (sirk.) 1,0/sirk. - 0,6/0,65 D: 65 +  47, T: 33, K: 7

Tabell 8: Registrerings-og undersøkelsesmål på kullgroper i område for utbedring av vei V.

Boligområde 8
Kullgrop 8~33
Beskrivelse i plan:  Stor kullgrop liggende på en terrassekant i skarpt hellende terreng mot S.
Gropas nedskjæring er oval og bunnplanet er rektangulært med avrundede hjømer. Fomen er
trolig slik på grunn av innrasing i V. For øvrig ser veggene ut til å ha holdt godt. Vollen er
tydelig bortsett ffa i V. Den er kraftigst i N, i svåk helling oppover. Bunnplanet er tilnæmet
flatt.
Prøvestikk:  Et  prøvestikk  i  SV-kvadrant  fanget  opp  et kullag  i  bunn.  Dette  hadde jevn
tykkelse og flat bum. Over milebunnen  lå et tykt humuslag.
Datering: Kullgropa er datert til ¢jørk, fimi) AD1165-1285 (T-19194, 815±80BP).

Kullgrop 8~34
Beskrivelse  i  plan:  Kullgropa  ligger  på  en  morenetopp.  Formen  er  sirkulær  og  vollen  er
tydelig  rundt  hele  gropa.  Veggen  i  NØ  er  noe  innrast  ellers  virker  gropa  godt  inntakt.
Bumplanet er bollefomet.
Prøvestikk: Et prøvestikk ble lagt i S og milebunnen ble her målt til en tykkelse på 4 cm. Over
dette ligger et tykt omrotet lag. Denne består mye av torwekster, men trolig kan noe være ffa
masser som er kastet ned i gropa etter bruk.

Kullgrop 8-3 5
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Beskrivelse i plan: Spesiell kullgrop som er avlang og traktfomet. Denne minner om en liten
fangstgrop.  Den  har  skarpe kanter  i NV  og  SØ.  Gropa  er  svært  gmnn.  Beliggenheten  er
merkelig da den ligger nede i et vått søkk og ikke på moreneryggene. Imidlertid er gropa for
grunn til å ha vært noen fangstgrop
Prøvestikk: I prøvestikket ble det påvist et kullstøvblandet sandlag. Det ble tatt ut kullprøve,
men konteksten er usikker. Tolkning om kullgrop er usikker

Kullgrop 8-36
Beskrivelse i plan:  Liten kullgrop  liggende i flatt terreng.  Voll  er synlig kun i østlige  del.
Gropa  er  trolig  sirkulær  men  bunnplanet  er  firkantet.  Dette  har  nok  sammenheng  med
innrasing. Vegg i N er nesten loddrett, de øvrige er svakt skrånende. Bunnplanet skrår opp fia
N mot S.
Prøvestikk: Prøvestikket viste et tynt kullag og bare noen cm tykt humuslag. Dette tyder på en
god tømming og at gropa i ettertid er lite innrast.

Ku[lgrop 8-37
Beskrivelse i plan: Kullgropa er stor og sirkulær med tydelig gjennomgående voll. Indre mål
er vidt, men bunnplanet er lite. Dette har trolig sammenheng med mye innrasing. Slake vegger
tyder på det samme.  En meter Ø  for gropas ytre mål ble det påvist en mindre nedgraving.
Denne var på grunn av vegetasjonen nesten ikke synlig. Formen var kvadratisk med mål på
0'6 m.
Prøvestikk:  Det ble tatt prøvestikk i begge gropene  og begge hadde kullag. Dette tyder på
kullbrenning   i   begge   da   det   ikke   ble   påvist   kull   mellom   gropene.   Kullagene   var
gj ennomgående med flat bunn.
Datering/treart: Kullgropa er datert til ¢jørk, ftru) AD1015-1170 (T-19195, 955±65BP). Den
mindre gropa har kull treartsbestemt til fimi.

Kullgrop 8-38
Beskrivelse i plan: Kullgropa er oval og ligger i en sørlig helning. Vollen er derfor kun synlig
i S og Ø. Det er en tydelig innrasing i Ø og mye av bunnplanet er dekt av dette. Synlig del av
bunnplanet er flatt. Gropveggen i V er bratt, ellers er veggene slake.
Prøvestikk: Et prøvestikk i S viste at milebumen lå dypt. Over kullaget lå et 30 cm omblandet
humuslag. Kullaget buer opp mot gropveggene. Dette antyder en bollefomet grop.

Unr. Ytre mål (m) Indre må] {m) Bunnp]an Milebunn (m)/form Reg.dybde Und.dyb e/Prøves tikk (cm)
Re8./und. Reg./und. (m)/form ®are sritt) (m) D*=dybde,TÆIFtorvmumuslag,

Bare und. Lengde x synlig bredde Reg./und. K-kullag
8-33 6,279,1        av-S)x7,6(Ø-V) 3,5/4,8 x 4,1 2,3 x l,6/oval - O,5/O,J5 D: 75 + 26, TÆ: 19, K: 7

8-34 3,7/4,8 2.0/2,3 l,5/sirk. - 0,5/0,65 D: 65 + 24, T: 20, K: 4
8-35 ---73,2  avø-SV)x2,20W-SØ) 1,3/1,8 x 1,5 1,3 x O,4/avlangogtraktfomet 0,3/0,4 D: 40 + 5, T: 5, K: -

8-36 2,5/4,0 1,5/2,0 1,l/sirk. - 0,4/0,55 D: 55 + 5, T: 4, K: 1
8-37 ---/5,3 1,5/2,7 0'8/sirk. - 0,4/0,85 D: 85 +  20, T: 12, K: 8

8-38 ---/5,0 0V-S)x3,8(Ø-V) 2'1/3,0 x 2,1 1,4 x O,8/oval - 0,4/60 D: 60 + 40, T: 28-32, K: 8-12

Tabell 9 : Registrerings-og undersøkelsesmål på kullgroper i boligfelt 8.

Jernframstillingsplasser
Kun en jemfi.amstillingsplass skulle undersøkes, og da i begrenset grad. Under oppholdet ble
det i tillegg påvist fem nye anlegg. Fire av disse ble overflatedokumentert og det ble tatt ut
prøvemateriale.  På anlegget Jfi).2 ble det også lagt en sjakt i traktorvei,  dette for å avklare
skadeomfang og utstrekning i veg. JE).5 og Jfp.6 ble bare fotografert, beskrevet og det ble tatt
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GPS-koordinat. Dette ble også gjort på de øvrige. Anleggene har fått unike tilvekstnummer. I
tilknytting  til  tre  anlegg  lå  det  også  en  kullgrop.  Kullgropene  sees  på  som  en  del  av
j emvinneanleggene da de skj ærer hverandre.

Jemf tamstillingsplass Jf i).1 -C56140
Anlegget har en slagghaug som er gjennomskåret av Tuvaveien. Det var usikkert om resten av
anlegget var ødelagt av veien/krysset S og SV for anlegget. En stor blokkstein lå i NV og mot
SØ  er  terrenget  kupert  med  flere  mindre  blokkstein  og  tuet  terreng.  Det  eneste  reelle
altemativet for plassering av produksjonsplassen bortsett fi.a i vegen var på en flate NØ for
slagghaugen.

Området rundt anlegget ble gått over med jordbor for å påvise elementer som ovn, malmlager,
kullager og eventuelt tuft. Resultatet var negativt bortsett ffa at det ble fimnet et kullager NØ
for slagghaugen. I tillegg ble det påvist et aktivitetslag mellom blokksteinen og slagghaugen.
Denne massen besto av kull, humus, røsta malm i tillegg til noe slagg. Laget kunne også sees i
den opprensede slagghaugprofilen. Et prøvestikk ble lagt i kullageret og en kullprøve er tatt ut
og datert.

Jemframstilllngsplass Jfp.1, tegning 27, Plan og profil
Nedrestøl,11ol kommur)e, Buskerud
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Figur 14: Plan og profiltegning av jemffamstillingsplass Jft}.1.

Slagghaugen  har  vært  tilnæmet  sirkulær  med  en  diameter på  4,7  m  og  ligger  tydelig  i
terrenget. Mer enn en tredjedel var imidlertid flemet. Innskjæringen var buet og snittet som
ble lagt ble derfor halvmånefomet.  Slagghaugen besto  av en homogen masse uten synlige
lagfølger. Det var mye biter av renneslagg,  de største lå mot bunnen. For øvrig var massen
iblandet humus, kull, noe malm og enkelte skjørbrente steiner. Lommer av sjaktmateriale lå
spesielt mot bunnen av haugen. Det ble også fimnet noen metallholdige slaggbiter  samt slagg
som  er  typisk  ovnsslagg/ffagmenterte  bunnskoller.  Massen  var  løs  og  raste  lett  ut  Over
slagglaget  lå  et  torvlag,  og  til  sammen hadde  haugen  en  tykkelse  på  50  cm.  NV  del  av
slagghaugen gled over i aktivitetslaget som ble påvist med jordbor. Den største forskjellen i
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1agene   er  innholdet  av   slagg   (størst  i  haugen)   og  malm   (mest  i  aktivitetslaget).   Under
aktivitetslaget  kom  det  fram  en  tynn  rødlilla  linse.   Dette  hadde   en  varierende  grad  av
magnetisme og tolkes som bunn av et malmlager som er godt tømt.

------ _--=i-_=_-__=--:`i_-__::--=i   -,E--::::5:i:---i= ---- i=:_ii_---_:_ :-_-::                  -:=-!!
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Figur 15:  Jfb.1, slagghaug, profil (negativnr.  Cf3384_129).

Det  ble  ikke  påvist  noe  ovnsområde,  men  på  bakgrunn  av  kullageret  og  aktivitetslaget  har
dette  trolig  ligget  N  for  slagghaugen.  Ingen  steinheller  lå  her  og  ovnskonstruksjonen  er
usikker.  En blesterovn  gravd  i  Geilo  sommeren  2008  var nesten  ikke  synlig.  Kun  en  større
mengde   sjaktmateriale,   sintret   leire,   staurhull   etter   forskaling/isolering   og   en   bunnstein
antydet  hvor  ovnen  hadde  stått  (Rundberget  z.73 prGp./.  Påvisning  av  denne  type  ovner  ved
overflatedokumentering  er svært vanskelig,  og  som det kommer frem under ble  det  ikke på
noen av de nyregistrerte anleggene påvist noen sikre ovnsområder.

Figur 16: Jfb.1.  Biter av renneslagg fra slagghaug (.  Cf3384_131).
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Daterin8:
Bunn av slagghaugen er datert til AD1200-1280 (Beta-23288, 780±40BP).
Kullageret er datert til (bjørk, fiiru) AD1285-1375 (T-19186, 695±45BP).

Jemframstilingsplass Jf p.2 -C5 614 l
Anlegget ble påvist som slaggfimn i traktorveg etter vårflom.  Området ligger i vemesone og
langs kulturstien, og et større inngrep var ikke aktuelt.  Ved en overflatedokumentasjon viste
det seg at anlegget var stort og komplekst med flere slagghauger, en stor aktivitetsflate og en
nedgravd tuft.  Utstrekningen er langs en terrassekant som går NØ-SV.  Avgrensing ble gjort
og  det  er  drevet  produksjon  over  et  ornråde  på  27  (NØ-SV)  x   14  (NV-SØ)  m.   En  av
slagghaugene  (SH2) var klart toppet og tydelig i terrenget.  Vegetasjonen bestående  av  flere
trær   tiorde   derimot   synligheten   dårlig.   Det  ble   stukket  med  jordbor  men   ingen   sikre
ovnsområder ble påvist.  Derimot var det et gjennomgående 20  cm tykt aktivitetslag NV for
slagghaugene. Enkelte steiner liggende i laget kan være rester etter ovnskonstruksjoner. Dette
tyder  på  at  en  har  drevet  jemproduksjonen  på  en  flate  og  slaggen  har  blitt  kastet  ned
tenassekanten.  Et tykt kullag tolket som kullager lå i den østlige delen av det som defineres
aktivitetsområdet.  Kullageret  har  trolig  sammenheng  med  den  største  toppede  slagghaugen
SH2.  I  SØ  ble  det  konstatert  en  svak nedgraving  som  danner  tre  voller  og  en  åpning  mot
terrassekanten.  Dette  er trolig rester etter et ettroms blesterhus.  Tuften  som måler 4,5  x 4,5
meter fra nedskjæringens begynnelse, knyttes til den sørvestligste slagghaugen (SH3).

Figur 17:  Jfi).2.  Slagghaug 2 til venstre i bildet (stikkstang). Til høyre kan den nedgravde tufta skimtes til høyre
for blokksteinen og foran slagghaug 3  (stikkstang) (.  Cf33884_161).

Slagghauger: Det ble fimnet slagg langs hele terrassekanten, men tre områder utpekte seg med
tykkere lag. I NØ ligger slagghaug SHl  som er gjennomskåret av traktorveien. Det var ingen
synlig   haug,   men   med  jordbor   og   i   vegprofil   ble   det  påtruffet   slaggblandede   lag.   Et
gjennomgående  kullblandet  slagglag  defmerer  slagghaugen  i  profil.   Den  får  demed  en
utstrekning på  10 meter.  Øst for slagglaget var massene omrotet. Tykke humusholdige kullag
og  linser av utvasket  silt/sand  tolkes  som  flomførte  masser.  Opprinnelig ble  området  tolket
som et aktivitetslag, men en datering til nyere tid dokumenterer en senere prosess. Imidlertid
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må det ha vært en aktivitet også her da dette er det høyeste punktet. Kull, malm og slagg
verifiserer  dette.  Det ble  også  fiinnet  en  hesteskosøm  i  dette  laget.  Alder  er  vanskelig  å
bestemme ut fi.a selve fimnet, men dateringen antyder at denne også er av nyere dato. Det ble
tatt ut slaggprøver for analyse ffa slagglaget. Det mest interessante er et stykke som har riller.
Dette  forbindes  helst med  at  slaggen har rent posjonsvis  ned i  en  steinsatt  grop.  Dette  er
typisk for eldre jemalder i Trøndelag, men er også vanlig i øvrig eldre jemalders produksjon. I
vikingtid og middelalder er dette kjent kun i Hedmark. En mulig forklaring er at det bunnen
av sjaktovnen har vært steinforet, og at slaggen har fomet seg mot denne. Det resterende av
slaggen er typisk for bunnskoller i middelalder. En kan likevel ikke si sikkert om hvorvidt
denne slaggbiten er ffa en eldre fase på produksjonsplassen,  eller om den er fi.a den yngre
fasen. Konteksten i slagglaget antyder likevel det siste.

SH2 1igger rett SV for traktorvegen og er trolig ikke skadd. Den er klart defmert og toppet
med toppunkt 40 cm over aktivitetsområdet. Slagghaugen er definert ut i ffa slaggtykkelse og
får en avlang fom orientert Ø-V. Størrelse er 9,3 x 4,5 meter. Det ble ikke gjort andre inngrep
i haugen enn å avklare slaggtype.

Figur 18: Plantegning av jemfi.amstillingspla§s Jfi).2.

SH3  1igger 9  meter  SV for  SH2.  Mellom slagghaugene ligger også tynnere  slagglag.  SH3
1igger på en liten odde i terrassekanten, og danner en mindre forhøyning. Hugen ligger  nesten
rett  ut  for  åpningen  på  tufta  med  en  avstand  på  3  meter.   Etter  slagghaugen  bryter
terrassekanten mot NV, og slagglaget avtar og forsvinner etter 3-4 meter.  Som i SH2 ble det
kun løftet på torva for å avklare produksjonsfom.

Slaggen er av typen renneslagg i alle haugene. I tillegg ble det påvist noe sjaktmateriale og
ovnsslagg. Haugene var iblandet humus og kull, og virket å ha lik konsistens som slagglaget i
SHl og slagghaugen på Jfi?.1.
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Datering: Det øverste laget som under utgravingen ble tolket som aktivitetslag er datert til Y.
Em  1540 (Beta-23689, 230±40BP).

Jemframstilingsplass Jf p.3 -C56145 og Jfp.4 C56146
I   vegskjæring   opp   til   hytteområde   H2   ble   det   påvist   slagg.   Området   ligger   utenfor
reguleringsområdet,    men    på    grunn    av    erosjonsfaren    ble    det    bestemt    å    gjøre    en
overflatedokumentasjon av slaggfimnet.  Det viste seg å bestå av to store kullgroper liggende
på en  flate N  for vegen.  Rolig har terrenget skrådd svakt før vegen ble  anlagt.  S  for begge
kullgropene, i kant med vollen, ble det påvist to slagghauger. Begge slagghaugene var små og
dannet  bare  et  tynt  lag.  Mellom  kullgropene  og  slagghaugene  rant  en  bekk,  og  i  flom  ble
kullgropene  fylt  opp  med  vann.  Erosjonsfaren  er  demed  stor,  og  anleggene  vil  trolig  bli
oppspist litt etter litt.

Jemframstillingsplassen  og kullgropa V  for bekken  er Jfp.3  og øst  for bekken  ligger Jfb  4.
Hele raskanten ble opprenset og prøver ble tatt ut av begge anleggene.

|fl2£3i  Slagghaugen  besto  av  mye  kull  og  spredt  renneslagg.   Kullet  er  trolig  utkast  fra
kullgropa.  I profil har haugen en utstrekning på 4,7 meter. Med jordbor ble slagglaget påvist
opp mot vollen til den tilhørende kullgropa. Avstand mellom raskant og kullgropas ytre mål
er 3,2 meter. Produksjonsområdet har nødvendigvis ligget i dette området.

Figur 19: Jfb.3  (stikkstang lengst ned) og Jfp.4 (stikkstang fremst).  Slaggfimn i vegskjæring. Kullgropene ligger
inne i bjørkeskogen (. Cf3384_177).

Kullgropa var gjengrodd av våtvegetasjon og fylt opp med kvist.  Fomen i plan var sirkulær
og voller var stedvis synlig. Ytre mål er 6, 5 meter og indre mål 3,04,0 meter. Bunnplan var
ikke synlig.

±fl2£4;  slagglaget  besto  av  flere  fragmenterte  slaggblokker  og  bunnskoller  men  også  noe
renneslagg. I motsetning til haugen på Jfb.3 lå det ikke kull i skjæringen. Et lite prøvestikk ble
derfor tatt på flaten mellom kullgropa og raskanten.  Her var massen kullblandet og slaggen
var  hovedsakelig  av  typen  renneslagg.  Utstrekning  på  slagglaget  i  profil  var  3  meter.  I  et
rotvelte mellom vegskjæring og kullgropa ble det også påvist renneslagg.  To  steinheller lå i
kullgropas voll. Disse kan være rester etter en ovn.  Spredningen på slaggen støtter tolkningen
om  at  ovnen  er  plassert  tett  inntil  eller  på  vollen  til  kullgropa.  En  konsentrasjon  av  store
bunnskoller i søndre del av slagghaugen er et naturlig fenomen da denne slaggen ruller lengre
når den blir kastet. Imidlertid kan det her være snakk om et anlegg med flere faser. Et porøst
slaggstykke  med   avtrykk  etter  ved/kull   minner   sterkt   om   e.ja.   slagg.   Slaggtypen   er  er
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vanskelig å forklare ut i ffa tradisjonen med sjaktovn med slaggavtapping. Da flere stykker
var av denne typen i nedre del av lokaliteten/slaggutkastet, er en tolkning at det har ligget en
eldre jemalders  jemvinneplass  her  før  kullgropa  og  ovnen  i  middelalder  ble  anlagt.  Da
lokaliteten ikke er gravd eller datert, er det imidlertid umulig å verifisere.

Figur 20: Plantegning av jemfiamstillingsplassene JS.3 og Jfi).4 med tilhørende kullgroper

Kullgropa var lik den tilhørende Jfp.3. Men den hadde noe tydeligere voll i S. Dette har trolig
sammenheng med at produksjonen på jfi).4 er lagt næmere gropa. Også denne gropa er $1t
av kvist, men den har ikke vært så utsatt for oversvømmelse.

Jemf i'amst{llingsplass Jf p.5 -C56144
Anlegget var ikke registrert og ble påvist som slaggfiinn i veg inn til hytte ved Flåmyrhøgdi.
Beliggenheten er spesiell da den ligger godt over tregrensen på rundt 1050 moh. Bare en
klynge med bjørk står i skjul for Flåmyrhøgdi. I tilknytting til slaggen ble det fimnet en liten
kullgrop. Den var gjennomskåret av hyttevegen. Profilen i vegskjæringen ble renset opp og
det kom da ffam at et tynt slagglag lå imtil men ikke oppe på kullgropas voll. Slaggen er av
typen renneslagg. I tillegg ble det fimnet enkelte sjåktfi.agmenter i vegen. Det var ikke mulig å
avgrense anlegget, og det antas at deler av produksjonsområdet har ligget der hvor vegen går.
Kullgropa ble målt inn og det ble tatt et prøvestikk for uttak av kull. Jemproduksjonen har
vært liten. Men lokaliseringen viser at de små bjørkeressusene er blitt utnyttet på stedet. SV
for anlegget ligger en typisk malmmyr, og trolig er malmen hentet her.

Ytre mål (m) |ndre mål (m) Bunnp]an (m) Reg.dybde (m) Prøvestikk (cm)

4,8 1,7 1,0 0,7 15

Tabell 10: Mål på kullgropa tilknyttet jemfiamstillingsplass Jfi).5.
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Figur 21: Oversikt og Jfp.5 (innringet) og Flåmyrhøgdi (. Cf3384_183).

Figur 22:  Snitt gjennom røsteplassen. En kan tydelig se lagskillet med mørkest malm i bunnen ( Cf3384_135).
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Røsteplassen ble påtruffet i traktorveg fia Nedrestølen til Vestlii. Rødlig malm lå oppe i
dagen. Ved en magnettest viste det seg at malmen var magnetisk. Det ble renset opp en 70 cm
lang kant i vegprofilen. Tykkelsen var opp til 6 cm. En lagdeling kom fiam. Det nederste laget
som var 2,5 cm tykt besto av dyp rød til rødbrun finkomet malm. Denne malmen var meget
magnetisk. Mot bunnen var laget kullblandet. Det øvre sjiktet var noe lysere og hadde mer
pudderkarakter. Malmen var også mindre magnetisk og ikke så godt gjennomrøstet. Med
jordbor ble laget anslått til å ha en utstrekning på noe under 2,0 x 2,0 meter. 30 meter for
røsteplassen ligger en slaggbloldc fi.a eldre jemalder. To kullgroper ligger 15 meter mot V, en
malmfl}rende myr ligger i Ø og Jfi).21igger 50-60 meter mot S. På båkgrunn av konteksten er
det vanskelig å si sikkert om tilhørighet. En kullprøve ble tatt ut, men den er ikke datert.

Nyregistreringer
Som vist i presentasjonen ble det gjort en rekke nyregistreringer, både av kullgroper og
j emffamstillingsplasser. Flere av kullgropene lå mellom allerede registrerte kullgroper og det
var til tider vanskelig å bestemme hvem som var registrert og ikke. Spesielt gjaldt dette i
områder hvor kullgropene ikke var kartfestet. Det ble ikke prioritert å kartfeste alle de
registrerte ikke kartfestede kullgropene. Her følger en oversikt over nyregistrerte
j emvinneanlegg og kullgroper samt tidligere registrerte kullgroper som ble kartfestet ved
undersøkelsen. Kullgroper som ikke er beskrevet tidligere får oppført ytre- og indre mål,
dybde og fom.

Kartf ;esting ay nyregistrerte og tkke tidligere kart.f ;estede kulturrrimer
GPS_nr Re8.nr„.nr* N ø Y.m. I.m. Dybde Form Merknad

001 H1-18 6704662 455567 Nyrej=.

002 H1-15 6704692 455578 Nyreg.
003 1 6704698 455570 Sirkulær Nyreg. Liten grop. Fjemet.HyttefeltH1

004 2 6704707 455560 5,6 2,4 0,85 Sirkulær Nyre£. Hyttefelt H1
005 Hl-16 6705028 455076 Nyreg.
006 3 6704686 455537 4'4x 1,8x 0,2 Rekt./ Nyreg. Hyttefelt H1. I N

2,0 0,9 oval ytterligere en liten grop. Ym:1,4,Im:0,8,D:0,3(sirkulær)

007 H1-19 6704659 455575 Nyreg.
008 Hl-20 6704763 455557 R210: Hcke geometri

009 4 6704761 455527 3,6 1.7 0,5 Sirkulær Nyreg. Hyttefelt H1
010 5 6700685 455189 5,5 1,7 0,65 Sirkulær Nyreg. Hyttefelt H2
011 6 6705095 455202 2,0 1'Ox0,6 0'2 Rekt. Nyreg. Hyttefelt H2

012 Rp.1 6704462 455650 Nyreg.
013 Jfi).2 6704502 455710 Nyreg.
014 Jfb.3 6705021 455066 Nyreg.
015 Jft'.6 6704949 456102 Nyreg.
016 Jfi).4 6705028 455076 Nyreg.
017 Jfb.4Æg 6705033 455074 6,5 4,3 Sirkulær Nyrej=. KulljHop ved Jfi).4
018 Jfi,.3Kg 6705024 455064 5.7 3,3 Sirkulær Nyreg. Kullprop ved Jfb.5
019 Id 95590/28 6704688 455716 R189, feil kartfesting vedregistrering

020 7 6704684 455719 Nyreg. 5 m Ø for R189
021 8 6704670 455739 Nyreg.
022 Id 95590/39 6704688 455688 R201, feil kartfesting vedre£istrering

023 V-26 6704876 455697 R161, feil kartfesting vedregistrering

024 H1-30 6704680 455665 Nyreg.
025 H1-31 6704676 455665 R200, feil kartfesting vedregistrering

026 9 6704668 455674 4'2x2,4 1,6x1,3 0,35 Oval Nyreg. Deler voll m 10

027 10 6704736 455694 1.9 0,9 0.3 Sirkulær Nyrej=. Deler voll m 9

028 Jfb.5 6704020 454491 Nyreg.
029 Jfi,.5Æcg 6704019 454492 Nyreg. Kullffop ved Jfb.5
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Tabell 11 : Nyregistrerte og ikke/feil kartfestede kultuminner.

Gropene er gitt U.nr om de er undersøkt, Id.nr om det er ny kartfesting. De har fått fortløpende nummerering.
Mål er gitt på ikke undersøkte kullgroper. Strek betyr at mål ikke er tatt. Åpenrom betyr at mål er gjengitt i

presentasjonen over. Koordinater gjengitt i UTM 32.
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Figur  23:   Jemffamstillingsplass  Jfi).6   fi.a  eja.   Til  venstre   innmåling   av  en   slagghaug.   Til  høyre  biter  av
slaggblokker samlet på en nyere rydningsrøys (. Cf3384_151  og _047).

6. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE,  TOLKNING OG  KONKLUSJON

Kullgroper
Totalt ble det undersøkt 45 kullgroper (H1-13 består av tre kullgroper), hvorav 23 ble snittet
og det ble tatt prøvestikk i 22.  I tillegg kommer tre kullgroper tilhørende henholdsvis Jfp.3,
Jfp.4 og Jfp.5.  De to  første ble bare overflatedokumentert mens det ble tatt prøvestikk i  den
siste.  Undersøkelse  med  maskin  ble  bare  foretatt  i  hytteområde  Hl.  Dette  på  grunn  av  et
forsøk på minst mulig skade i terrenget da utbyggingen av flere områder ligger langt fram i
tid.

Undersøkelsen  vier  at  kullgropene  har  forskjellig  karakter.  De  er  både  sirkulære,  ovale,
kvadratiske  og  rektangulære.  Ett  trekk  kommer  fram.  De  fleste  store  kullgropene  er  runde
mens de små er firkantete. Dette kommer for eksempel godt fram på Hl-13. Grunnen til dette
er usikker.  Verken datering,  1okalisering  eller kullgropenes  form gir noe  entydig  svar.  Men
det kan se ut som om de mindre kullgropene kan være noe eldre enn de større. Dette gjelder i
særdeleshet kullgrop H1-16 og det som er tolket som rester etter første fase i kullgrop H1-17.
Disse har dateringer tilbake til overgangen merovingertid-vikingtid. Men også kullgropene 8-
37,  H1-7,  første  fase,  og  H1-13c  er  forholdsvis  tidlige,  mens  kullgrop  H1-13b  er av  senere
dato.   Spørsmålet  om  størrelse  og  alder  er  et  tema  som  bør  forfølges  videre  ved  senere
undersøkelser.  De  små gropene  er også vanskelige  å  finne,  og under registreringene bør  en
være påpasselige med å stikke i mindre nedsenkninger for å påvise denne kullgroptypen.  De
store  kullgropene  har  dateringer  som  viser  en  brukstid  hovedsakelig  på   1200-1300-tallet.
Unntaket  er kullgrop  H2-39  som  er  av  den  store  runde  typen,  men  som  har  en  datering  til
slutten av vikingtid og tidlig middelalder.

Et   annet  sentralt  trekk  er  at  kullgroper  registrert  som  rektangulære   eller  kvadratiske   i
hovedsak blir sirkulære eller oval. Dette kan ha sammenheng med senere innrasing, men også
at formen kan variere i bunn og topp.  Dette er et tema som bør undersøkes næmere ved mer
flategraving av gropenes topplag.
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I enkelte tilfeller kom det ffam at stokkene i gropene var lagt ned i en og samme retning. Bare
i  ett tilfelle var det mulig å finne mer enn ett stokkelag.  I kullgrop H1-9 ble det tolket to
stokkelag som lå diagonalt (45°) på hverandre.

Jernframstillingsplasser
Undersøkelsene var begrensede og det var ikke mulig å si noe sikkert om ovnskonstruksjon.
Det  som  er  slående  er  at  det  finnes  flere  organiseringer.  Jfi).1  har  en  slagghaug  og  et
aktivitetsområde. Anlegget er det eneste daterte med to dateringer til AD1200-1280 ®unn av
slagghaug)  og AD1285-1375  acullager).  Ingen kullgroper ligger helt inntil  anlegget.  Jfi).2
består  av  tre  slagghauger  og  i  tillegg  et  25  meter  sammenhengende  slagglag  langs  en
terrassekant. Heller ikke her ligger noen kullgrop inne på anlegget. Imidlertid ble det påtmffet
en nedskjæring tolket som en ettroms blestertuft. Jfi).1 og Jfi).2 skiller seg ffa de øvrige både i
størrelse  og  organisering.  I tillegg kommer de tre jemfi.amstillingsplassene Jfi).3-Jfl).5  som
alle ligger rett ved en kullgrop. Bare små slaggutkast viser at det har vært jemproduksjon her.
Ovnene har trolig stått rett ved kullgropa og produksjonen begrenser seg til produsert mengde
kull i 6n kullgrop. Ved graving ble ikke dette fenomenet påvist, men organiseringen er sett på
Geilo aiundberget z.7c prep, Tørhaug z.7c prep), og også på Haglebu i Sigdal (Grøtberg 2006).

Anleggene Jfi).1-Jfi}.5 er alle karakteristiske for fase-2 produksjon på bakgrunn av slaggtypen
som er renneslagg. Slaggen skiller seg ikke ut fia andre anlegg i dette området og ovnen har
vært en sjaktovn med slaggavtapping hvor avtappingen har vært i bakkeplan. Slaggen bærer
preg av å ha rent i en renne med bredde opp til 15 cm. Funn av sjaktmateriale viser at ovnen
har vært en sjaktovn.  I vollen til kullgropa til Jfi).4 ble  det påvist to  steinheller.  Disse har
trolig sammenheng med ovnen hvor de har hatt en støttende og isolerende fimksjon. På Jfi).1
ble ingen slike steinheller fiinnet. Det imidlertid usikkert om ovnsområdet er fiemet av dagens
veg. På Jfi).2 1å det i aktivitetsområdet noen større steiner. Funksjonen deres er usikre men de
kan ha en sammenheng med ovnskonstruksj onen.

Jfi?.6  er  ut  fi.a  slagtypen  regnet  å  være  ffa  eldre  jemalder.  Anlegget  som  lå  inne  på
gressbakken til Aslegarden besto av tre lave slagghauger liggende på rekke. På bakgrunn av
organiseringen har det trolig vært tre ovner på plassen. Ingen imgrep ble gjort og noe sikkert
om organiseringen kan ikke sies.

Totalt er det nå fimnet 11 jemfi.amstillingsplasser innerst i Skurdalen.  Størrelsen varierer og
det må påregnes å ligg langt flere her sett på båkgrum av de over 400 registrerte kullgropene i
området.

Organiseringen i landskapet
På bakgrunn av beliggenheten av jemvimeanleggene og kullgropene samt røsteplassen er det
mulig å si noe om organiseringen av ].emvinna. Trekkes også de øvrige registrerte anleggene
inn blir bildet mer komplekst. Enklest er det å forholde seg til jemffamstillingsplassene som
ligger  ved   enkelte   kullgroper.   Både   slaggmengde   og   størrelse   på   anlegg   antyder   at
produksjonen har vært begrenset, trolig bare knyttet til denne ene kullgropa. Dette kommer
klart til uftrykk på Jfi).5 som ligger ved en liten "bjørkeøy" over tregrensen. Det er tydelig at
anlegget er lagt her for å bruke vedresusene. Det er langt ned til dalen og de øvrige anleggene
og en distribusjon opp til anlegget har neppe vært aktuelt. At det ligger en malmmyr rett ved
har bidratt til en mindre strevsom logistikk.

Av  de  tidligere  registrere jemfiamstillingsplassene  så  ligger  tre  oppe  ved  Øvre  Tuftestøl.
Anleggene er noe større enn de som ligger ved kullgropene, men så små at slagghaugene ikke
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er synlige. Det ligger flere kullgroper rundt og ut ffa slaggmengden kan det anslås at det har
vært behov for 2-4 kullgroper på disse anleggene. Produksjonsplassene er trolig lagt der på
bakgrunn av tømmerressursene da avstanden til malmholdige myrer kan være mer em 300
meter. Anleggene kan sies å være av en mellomstor type.

Nederst i dalen ligger de største anleggene. Dette gjeldef de to undersøkte Jfi?.1 og Jfi).2 samt
to øvrige registrerte anlegg hvor slagghaugene var synlige. Behovet for kull har vært større og
også lett tilgang til malm må ha vært essensielt. Beliggenhetene peker på at kullet er ffaktet
ned fi.a dalsidene, og at malmen har kommet fi.a nærliggende myrer. Rett ved Jfi}.2 1igger en
malmførende  myr.  Den  påviste  røsteplassen  ligger  også  i  dette  området.  Organiseringen
skiller seg dermed fi.a de to øvrige hvor produksjonen har blitt lagt rett ved kullgropene. Det
er ikke utført noen utgraving av Jfi?.2 men det er på det rene at kullbehovet må ha vært 20
ganger de minste anleggene, kanskje mer.

Det foreligger ikke nok dateringer til å si noe om kronologi for de tre organiseringene. Et mål
ved  videre  undersøkelser  vil   derfor  være   å  få  mer  klarhet  i   denne  problematikken.
Sammenlikner en med for eksempel Haglebu så så en også her flere  organiseringer spredt
over lange tidsrom (Grøtberg 2006).

Utgravingen ffambrakte  flere  sider  som belyser jemvinna i  Skurdalen.  Et problem i  dette
området er at en har liten oversikt over selve jemfi.amstillingsplassene. Det er gravd mange
kullgroper i øvre Hallingdal, men bare noen få jemvinneanlegg er undersøkt. Det foreligger
også  flere  dateringer.  Det  er her gjort  et forsøk på å  sette kullgropene  i kontekst med  de
registrerte jemvinneanleggene. Om disse tolkningene holder mål er derimot noe en må studere
ved videre undersøkelser i dette området.
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8. VEDLEGG

8.1. FUNN OG PRøVER

Liste over slaggprøver

Saksnr. 06/378

Identifi§erin9 Funn/Pføvem.
Prøvetype Kontekst Beskrivelse Vekt

Cllr U.nr

C56140/1 Tfi,.1 1 Renneslagg I slagghaug Utkast fra tappereme 8
C56140/2 Jfi).1 2 Btmnslagg I Slaffhaug Fra bunnivå i ovn 8
C56140/3 Jfp.1 3 Metau I slagghaug Heterogen metallprøve.Porøs,trotigfraomfådemndtluffinntaket 8

C56140/4 Jfp.1 4 Brent I slagghaug Små biter, mye forslagget 8
1eire/siaktmateriale og sammensintret

C56140/5 Tft).1 5 Siaktmateriale I slagghaug M\ilig fingeravtrykk på leira 8
C56141/1 Jfp.2 2 Renneslagg I §lagghaug 1 Mndre biter, men trolig ftatapperenne 8

C56141/2 Jff.2 3 Bu-slagg I slagghaug 1 Biter av bunnskolle,forholdsvistykke 8

C56141/3 JS.2 4 Metall I slagghaug 1 Homogen og sterktmamedsk,tunÅ 8

C56141/4 Jft).2 5 Brent I slagghaug 1 nte brent leife på prøvene, 8
leire/siaktmateriale sammensintret med slagg

C56145/1 Jfp.3 1 Remeslagg I SH/kunag Fra tapperenne, mulig flere 8
faskant avtappingef

C56146/1 Jft,.4 1 Renneslagg SH/rotvelte Fragmenter, størknet motmdergmm. 8

C56146/2 JS.4 2 Bumskoue Slagglag raskant Porøst sgkke med avtrykketterkull.Frabunnivå.Minnerome.ia.slagH 8

C56146/3 Jfp.4 3 Metau Slagglag raskant Tungb jemholdige områdermenslaggblandet 8

C56144/1 TfiJ.5 1 Renneslagg I veiskiæring Fra tappei:eme 9
C56144/2 Jfp.5 2 Metall I veiskjæring Tung og høyt innhold aviem 8

C56144/3 Jfp.5 3 Forslagget stein I veiskjæring En mindre og skjørbrentsteinmedfastsmeltetslagg-ovnskonstmksion? 8

C56143/1 Rp.1 1 RØsta malm Proffl " dels godt røstet pudder- 8
veiskjæring til finkornet malm. Mørkbugunderrødtillyserebmnrødfarge

8.2 Liste over kullprøver

C.nr. Sttuktur.In PrøveIlr, Be§krivelse Vekt T£eslag Lab. nr 14C BP 14C cal.

C56142/1 H1-1 1 26,5 g
C56142/2 H1-2 1 40,2 g
C56142/3 H1-3 1 4,8g
C56142/4 H1-4 1 19,6 g
C56142/5 H1-5 1 12,6 g
C56142/6 H1-6 1 31,8 g
C56142/7 H1-7 1 Stokk, fase 1 -voll 3,lg
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C.nr. Struktur.nr Prøvenr. Beskrivelse Vekt Treslag Lab. nr 14C BP 14C cal.

C56142/8 H1-7 2 Fase 2 -voll 13'9 g
C56142/9 H1-7 3 Fase 1 -grop 14,5 g Bjørk,hegg/rojp T-19187 1000±40BP AD1010-1040

C56142/10 H1-7 4 Fase 2 -grop 17,6 g
C56142/11 H1-8a 1 Registreft j¥op 13'O j=

C56142/12 H1-8b 1 Nyregis trert grop 20,l g
C56142/13 H1-9 1 Prøve av 6n stokk 16,3 g
C56142/14 H1-10 1 20,4 g bjørk T-19188 590±50BP AD1310-1410
C56142/15 H1-11 1 26'5 j=

C56142/16 H1-12 1 Fase 1 6,6g
C56142/17 H1-12 2 Fase 2 13,l g
C56142/18 H1-13a 1 Hovedgrop 63,3 g bjørk T-19189 795±65BP AD1215-1285
C56142/19 H1-13c 2 Sidegrop 2 23,0 g bjørk T-19191 715±75BP AD1265-1380
C56142/20 H1-13b 3 Sidegrop 1 29,7 g bjørk T-19190 845±75BP AD1065-1280
C56142/21 H1-14 1 13,0 g
C56142/22 H1-15 1 Nyreristrert 18,3 g
C56142/23 H1-16 1 Nyredstrert 14,3 g bjørk T-19192 1200±80BP AD720-960
C56142/24 H1-17 1 mebum 54,6 g
C56142/25 H1-17 2 mebum 28'7 g
C56142/26 H1-17 3 Voll, fase 1 5,4g bjøfk Beta-232686 1190±70BP AD670-1000
C56142/27 H1-17 4 Voll, fase 2 6,8g bjørk Beta-232687 760±50BP AD1200-1300
C56142/28 H1-18 1 Nyregistreft 16,7 g
C56142/29 H1-19 1 Nyregistrert 36'7 g
C56142/30 H1-20 1 59,2 g
C56142/31 H1-21 1 36,3 g
C56142/32 H1-22 1 18,1 g

C56142/33 H1-23 1 12,0g bjørk, selje,vtifrl/os;p T-19193 740±60BP AD1250-1300

C56142/34 V-24 1 7,0g biørk' fi-
C56142/35 V -2:5 1 3,9g
C56142/36 V -2fJ 1 11,7 g
C56142/37 V-27 1 14,5 g biøfk, fi-
C56142/38 V-28 1 5,4g
C56142/39 H1-29 1 26'4 g
C56142/40 H1-30 1 Nyreg. ved S31 17,4 g
C56142/41 H1-31 1 21,8 g
C56142/42 H1-32 1 10,8 g
C56142/43 8-33 1 17,9 g bjørk, fi- T-19194 815±80BP AD1165-1285

C56142/44 8-34 1 7,5g
C56142/45 8-35 1 8,6g
C56142/46 8-36 1 3,8g
C56142/47 8-37 1 19,7 g bjørk' fi- T-19195 955±65BP AD1015-1170

C56142/48 8-37 2 Ureg. sidegrop 8,2g fim
C56142/49 8-38 1 39'5 g
C56142/50 H2-39 1 18,1 g bjørk T-19196 1020±80BP AD975-1150

C56142/51 m-40 1 4,5g
C56142/52 m-41 1 23,7 g bjørk T-19197 790±75BP AD1200-1290
C56142/53 H2-42 1 5,9g
C56142/54 H2-43 1 36,1 g
C56140/6 Jfp.1 1 Bum av proffl SH 26,9 g Beta-232688 780±40BP AD1200-1280

C56140/7 Jfp.1 2 Ptøve§ tikk kullager 23,0 g Bjørk' film T-19186 695±45BP AD1285-1375

C56141/5 Jfp.2 1 Nyreg. Bunn SHunderslagglag 7,2g Bjørk

C56141/6 Jfp.2 2 Nyreg. Bunn SHunder 10,7 g Beta-232689 230±40BP Y.emAD1540
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C.nr, Struktur.nr Prøvem. Beskrivelse Vekt Treslag Lab. nr 14C BP 14C cal.

aktivitetsmasser
C56144/4 Jfp.5 1 Nyregis treft kullgropvedifb.5 11'2 g

C56145/4 Jfp.3 1 Nyreg. Kullag medtappe§lagg 20,1 g

C56146/4 Jft).4 1 Nyreg. SH, bunnprøvestikk 8,2g

C56143/2 Rp.1 1 Nyreg. Profiil, bum 1,2g

8.4. TEGNELISTE OG TEGNINGER

Te8nin8 Und.nr Motiv og beskrivelse Dato/sign. Rentegnet

1. H1-1 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 30.05. og 06.06.07ÆR

2. H1-2 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 30.05.07/AS

3. H1-3 Plan og profiltegning. 30.05. og 04.06.07ÆR X
4. H1-4 Plan og profiltegning. 30.05. og 04.06.07/AS X
5. H1-5 Plan og ovefflateprofil. 30.05. og 06.06.07ÆR

6. H1-6 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 30.05./AS 06.06.07ÆR

7. H1-7 Plan (1 :50) og profiltegning (1 :20). 30.05. og 05.06.07ÆR X
8. H1-8 Plan og profiltegning. 30.05. og 04.06.07/AS X
9. H2-39 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 3l.05.07ÆR

10. H2-40 Plan og overflateprofil. Med rirøvestikk. 31.05.07/AS

11. H2-41 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 31.05.07ÆR

12. H2-42 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 31.05.07/AS

13. H2-43 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 31.05.07ÆR

14. H1-9 Plan og profiltegning. 01.06 og 04.06.07/AS X
15. H1-10 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 01.06.07ÆR

16. H1-11 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 01.06 og 04.06.07/AS

17. H1-12 Plan og profiltegning. 05.-06.06.07/AS X
18. H1-13a, 13bog13c Plan (1 :20) samt profiltegning (1 :50) av 13c. 06.06.07ÆR X

19. H1-14 Plan og profiltegning. 06.-07.06.07/AS X
20. H1-15 Plan og profiltegning. rn .D6 fjri 1 A;S X
21. H1-13 Profiltegning av hovedgrop og sidegrop 1 . 07.06.07ÆR X
22. H1-16 Plan og profiltegning. 07-08.06.07/AS X
23. H1-17 Plan og profiltegning 08 og 1 l.06.07/AS X
24. H1-18 Plan og profiltegning 11.06.07ÆR X
25. H1-19 Plan og profiltegning 11.06.07ÆR og AS X
26. H1-20 Plan og overflateprofil. Med prøvestikk. 11.06.07ÆR

27. Jfp.1 Jfb.1, plan og profil (slagghaug) 12.06.07ÆR X
28. Jfp.2 Jfi). 2, plantegning 13.06.07ÆR X
29. Jfp.2 Jfi).2, profiltegning 14.06.07ÆR X
30. Jff,.3 ogTfi,.4 plan 14.06.07ÆR X

31. H1-21 Plan og profiltegning 15.06.07/AS

32. H1-22 Plan og profiltegning 15.06.07ÆR

33. H1-23 Plan og profiltegning 15.06.07/AS
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Te8nin8 Und.nr Motiv og beskrivelse Dato/sign. Rentegnet

34. V-24 Plan og profiltegning 18.06.07/AS

35. V-25 Plan og profiltegning 18.06.07ÆR

36. V-26 Plan og profiltegning 18.06.07ÆR

37. V-27 Plan og profiltegning. 18.06.07ÆR

38. V-28 Plan og profiltegning. 18.06.07ÆR

39. H1-29 Plan og profiltegning. 19.06.07/AS X
40. H1-30' 31 Plan og profiltegning. 19.06.07ÆR X
41. H1-32 Plan og profiltegning. 19.06.07ÆR

42. B-33 Plan og profiltegning. 20.06.07/AS

43. 8-34 Plan og profiltegning. 20.06.07ÆR

44. 8-35 Plan og profiltegning. 20.06.07ÆR

45. 8-36 Plan og profiltegning. 20.06.07/AS

46. 8-37 Plan og profiltegning. 20.06.07ÆR

47. 8-38 Plan og profiltegning. 20.06.07ÆR

8.5. FOTOLISTE.

Filmnummer Motivbeskrivelse Retning_SetLMot Utfv]lende_Info

Cf33884_001.ipci KullciroD  1,  plan SØ Tatt av Bernt Rundberqet

Cf33884_002.iDci KullqroD 2,  olan SØ Tatt av BR

Cf33884_003.ipci KullciroD 2,  Drøvestikk Ø Tatt av Anne Skocisfiord

Cf33884_004.ipci KullciroD  3,  plan SSØ Tatt av BR

Cf33884_005.ipq Kullcirop  4,  Dlan SØ Tatt av BR

Cf33884_006.iDq Kullqrop  5,  Dlan SSØ Tatt av BR

Cf33884_007.ipci Kullcirop fvlt av vann S Tatt av AS

Cf33884_008.ipq Kullqrop ft/lt av vann S Tatt av AS

Cf33884_009.ipq KullciroD  6,  plan S Tatt av BR

Cf33884_010.ipq KullqroD 7,  Dlan SØ Tatt av BR

Cfi33884_011.ipci Kullcirop 8, hovedqrop (8a) i front, mindre qrop (8b) bak S Tatt av BR

Cf33884_012.ipci Kullqrop 42,  plan ØNØ Tatt av BR

Cf33884_013.ipq Kullqrop 42,  Drøvestikk SØ Tatt av BR

Cf33884_014.ioci Kullqrop 40,  plan SV Tatt av BR

Cf33884_015.ipq KullciroD 40,  orøvestikk SV Tatt av BR

Cf33884_016.iDci Arbeidsbilde av Anne Skocisfiord S Tatt av BR

Cf33884__017.ioci Kullqrop 41, plan S Tatt av BR

Cf33884_018.ipci KullciroD 43,  Dlan Ø Tatt av AS

Cf33884_019.ipq Kullqrop 41,  prøvestikk Ø Tatt av AS

Cf33884_020.ipci Kullcirop 43,  prøvestjkk NV Tatt av AS

Cf33884_021.ipci Kullcirop 39,  plan S Tatt av BR

Cf33884_022.ipci Kullqrop 39, avdekt kullaci -sirkulær qroD SV Tatt av AS

Cf33884_023.ipq KullqroD 39,  Drøvestikk SV Tatt av AS

Cf33884_024.jpq Kullgrop 39, Drøvestikk SV Tatt av AS

Cf33884_025.iDq Kullqrop 39,  prøvestikk SV Tatt av AS

Cf33884_026.iDq Kullcirop 39, prøvestikk SV Tatt av AS

Cf33884_027.ipq KullciroD 39,  prøvestikk SV Tatt av BR

Cf33884_028.ioci Kullcirop  9,  Dlan NV Tatt av BR

Cf33884_029.ipci Kullqrop  10,  Dlan NØ Tatt av BR

Cf33884_030.ipci KullciroD  10,  Dlan Ø Tatt av BR
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Cf33884_031.iDq KullqroD  10, detali yttervoll V Tatt av BR

Cf33884_032,ipq Kullqrop  10,  prøvestikk SØ Tatt av BR

Cf33884_033.iDq KullqroD  11,  plan SØ Tatt av BR

Cf33884_034.iDq Kullcirop  11, prøvestikk NV Tatt av AS

Cf33884_035.ipci Kullqrop 3, milebunn NØ Tatt av BR

Cf33884_036.ipci
Kullgrop 3, arbeidsbilde, Anne Skogsfjord  på

NV Tatt av BRkullqroDprofil

Cf33884_037.ipg Kullqrop 3, profil,  med sideqroD NØ Tatt av BR

Cf33884_038.ipci Kullqrop 3,  profil,  hovedciroD NØ Tatt av BR

Cf33884_039,iDq
Kullgrop 4, delvis utgravd profil (65 cm) der ytterdel av

N Tatt av BRden sirkulære nedqravinqen kommer fiam

Cf33884_040.ipq Kullqrop 4, bunnplan N Tatt av BR

Cf33884_041.ipq Kullc]rop 4,  profil N Tatt av AS

Cf33884_042.ipq Kullqrop 4,  Drofil N Tatt av AS

Cf33884_043.jDq Kullqrop 9, milebunn N Tatt av BR

Cf33884__044.iDci KullciroD 9,  Drofil,  hele ciroDa  med voller N Tatt av BR

Cf33884_045.ipq Kullqroi) 9,  profil, kun nedskiæn.nc] N Tatt av BR

Cf33884_046.jDq Kullqrop sb (mindre cirop), milebunn SØ Tatt av BR

Cf33884_047.jpq Kullgrop sa  (hovedqrop), milebunn SØ Tatt av BR

Cf33884_048.ipc] Kullqrop sa  (hovedqrop) oc] 8b (mindre qrop) milebunn S Tatt av BR

Cf33884_049.jpq Kullqrop sb (mindre qrop),  profil  nærbilde SØ Tatt av BR

Cf33884_050.ipq KullqroD sb (mindre qrop),  Drofil  hele qropa m voller SØ Tatt av BR

Cf33884_051.i.pq KullqroD sa  (hovedgroD)  Drofil  hele qropa m voller SØ Tatt av BR

Cf33884_052.ipq Kullqrop sa  (hovedqrop) og sb (mindre ciroD) Drofil SØ Tatt av BR

Cf33884_053.ipci Kullqrop 7, milebunn, fase 11 NNØ Tatt av BR

Cf33884_054.iDci Kullqrop 7, milebunn, nærbilde, fase 11 NNØ Tatt av BR

Cf33884_055.ipci Arbeidsbilde, qravemaskin SØ Tatt av BR

Cf33884_056.ipq
Kullgrop 7, milebunn, nærbilde, fase 1, dypere og klart

NNØ Tatt av BRatskilt fra  milebunn fase 11

Cf33884_057.jpq Kullqrop 7, profil hele qropa m voller N Tatt av BR

Cf33884_058.ioq KullqroD 7,  Drofil,  detali av qrop N Tatt av BR

Cf33884_059.ipq Kullqrop 7,  Drofil,  detali østliqe voll N Tatt av BR

Cf33884_060.ipq Kullqrop  12,  plan SV Tatt av AS

Cf33884_061.ipq KullciroD 12, milebunn avdekt SV Tatt av AS

Cf33884_062.jpq Kullqrop 1, Drøvestikk NØ Tatt av BR

Cf33884_063.jDc] Kullc]roD 6, prøvestikk V Tatt av BR

Cf33884_064.ipci Kullcirop 12, profil, bare nedskiæn.nq S Tatt av AS

Cf33884_065.jpci Kullqrop  12,  profil,  hele ciroDa S Tatt av AS

Cf33884_066.ipci Kullcirop 12, voll, østre voll S Tatt av AS

CB3884_067.ipci Kullqrop  13,  plan SV Tatt av BR

Cf33884_068.ipq KullqroD  14, plan S Tatt av AS

Cf33884_069.ipci Kullqrop  13, sidegroD 2, mi[ebunn SSV Tatt av BR

Cf33884_070.ipci
Kullgrop  13, sidegrop 2,  relaSon til  hovedgrop ogsidecirop1.

Ø Tatt av BR

Cf33884_071.ipci Kullc]rop 13, sideqrop 2. et kakestykke er tatt ut. SSV Tatt av BR

Cf33884_072.ipq Kullqrop 13, sidegrop 2.  et kakestykke er tatt ut. Rett ned Tatt av BR

Cf33884_073.ipq Kullcirop  14, milebunn NV Tatt av AS

Cf33884_074.ipci Kullqrop 13, sideqroD 2, profil SSV Tatt av BR

C83884_075.iDci Kullqrop  13, sidecirop 2, profil SSV Tatt av BR

Cf33884_076.ipci KullqroD  13, sideqrop 2, profil SSV Tatt av BR

Cf33884_077.ipq
Kullgrop  13, sidegrop 2, profil.  Relag.on til hovedgrop og

Ø Tatt av BRsideqrop  1

Cf33884_078.jpq KullciroD  14,  profil NV Tatt av AS

Cf33884_079.ipci Arbeidsbilde.  Bernt ved  kullciroD  13 Tatt av AS

Cf33884_080.ipci Kullcirop  13 med sidecirop  1, 8 cm dybde SSV Tatt av BR

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen

44



93/1, 2, Hol kommune Saksnr. 06/378

Cf33884_081.ipq Kullc]roD  13  med sideqroD  1, 8 cm dvbde SSV Tatt av BR

Cf33884_082.i.Pq Kullqrop  15,  plan S Tatt av BR

Cf33884_083.iDq Kullqrop  13, 30 cm dybde SSV Tatt av BR

Cf33884_084.ipq KullciroD  15,  milebunn  1 Ø Tatt av AS
Cf33884_085.ipq Kullcirop  13, milebunn SSV Tatt av BR

Cf33884_086.jpg Kullqrop  13, milebunn Rett over Tatt av BR

Cf33884_087.jpg Kullqrop  13, milebunn, detali stokker Rett over Tatt av BR

Cf33884_088.ipq Kullcirop  15, milebunn  2 Ø Tatt av AS

Cf33884_089.iDq Kullqrop 13, milebunn fomqravd SSV Tatt av BR

Cf33884_090.ipq Kullqrop  13,  profil  alle qroDer SSV Tatt av BR

Cf33884_091,jpq Ku][qrop  13, sideqrop 2 rest, Drofil SSV Tatt av BR

Cf33884_092.iDq KullqroD  13, hovedqrop,  profil SSV Tatt av BR

Cf33884_093.ji]q Kul[qrop  13, sideqrop  1,  Drofil SSV Tatt av BR

Cf33884_094.jpq Kullc]roD  15,  Drofil Ø Tatt av AS

Cf33884_095.jpq Landskapet i Nedrestøl Ø Tatt av AS

Cf33884_096.ioq Kullqrop  16,  Dlan Ø Tatt av AS

Cf33884_097.jpq Kullqrop  16.  milebunn V Tatt av AS

Cf33884_098.ipq Kullqrop  16,  Drofil V Tatt av AS

Cf33884_099.ipq Kullqrop  17, plan SV Tatt av AS

Cf33884_100.ipq Kullcirop  17,  plan S Tatt av AS

Cf33884_101.ipq Kullqrop  17, milebunn Ø Tatt av AS

Cf33884_102.ipq Kullqrop 17, milebunn S Tatt av AS

Cf33884_103ipq Kullqrop  18,  olan SSV Tatt av BR

Cf33884_104.ipci Kullqrop  19,  plan SØ Tatt av BR

Cf33884_105.iDq Kullqrop  17,  Drofil Ø Tatt av AS

Cf33884_106.ipci Kullcirop  17,  profil  av s voll. Ø Tatt: av AS

Cf33884_107.ipci KullciroD  17,  profil Ø Tatt av AS

Cf33884_108.ipq Kullqrop  18, milebunn NV Tatt av BR

Cf33884_109.ipci Kullqrop  17,  profil NØ Tatt av AS

Cf33884_110.ipci Kullqrop  17,  profil Ø Tatt av AS

Cf33884_111.ipci Kullqrop  18,  profil NV Tatt av BR

Cf33884_112.iDq Kullqrop  18 profil, detali NV Tatt av BR

Cf33884_113.iDci Kullqrop  19, milebunn Ø Tatt av AS

Cf33884_114.ipq KullqroD 20,  plan S Tatt av BR

Cf33884_115.iDq Ny veq/kullciroplandskap Ø Tatt av AS

Cf33884_116.jpq Kullqrop  19,  Drofil Ø Tatt av AS

Cf33884_117.jDci Kullqrop  17,  profil Ø Tatt av AS

Cf33884_118.ipq KullqroD 20, prøvestikk V Tatt av BR

Cf33884_119.jpq Jemvinne 1, slaqqhauqDrofil  i veqskiærinc] NØ Tatt av BR

Cf33884_120.jpci Jemvinne 1, nærbilde av slacic]hauciDrofil veqskiærinc] NØ Tatt av BR

Cf33884_121.ipq Oversikt over Nedrestøl fl-a Tuftestøl NØ Tatt av AS

Cf33884_122.ipq Oversikt over nedrestøl sett fra Tuftestøl NØ Tatt av BR

Cf33884_123.ipq Jernvinneanleqci Jfp.5. Slaqq i veq til qammel setervoll SV Tatt av BR

Cf33884_124.ipq
Jfp.5 med tilhørende kullgrop (Stikkstang) som er

V Tatt: av BRqiennomskåret av veq.

CB3884_125.ipq Jfp.5 med tilhørende kullqrop, qiennomskåret av veq NV Tatt av BR

Cf33884_126.ipq
Oversiktsbilde over Skurdalen og  Hl sett fra

NØ Tatt av BRFlåmyrhøcidi

Cf33884_127.iDq Oversiktsbilde over skurdalen sett fra Flåmyrhøqdi Ø Tatt av BR

Cf33884_128.iDq Oversiktsbilde over skurdalen oci H2 sett fra Flåmvrhøqdi NNØ Tatt av BR

Cf33884_129.ipci JfD.1, opprenset profil N Tatt av AS

Cf33884_130ipq Jfp.1, opprenset Drofil N Tatt av AS

Cf33884_131.jpq Jfp.1 Utvalgte tappeslaqqstykker fra slaqqhauq Rett ned Tatt av AS
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Cf33884_132.ipq Jfp.1.  Detali av profil slaqqhauq N Tatt av AS

Cf33884_133.ipci Jfp.1.  Profil  Drøvestikk kullaqer S Tatt av AS

Cf33884_134.ipci
Røsteplass påvist i vegskjæn.ng mellom Nedrestøl og

NV Tatt av BRBrauti,  Plan

Cf33884_135.ipci Røsteplass, profil NV Tatt av AS

Cf33884_136.jpci Slaqciblokk fra eja funnet rett ved røsteDlass. AS

Cf33884_137.jpci Slaqciblokk fra eia rett ved røsteolass AS

Cf33884_138.jpq Røsteplass 1, Bernt dokumenterer NØ Tatt av AS

Cf33884_139.ipg Slaqg fra  eja flJnnet i rydnincisrøys AS

Cf33884_140.ipci rydninqsrøys med slaqqfunn fra eja S Tatt av AS

Cf33884_141.ipq Jernvinneanleciq på Tuftestølen tildekt av ciressbakken. V Tatt av AS

Cf33884_142.ipq
Jernvinneanlegg (R24) mellom Tuftestølen og

NØ Tatt av ASAsleciarden. Ovnsrester i form av steinheller

Cf33884_143.ioq Jemvinneanleqq R24, steinhelle NØ Tatt av AS

Cf33884_144.jpq Jemvinneanleqci R24, steinhel[e NØ Taft av AS

Cf33884_145.ioq Jernvinneanlecici  R24, oversiktsbilde N Tatt av AS

Cf33884_146.ipci Stor kullqrop ved jernvinneanlecici  R24 SV Tatt av AS

Cf33884_147.ipq
Slaggblokker fra eja samlet på en steinrøys på

N Tatt av ASAsleqarden.

Cf33884_148.ipci 3 slacicihauqer fra eia  på Asleqarden, ved slaqciftinn Ø Tatt av AS

Cf33884_149.ipq 2 slaqqhauqer fl.a Asleqarden SØ Tatt av AS

Cf33884_150.ipci Slaqqhauq + slaqqfunn S Tatt av AS

Cf33884_151.ipq Bernt tar qps-punkt på slaciqhauqen SV Tatt av AS

Cf33884_152.jpq Jernvinneanleciqet på Asleqarden N Tatt av AS

Cf33884_153.ipq Jernvinneanleqqet på Asleqarden SØ Tatt av AS

Cf33884_154.ipq Oversiktsbilde mot Hl fra Asleqarden NV Tatt av AS

Cf33884_155.ipq Jfp.2, veciskiærinq NØ Tatt av AS

Cf33884_156.ipq Jfp.2, veqskiærinq N Tatt av AS

Cf33884_157.ipci Jfp.2, arbeidsbilde Tatt av AS

Cf33884_158.ipci Slaqcihauq 2 på Jfp.2 SØ Tatt av AS

Cf33884_159.iDq Slaciqhauq 3  på JfD.2 N Tatt av AS

Cf33884_160.ipq Nedciravd tuft på Jfp.2 N Tatt av AS

Cf33884_161.jpg Jfp.2. Slagqhauq 2 oc] 3 samt tuft Ø Tatt av AS

Cf33884_162.jpq Jfp.2, oversikt Ø Tatt av AS

Cf33884_163.ioq JfD.  2, Drofil  1 veqskiærinq N Tatt av BR

Cf33884_164.ipg Jfp.2,  Drofil 2 veqskiærinq N Tatt av BR

Cf33884_165.ipci Jfp.  2, profil 3 veqskiæn.nq N Tatt av BR

Cf33884_166.ipq Jfr].2,  profil 4 veqskiærinq N Tatt av BR

Cf33884_167.ipq Jfp. 2, profil 5 vegskjærinq N Tatt av BR

Cf33884_168.ipq Jfp,2, profil  6 veqskiærinc] N Tatt av BR

Cf33884_169.ipci Jfp.2,  profil  hele NØ Tatt av BR

Cf33884_170,iDq JfD,3, veciskiærinq NV Tatt av BR

Cf33884_171.ipq JfD.4, veciskiærinci NV Tatt av BR

Cf33884_172.jpq Jfp.4, prøvestikk VNV Tatt av BR

Cf33884_173.ipq Jfp.3, opprenset Drofil NV Tatt av AS

Cf33884_174.iDq Jfp.3  opprenset Drofil NV Tatt av AS

Cf33884_175.jpq JfD.4,  muliq ovn  i  kullciropvoll NV Tatt av BR

Cf33884_176.jpq JfD.4, opprenset profil V Tatt av BR

Cf33884_177.ipc] Jfp.3  oci Jfp 4, oDDrenset profil V Tatt av BR

Cf33884_178.jpci JfD.5, slacicifunn,  bunnslaqq rett ned Tatt av BR

Cf33884_179.ipci JfD,5  m kullcirop, renset kullgroDvoll NØ Tatt av BR

Cf33884_180.ipci Jfp.5, renset voll, detalj NØ Tatt av BR

Cf33884_181.ipci Oversikt mot Skurdalen, tatt fra Storhovda NØ Tatt: av BR

Cf33884_182.ipq Oversikt over Skurdalen sett fra Storhovda NØ Tatt av BR
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Cf33884_183.ipci Oversikt over JfD,5 oq  Flåmvrhøcidi N Tatt av BR

Cf33884_184ipq KullciroD 21,  plan S Tatt av BR

Cf33884_185.ipq Kullqrop 22, olan NØ Tatt av AS
Cf33884_186.iDq Kullcirop 21, prøvestikk Ø Tatt av AS
Cf33884_187.ipq Kullcirop 22, prøvestikk SV Tatt av BR
Cf33884_188.ipq KullciroD  23,  plan S Tatt av BR
Cf33884_189.ipq KullqroD 23, Drøvestikk V Tatt av BR

Cf33884_190.ipci Kullqrop 24, plan NØ Tatt av AS
Cf33884_191.iDq Kullqrop  25,  Dlan SØ Tatt av BR

Cf33884_192.ipq KullqroD 24, Drøvestikk SØ Tatt av BR

Cf33884_193.i.pci Kullgrop 25,  Drofil V Tatt av AS
Cf33884_194.i.pc] Kullqrop  26,  plan S Tatt av BR

CB3884_195.ipq Arbeidsbilde Anne Skoqsfiord Tatt av BR

Cf33884_196.iDci KullciroD  26,  Drøvestikk Ø Tatt av BR

Cf33884_197.jpq Kullcirop  27,  Dlan SØ Tatt av BR

Cf33884_198.ioq KullqroD 27, Anne prøvestikker SØ Tatt av BR

Cf33884_199.iDq KullqroD 27,  prøvestikk S Tatt: av BR

Cf33884_200.ipci Kullqrop  28,  plan S Tatt av BR

Cf33884_201.ipq KullqroD 28,  prøvestikk Ø Tatt av AS
Cf33884_202.ipq Kullciroo  29,  Dlan S Tatt av AS
Cf33884_203.jpc] KullqroD 5,  prøvestikk V Tatt av BR

Cf33884_204.ipq KullqroD 5,  prøvestikk V Tatt av BR

Cf33884_205.jpq KullciroD 29, milebunn V Tatt av AS

Cf33884_206.ipci KullqroD 30  oci  31,  0lan SØ Tatt av BR

Cf33884_207.ipci Kullqrop 29,  Drofil N Tatt av AS

Cf33884_208.i.pci Kullqrop 31, milebunn Ø Tatt av BR

Cf33884_209.ipci Kullcirop 30, milebunn Ø Tatt av AS

Cf33884_210.i.pci Kullc]rop  31,  Drofil Ø Tatt av BR

Cf33884_211.ipc] Kullqrop 30,  profil Ø Tatt av BR

Cf33884_212.ipq Kullqrop 30  oq 31,  Drofil SØ Tatt av BR

Cf33884_213.i.pq Kullcirop  32,  plan S Tatt av AS
Cf33884_214.iDci Kullcirop 32,  orofil V Tatt av AS

Cf33884_215.ipq Kullcirop  33,  olan S Tatt av AS

Cf33884_216.iDci Kullqrop 33,  olan SV Tatt av AS
Cf33884_217.ipq Kullqrop 33, Drøvestikk S Tatt av AS

Cf33884_218.ipci Kullqrop 34, plan SV Tatt av BR

Cf33884_219.iDci Kullqrop 34,  Drøvestikk S Tatt av BR

Cf33884_220.ipq Kullqrop 35, plan NØ Tatt av AS

Cf33884_221.iDci KullqroD 35,  Drøvestikk NV Tatt av AS

Cf33884_222.ipci KullciroD 36,  plan SV Tatt av BR

Cf33884_223.ipq Kullqrop 36, prøvestikk V Tatt av AS

Cf33884_224.ipq Kullqrop 37,  Dlan NV Tatt av BR

Cfi33884_225.ipq Kullqrop 37 med sideqroT).  Prøvestikk V Tatt: av BR

Cf33884_226.ipq Kullqrop 37, Anne dokumenterer NV Tatt av BR

Cf33884_227.ipci Kullqrop 37,  prøvestikk S Tatt av AS

Cf33884_228.ipq Kullqrop 38,  plan SV Tatt av BR

Cf33884_229.i.pci Kullqrop 38,  Bernt i arbeid Tatt av AS

Cf33884_230.ipq KullqroD 38,  prøvestikk V Tatt av AS
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8.6 VEDART 0G DATERING/
Høeg   -   Pc)11en,    876   842   262   MVA,
Helge  lrgens  Høeg`,
Gloppeåsen  io ,
3261  LARVIK

Til  Lil  Gustafson.

Saksnr. 06/378

Iiarvik,   5/7-07.

Analvse  av  20  kullorøver  fra  Nedrestølen,   93/1.2,   Hol  kommune,
Buskerud,     TiltakE3kode     758058,     Prosiektkode     420834.         A-nr.
2007/173 .

Feltnr/Cnr.   TfD.1(H1)   C56140.   Prøve  nr.   2.
Det  ble  bestemt  50  biter.     Av  digse  var  49  Betula   (bjerk)

og  1  Pinus   {furu) .

Feltnr/Cnr.   OfT].2   C56141.   Prøve  nr.1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  _B_etula   (bjerk) .

Feltnr/Cnr.   39(H2)   C56142.   Prøve  nr  1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Betula   (bjerk) .

Feltnr/Cnr.   41(112)   C56142.   Prøve  nr  1.
Det  ble  bestem£  40  biter.     Alle  var  Betula   (bjerk) .

Feltnr/Chr.   33    lBolia)   C56142,   Prøve  nr.1.
Det  ble bestemt  58  biter.    Av disse  var  1 Betula   (bjerk)  og

57  Pinus   (furu) .

Feltnr/Cnr.   37   (Bolia)   C56142.   Prøve  nr.1.
Det  ble  bestemt.  40  biter.     Av  disse  var  30  Betula   (bjerk)  .

og  10  Pinus   (furu) .

Feltnr/Cnr.   37   (Bc>lia)   C56142,   Prøve  nr.   2.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) ,

Felt:nr/Cnr.   24    (Vei)   C56142.   Prøve  nr.   1.
Det  ble  bestemt  29  biter.     Av  disse  var  37  Betula   (bjerk)

og  2  Pinus   (furu)  .

Feltnr/Cnr.   27   (Vei)   C56142.   Prøve  nr.   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  39  Betula   (bjerk)

og  1  Pinus   (furu)  .

F`eltnr/Cnr.10(H1)   C56142.   Prøve  nr  1.
Det  ble  be§temt  40  biter.     A11e  var  Betula   {bjerk) .

Feltnr/Cnr.13(H1)   C56142,   Prøve  nr  1.
Det  b|e  bestemt  40  biter.     A11e  var  Betula   (bjerk) .

Feltnr/Cnr.13(H1)   C56142.   Prøve  nr  2..
Det  ble  best=emt  40  biter.     Alle  var  Betula   (bjerk) .
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Feltnr/Cnr.13(H1)   C56142.   Prøve  nr  3.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Betula   (bjerk) .

Feltnr/Cnr.   7   (H1)   C56142.   Prøve  nr.   3.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  36  Betula   (bjerk) ,

1  Prunus/Sorbus   (hegg/rogn)   og  3  Pinus   (furu) .

Feltnr/Cnr.16(H1)   C56142.   Prøve  nr  1.
Det  ble  be§temt  40  biter.     Alle  var  Betula   (bjerk) .

Feltnr/Cnr.   23    (H1)   C56142.   Prøve  nr.1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  vai:  39  Betula   (bjerk)

og  1  SaliJc/PoDulus   (selje,   vier/osp) .

S17.   Prøve  3   (kullaroD,   fase  1) .
Det  ble  bestemt  60  biter.     Av  disse  var  52  Betula   (bjerk)

og  8   _P_inus    (furu)  .

S17.     Prøve  4   (kullaroo.   fase  2).
i5et  ble  bestemt.  40  biter.     Av  disse  var  39  Betula   (bjerk)

og  i  Salix/Pooulus   (selje,  vier/osp) .

dF`P  1.   Prøve  1.
Det  ble  bestemt  4  biter.    Alle  var  Betula   (bjerk) .

dF'P   2.   Prøve   2..
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Pinus   (furu) .

#+ Jv-  #41
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r9186
dFP   1,   KP2,   Nedrestø1 Trekul 1 6.09 695  ±  4? AD1285-1375 -26.1*
Hol ,   Buskerud B_jørk,   furu

6.0g6.0,9 1000   ±  40590±50 AD1010-1040AD1310-1410 -26.1*-26.1*T-19187T-19188 S7,   KP3.   Nedrestøl Trekul 1•HOJ ,   BuskerudS10,KP1,Nedrestøl

Egg:)rognTrekiil1

Hol ,   Buskerud Bjørk

T-19189 6.09 795   ±   65. AD1215-1285 -26.1*S13,   KP1]   Nedrestø1 Trekul 1
Hol ,   Buskerud Bjørk'

T-19190 6.09 845  ±   75 AD1065-1280 -26 .1*S13,   KP2,   Nedrestøl Trekul 1
Hol ,   Buskerud Bjørk

T-19191 6.09 715   ±  75 AD1265-1380 -26 .1*S13,   KP3,   Nedrestøl Trekul 1
Hol ,   Buskerud Bjørk

T-19192C 6.09 1200   ±  80 AD720-960 -26.1*S16,    KP1,   NedT`estøl Trekul l
Hol ,   Buskerud Bjørk

6.096.09 740   ±  60815±80 AD1250-1300AD1165-1285 -26.1*-26.1*T-19193T-19194 S23,   KP1,   Nedrestø1 Trekul 1
Hol,   BuskerudS33,Kpl,Nedrestøl

3iåf;ås;eljeTrekul1

Hol  ,   Buskerud. Bjørk,   fiirLi

T-19195 6.09 955   ±   65 A01015-1170 -26 .1*S37,   KP1,   Nedrestøl Trekul 1
Hol ,   Buskerud Bjørk,   furii

T-19196 6.09 1020   ±  80 AD975-1150 -26.1*S39,   KP1,   Nedrestø1 Trekul l
Hol,   Buskerud Bjørk

T-19197 6.09 790   ±   75 AD1200-1290 -26 .1*
Å#:   §::keT:grestøl

Trekul 1Bjørk

Dato:    11   DEC   2007

::   T`  "..-`

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen

Laboratoriet for Badiologisk Datering

•##nit#tl£i-nLck.L£L-n-
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93/1, 2, Hol kormune Saksnr. 06/378

FROM:      Darderi   Hood,   Director   (mailto:mailto:dhoodø.radiocarbon.com)
(rhis is a copy of tlie letter t]eing malled. Jnvolces/recelpts follow only by mai].)

August 6, 2007

Dr; Liujm Gustafh
Uhiversitetet i O§lo
Museum of c`ilhiral llistopr
Postboks 6762
SI Olavs plass
Oslo, ml30
Norway

RE: Radiocarbon Dathg Results For Samp]es NedTesi S17Æ}, Ncdrcst. S17/4, Nedrest. JFP 1/1, Ncdrest.
JEP 2Æ

Dear Dr. Gustafton:

Enc]oscd are the mdiocabon dating Tesult§ for four samp)es recently sent to us. Tbq/ each
provided plenty of caTbon fbr accurate measurements and a]l the ana|yscs procccded nonmlly.  As usual.
the method of amlysis is listed on the repoTt wim thc resulls md cålibration data i§ prwided where
applicdble.

As dways, no students or htcm researchefs who womd necessqriLy be distmcted with other
dbligations andpriorities were used in the ana]yses.  Wc analyzcd them u/ith the combined attention of
oucntiit>proftssionalstaff

lfyouhave specific questions dbout the analyses, please contact us,   We arc @lways a`milable to
a~n+~youquestions.

Our invoice has bccn sent sepamtely.  OLir copy is enclosed.  "ank you for your.prior efrbrts in
arranging paymcnt.  As alwpys, ifyoubave any questions or would like to discuss the resu]ts, donT
hesitate to contact me.

Sincerebr,

CkJ2Åwfl

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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93/1, 2, Hol komune

Dr. Lillian Gustafson

Universitetet i Oslo

Saksnr. 06/378

Report Date: 8/6/2007

Material Received: 7/16/2007

Sampl e Data                                  Measured                               13C/12C                              Corwentional
Radiocarbon Age                          Ratio                              Radiocarbon Age (*)

Bcta -232686                                                            1210 +/-70BP                                 -26.6 o/oo
SAMPLE :  Ncdrest. S17ø
ANALYSIS : Rsdiometic-Staiidard deliveTy (cxtcTidcd counting)
MATER)AIJPRETREArrMENT :  (charred mateThl): acid/alkali/aci d
2 SIGMA CALIBRATION   :           Cal AD 670 to ]000 (Cal BP 1280 to 950)

Be" - 232687 760 +/-50 BP                                  -24.9 o/oo
SÅMPLE :  Ncdrcst. Sl.7/4
ANALYSIS : RAdiomctrici§tandard deliveTy
MATERJALÆRETREATMENT :  (charred mateiisl): 8cid/alL.ali/8cid
2 SIGMA eALmBAHON   :          Ca AD 1200 to ]300 {CalBP750 to 660)

Beta - 232688
SAMPLE :  N¢drest. JFP]/l

810 +/-40 BP                                 -26.6 o/oo

ANAI,YSIS : Radiomctric-Standard delivery
MATERIAI/PRETREATMENT :  (chDTrcd matcrial): acid/alkali/ocid
2 SIGMA CÅLmRATION   :           Cal AI) 1200 to  l280 (Cæl BP 750 to 670)

Bcta -232689
SAMPI,E :  Nednes.. JFP 2/2

240+/-40 BP                                 -25.9 o/oo

1 ] 90 */-70 BP

760 +/- 50 BP

780 +/-40J3P

230 +/-40 BP

ANALYSIS : Radiomeftic-Standørd del ivcp/
MATERIAIJPREIREATMENT :  (chaTrcd matcrial): acid/alkÅli/acid
2S[GmcA],tBmT[oN  :        g::£ :;£::::§t3{åE:2::£{:8;åNE ::;Å3{g:8:: :;§3tå:E:2å::oo;7o,

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen
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93/1, 2, Hol kommune Saksnr. 06/378

CALIBRATION  OF  RADIOCARBON    AGE  TO  CALENDAR  YEARS

(Variablcs:   C13/C12=-26`6:lab. mult=l)

1, a b orato ry` n u m b e r :

C onventlona[  radio cat.bon  Åge:

2  Slgma  ca[lbrftbd  result:
(9S°/o<probatilllty)

Interccpt of radiocabon  age
w ith calibralio n  curve:

1   Sigma oalibrated rc§ults:
(68%  probability)

1 1 9 0±70 8 P
1450

1400

1350

1300

B eta-2 32 68 6

1190±70  BP

Cal AD  670 to  1000  (Cal BP 1280 to  950)

Interccp t data

Cal  AD  870 (Cal BP  1080)

Cal  AD  720 to  740  (Cal  BP  1230  to  1210) and
CBI  AD  770 to  900  (Cal BP  1180  to   1050) and
Cal  AD  920 to  950  (Cal 81'  1030  to   1000)

Cha rTed materl a|

600                   65 0                  7 00                   760 900                   950                   1000                  1050

Rcforences:
D aJab as e u sed`   INTC4L04

Ca lp\ ra ib r\ D a a ba se
lI`lTCAl.O I Ra dlaca rli on A Be  Ca læ ia ib n

lnic! al01 = Calibrailon hsue o|Radlocarbo n (tloly" c 4 6, n r 3.  Z0Il 4).
htail.ert.allcs
A S lrriiitlJlied A pproti ch to CallbTallnB  C14  D at£s

T:a lma . A.  S„ Vo gcl. J.  C..19 93 , Rad i-ocarbo n  35`a}.  ii3l  1-3 2Z

Beta Analytic  Radiocarbon Dating  Laboratory
4985  S`W.14il. Couri. Ntiim 1 Florida 33]5S  .Td:  @0 5)667-5167 . Rax:  a05)663-0964 .  E-Mam I>eia@rqdbearbori.com

:-<-`±ij:::
Kulturhistorisk museum, Univer§itetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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93/1, 2, Hol komune Saksm. 06/378

CALIBRATloN  OF  RADIOCARBON    AGE  TO  CALENDAR  YEARS

(Variables:   C13/C12=-24.9:lab. mult=l)

La b ora[o ry n u mber:

C onventlonal  mdiocarbon  age:

2  Sigma  callbrated  result:
(95%  probability)

Intercept of radio caib on age
w jth c_al il) rat io n  cu rve :

`sigma(;:#r,a,`:åarbei:#;

760±50 BP

8 eta-2 32 68 7

760¥0 BP

Cal  AI)  1200  to 1300 (C al  BP  7S0  to  660)

Intercept data

Cal AD  1270  (CalBP 680)

Cal AD  1230  to  `1280  (Cal BP  720 to 670)

Cliarred materlal

|180            1190            1200           1210            12Z0            1230          1240            1250           1260            1270            1280            1290              1300
Cal AD

References:
D atab as e u s ed

'NTC^m,
Ca tb Ta lb n 1) aa ba se
INTCALO }  Ra dloca rb oii A ge  Ca lb ra lb n

[nic al04=  Calibraiii}n lssue o| Rad locorbo n  Woliime 16, n r 3.  2001).
Åraif\crr\ailcs
^ Slmiillficd  APproacli io  CallbrailnB  CII  DaB$

1:alma . A`  S.. Va gel, J.  C..19 93 , Radlocarbo n  35(2).  p3J 7-3 22

Beta Analytic  Radiocarbon Dating  Laboratory
4985 S.W. ?4ih Courl, Mbm . Florlda 3] I 55  .Td..  $05)667+5167. F;æ.'  ø05}663-0964 .  E.^{ail.. beio@radbcarbon`com

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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93/1, 2, Hol kommune Saksnr. 06/378

CALIBRATION  OF  RADIOCARBON    AGE  TO  CALENDAR  YEARS

(Variablcs:   C13/C12=-2G.6:lab. mult=l)

920

000

880

860

Labomtory num ber:

ConventlonÅ]  radlocarbon  age:

2  SigmB  €alibroted  resu]t:
(9§%  probnblllty)

Intcrccpt of rad io cabon jage
w ith cal ib ratio n  cu rve:

1  Sigma calibrated  rcsult!
(68o/o  probabiliqt)

780±40 BP

B eta-2 32 68 8

780#0 BP

CÅI  ÅD  1200  to 1280  (C 8181'  750  to  670)

Intercept data

Cal AD   1260  (CalBP  690)

Cal AD   1220  to  1270  (Cal  BP  730 to 680)

Cha ired m at ed sJ

1190             1200             | 210              1220 1250             126 0             1270             12 80               |29 0

References:
D a(ab ase us .d

'NTCALO,
Ca lib rartb n D a n ba s.
tNTC AL.t) 4  Fla dlaca Tb on A ge  Ca tb m tb rt

lnicalo1.. Calll)railon ]s.ue of Rad lacarbo n (Yolu me-! 6. n r3.  200 4).
+,a'IIcma,IcS
^ Slrnpllfi.d ^ pp.oa cli io  C:a llliratlns  C14  Daæs

Ta lnua . Å.  S.` Vosel. J.  CL.1993 . Rad locarbon  35 a). p3I 7-312

Beta Analytic  Radiocarbon  Dating  Laboratory
a985 S,W, |1ihcouri, Mbm I Florldo33155  . Td..  01] 5)667-S167 . Fiax..  (30})663,J)961. B.Mall; l)eia@radbcarbon.¢o"

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen
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93/1, 2, Hol kommune Saksnr. 06/378

CALIBRATION  OF  RADIOCARBON    AGE  TO  CALENDAR  YEARS

(Varjables:   C 13/C12=-25.9:lab. mult=l)

I,aboratot.ynumt)er:     Beta-Z32689

Conventioml  radloc@rbon  age:      230:£40  BP

2  Sigina  cÅlibraled  results:     Cal AD  1540
(95%  probablllty)

]ntercept of mdiocarii on  age
w ith ca 1 ib rat io n cu rve :

1   Sigma calibrated  results:
(68°/o  probability)

230±40 BP

C ÅI AI}  ]630  to
Csl ÅD  1740  to
Cal AI)  1930  to

lntercep t data

CalAI)   1660  (CalBP  290)

Cal  AD   1650  to  1670  (Csl BP  300 to 280) and
Cal  AD   1780  to  1800  (Cal  BP   170 to  150)  and
Ca]  AD  1950  to  1950  (Cal  BP  0 to  0)

Cha rTed maLerisl

1450              1500             15 50             18 00             1650 1700             17 60
Ca' AD

18 00             1850              1900             19 50              2000

Referenoes:
1) dtab ase u se4

INTCALO4
Ca Lb ra ib ri D aLæ ba se
INTC AI.01  Ra dloca ib on A ge` Ca IEi ra ib n

lnical0|`.  Callbrtiiio ri  lssue  o|. Rad locarlio n (yolu "e4 6:, n r 3.  2004).
Maihemaitc.
^  Slmplifled Ai]proacf\ €o  C:atlbTatlng  C14  Daes

Ta}ma . Å.  S.. Vo gel.J.  C:..19P3 . Rad locarbon  35'(2}.  p31 |.3 22

Beta Analytic Radiocarbon Dating  Laboratory
4985  S.W:` 74ih Couri. Mbm 1 Florida 33155  .Td,.  @0 S)667-516l . F;ax:  a05)663-0964 . EMail.. bEia@i.adbcarbori.co.n

Kulturhistorisk museum, Uriversitetet i Oslo
Formimeseksjonen
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Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen

Saksnr.  06/378
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