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SAMMENDRAG

1 perioden 8.-12. oktober 2007 ble det undersøkt fem kullgroper ved
Torehovdammen, Torehovet 145/5, Vinje, Telemark. Undersøkelsen ble utført i
forbindelse med oppgraderingsarbeider på dammen. Torehovdammen ligger
veiløst til ved Møsvatn.

Kullgropene lå på hver side av demningskonstruksjonen. Tre lå på nordøst-siden
på en flate med små høydedrag og to lå i lia opp mot toppen Arahov mot
sørvest. Tre av kullgropene ble maskinelt undersøkt og to groper ble undersøkt
ved prøvestikk.

Tre av kullgropene hadde sidegrop/-er. Det ble ikke påvist klare relasjoner
mellom hovedgroper og sidegroper. I en av gropene ble det påvist minst to
bruksfaser. C14-dateringene ffa gropene indikerer at de har vært i bruk innenfor
tidsrommet AD 1005-1285 og samtlige analyserte prøver er vedartbestemt til
bjørk.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

VED TOREHOVDAMMEN VED MØSVATN

TOREHOVET 145/5, VINJE KOMMUNE,
TELEMARK

ELLEN MARGRETHE STORRUSTEN

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen ble igangsatt i forbindelse med spørsmål om dispensasjon for
opprustningsarbeider på Torehovdammen, en j ordBrllingsdam ved Møsvatn.
I brev av 6. august 2007 oversendte Telemark Slkeskommune søknad fi.a Øst-
Telemarkens Brukseierforening til Riksantikvaren om dispensasj on fi.a lov om
kulturmimer av 9. juni 1978 § 8,1.1edd, for automatisk ftedede kulturmimer: 5
kullgroper id 109737-109741. Søknaden ble begrunnet med pålegg fta NVE om
å øke dammens sikkerhetsnivå i henhold til gjeldende forskrifter. Et tilsvarende
arbeid er gjennomført for dammen i Bitdalen hvor Riksantikvaren ga
dispensasjon for 3 kullgroper i 2006.

Tiltaksområdet ligger i et veiløst område ved Møsvatn, og det er behov for å
etablere riggområder, massetak, intemveier og kaianlegg. Arbeidene igangsettes
i 2007 og er planlagt ferdigstilt i 2009.

Den 3 . juli 2007 gjennomførte Telemark firlkeskommune en registrering av
planlagte inngrepsområder og det ble registrert fem kullgroper. Tiltakshaver
søkte om dispensasjon for alle gropene.

Telemark firlkeskommune tilrådde at det ble gitt dispensasjon med vilkår om
arkeologisk undersøkelse av de fem kullgropene. Tilrådingen ble begrumet med
at oppgradering av dammen var et pålegg, at kullgroper er en vanlig
forekommende kulturmimetype i området og gropene er typiske for området
med store kraftige voller, plassert på høydedrag med løsmasser, og at uttak av
masser nær dammen trolig ville gi minst skjemmende terrengimgrep. Det ble
med andre ord satset på gjenbruk av allerede berørte områder.

Kulturhistorisk museum sluttet seg i brev av 27.august 2007 til
firlkeskommunens vurdering og la vekt på at det måtte knyttes vilkår om
arkeologisk granskning til en dispensasj on.

Kostnadene ved undersøkelsen dekkes av tiltakshaver.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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2.  DELTAGERE, TIDSROM

Undersøkelsen ble utført i tidsrommet mandag 7. oktober til fredag 5.oktober
2007.
Følgende personer deltok i undersøkelsen:

Prosjektleder:      Bemt Rundberget, 9. oktober.
Feltleder:              Ellen Margrethe storrusten, 8.-12. oktober. Etterarbeid ble

utført i perioden 13.-16. november og 27.november 2007.
Feltassistent:        Lucia uchermann Koxvold, 8.-12. oktober.
Gravemaskinførere/
båttransport:        Brødrene Dagalid, 3864 Rauland. Gravemaskin i felt l0. og l l.

oktober, gjenlegging av snitt 12. oktober. Båtskyss im til og ut
av tiltaksområdet hver dag 8.-12. oktober.

Skogsrydder:       Lars Dagalid, 3864 Rauland, 9. oktober deler av dagen.

Det ble totalt brukt 10 dagsverk i felt. Perioden var preget av pent vær.
Nattefrost 13.,14. og 18. oktober. Snø, sludd og regn deler av dagen 17.
oktober.

Bilder fra utgravningen.  Cf 33773_06.jpg/33773_12.JPG (Foto: Ellen M. Storrusten/ Lucia Koxvold)

3.  FORMIDLING

Utgravingen ble ikke gjenstand for fomidling i presse. Enkelte forbipasserende
jegere viet utgravningen interesse.

4.  LANDSKAPET -FUNN OG  FORNMINNER

Tiltaksområdet er knyttet til Møsvatnmagasinet. Dagens h.r.v. er 918,4 moh,
opprinnelig vannstand 903,1  moh. Den første reguleringen ble foretatt i  1906 og
den siste i 1943. Torehovdammen er en av dammene som er etablert ved
reguleringene. Dammen ligger veiløst til i sydvestre del av magasinet.  Adkomst
skjer via båt, eller til fots. (Ca 2 km fra nærmeste vei.).
MØsvatn ligger i bjørkeskogbeltet. Det er fast gårdsbosetning i området slik det
ser ut til å ha vært i jemalder og middelalder (Martens  1988). I nærområdene til
dammen er det imidlertid få bruk, men tradisjonelt har det vært flere støler her.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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Området er således et typisk utmarksområde selv om avstanden til Rauland er
kort.

Utsikt til planområdet fra Møsvatn Cf3377 l_09.JPG/33773_16.JPG (Foto:  Ellen M.  Storrusten/Lucia Koxvold)

Terrenget i tiltaksområdet kan karakteriseres som flatt og myrlendt med
oppstikkende morenerygger. De registrerte gropene ligger i bjørkeskogbeltet på
hver side av demningen. Nordre del av uttaksområdet består av en morenerygg
bevokst med vier og fiellbjørk med enkelte fiiruer og ligger i umiddelbar nærhet
til det gamle riggområdet for tidligere arbeider på demningen. Her ble tre av
kullgropene påvist. Selve damanlegget avgrenser strandsonen i nordøst og
myrområder i sør og vest. Sør i området stiger terrenget mot fielltoppen Arahov
1007 moh. I fjellsida ligger steinbruddet som ble brukt under bygging av
demningen. To groper lå ovenfor og nær kanten av steinbruddet i
bjørkeskogbeltet og nær myrdraget øst for lia mot Arahov.

Kartutsnitt over planområdet (Askeladden)
Kartutsnitt med registrerte kulturminner avmerket kullgropene S 1 -3 på nordsia av demningen og S4-5 på sørsida mot
Arahov.  (Askeladden)

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Møsvatn i Rauland er et av de områdene som er kjent for sine tallrike spor etter
jernfi.amstilling i jemalder og middelalder. Denne delen av Vinje har omfattende
spor etter aktivitet fia perioden 550-1250 e. Kr. og regnes som et av
kj emeområdene for j emfiamstilling etter blestemetoden. Andre fornminner er
også representert i Rauland, eksempelvis graver, veifar og hustufter.

Kullgroper har vært brukt for fi.emstilling av kull som vamekilde og
reduksj onsmateriale i j ernffamstillingen og ligger i seterområdene og
bjørkeskogbeltet nært knyttet til produksj onsanleggene. I henhold til Martens
testregistreringer er kullgropene i Møsvatnområdet tallrike, mange steder mer
enn 100 pr. kvadratkilometer.

Komplette j ernfiamstillingsanlegg med blestertufter, slagghauger og kullgroper
er kjent ffa steder i nærheten til tiltaksområdet. I følge tradisjon skal det fmnes
en tuft, muligens en blestertuft med kraftige voller like i nærheten av
planområdets nordøstlige grense. Denne opplysningen var det imidlertid ikke
mulig å verifisere eller å avkrefte i løpet av undersøkelsesperioden. Et søk i
Askeladden viser at det nært inntil nordre grense av planområdet er registrert et
jemvimeanlegg med tuft. Om dette er den omtalte tufta er imidlertid uklart.

Jemvinneforskningen har lang tradisjon i Norge og en oversilst vil sprenge
rammen; det henvises til gjennomgangen hos Jan Henning Larsen (1991 ;2004),
Lars Erik Namo (1996), Bemt Rundberget (2002) og Lars F. Stenvik(2003).
Teknologi og arkeologiske forhold knyttet til kullgroper er drøftet hos Tom
Bloch-Nakkerud (1987).

Kullgropene er fia tiden 800-1400 e. Kr. og knyttes til bn]k av de mindre
sjaktovnene med sideavtapping av slagg. Mange anlegg og kullgroper fi.a denne
tiden ligger i de øvre skogsbygder og lavere fiellstrøk opp mot tregrensen i
områder hvor det så vel var god tilgang på mymalm som på skog. Det finnes
også kullgroper hvor kullet er brulst til smiing; disse er helst bygdenære.

Jemvinnekullgropene finnes i mange tilfelle i bestemte mønstre i forhold til
jemvinneanleggene. I Hedmark kan de finnes som punktsvem, i deler av
Oppland er mange av gropene integrert i anleggene (Larsen 1991 ; Narmo 1996).
I regionen der Møsvatn ligger, er det ennå ikke avdekket noe mønster i
plasseringen. Det eneste som foreløpig kan sluttes er at de ligger spredt rundt i
terrenget.

Kullgropene er bru]st som et eksempel på regionale forskj eller. Undersøkelsene
viser at deres størrelse og fomi varierer regionålt. På østsiden av Mjøsa syd for
Koppang, er gropene kvadratiske eller rektangulære ¢f. Namio 1997;2000). De
seneste undersøkelsene her er foretatt i Gråfjell, Åmot kommune; her er gropene
firkantete, for det meste kvadratisk, men også noen rektangulære forekommer
Qundberget 2006:25-26). På vestsiden av Mjøsa har de lenge helst blitt antatt å
være sirkulære eller ovale (Larsen 1991). Utgravinger i Valdres i 2004 og 2005
viste at det også var kvadratiske groper på Beitostølen og rektangulære groper
ved Tyinkrysset opp mot Fille€ell i Vang. Det er derfor nødvendig å moderere

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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oppfatningen noe, selv om det synes å være et fast mønster i den østlige
tradisj onen at gropene har rettvinklede hjømer.
Møsvatn har sainmen med Hovden i Setesdalen vært regnet til å høre til
tradisjonen med rmde groper, men også i dette området er det stilt spørsmål om
alle er runde, blant annet som følge av NIKUs registrering (Risbøl 1999). Ei
kullgrop som ble undersøkt på Haglebu i Sigdal kommune i Buskerud i 2006
(Grøtberg 2007) er et godt eksempel på at selv om ei grop på et tidspunlst har
hatt en form som underbygger den vanlige oppfatningen om et klart geografisk
fomskille så er muligheten til stede for at bruksfaser kan spille en rolle i
utforming av gropene. Gropa på Haglebu hadde to, muligens tre faser, C 14
datering gav omtrent 100 år mellom hver fase. Hver bruksfase hadde forskjellig
fomi og størrelse og innebar både en kvadratisk/rektangulær og en rund foim fia
samme grop i tillegg til en mulig rektangulær fom.

Imelin Martens (1988) har studertjemflamstillingen på Møsstrond og diskutert
teknologisk utvikling imen j emfi.amstilling, bosetting, økonomiske forhold,
kontaktsoner med mer. Et stort antall kullgroper ble registrert, men
utgravningene ble konsentrert om j emvinneanlegg med blestertufter.
Dateringene av fimn tilknyttet j emproduksj on og bosetting spenner ffa
folkevandringstid til middelalder der aktiviteten synes å ha vært størst i perioden
950-1150 e. Kr. QÆartens 1988:101,112). Registreringene viste at kullgroper var
den mest tallrike kulturmimetypen som kan benyttes til jemvinna. Gropene ble
fimnet på tørr mark nesten opp til tregrensen, i bratte skråninger og på tørre
holmer i myrer. Indre diameter varierte fi.a 1 til 4 meter, og om lag 29 °/o av
gropene hadde sidegroper (Martens 1988).

Martens 1982 oppfatter Møsvatn og Hovden (Bykle-Vinjeheia) som samme
jemvimeområde. På Breive og Hovden i Setesdal er det registrert og undersøkt
flere kullgroper og jemvimeanlegg. Perry Rolfsen (1992:79) har anslått antallet
jemvinner i dette området til rundt 1000, mens antallet kullgroper kan være
rundt 14000. Utvinningen av jem startet i sen vikingtid. Den var mest intensiv
på 11-12-og 1300 tallet, mens den avtok på 1400-tallet. Produksjonene av jem i
området ses på som en "industri" som må ha hatt nasjonal betydning. For en
næmere redegjørelse av undersøkelsene henvises det til arbeider av Perry
Rolfsen (1992) og Tom Block-Nakkerud (1987).

Registreringer foretatt av NIKU langs Møsvatn i forbindelse med ny konsesjon
for kraftutbygging må også trekkes ffam i denne sammenhengen. Registreringen
omfattet bare den øvre delen av reguleringssonen, 914,5-918,5 moh., med
tilgrensende erosjonsutsatte arealer. Det viste seg at det var mange fornmimer
bevart. Foruten 116 kullgroper ble det registrert 63 jemvimeanlegg,11
slaggforekomster og 24 tufter. Kullgropene lå i erosjonssonen eller som små
øyer; i utvaskingssonen var det ikke bevart groper, men enkelte kullflekker
kunne være de siste rester av slike. Av de 116 ble 107 vurdert som runde, resten
som kvadratiske eller rektangulære. Diameteren var større enn hos Martens,
indre diameter 3,2 meter, dybde O,63m. 26 av gropene hadde sidegrop Qisbøl
1999).

Et viktig tillegg til utgravningene på Møsstrond ble riort i 2004 innenfor
planområdet for deler av Farhovd, Livoll og Flotbu i Vinje (Mjærum 2004), bare

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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omkring 1 km fia Møsvatn og i samme miljø, 950-985 moh. Her var det
registrert ett j emvinneanlegg og 65 kullgroper. Jemvinneanlegget, en stor
blestertuft med kraftige voller og flere rom, ble bare prøvegravd; en ovn av
vanlig type for sideavtapping av slagg ble ffilagt. To C14-dateringer på bjerk
faller innenfor tidsrommet AD975-1035. Det ble også prøvegravd en tuft påvist
ved utgravningen uten jemvinnespor med datering på bj erkemateriale til 103 0-
1220.

Det var registrert 65 kullgroper og påvist ytterligere 4 ved utgravningen. 15
groper ble undersøkt med maskinell. graving og 9 ved prøvestikk. Indre diameter
varierte fia 2,7 til 4,3 m., alle gropene var runde i bunnplan med buet
bunnprofil. Det ble utført 12 C14 dateringer, alle på bjerk, med resultater som lå
imenfor perioden AD 1000-1275. Fire av de undersøkte gropene hadde to
bruksfaser og 18 hadde sidegroper, inntil 3 pr. grop.13 sidegroper ble
undersøkt; fomen var varierende og det ble ikke påvist noen kontakt mellom
sidegrop og hovedgrop (Mjærum 2004). De mange kullgropene i forhold til det
ene produksjonsanlegget er problematisk og det er grunn til å stille spørsmål om
det kan finnes mange anlegg under markoverflaten.

I planområdet Listaullia i Vinje ble 3 kullgroper dispensert og undersøkt ved
prøvestikk i 2004 a3øckmann 2004). Prøvemateriale ffa to groper ble analysert.
I R11 var det 39 fragmenter bjerk, 1 fi]ru og en hegg/rogn, mens det i R12 var
bjerk.DateringenefåltinnenforperiodenAD1035-1290.

En utgravning på Sjøtveit i Tinn kommune i 2002 kan også nevnes (Amundsen
2003). C14 dateringene herfia viser at kullgropene var i bruk i tidsrommet 1290-
1480\ e. Kr. Det ble ikke påvist jemffamstillingsanlegg til disse kullgropene.

Funksjonen til sidegroper har vært diskutert. Undersøkelser av slike groper på
Hovden i Setesdal viste at disse var tomme @1och-Nakkerud 1987:119). Lars
Erik Narmo har undersøkt sidegroper i Valdres og Gausdal. Det var ikke tegn til
at sidegropene har hatt en forbindelseskanal til kullgropene, eller at de har vært
en nødvendig del av konstruksjonen. Namo mener at sidegropene kan ha vært
kledd med skinn og fimgert som cistemer for vann i forbindelse med demming
av krillgropene O\Tarmo 1997). Sidegropene kan også ha vært et resultat av at
man spadde masser som ble påført miledekket for å regulere temperaturen
(minske luffiilgangen) ved fiamstillingen av kullet.

Kullgroper har vært et viktig kulturhistorisk tema i tre av de store prosjektene
innenfor Kulturhistorisk museums distrikt: Dokkaprosj ektet i Oppland (Larsen
1991), Rødsmoprosjektet QTamo 1997) og Regionfelt Østlandet aiundberget
2007) i Hedmark. Kullgropene er her knyttet til både jemutvinning og smiing.

5.  UTGRAVNINGEN

Utmarksbruk i j emalder/middelalder er et forskningstema ved Kulturhistorisk
museum og det legges vekt på å samle inn mest mulig enhetlig infomasjon om
kullgroper. Det dreier seg om fomi, dimensjon, vedstabling, treslag, datering,

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Formimeseksjonen

8



Torehovet, Gnrl45/5.  Vinje kommune, Telemark. Saksnr. 07/9502

eventuell gj enbruk/flere bruksfaser, forholdet til sidegroper samt sidegropenes
fimksjon. Siden man tradisjonelt har antatt at kullgropene var runde er det
nødvendig å teste dette med bakgrunn i NIKUs registrering der det ble påvist
groper som ble antatt å ha en annen bunnfom.
Kullgropundersøkelsene i Telemark kom i gang først i 2002. Det er derfor stort
behov for data fia hele firlket. Særlig har det vært savnet data om kullgropene
ved Møsvatn, siden undersøkelsene til Martens ikke kom til å omfatte denne
kulturmimetypen.
Kullgropene innenfor planområdet vil kunne gi utf5rllende opplysninger omkring
problemstillingene knyttet til Møsvatn og Storhaug/Listaullia.

5.1  PROBLEIVISTILLINGER -PRIORITERINGER

•    Kan kullgropene kaste nytt lys over nedleggingstiden for jemvinna ved
Møsstrond?

Sluttfasen på Møsstrond i Telemark ligger tidligere enn i naboområdene
Hovden og Ustedalen; det regnes med en nedgangsfase fi.a midten av 1 100-
tallet. Imelin Martens viser at det er få dateringer ffa den avsluttende fasen
(1997: 14). På Hovdes synes virksomheten å ha vært i gang im på 1400-
tallet, og Perry Rolfsen viser til den store forskjellen mellom områdene (som
bare ligger 40 km fra hverandre) kan ha sammenheng med datering av ulike
fommimetyper; på Møsstrond er det ikke datert kullgroper @olfsen
1992:84). Martens gjør bruk av Masca-kalibrerte dateringer. Etter
omkalibrering mener Larsen (2004) at det også må ha vært stor aktivitet inn
på 1200-tallet, selv om de fleste dateringene er ffa 1000/1100-tallet. Larsen
peker på viktigheten av flere dateringer, blant amet fia kullgroper, for å
belyse sluttfasen.
•    Kankullgropene imenfor et område knyttes til et enkelt

jemvimeanlegg?
•    Hvilken fom og dimensjon har gropene? Kan groper av visse fomer

knyttes til bestemte perioder eller bestemte typer av j ernfi.amstilling?
•    Hvilke treslag har vært benyttet?
•    Er det mulig å kaste lys over stablingen av trevirket i gropene?
•    Kan det kastes nytt lys over sidegropenes fimksjon?

5.2 UTGFUVN]NGSMETODE

Fylkeskommunen hadde totålt registrert fem groper. Ved Slkeskommunens
registreringer ble gropenes mål oppgitt uten at målepunkter var angitt. Følgelig
ble samtlige groper målt og dokumentert i plan etter defmert mal. Av totalt fem
groper ble tre undersøkt ved maskinell graving mens to ble undersøkt ved
prøvestikk.

Undersøkelsene foretatt med maskin besto i at halve gropen ble gravd ned til
kullaget for å dokumentere gropens fom i plan. Underveis ble det lagt vekt på
muligheten for å få informasjon om vedens stabling og bruksfaser. Deretter ble
gropene gravd til bunns, profilene renset og dokumentert og undersøkt med
tanke på flere mulige bruksfaser.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Tre av gropene som ble maskingravd hadde sidegroper. To av gropene hadde to
sidegroper. På to av gropene var det mulig å legge snittet gjennom både grop og
en sidegrop for å undersøke om det var noen forbindelse mellom dem. En av
gropene med sidegrop lå slik til i terrenget at sidegropen måtte flategraves for
seg selv før snittet ble lagt. Det ble tatt ut kullprøver for C14 datering og
vedartbestemmelse ffa samtlige kullgroper. Fra to av gropene ble det også tatt
prøver av røsta malm som i det ene tilfellet fantes som et lag i en voll og i det
andre lå delvis i voll og i sidegrop. Dokumentasjon i plan og profil.

Gropene som ble undersøkt ved prøvestikk ble foruten en
overflatedokumentering i plan også overflatedokumentert i profil ved at en
vatret snor ble spent tvers over nedgravningen og vollen, og profilen tegnet. Det
ble lagt et prøvestikk der veggen i prøvestikket gikk i flulst med snoren. Stikket
ble lagt i ytterkant av gropen der det som oftest er mer kull bevari enn midt i
gropen og markert på plantegningene.
På den ene av gropene som ble prøvestukket ble det lagt et snitt på vollen for å
undersøke om en renne som så ut til å ha sitt utspring i vollen var relatert til
gropkonstruksjonen.
Det ble tatt ut kullprøver for C14 datering og vedartbestemmelse.

Mal for mål av kullgroper
Utarbeidet av Bemt Rundberget

-~

Planområdet fi.amsto som to separate områder. For enkelhets skyld ble
områdene inndelt som damområde NØ og damområde SV. Tre groper lå på
flaten, i damområde NØ mens to groper lå i lia i damområdet SV. Det ble lagt
vekt på å få maskingravd groper på begge sider av demningen.
Gropene fikk henholdsvis nummereringen 1, 2 og 3 NØ og 1, 2 SV. Samtidig
ble fi7lkeskommunens identifkasj onsnumre i Askeladden (id 10973 7-109741 )
opprettholdt. I strukturlista er grop 1,2 og 3 NØ i tillegg gitt nummereringen S1-
3 og gropene i SV numrene S4 og S5.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Planområdet var veiløst og det ble følgelig brulst en del tid på forflytning av
mannskap og utstyr. Overfarten skjedde med båt fta Neset/Skinnarland til
planområdet. Gravemaskin måtte fløtes inn til planområdet på lekter. To av
gropene som skulle maskingraves lå like ved ilandsettingsstedet for
gravemaskinen. Fordi planområdet lå på hver sin side av demningen og
sørsidens adkomst var vanskelig tilgj engelig fi.a sj øsiden, ble maskinen forflyttet
over selve demningen og videre oppover i lia langs kanten av steinbruddet til
gropen som ble maskingravd i dette området. Forflytningen medførte at en del
vegetasjon måtte Eemes. Fjemingen av vegetasjon ble forsøkt stort minst mulig
skjemmende. Gropene ble delvis gjenBrlt etter snitting. Siden området ble
dispensert for masseuttak ble gj enftrllingen av en beskj eden art.

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

•    I prosjektplanen til undersøkelsen ved Torehovdammen går det fi.am at
ffemdriftsplanen forutsetter at gropene skulle være ryddet innen
undersøkelsens begynnelse. Dette var imidlertid ikke gjort og det måtte
avsettes tid sammen med en skogrydder. Ryddingen foregikk omkring
gropene og dessuten måtte rydding for gravemaskinens
fi.emkommelighet prioriteres.

•    Målene av gropene som var tatt av firlkeskommunen under registreringen
var vanskelige å forene med mål tatt med defmert mal ved utgravningen.
Enkelte av gropene har demed sprik mellom registreringen og
undersøkelsens mål.

•    Fylkeskommunens identifkasjonsnumre på gropene i den sørvestre del
av planområdet stemmer ikke med beskrivelsen. Det er grunn til å tro at
identifikasjonsnumrene på de to gropene i området er byttet om.

•    En av gropene i NØ (1NØ/S1) var benyttet som modeme avfallsgrop.
Rustne blikkbokser, utgåtte sko, glasskår etc. bekreftet denne
observasjonen. Dertil fantes en del modeme kullrester i overflaten og
rester etter engangsgrill. Det er imidlertid usikkert om søppeltømmingen
på noen måte har påvirket miljøet under torven i selve gropen.

5.5 UTGRAVN[NGEN

Utgravning fikk aksesj onsnummer 2007/240. Prosj ektet fikk museumsnummer
C53230 med fortløpende undemummerering 1 -12.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Torehovet, Gnrl45/5.  Vinje kommune, Telemark.

5.5.1  FUNNMATERIALE

5.5.2 STRUKTURER

1NØ/S1

Saksnr. 07/9502

Kullgrop i damområde NØ på en liten morenerygg bevokst med bjørk og vier.
Gropen var plassert i nordvendt slak helling, ca 10 m sørøst for vannkanten til
Møsvatn og ca 150 m fra nordenden av demningskonstruksjonen. Kullgropen
var forsøplet i overflaten.

Gropen hadde markerte voller og tydelig nedskjæring og hadde en ytre diameter
på ca 5,5 m med rund form. I overflaten var bunnplanet ujevnt og kantet. Mot
sør var vollen nesten utvisket og kraftigst på siden som vendte ut mot vannet.
Gropen hadde to sidegroper: den ene var ca 80 cm i diameter og rund i fomen.
Sidegropen var plassert i utkanten av vollen mot sør. Den andre sidegropen var
litt større, ca 1,6xl ,1 m og hadde rektangulær/oval fom. Denne sidegropen var
plassert på hovedgropens vestside og skar ytre voll. Dybden på sidegropen var
ca 30-40 cm.

Gropen ble maskingravd. Det ble lagt et snitt øst-vest som gikk gjennom både
kullgrop og sidegropen i vest. Profilen til kullgropen vist vanlig jordprofil med
markoverflate, utvaskning og anriking med oppkastet masse til vollkonstruksjon
over dette. I profilen var kullaget avrundet i bunn, ca s cm tykt med kun 5n
synlig bruksfase. milebunnen var rund og 1,15 m i diameter. I vollens sørlige
side ble det påvist en linse med rødbrun masse under volloppkastet. Massen var
magnetisk og malmlignende.

I sidegropen fantes det rester etter kull i form av et grålig lag. Det ble også
observert konsentrasjoner av rødlig sandholdig masse i sidegropen som ved en
magnettest viste seg å være magnetisk. Det ble tatt prøve av malmen fia
sidegropen. Det ble ikke påvist noen konstruksjonsmessig relasjon mellom grop
og sidegrop. Undergrunne bestod av sand med større og mindre stein.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Torehovet, Gnrl45/5.  Vinje kommune, Telemark.

2NØ/S2

Saksnr. 07/9502

Kullgrop i damområde NØ ca 50 m øst for grop lNØ/S 1. Gropen var plassert på
en liten flat morenerygg med utsikt over Møsvatn. Estimert lengde fra
vannspeilet er ca 5-6 m. Gropens voller var markerte og kraftigst ut mot vannet.
Av fom var gropen rund, ca 6 m i diameter og dybden var ca 0,75 m.
Nedskjæring og bunnplan var sirkulær. Gropen hadde 6n sikker sidegrop rett
utenfor vollen i vest, ca 1,50 cm i diameter, og en mulig sidegrop i utkanten av
vollen mot vollen i sør som var litt mindre, ca 1,60xl ,0 m og oval. Den største
av sidegropene hadde en dybde på ca 0,50 cm.

Gropen ble maskingravd og snittet ble lagt V/NV - S/SØ dennom hovedgrop og
sidegrop. Den mulige sidegropen på sørsiden av vollen ble flategravd uten at
annet enn en nedskjæring med humus og torv kom til syne. Kullgropens profil
viste vanlig lagfølge (som S1) med vollmasse/miledekke over eldre torvlag,
utvasking og anriking. I profilen var kullaget i bunn ca 0,27 cm tykt og avrundet
i formen. Milebunnen var rund og avgrenset av en stor stein på vollens venstre
side. Det ble registrert kun 5n sikker bruksfase. Det ble observert et tynt kullag/
kullsøl på vollens venstre side mot V-NV og ble tolket som søl etter uttrekk av
kull fra gropen. Dette ble undersøkt ved hjelp av jordbor.

Under torv og utvasking i vollens høyre side var det et mørkerødt lag som ble
oppfattet som malm. Dette laget var om lag 18 cm tykt på det tykkeste. En
magnettest viste at massen var svært magnetisk. Enkelte kullbiter i bunn av dette
laget styrket en tolkning av at det muligens har vært røstet malm på stedet.
Malmlaget i vollen lå delvis under de oppkastede vollmassene og delvis utenfor
vollen.
Sidegropen som ble snittet og hadde en del kull i et lag under torven. Det ble tatt
prøve av massen fra malmlaget i vollen.

Grop 2NØ/S2 milebunn, Cf 33773-10.JPG og sidegrop Cf 33773-06.JPG (Foto:  E11en  M.  Storrusten)
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Torehovet, Gnrl45/5.  Vinje kommune, Telemark. Saksnr. 07/9502

Malmlag i vollen grop 2NØ/S2.  På bildet som et rød/svart lag over hvit utvasking, delvis under vollmasse/miledekke.
Cf 33773   05.JPG

(Foto: Ell=n M. Stomsten)

3NØ/ S3

Kullgrop i damområde NØ på en liten forhøyning, ca 20 m øst for grop
2NØ/S2, i en svak helning ned mot vannet. Gropen hadde kraftig voll i nord/
nordøst, mot Møsvatn, mens Øvrig voll bare så vidt var identifiserbar. Det var
stor vekst av vier og einer i og rundt gropen. I plan var gropen oval i formen,
ca 7,50x5,50m i diameter og dybden var på ca 1,0 m. Nedskjæringen var oval
mens bunnplanet var rundt.
Kullgropen ble undersøkt ved prøvestikk. Kullaget i milebunnen var 30 cm
tykt ned til undergrunn. Det var ikke sidegop/sidegroper tilknyttet denne
kullgropen.

Kullgrop 3NØ/S3  før rydding.  Cf 33773_l 1.JPG (Foto:  Lucia Koxvold)
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Torehovet, Gnrl45/5.  Vinje kommune, Telemark.

3NØ/S4

Saksnr. 07/9502

Kullgrop i damområde SV i lia opp mot Arahov-toppen, ca 15 m sør for
kanten av det gamle steinbruddet. Terrenget er relativt bratt i området. Gropen
var oval i fom og lå i helling. Ytre mål estimert til ca 6,20x5,10 m. Ovenfor
gropen ble terrenget steilt opp mot Arahov.
Vollene ut mot skrenten var kraftige mens vollen i bakkant ikke kunne
defineres klart, men hadde sin mulige ytre grense ved en stein som lå ca 50 cm
fra nedskjæringskanten. Nedskj æring og bunnplan var tilnæmet runde i
formen og dybden var om lag 1,0 m på det dypeste punktet.
3NØ/S4 hadde 5n sikker sidegrop som lå rett utenfor vollen i øst og var
tilnæmiet kvadratisk, ca 1,60x 1,70 m Det ble også stilt spørsmål til om en
liten forsenkning som så ut til å skjære vollen på samme side kan ha vært en
mindre sidegrop. Dette spørsmålet var det imidlertid vanskelig å besvare ut fra
forholdene.

Kullgropen ble maskingravd og det ble lagt et snitt SØ-NV langs med
terrengets fallretning. På grunn av terrengets beskaffenhet ble ikke sidegropen
berørt av snittet. Under snittingen ble det påvist to sikre bruksfaser i gropen.
Fasene ble identifisert i løpet av flategraving av den delen av gropen som ble
f]emet i snittet ved at det ble påvist to milebunner hvor den ene skar den
andre.
Det ble påvist en mulig tredje fase over de andre på grunnlag av fimn av flere
større kullbiter /biter av en stokk som lå noe høyere opp i profilen. Stokken lå
langsmed snittet og det ble gjort observasjon som tyder på at det kan vært
tverrlagte stokker under langsgående. På grunn av innrast vollmasse i dette
området, i kullgropens øvre og ikke klart definerbare grense, er det likevel
usikkert hvorvidt det her dreier seg om to eller tre faser og om observasjonene
av stokker slik de ble registrert i Øvre del av gropen kan fortelle om gropens
vedstabling.

Den ene sikre milebunnen hadde rund form og hadde en diameter på ca 1.70
og skar en amen milebunn som var større og av en annen form, antagelig
rektangulært

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Det ble påvist stokker z.# sz./# i den nederste milebunnen, noe som ble tolket
som en rettlinjet avgrensning av bunnen.

Detaljer fra  1 SV/S4 Cf 33773_19.jpg/Cf33773_22.JPG (Foto:  E11en M.  Storrusten)

1 SV/S4 under avdekking av milebunner Cf 33773_16, JPG og snitt i profil Cf 33773_14.JPG (Foto:  Ellen M.
Storrusten)

På vollen i gropens nedkant ble det observert et sammenhengende kullag som
strakk seg under torven fra gropen og over vollen og videre nedover lia. Dette
laget ble satt i sammenheng med uttrekking av kull. Det ble tatt inn kullprøve
fra begge bunnplanene samt en kullprøve fra en mulig 3. fase.
Sidegropen ble flategravd og viste en nedraving med noe kull som ble tatt inn
som kullprøve. Det ble ikke observert en nødvendig konstruksjonsmessig
forbindelse mellom sidegrop og hovedgrop.

2SV/S5

Kullgropen lå ca 60 m sør-øst for grop 1 SV/S4 ca 20 m fra steinbruddkanten
med et myrdrag mot Øst. Gropen var plassert i en helling opp mot Arahov. I
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plan var gropen oval/rektangulær av fom med kraftig voll ut mot terrengets
fallretning. I overkant, mot lia, var vollen ikke identifiserbar. Ytre avrensning
for gropen er 3,80 x 4,2 m. Nedskjæring hadde oval fom mens bunnplanet var
tilnæmet kvadratisk. Dybden var om lag 0,85 m.

Gropen ble undersøkt med prøvestikk. Profilen i prøvestikket viste et kullag
under torven med en tykkelse på om lag 10 cm. Under dette var det en linse,
eller et lag, lys sand og ytterligere et lag kull i ca 3 cm tykkelse. Det er uvisst
om dette kan tolkes som en 2. bruksfase. Det ble samlet inn kull fra begge lag.
På vollen ut mot fallretningen ble det observert en slags renne som så ut til å
strekke seg inn i vollen. Det ble håndgravd et snitt i vollen for å avgjøre om
rennen kunne relateres til gropens konstruksjon.

Kullgrop 2SV/S5  Cf33773_07.JPG (Foto:  E11en M.  Storrusten)

Renne i
kull8rop
2SV/S5, snitt i
voll. Cf 33773-
09.JPG (Foto:
Lucia Koxvold)
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I rennen var det kull, noe vamepåvirket sand og noen få stein som kan ha blitt
vamepåvirket. Remen gikk tvers gjennom vollen under vollmassene og til
nedskj æringskantet for gropen. Rennen ble tolket som tilhørende
gropkonstruksjonen i form av en slags luftekanal eller lignende.

5.5.3 DATERING

De daterte kullprøvene ble omnummerert for analyser i forhold til rekkefølgen i
prøvelista og på tegninger. Følgelig tilsvarer kullprøvene 2 og 3, kullgrop 1 i
dateringsskjema Kp. 4 og 5 (kullgropl SV) i liste og på tegning. Kullprøve 6,
kullgrop 2 i dateringsskjema, tilsvarer Kp 8 (kullgrop 2NØ) i prøveliste/tegning
og kullprøve 2, kullgrop 3 i dateringsskjemæ tilsvarer Kp 2 (grop 3NØ) i
prweliste og på tegning.

Kullgrop 1 SV ble datert med to faser: Kp 2 (4) fi.a den nederste, mulig
rektangulære, milebunnen ble datert til kalibrert alder AD 1005-1160. Kp 3 (5)
den øverste, runde milebunnen ble datert til kalibrert alder AD 1020-1170.

Kullgrop 2NØ, Kp 6 (8) ble datert til kalibrert alder AD1180-1285.
Kullgrop 3NØ, Kp 2 (2) ble datert til kalibrert alderen AD 1040-1230.

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

Det ble tatt 9 kullprøver, hvorav 4 ble sendt til datering. Det ble tatt 1 prøve fia
stokkelaget av trebiter med bark til dendroprøve og det ble tatt 2 malmprøver.

5.5.5ANALYSER

Fire kullprøver ble vedartbestemt. I samtlige prøver ble det undersøkt 40 biter.
Alle biter i samtlige prøver var av bjørk (Betula).

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.

Av totalt fem kullgroper lå tre på nordøstsiden av selve demningen på en
morenerygg nede ved Møsvatn og to lå i lia opp mot £elltoppen Arahov mot
sørvest. To groper nede ved Møsvatn og 6n i lia ble gravd med maskin, de siste
to, 6n nede ved Møsvatn og 6n i lia ble prøvestukket.

Ytre mål på gropene varierte mellom ca 5.5m -7.5 m og dybden før utgravning
mellom 0,6- 1m. To av gropene hadde tilnæmet rund nedskjæring mens tre
hadde ovale nedskjæringer. I overflaten var bumplan svært små, fta 0,5-1 m.

Et fellestreldc for gropene var at vollene som vendte ut mot en helling, var
relativt kraftige mens vollene på de sidene som ble tolket som gropenes øvre del
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var svært liten og med vanskelig identifiserbare avslutninger. Denne
observasjonen taler for at gropene er bevisst anlagt slik at man har kumet
utnytte terrenget optimalt, kanskj e for arbeidsbesparing eller lignende. Mest
utpreget var dette trekket på 3NØ/S3, i tillegg til log 2 SV/ S 4 og 5.

Etter snitting ble det blant de maskingravde gropene påvist to groper med runde
milebunner, (1NØ/Sl og 2NØ/S2)og 6n grop med både 5n rund og 5n
rektangulær milebunn i samme grop (1SV/S4).
Det ble påvist (minst) to bruksfaser i grop 1 SV/S4 på bakgrunn av to sikre
atskilte kullag i gropen med hver sin fom på milebunnen. En rund konstruksjon
må antas anlagt over en rektangulær konstruksjon. Lagfølgen her sier også noe
om konstruksj onenes imbyrdes bruksrelasj on ved at den runde konstruksj onen
vil være sekundær til den rektangulære og vil vise seg ved datering. I denne
gropen ble det også påvist liggende stokker i profilens øvre del mot sørvest i
tillegg til mulige tverrliggende stokker under langsgående. På grunn av innrast
masse i denne delen av gropen er det likevel vanskelig å få et mer konkret bilde
av vedstablingen. Den rektangulære milebumen viste for Øvrig tydelig stokker
som 'lå langsmed gropen, dvs. orientert sør- sørvest og var tydeligst ved gropens
sørøstlige del.

I de øvrige maskingravde gropene ble det observert kun 6n sikker bruksfase i
hver grop. Av gropene som ble undersøkt ved prøvestikk ble det i 2SV/S5
konstatert et lag lys sand som skilte to lag kull i milebunnen. Utover
prøvestikket er det likevel vanskelig å definere det lyse sandlaget som et skille
mellom to sikre bruksfaser i gropen. Den andre gropa som ble prøvestukket
hadde 6n bruksfase.

I vollen på to av gropene ble det fimnet røstet malm. I grop 2NØ/S2 lå malmen
delvis under vollmassene. I grop lNØ/S l ble det fimnet en linse malm under
vollmassene og delvis nede i en sidegrop.

Tre av kullgropene hadde 2-3 sidegroper. To av sidegropene ble undersøkt ved
at snitt ble lagt både gjennom hovedgrop og sidegrop. En ble flategravd og viste
en nedgravning med noe kull under torva. A11e sidegroper som ble undersøkt
hadde et visst innhold av kull. Det er likevel uvisst om dette er søl ffa
hovedgropen eller kan ha blitt tilvirket/lagret i sidegropen, eller om sidegropene
har hatt en helt amen fimksjon. Av sidegropene kan to betegnes som sekundære
til hovedgropen ved at de er nedskåret i gropenes voll (1NØ/Sl og 1 SV/S4).
Nødvendige konstruksj onselementer eller øvrige relasj oner til hovedgropene
kume ikke påvises.

Det ble påvist mulige uttrekksfaser for kull fi.a enkelte av gropene. I SV så det ut
til at uttrekket har fi]lgt fållretningen i landskapet. Av gropene i NØ ble minst ett
uttrekksområde påvist mot nord.

I nærheten av kullgropene på nord-øst siden av demningen er det registrert et
j emvinneanlegg. Det er imidlertid usikkert om de undersøkte kullgropene kan
relateres til jemproduksjon ved dette anlegget eller om det har vært knytta til
andre og mulige ikke-registrerte anlegg i nærheten. For gropene på demningens
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Saksm. 07/9502

sør-vestlige side tilsier både avstand og terreng at de kan ha ligget
j emvinneanlegg næmere enn det nærmeste registrerte anlegget i nord-øst.

Det ble undersøkt en renne i vollen ved kullgrop 2SV/S5 som muligens kan
relateres til gropenes konstruksj on, eksempelvis luft eller avrenning.

Det er benyttet bjørk som trevirke i kullproduksjonen og dateringene indikerer at
gropene i planområdets sørvestre del, i lia opp mot Arahovtoppen, kan være
eldre enn gropene i planområdets nordøstre del på flaten ned mot Møsvatn.

Dateringene for kullgrop 1 SV på to bruksfaser indikerer muligheten for et kort
tidsintervall mellom de ulike bruksfasene. I tillegg indikerer muligens
dateringene en kronologisk forskj ell mellom fasenes milebumer.

6. KONKLUSJON

Den overordnede problemstillingen ved undersøkelsen har vært å skaffe til veie
mer informasj on om kullgropene i Møsvatnområdet.

I tillegg til detaljene ved hver enkelt kullgrop har undersøkelsen bidratt til økt
kunnskap om utmarksområdene ved Møsvatn og j emvinneaktiviteten som har
foregått der. Dateringene fia Torehovdammen forsterker inntrykket av stor
kullproduksj on i området i middelalder. Jamført lignende undersøkelser i
tilknytning til jem/-kullproduksjon og annen aktivitet ellers i Vinje fdler
undersøkelsen ffa Torehovdammen godt inn i det store geografiske bildet. I
forhold til øvrige dateringer fi.a Møsvatn OÆartens 1988) bidrar resultatene ffa
Torehovdammen til å trekke jemvinne og kullproduksjon ytterligere opp i tid i
det umiddelbare nærområdet.
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Torehovet, Gml45/5.  Vinje kommune, Telemark.

8.2. FUNN OG PRøVER

C56230/1-12

Saksnr. 07/9502

Produksj onsplass ffa j emålder/riiddelalder fi.a TOREHOVDAMMEN
1)  prøve, kull av trekull
Kullprøve ffa kullag i bunnplan
Vekt: 26,7
Strukturnr: S5 Prøve ffa kullgrop fia lag 1 milebunn ca 30 cm nede i prøvestikk
2)  prøve, kull av trekull
Kullprøve fia S3 . Det ble bestemt 40 biter. Alle var av bjørk @etula)
Vekt: 32,8
Struktumr: S3 Kullgrop, fimnet ved prøvestildc i bunnplan
3)  prøve, kull av trekull
kullprøve
Vekt: 50,1
Strukturnr: S4 Kullgrop, prøve fia stokkelag
4)  prøve, kull av trekull
kullprøve 2 40 biter bestemt. Alle av bjørk a3etula).
Vekt: 29,5
Kullgrop prøve fia milebunn 1
5)  prøve, kull av trekull
kullprøve 3 fia S4,40 biter bestemt. Alle av bjørk 03etula)
Vekt: 23,6
Kullgrop fia milebum 2
6)  prøve, kull av trekull
kullprøve fia lag 2
Vekt: 4,0
kullgrop milebum profil
7)  prøve, kull av trekull
kullprøve
Vekt: 35,2
Strukturnr: S I Kullgrop prøve fia milebunn profil
8)  prøve, kull av trekull
kullprøve. Det ble bestemt 40 biter. A11e var bjørk (Betula)
Vekt: 37,9
Strukturnr: S2 Kullgrop, bunnplan profil
9)  prøve, kull av trekull
Kullprøve fla sidegrop til S4
Vekt: \6,5
Strukturnr: S4 Kullprøve tatt ffa sidegrop i profil til S4
10)  prøve, amet av tre
Dendroprøve
Strukturnr: S4 Kullgrop, delvis forkullet treverk med bark fia stokkelag i
bumplan 1 SV
11)  prøve, amet av malm
Fra sidegrop, kullgrop S 1
12)  prøve, annet avjernmalm
prøve av røsta malm

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Fra kullgropvoll
Funnomstendighet: Funnet ved arkeologisk utgravning av kullgroper
Orienteringsoppgave: Planområdet ligger veiløst til ved Møsvatn i Vinj e,
Telemark.
Kartreferanse/-KOORDINATER: ØK, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N:
6627347 Ø: 450966
INNBERETNING/litteratur: Ellen M. Storrusten, 14.11.2007, Rapport
arkeologisk utgravning 07
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Høeg`  -Pollen,   876  842  262,

:::g;e::::n:o:øeg,
32t61  liARVIK

Ti.l  Bern.t  Rundbe.rge€.

I]arvik,   14/11-07.

i
Analvse     av    4    kullDrøver    fra    Torehovddammen    ved    MØErvatn,
Torehoveb ,        145 /5.,       Vini e       komm. ,       Teremark ,        Tiltakskode
762014/Pfosiektkode  420865.

1.   C  56230.  Ku]iaroD  1,   Prøve  3    (id.   10.9740)  .
Det  ble  bestemt  40  biter,    All±  var  Betula   tbjerk}.     Godt

daterbaft  materi-ale  13j2  g.

2.   C  56230,   KullcfroD   lv   P¥øve   2    fid.109740`i  .
Det  ble  best"t  40  biter.    Ålle  var  BettLla   {bjefk) .     Godt

daterbarL  materiale  23,4  g.

3.   C  56230a   Kullaroo  2,   Prø`re   6;   (id.  +109737)  .
Det  ble  bestemb  ±0  bit.er,     Alle  var  Betula   !bjerk) .     Godt

daterbart  måteriale  17,3  g.

4.   C  56230,   Kullarot}  3,   Prøve  2   (id+   109741t .`
Pet  ble  bestemt  40  biter.     Alle  væ:> Eetula   (bjerk).    €odt

daterbart  material.e  i87 5  g.

- jT_  ft,_
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8.3. TEGNINGER

1. Kullgrop lNØ/Sl plan og profil
2. Kullgrop 2NØ/S2 plan og profil
3. Kullgrop 3NØ/S3 plan og profil
4. Kullgrop  1 SV/S4 plan og profil
5. Kullgrop 2SV/S5 plan og profil

S I G N AT

"Vo11mctisc,

M+v"sk,'h|

Mn'kl-1
Torv,

E  sk;n
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T£g£®i#r#5M~jETaEMftL
Tæ~ . Nt*

Saksnr. 07/9502

KW)byrop2.N¢/S2_

1:50   t+
SbcAM

/
Ræ`L
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Tgæåfl,M"ffitNF,jEzgMffc
".N€4

Saksnr. 07/9502

k"ttGSp,sv/sq
1 : 51o  H 5To cm
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8.5. FOTOLISTE.

Saksnr. 07/9502

_ilm" 1
`   {   ffiffiii8æ&: -

ffiffiffiffii€ffiiiåå-¥iæi` ;æ*: <g:*:E`^      "  ~  `` iÅæffiiffiHffi&åÆffiÆ
Cf33770  0l.JPG Torehovdammen, Vinje, Telemark Grop 1 NØ NØ
Cf33770  02.JPG Grol)  1 NØ N
Cf33770  03.JPG Grop 2 NØ N
Cf33770  04.JPG Grop 2NØ N-NØ
Cf33770  05.JPG Grop2 NØ NØ
Cf33770  06.JPG Grop 3 NØ N-NV
Cf33770  07.JPG Grop 3 NØ N
Cf33770  08.JPG Grop 2 NØ N
Cf33770  09.JPG Torehovd ammen NØ V
Cf33770   10.JPG Torehovd ammen NØ V
Cf33770   11.JPG Torehovdammen  SV S-SV

Cf33770   12.JPG Grop  1  SV Ø

C83770   13.JPG Grop  1  SV Ø

C83770   14.JPG Grol, 2 SV V
C83770   15.JPG Grop 2 SV V
C83770   16.JPG Grop 1 SV NV
Cf33770   17.JPG Grop  1 SV N
Cf33770   18.JPG Grop  1  SV Ø-NØ

Cf33770   19.JPG Grop 2 SV V
Cf33770  20.JPG Grop 2 SV m renne V
Cf33770  21.JPG Grop 2 SV renne S-SV

Cf33770  22.JPG Grop 2 SV m renne S-SV

Cf33770  23.JPG Prøvestikk grop 2 SV N-NØ
Cf33770  24.JPG _ Prøvestikk grop 2 Sv profil N-NV

Filmnr 2 Lokalitet Tittel Retning  Sett Mot

Cf33771   0l.JPG Torehovdammen, Vinie, Telemark Index film 2

Cf33771   02.JPG Kullgrop 2 NV NØ

Cf33771   03.JPG Kullgrop 2 NØ N-NV

Cf33771   04.JPG Kullgrop 2 NØ Ø-NØ

Cf33771   05.JPG Kullgroi) 2 NØ N-NØ

C83771  06.JPG Kullgrop 2 NØ N
Cf33771   07.JPG Gravemaskin Torehovdammen N
Cf33771   08.JPG Planområde NØ fi.a sjøen V
Cf33771   09.JPG P]anområde SV S

Cf33771   10.JPG Møssvatn mot Torehovdammen NØ V
Cf3377l   l1.JPG Kullgrop 3 Nø N
Cf33771   12.JPG Kullgrop 1 NØ bunnplan S

Cf3377l   13.JPG Kullgrop 1 NØ bunnplan N
C83771   14.JPG Kullgrop 1 NØ bunnplan S

Cf33771   15.JPG Kullgrop 1 NØ bunnplan S

Cf33771   16.JPG Kullgrop 1 NØ profil Ø-SØ

Cf3377l   17.JPG Kullgroi]  1 NØ voll i profil S-SØ

Cf33771   18.JPG Kullgrop  1 NØ i)rofil voll høyre Ø-SØ

Cf33771   19.JPG Ku]Igrop 1 NØ Profil S-SØ

Cf33771  20.JPG Kullgrop 1 NØ voll S

Cf33771   21.JPG Kullgrop 1 NØ sidegrop profil Ø-SØ

Cf33771   22.JPG Kullgrop 1 NØ del av profil Ø-SØ

C83771  23.JPG Kullgrop  1 NØ profil SØ

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Cf33771   24.JPG Kullgrop lNØ i]rofil
Ø-SØ

Filmnr 3 Lokalitet Tittel Retning  Sett  Mot
Cf33772  0l.JPG Torehovdammen, Vin_ie, Telemark Index 3

Cf33772  02.JPG Kullgrop 2 NØ sidegrop Ø
Cf33772  03.JPG Kullgrop 2 NØ sidegrop N
Cf33772  04.JPG Kullgrop 2 Nø under snitting

Cf33772  05.JPG Kullgrop 2 NØ N
Cf33772  06.JPG Arbeidsbilde V
Cf33772  07.JPG Kullgrop 3 NØ prøvestikk

Cf33772  08.JPG Profil prøvestikk kullgroi) 3 NØ

C83772_09.JPG Kullgrop 3 prøvestikk NØ
C83772   10.JPG Bumi)lan kullgrop 2 NØ N-NØ
C83772   11.JPG Bunnplan kullgrop 2 NØ N-NØ
C83772   12.JPG Gravemaskin Torehovdammen S

Cf33772   13.JPG Kullgroi)  1  SV sidegrop SØ
Cf33772   14.JPG Kullgrop 1  SV sidegrop SØ

Cf33772   15.JPG Profil og bumDlan kullgrop 1 SV Ø

Cf33772   16.JPG Kullgrrop  1  SV bunnp]an N
Cf33772   17.JPG Kullgrop  1 SV bunnplan N
Cf33772   18.JPG Kullgrop 1 SV del av bunnplm Ø-SØ

C83772   19.JPG Kullgrop 1 SV detalj av bunnplan Ø-SØ

C83772  20.JPG Kullgrop  1  SV bunnplan N-NØ
Cf33772  2l.JPG Bunnplan Kullgrop  1 SV Ø
Cf33772  22.JPG Bunnplan Kullgrop 1 SV S

Cf33772  23.JPG Detali kullgrop 1 SV bumi)lan Ø

Cf33772  24.JPG Torehovdammen Kullgrop  1  SV Ø

Filmnr 4 Lokalitet Tittel Retning  Sett Mot

Cf33773   0l.JPG Torehovdammen, Vinj e, Telemark Index Film 4

Cf33773   02.JPG Halvor Dagalid . Gravemaskinsjåftr

Cf33773   03.JPG Profil grop 2 NØ venstre voll N-NØ

Cf33773  04.JPG Bumplan kullgrop 2 NØ N-NØ

C83773  05.JPG Voll høyre Kullgrop 2 NØ N
C83773  06.JPG Kullgrop 2 NØ sidegrop N
Cf33773  07.JPG Kullgrop 2 NØ bunni)lan NØ

Cf33773  08.JPG, Kullgrop 2 SV snitt reme S

Cf33773   09.JPQ kullgrop 2 SV renne S

Cf33773   10.JPO Renne voll Kullgrop 2 SV S

Cf33773   11.JPG Renne i voll kullgrop 2 sv N
Cf33773   12.JPG Prøvestikk kul]grop 2 sv NV
Cf33773   13.JPG Prøvestikk kul]grop 2 SV V
Cf33773   14.JPG Profil Kullgrop 1 SV N
Cf33773   15.JPG Profil kullgrop 1 SV venstre Ø-SØ

Cf33773   16.JPG Profil kullgrop  1 SV

C83773  17.JPG Kullgropl SV del av profil N
Cf33773   18.JPG Kullgrop 1 SV voll venstre profil Ø-NØ

Cf33773   19.JPG Profil kullgrop 1 Sv Ø-NØ

Cf33773  20.JPG Kullgrop lsv profil N-NØ

Cf33773  21.JPG kullgrop  1 SV profil N-NØ

Cf33773   22.JPG Kullgrop 1 SV stokk N-NØ
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8.6[ ANALYSER

8.7. KART
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