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Arkeologisk undersøkelse av fem kullgroper. Fire, R1-R41igger på parsellen 40/1 og en, R5, er
beliggende på 40/345.

En kullgrop, R1, er fi]11t utgravd ved snitting med gravemaskin, resten er undersøkt i overflaten. Det
ble tatt et prøvestikk i kullgrop R5.

Kullgropene er sterkt sammenrast grunnet ustabil sandgrum, men ser ut i å ha hatt en indre
grunnflate på ca 3x3 m som er gravd drøyt en meter ned i ,bakken. Gropene er store og ligger tett
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Kull fi.a Rl og R5 er C14-datert ved NTNU, Trondheim. Lab.-nr: DF3991, T18611  og T-18612.
Resultatet ble henholdsvis  1215-1280 e. Kr. og 1165-1280 e. Kr.

Forsideillustrasjon: Rl etter snitting med maskin
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1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

05/4716

Undersøkelsen på 40/1 og 40/345 var foranlediget av omregulering av areal fia
utmark til nydyrking. De berørte kultuminnene er det søkt om dispensasjon for i
to omganger, i 2002 og 2005.

Hedmark Fylkeskommune påviste ved en arkeologisk registrering i 2002 fue
automatisk ffedete kullgroper på eiendommen 40/1. Disse ble den gang av
tiltakshaver Ame Sørlundsengen søkt fiigitt fia bestemmelsene i
Kultumimeloven.

Riksantikvaren innvilget dispensasj on for de fire omsøkte kullgropene
(ID90463,1 -4) i 2002, men tiltaket ble ikke realisert da.

I forbindelse med søknad om nydyrking på naboeiendommen 40/345 foretok
Hedmark fi7lkeskommune i 2004 en registrering også her og påviste i den
forbindelsen enda en kullgrop i tillegg til en tiæremile, begge automatisk fiedete
i henhold til Kultuminneloven. Tiltakshaver, 0la Sørlundsengen, som er ny eier
av Kavlerud 40/1, søkte riksantikvaren om dispensasjon for disse kulturmimene
i 2005 . Tiltakshaver ønsket å realisere utgravningen av de fire tidligere fi.igitte
kullgropene på 40/1 samtidig som en eventuell utgravning av de nå omsøkte
kultumimene.

Rjksantikvaren innvilget i brev av 3 . juni 2005 dispensasjon for kullgrop, ID
90463-5. Tjæremila (ID90463-6) ligger helt i kanten av teigen, og det er inngått
en avtale med grunneier om at denne skal bevares. På denne teigen er det
dermed bare kullgropa Rl som skal undersøkes.

Undersøkelsen omfatter demed fem kullgroper, fire på 40/1 og en på 40/345.

2.  DELTAGERE, TIDSRom

Undersøkelsen ble utført av Jørgen Bøckman i stilling som feltleder 1 i
tidsrommet 13.-14. september 2005.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen



40/1 og 40/345, Våler kommune 05/4716

Tiltakshaver Ola Sørlundsengen hjalp med å fieme vegetasjon og rydde feltet
for kvast etter skogryddingen første dag.

Maskinfører var Ola Meiningen den første dagen.

3.  FORMIDLING

Det var ikke lagt opp til noe fomidlingsopplegg for denne undersøkelsen, og det
var ingen kontakt med publikum utover samtaler med tiltåkshaver og
maskinfører.

4.  LANDSKAPET -FUNN OG FORNMINNER

Tiltaksområdet ligger på en flat fiuumo mellom riksvei 20 og jembanen noen
hundre meter SØ for avkjøringen til Haslemoen. Grunnen består av fm sand.
Hele feltet var avskoget og harvet ved undersøkelsens start, men kultuminnene
var ikke berørt. Området mot P`W langs RV 20 er oppdyrket, men ellers er
området rundt skogbevokst.

Tiltaksområdet ligger i et område med svært mange kullgroper. I Våler
kommune er det registrert drøyt 700 arkeologiske enkeltminner (ved søk i
Askeladden), og over 600 av disse er kullgroper. Andre registrerte kultuminner
i kommunen er blant annet jemvinneanlegg (29) og tjæremiler (13).

I Våler er det undersøkt kullgroper på Øverby, Audenby og Svenneby som er
nabogård til Kavlerud. På Øverby ble tre av sju undersøkte groper datert til
perioden mellom slutten a.v vikingtid og 1400-tallet. På Svenneby, 3 8/1, ble det
undersøkt 5 av 10 registrerte kullgroper på en smal parsell i forbindelse med
plan for nydyrking i 2001. Gropene ble tolket som fiamstillingsplasser for
trekull for smiing. De ble datert til tidsrommet 1030 -1295 e. Kr (Tømessen
2001a). På bruket Audenby, 51/20 og 21, ble det undersøkt 4 av 6 registrerte
kullgroper i forbindelse med plan for nydyrking i 2001. Også disse gropene ble
tolket som fiamstillingsplasser for trekull til smiing, og de ble datert til
tidsrommet 1030 -1215 e. Kr (Tønnessen 2001b). På Audenby 51/18 er det
undersøkt 7 kullgroper (Bøckman 2007). Disse er tolket som produksjonsplasser
for trekull til jernfi.amstilling. Det er også undersøkt 1 kullgrop på Snarhol 52/8
(1999).---=--------=-L-=:-

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

Kullgroper er kultuminner knyttet til jemftamstilling, og finnes i utmarka. I
tillegg fimes det innmarksnære kullgroper knyttet til smiing, såkalte
smiegroper. I Sør-Norge finnes det enkeltliggende kullgroper spredt rundt
j emfiamstillingsanleggene, bortsett fi.a i Valdres og tilgrensende områder vest

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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for Gudbrandsdalen, hvor kullgropene ligger samla på selve
jeHfiamstillingsplassene.

Kullgroper er å regne for et massemateriale. De aller fleste er datert til
middelalder, men det fimes både eldre og yngre dateringer. Nettopp mengden
gir interessante muligheter for å vurdere produksjon og økonomiske forhold i
middelalderen. Kullgroper har vært et viktig kulturiistorisk tema i to av de store
prosj ektene imenfor Kulturhistorisk museums distrikt: Dokka-prosj ektet
(Larsen 1991) og Rødsmo-prosjektet QTarmo 1997). De er her knyttet til både
jemutvinning og smiing. Foruten på Rødsmoen, Åmot kommune, ble det i
perioden 2003-4 undersøkt 168 kullgroper i forbindelse med GråEellprosjektet i
(Stene 2004).

Utmarksbruk i j emalder/middelalder er et forskningstema ved Kulturhistorisk
museum, og det legges vekt på å samle inn mest mulig infomasjon om
kullgroper. Det dreier seg om fom, dimensjon, vedstabling, treslag, datering og
evt. gjeqbruk/flere bruksfaser og forholdet til evt. sidegroper.

5.2 UTGRAVNINGSIVIETODE

Det er to vanlige måter å undersøke kullgroper på. Ved en enkel undersøkelse
dokumenteres gropenes fom i plan med tegning og foto. Det kan tas et enkelt
prøvestikk for å ta ut kullprøver for datering og treartsbestemmelse. For en ftll
undersøkelse graves kullgropa ut med gravemaskin. Både profilet og bunnplanet
av gropa dokumenteres med tegning og foto.

Det skulle foretas fiill undersøkelse med gravemaskin så langt det var tid til det.
For øvrig skulle det foretas en forenklet undersøkelse rped noen prøvestikk for
kullprøve.

Kullgropene ble forsøkt nummerert med samme system som firlkeskommunens
registreringer. Ettersom undersøkelsen gjelder et område som er undersøkt ved
to uavhengige registreringer, forekommer det to kullgroper med nummeret R1.
For teigen med gnr. 40/1 (tidligere Prestegarden gnr. 3 9/1) ble nummereringen
R1-R4 beholdt. På teigen 40/345 ble kullgropa (registrert som R1, ID 2Q4§3)~L~=TTL~_.=
kalt R5 .

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Dokumentasjonen før undersøkelse ble stennomført på følgende måte på alle
kullgropene : Gj enværende vegetasj on ble ryddet, og kullgropa med omgivelser
ble fotografert i minst 3 retninger. Et koordinatsystem ble lagt ut som et kryss av
målebånd tiennom senter av gropa. Deretter ble den tegnet i plan, med vekt på å
finne gropas indre og ytre diameter samt bunnplan. I R5 ble det tatt prøvestikk
for å hente ut kullprøver. Stikket ble tiort midt i gropa fordi den var sterkt
sammenrast i sidene, og det var knapt om tid. Normalt tas prøvestikket mot
imsiden av indre vollkant, der det oftest er kullrester itien.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Det var vanskelig å avgjøre kullgropenes egentlige fom, da de var meget
sammenraste og ikke hadde tydelig avgrensning. Dette er naturlig da
sandgrunnen i området ikke er særlig stabil.

Det ble kun tid til å totalgrave en kullgrop med maskin. Det skyldtes både at det
gjensto mye nødvendig rydding av vegetasjon og kvast før dokumentasjonen
kume begynne, og at gravemaskinen var litt forsinket.

En kraftig regnbyge på undersøkelsens andre dag forsinket arbeidet ytterligere.

Det var tydelig at GPS-innmålingen fta registreringen av R1-R4 var svært
unøyaktig. En enkel oppmåling ble derfor gjennomført. R1, R3 og R4 ble målt
inn med avstand og himmelretning i forhold til R2 som ble vurdert å være den
gropa med riktigst GPS-måling. R2s avstand til grensa mot teigen 3 8/89 og 39/4
ble også målt im.

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

Kullgropene var ikke merket med ID fra registreringen. Ettersom GPS-
innmålingene var svært unøyaktige, måtte gropenes ID bestemmes ut fia
beskrivelsen i registreringsrapporten. Dette medførte ingen problemer, men det
er en viss mulighet for at gropene R1-R4 kan være forvekslet. En slik
forvekslingharuansettingenpraktiskbetydning.

Kullgropene i undersøkelsesområdet er svært sammenraste og vanskelige å
avgrense. Den maskinelle skogryddingen rundt kan ha Ødelagt vollenes ytterkant
eller laget spor som kan mistolkes som vollkant.

Flere steder i den oppharvede grunnen i undersøkelsesområdet ble det observert
kull. Det bør derfor ikke utelukkes at det kan ha vært flere kullgroper som ikke
har blitt fimnet ved registreringene. Merk i den sammenheng at R4 er så
sammemast og defomert at den knapt er synlig i terrenget

5.5 UTGRAVNINGEN

Kullgropene er enkeltstående strukturer uten noen stratigrafisk sammenheng, og
er undersøkt enkeltvis.

5.5.1  FUNNMATERIALE

Det ble ikke gjort gjenstandsfimn.

5.5.2 STRUKTURER

For alle kullgropene gjelder det at de bærer preg av å være gravet i løs sand, og
vanlige erosj onsprosesser som nedbør, ftostsprengning, vegetasj on og dyretråkk

E:-ii=.--::-
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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har i stor grad visket ut konturene. Det har derfor vært vanskelig å fastslå sikker
form, for eksempel hadde ikke kullgropene noe bunnplan, bare en liten grop
midt i strukturen. I tabellen nedenfor er målene oppsummert så langt det lar seg
gjøre.

Strukturtabell:

S'J,. Ytre Indre Bunnplan Dybde i Dybde Kull-
nr. vollkant nedskjæring plan* 'profil* Prøve

R1 8,5x? m 340x340 alt.190x220cm Grop 80cm 135Cm K1

R2 Casm 390x350 cm Grop 45x60 cm Ca1m
R3 Ca7m 320x360 cm Grop 60x70 cm Ca1m
R4 ? Ca 300 cm Grop 50x50 cm ?
R5 Ca 7,5 m Ca 350x350Cm Grop 60x70 cm 60cm 110Cm K2

*  Dybde i plan og prøvestikk er målt fi.a markoverflaten utenfor vollen.

RI
Kullgropa har lav, men relativt tydelig voll. Den kan være opptil 9 meter fra
ytterkant til ytterkant målt på tvers. I indre del er det to kanter som kan tolkes
som nedgravning. Det er antydning til hjømer. Det er et dypt søkk omtrent midt
i gropa.

Rl ble snittet med maskin. Bunnen av gropa hadde tilsynelatende kvadratisk
form. Bredden er sammenfallende med den ytterste av de mulige
nedskjæringene som ble observert i plan, men bunnen ligger i en litt annen
vinkel enn hjømene i plan antydet. Det var 2-10 cm med rødbrent sand rundt
kullaget i bumen.

R1. Bunnen er blottlagt ved flategraving.

Profilet viste at kullgropa er sterkt innrast. Grunnen består av gulrød, siltblandet
sand i de Øverste 50-70 cm, grå, grovere og mer porøs sand under dette. Det ser
ut som om den kullblandete vollkanten først har rast inn i gropa, og deretter har
det øverste sandlaget i gropas sider seget inn i gropa og dyttet den kullblandete

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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vollmassen foran seg. Massen har seget nesten inn til midten, og etterlatt et søkk
der.

R1. Profil etter snitting.

Bunnen av gropa er flat, og bunnlaget var rundt 30 cm tykt og besto av
kullblandet sand med fortetning av kull i bunnen. Rester av hele stokker ble
observert, men det kunne ikke påvises noen bestemt vedstabling. Bunnen av
gropa ligger omtrent 135 cm under markoverflaten og er ca 3 m bred.

Det ble samlet inn en kullprøve fra R1  (K1).

R2
En markert grop med utydelig voll. Det er et rektangulært hull på 45x60 cm i
midten. Totalt er gropa rundt en meter dyp, hullet i midten er alene ca 40 cm
dypt. Nedgravningens grenser er utydelig og danner en oval form. Under
registreringen ble det med jordbor påvist et relativt tykt lag med trekull.

R3
En tydelig grop med utydelig voll med ytre mål på omtrent 7 m. Nedskjæringen
er rund eller oval med formen litt deformert av vegetasjon i Ø. Indre diameter er
3-3,5 m. I midten av gropa er det et rektangulært hull. Dybden i midtgropa er ca.
1  m. Under registreringen ble det med jordbor påvist et tykt kullag.

R4
En ganske utydelig grop som knapt er synlig i terrenget. Vollen er så vidt syn
i N og V. I midten er det et søkk som kun var synlig som et 10 cm bredt hull før
lyngen ble dratt vekk. Umiddelbart Øst for dette hullet er det to forhøyninger
som er strukturens høyeste punkter, men dette kan ikke være vollen. Videre øst
for disse går det et søkk. På motsatt side av hullet er det derimot antydning til
normal nedskjæring på ca 3 m med voll utenfor. Kullgropa kan være gjengravd,
men kan også ha rast inn ved at trær i østvollen har veltet inn i gropa og rota har
dratt med seg en stor del av vollen. Det vokser ofte trær i vollen på kullgroper,
se tegningene til R2 og R5 for tydelige eksempler på dette.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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R5
Dette er en klart markert kullgrop med synlig voll, men røtter og tuer gjør vollen
utydelig. Det er antydning til to vollkanter utenpå hverandre, men begge er
usikre. Indre nedgravning er rundt 3,5 m i diameter, men fomen er utydelig
grunnet røtter fra trær i vollen. I midten er det en grunn, rektangulær grop på
60x70 cm.

Det ble tatt prøvestikk midt i midtgropa. Bunnen ligger 1 10 cm under
markoverflaten. Bunnlaget er 10-20 cm tykt med kullmettet sand. Over er det et
lag innrast, kullblandet sand, og på toppen et tykt torvlag. Det var ikke synlige
spor av vedstabling eller hele stokker i bunnlaget. Det ble samlet inn en
kullprøve (K2).

5.5.3  DATERiNG

To kullprøver er C 14-datert ved NTNU, Trondheim. Resultatet foreligger i
kullprøveliste lenger bak, samt i vedlagte dateringsrapport.

5.5.4 ANALYSER

To kullprøver er treartsbestemt av Helge 1. Høeg ved Kulturhistorisk museum.
Resultatet foreligger i kullprøveliste lenger bak samt i eget vedlegg.

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING 0G DISKUSJON.

Det ble undersøkt fem kullgroper i tiltaksområdet. En, R1, er fullt utgravd med
snitting med gravemaskin, resten er undersøkt i overflaten. Det ble tatt et
prøvestikk i en av kullgropene, R5.

Det varierer hvor tydelig kullgropene synes i terrenget, men en del fellestrekk
går igjen. Gropene er sterkt innrast, slik at det ikke er bunnplan, men i stedet et
lite søkk midt i gropa. Dette har åpenbart sammenheng med den løse

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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sandgrunnen som synes å være homogen over hele tiltaksområdet. Ytre omkrets
av vollene, i den grad de er synlige, synes å variere mellom 7 og s m. Indre
diameter varierer mellom ca 3 og 4 m. Totalt sett virker det som om kullgropene
har vært ganske unifome i størrelse og fomi. I overflaten varierer fomen
mellom synlig kvadratisk og rund eller ujevn. Kvadratiske kullgroper er ganske
enerådende i regionen, og vi kan med rimelig sikkerhet anta at alle gropene har
vært kvadratiske. Dette støttes av bunnplanet på Rl som ble snittet med maskin.
I overflaten var indre nedskjæring noe ufomelig med antydning til hjømer. Den
fåktiske bunnflaten var kvadratisk med litt avrundede hjømer som sto i en annen
vinkel enn antydet i overflaten.

Profilet i Rl avslører den opprinnelige fomen som skjuler seg under de
utsklidde vollene. Bunnen er gravd ned til 135 cm under markoverflaten, mens
bunnlaget i prøvestikket i R5 var på 110 cm. Bredden av bunnen i Rl er ganske
nøyåktig 3 m når den måles i rett vinkel over bunnplanet (noe bredere i den litt
diagonale profilen). Vi kan anta at dette er representativt for de undersøkte
kullgropene, slik at alle 5 har hatt en kvadratisk bunnflate på ca 3x3 m og vært
drø)ft en meter dype målt fi.a markoverflaten. Med voll blir den reelle dybden
noe større, men undersøkelsen har ikke kunnet si noe om vollenes originale
utfo-ing.

De her undersøkte gropene er store og ligger tett sammen hvilket tyder på en
intensiv kullproduksjon. R1 -R41igger så tett at det ikke kan utelukkes at de har
vært i bmk samtidig, ettersom fire kullbrenninger da kume overvåkes samtidig.
Som nevnt i avsnitt 5.4 skal det ikke utelukkes at det opprinnelig kan ha vært
enda flere kullgroper i tiltaksområdet.
Det er registrert 29 jemvimeanlegg i Våler kommune (iflg. Askeladden 8.
august 2005).

Det ble tatt kullprøve ffa to kullgroper. Det var ønskelig at minst en ekstra grop
ble undersøkt ved maskinell snitting eller prøvestikk, men det var ikke
gj ennomførbart. Forøvrig ble undersøkelsen gj ennomført som beskrevet i
prosjektplanen. Det ble ikke påvist sidegroper, eller flere bruksfaser. Det var
ikke synlig noen bestemt vedstabling.

6.  KONKLUSJON

Det er undersøkt 5 kullgroper i tiltaksområdet. De er sterkt sammemast grumet
sandgrunnen, men ser ut til å ha hatt en indre grunnflate på ca 3x3 m som er
gravd drøyt en meter ned i bakken. Gropene ligger tett sammen i utmark og er
såpass store at de mest sannsynlig har vært brukt til produksjon av kull for
jemproduksjon. Det er ikke påvist jemvinneanlegg i gropenes umiddelbare
nærhet, noe som kunne støttet denne tolkningen. Jemvimeanlegg kan imidlertid
være vanskelige finne ved en overflateregistrering og det kan på ingen måte
utelukkes at et slikt anlegg finnes i nærheten.

C 14-dateringer av to av gropene plasserer de innenfor tidsrommet 1165-1285 e.
Kr., altså middelalder.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Formimeseksjonen
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8. VEDLEGG

8.1. FUNN OG PRøVER

Kullprøveliste

05/4716

Prøvenr. Kontekst C-nr- NTNULab.nr. Gramdatert Treslag C14-dat.

K1 R1, C55926/1 T-1861 1 6,6 Pinus BP790 +/-65 år /
bunnlag 1215-1285 e.  Kr.

K2 R5' C55926/2 T18612 4,6 Pinus BP825 +/-75 år /
bunnlag 1165-1280 e.  Kr.

8.2. TEGNINGER

1. R1, plan og profil
2. R2, plan
3. R3, plan
4. R4, plan
5 . R5, plan og profil av prøvestikk.
6. Oversikt over R1-R4s plassering i forhold til hverandre

8.3. FOTOLISTE.

Cf33268

Fi]m 1Bildenr. Motiv Retningmot Fotograf Dato

OA R5 (R2+R3 i bakgrunnen) V (VSV) J.  BØckman 13.9.2005
1A R5 (R4 i bakgrunnen) SSV J.  BØckman 13.9.2005
2A R5 (Rv 20 i bakgrunnen) NØ J.  BØckman 13.9.2005
3A R5, bunnen NØ J.  Bøckman 13.9.2005
4A R1,  bunnplan V J.  BØckman 13.9.2005
5A R1,  bunnplan V J.  BØckman 13.9.2005
6A R1,  profil,  N-voll V J.  Bøckman 13.9.2005
7A R1,  profil,  midten V J.  Bøckman 13.9.2005
8A R1,  profil,  midten V J.  BØckman 13.9.2005
9A R1,  profil,  S-voll V J.  Bøckman 13.9.2005
10A R1,  profil,  oversikt fra siden NV J.  BØckman 13.9.2005
11A R1  (Rv 20 i bakgrunnen) NNØ J.  BØckman 14.9.2005
12A R1 Ø J.  BØckman 14.9.2005
13A R1 S J. Bøckman 14.9.2005
14A R1,  midten Ø J.  Bøckman 14.9.2005
15A R1,  midten (m/ blitz) S J. Bøckman 14.9.2005
16A R4 VSV J.  Bøckman 14.9.2005
17A R4 N J.  BØckman 14.9.2005
18A R4 NØ J.  BØckman 14.9.2005

:--:¥--i:-
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19A R4,  midten NØ J.  Bøckman 14.9.2005
20A R2 NV J,  BØckman 14.9.2005
21A R2 VSV J.  Bøckman 14.9.2005
22A R2 (R5 i bakgrunnen) SØ J.  BØckman 14.9.2005
23A R2,  midtgrop SV J.  BØckman 14.9.2005
24A R3 N J.  Bøckman 14.9.2005
25A R3 Ø J. Bøckman 14.9.2005
26A R3 V J.  Bøckman 14.9.2005
27A R3,  midtgrop V J.  BØckman 14.9.2005

8.4. ANALVSER

1. Treartsanalyse
2. Dateringsrapport

8.5. KART

1. Oversiktskart med undersøkelsesområdet markert
2. Undersøkelsesområde med R1 -R4 markert
3. Undersøkelsesområdet med R5 Q1, kullgrop) og R6 ai2, tjæremile) markert

8.6. TILVEKSTRAPPORT

C55926/1-2
Produksjonsplass ffa middelalder fta Kavlerud (40 /1,345), Våler k., Hedmark.
1)  Prøve, kull
Kullprøve fi.a kullgrop. Prøven er treartsbestemt av Helge 1. Høeg til ftru (se Høeg
2006). En del av prøven er forbmlst ved C14-datering ved NTNU, Trondheim. Lab-nr:
DF3991, T-18611. Dateringsresultat: BP790 +/-65 år/ 1215-1285 e.Kr./hiiddelalder
yeÆf.. 2,4
Dczferz.72g.. BP790 +/-65 år/1215-1285 e. Kr.
Sfr#Æfc{7`#7'.. RI Kullgrop
2)  Prøve, kull
Kullprøve fi.a kullgrop. Prøven er treartsbestemt av Helge 1. Høeg til fiini (se Høeg
2006). En del av prøven er forbmkt ved C14-datering ved NTNU, Trondheim. Lab-m:
DF3991, T-18612. Dateringsresultat: BP 825 +/-75 år/1165-1280 e. Kr./riddelalder
yeø..18,9
Dcrferz.72g.. BP 825 +/-75 år/1165-1280 e. Kr.
S##ÆJc/r#r.. R5 Kullgrop
F%77J?o7#s'fe7zc7z.gÆef.. Arkeologisk undersøkelse. På Kavlerud 40/1 var det allerede i
2002 gitt tillatelse til inngrep i fire kullgroper. Tiltaket ble imidlertid ikke realisert da.
I 2005 ble det gitt tillatelse til imgrep på naboteigen 40/345. Her var det en kullgrop
som ble besluttet undersøkt og en tjæremile som ble besluttet bevart. Kulturminnene

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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på 40/1 og 345 har id 90463,1-6 i Askeladden. De til sammen fem kullgropene ble
arkeologisk undersøkt i september 2005. En kullgrop ble snittet med maskin, en ble
dokumentert ved et prøvestikk og resten ble kun dokumentert overflatisk. To
kullprøver er treartsbestemt og C14-datert. Resultatet av disse analysene ble fim og
middelalder.
Orz.e73fG7`z.7zgsoj?pgc}ve..  Tiltåksområdet ligger på en flat fi]rumo mellom riksvei 20 og

jembanen noen hundre meter SØ for avkjøringen til Haslemoen. Grunnen består av
fin sand. Området mot NV langs RV 20 er oppdyrket, men ellers er området rundt
skogbevokst.
Kartref iercmse/-KOORDINA:rER:  M] 11n]50, 2:016 T1 / ØK, C;X 06L-5-2 Projeksjon:
NG01948 Gauss-K; Akse 3 N..  295150 Ø..  63182
FornmimelD:  90463 ,1-6
INNBERETNING/litteratur:  ]Ørgen Bøo:krnan, 02.02.2007 , FLa.pport. ArekoLogisk
undersøkelse. 5 kullgroper, Kavlerud 40/, 345, Våler kommune, Hedmark.
Kulturhi stori sk mus eum.
Fz/##ef czv..  Jørgen Bøckman, 2005

E:--ii:;--:-
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Høeg   -   Pollen,    876   842   262.,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  io,
3261   LARVIK

Til  lnger  Marie  Berg-Hansen.

Larvik,17/9-06.

Analyse   av   4   kullprøver   fra   Kavlerud,    40/345,   Våler   kommune
Hedmark,   Tiltakskode   759021.

K   1'    R   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) .

K   2,    R   5.
Det  ble  bestemt  4:0  biter.     Alle  var  Pinus   (furu)  .

#+  Jr #ål-'



LABOFEATORIET FOR RADIOLOGISK DATEFEING
Adr.:   NTNU -Gløshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondheim

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATERINGSRAPPOFET

oppdragsgiver:    Bey`g-Hansen, Inger   M.
KHM/Fornminneseksjonen/Uio
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130   0slo

DF-3991

Lab.ref Oppdragsgivers ref. Materiale Datert i4C alder Kalibrert 613C

del før nåtid alder ...

T-18611T-186121 Kl,R1,    Kavley`ud Ty.ekul 1 6.694.69 790   ±   65825±75 AD1215-1285AD1165-1280 -26 .1*`-\-26.1*

Våley`,    HedmaT`k Furu

K2,R5,    Kavlev`ud Ty.ekul 1
Våler,   Hedmark Fuy.u

Dato:    27   NOV   2006

æfff25#
Fy`ed   H.    Skogseth

Laboratoriet for F]adiologisk Datering
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