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SAMMENDRAG

Arkeologiske registreringer i Vestlia, Geilo, har påvist ni kullgroper og to gravhauger. Åtte
kullgroper er ffigitt med vilkår om arkeologiske utgravninger. Planområdet utgjør i overkant av 860
daa., og ligger like sør for Geilo sentrum, øst for Ustedalsfiorden og sør for elva Usteåne, lang Rv8
(Skurdalsvegen). Vegen går tvers gjennom planområdet. Området ligger i en bratt, nordvendt
dalside med et terreng som veksler mellom skog, myr og landbruksområder, med ffitidsboliger og
industri.

Produksjon av jem har foregått flere steder i Hallingdal. Ustedalen er et spesielt område fordi det er
påvist spor etter virksomhet knyttet til jemproduks].on, både fi.a eldre og yngre jemalder, samt
middelalderen før og etter Svartedauden.

Kullgropene ble undersøkt ved overflatedokumentasjon og prøvestikk. Fire groper ble ]4C-datert og
alle er datert til middelalderen; tre innenfor tidsrommet 1020-1190 e.Kr., og en mellom 1300-1410.
Treslagsbestemmelsene viser at det stort sett ble benyttet fiiru. Det var tidligere en oppfatning om at
Hallingdal var del av en vestlig tradisjon, hvor det var vanligst med runde kullgroper. A11e gropene i
Vestlia synes å være firkantede, slik det også er påvist andre steder i distriktet de senere årene.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

GJEILO, SØBSJORDET, 64/1, 65/1  M.FL. HOL
KOMMUNE,  BUSKERUD

TONE WIKSTRØM

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Reguleringsplan for Vestlia 11 som ble vedtatt i 1983, er revidert og gjelder
boligutbygging m.m. Arkeologiske registreringer har påvist ni kullgroper og to
gravhauger innenfor planområdet. Disse er omtalt i en registreringsrapport fia
Buskerud Fylkeskommune, og oversendt til Kulturhistorisk Museum i et brev av
06.10.2003. Riksantikvaren ga i brev av 09.12.2003 dispensasjon for åtte
kullgroper etter kulturmimeloven § 8, 4. 1edd, med vilkår om arkeologiske
undersøkelser. Gravhaugene og en kullgrop ble regulert til spesialområde for
bevaring i reguleringsplanen som ble vedtatt 29.04.2004.

Tiltåkshaver for undersøkelsen var i utgangspunktet Hol kommune, men de
ønsket ikke å organisere arbeidet, og krevde at hver enkelt tiltakshaver innenfor
området måtte bestille utgraving selv. Nesselquist Eiendom representerte
grumeieme, og ble demed tiltakshaver. Til grum for undersøkelsen ligger en
prosjektbeskrivelse ffa Kulturhistorisk Museum i brev av 11.01.2005 .

2.  DELTAGERE, TIDSROIVI

Undersøkelsen ble utført på tre dager: 27.06.05 -29.06.05. Den første dagen var
Hans Petter Nesselquist med på beftring av alle kullgropene, ellers ble hele
undersøkelsen foretatt av Tone Wikstrøm, feltleder 1.

Værforholdene var bra hele tiden, og ikke til hinder for undersøkelsen.

3.  LANDSKAPET -FUNN OG FORNMINNER

3.1  LANDSKAP OG VEGETASJON, FUNN I BUSKERUD OG USTEDALEN

Planområdet utgjør i overkant av 860 daa., og ligger like sør for Geilo sentrum,
øst for Ustedalsfjorden, sør elva for Usteåne og langsetter Rv8 (Skurdalsvegen)
som går stemom planområdet. Området grenser til Treervegen i øst, noe som
iniibefatter Stølsvegen i sør, mens Bakkestølsvegen går i vest. Terrenget veksler
mellom skog og landbruksområder, og er bebygd av både fiitidsboliger og
industri. På elveflaten nord for Skurdalsvegen er det myrer og åpne arealer inntil
industriområdet, mens bebyggelsen for øvrig omkranses av bjørke- og fiiruskog.
fflmnen varierer mellom myrdrag, blokkrik mark og fmere masser.

Vestlia ligger i en relativt bratt, nordvendt dalside. Planområdet ligger delvis på
en flate mot elva Usteåne i nord og nordvest på kote 760. Mot sør og øst stiger
det bratt til kote 830. Landskapet er typisk for sømorske daler, med en bred
elveflate i bunnen, som går over i lave, vegetasjonskledte Eellsider.
Stølsområdene Gjeilostølen, 64/12 og Stakkestøin, 65/1 ligger imenfor
planområdet. Gjeilostølen består av fritidsbebyggelse, bolig samt lek-og
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rekreasjonsarealer, men har delvis beholdt et preg av åpent
beitelandskap/slåtteeng. På Stakkestøin er landskapet holdt i hevd som åpent
kulturbeite hvor det går hest om sommeren. Ved Vestlia hotell og golfbane, rett
vest for planområdet, er grunnen langt mindre blokkrik. Her er det tidligere
registrert og undersøkt flere jemvimeanlegg og kullgroper ved Usteåni og
Ustefiorden (se avsnitt 4.1.).

I de øvre delene av dalførene i Buskerud er det registrert svært mange kullgroper
og en rekke jemvinneanlegg. I forbindelse med Hallingdalprosjektet ble flere
j emvinneanlegg samt kullgroper undersøkt. Dateringer viser til produksj on av
jem i både eldre og yngre jemalder flere steder i Hallingdal (Bloch-Nakkerud og
Lindblom 1994). Ustedalen er et spesielt område fordi det er påvist spor etter
virksomhet knyttet til jemproduksjon både fi.a eldre og yngre jemalder, samt
middelalderen før og etter Svartedauden. 0ldsaksamlingen har tidligere
undersøkt ett anlegg og flere kullgroper ved Tuftelia, vest for planområdet
a,ønaas 2004), samt to j emfi.amstillingsanlegg ved Tuftebrua, vest for
Ustedalsfj orden. Begge undersøkelsene har dateringer fia middelalderen ( 1200-
1400). Kull fi.a en slaggblokk i en kullgrop på Fekjo er derimot datert til eldre
jemalder (100 f. Kr.-130 e. Kr). Andre jemvimeanlegg nær Ustedalsfiorden
stammer ffa folkevandringstid (400-600 e. Kr). Nordøst for planområdet, øst for
elven Bardøla, ligger planområdet Budalslie hvor det er registrert 50 kullgroper.
Det er foreløpig ikke gjemomført arkeologiske undersøkelser av disse.

Arkeologiske fimn viser at det har vært fast bosetting i Ustedalen i vikingtid, noe
som utvilsomt har sammenheng med gode utmarksressuser Glougen 1923,
Carlstrøm 1994). På gården Tufte i Ustedalen, vest for planområdet, er det
fimnet en mannsgrav hvor det lå et sverd, skjoldbule, syv pilspisser og et ildstål
fla vikingtiden. Lengre ned i dalen, på Fekjo, ligger et stort gravfelt med 15
gravhauger. Fekjo er en slette og navnet bet)ff fi.odig gressmark. En av
nordmannsslepene fi.a Hardangervidda krysser gravfeltet. Enkelte av haugene
ble gravd ut av Bjøm Hougen i 1923 . Alle undersøkte graver, både mams- og
kvimegraver, var fia vikingtid.

3.2 PRESENTASJON AV KULTURMINNENE I VESTLIA -GEILO DEL 2

Registreringen i Vestlia resulterte i ni kullgroper og to gravhauger (tab.1). Det
ble gitt dispensasjon for R1-R4, samt R8-R11, mens R5-R7 er regulert til
spesialområde for bevaring.

Ikke alle kullgropene er registrert i Riksantikvarens nasj onale databasen for
ffedete kultuminner; Askeladden. Registreringene har foregått over flere
perioder og bare de fire først registrerte kullgroper har fått Askeladden-ID (ID i
tabell 1).

R.nr. lD Form Ytre Indre Dybde Voll Bunn Tykkelse Merknad
må](m) mål(m) (m) kullag

01 - Sirkulær 3,2 2,2 0,7 Relativttydelig 15cm

02 - Sirkulær 4,5 2,5 0,8 Tydeli8 Rektangulær 20cm
03 - Sirkulær 5,6 3,8 1,0 Tydelig Rektangulær 15cm

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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04 - Sirkulær 2,1 1,5 0,5 Tydelig 20cm
08 91563 Oval 4,8 1,9 1,0 12cm
09 91565 Sirkulær 6,9 3,0 1,2 10cm
10 91566 Sirkulær 2,3 0,6 I øst'  1 1/2mbred 7cm

11 91522 Sirkulær Minst5 1,1 Antydning Flat'ure8elm. 12cm Sterktskrånendekanter.

R.nr. lD Typfornm einne Beskrivelse

05 - Gravhaug Steinblandet haug med sirkulær ogjevn fom. Diameter 10 m, høyde 1
m. Synes å være urørt.

06 - Gravhaug Sirkulær haug med anbrdning til fotgrøft i øst. Haugen er delvis
overbygget av steingard i vest. Diameter: 8 t/2 m. Høyde 0,8 m. Stor
plyndringsgrop i sentnm med diameter 1 '/2 m, dybde 0,4 m.

07 - Kull8rop Tilnæmet sirkulær fom, ikke synlig voll. Diameter 2,7 m, dybde
minst ]/2 m. 50 cm kullag i bunn. GjenBJlt av kvist.

Tabell 1: Registrerte fornminner i Vestlia -Geilo del 2 (rapport ved Noddeland Dyrnes, 2003).

4.  UTGRAVNINGEN

4.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

Den store mengden kullgroper i Norge gir interessante muligheter for å vurdere
produksj on og økonomiske forhold i middelalderen, spesielt med hensyn til
j emutvinning og smievirksomhet. Kullgroper har vært et viktig kulturhistorisk
tema i tre av de store prosjektene innenfor Kulturhistorisk museums distrikt:
Dokkaprosj ektet i Oppland, Rødsmoprosj ektet og Regionfelt Østlandet
(Gråfi ellprosj ektet) i Hedmark. Kullgroper knyttes til både j emutvinning og
smievirksomhet.

Kullgroper er en vanlig fomminnetype i Buskerud fi7lke, og kan regnes som et
massemateriale. Mye av den vitenskapelige verdien ligger i utarbeidelsen av
statistiske data, som blir tilgj engelig gj ennom arkeologiske undersøkelser.
Mengden gir mulighet til å vurdere produksjon og teknikk i middelålderen. En
undersøkelse gir mulighet for å dokumentere fom, dimensj on, vedstabling,
treslag, eventuell gj enbruk/flere bruksfaser og forholdet til eventuelle sidegroper
samt materiale for treslagsbestemmelse og datering. Deme undersøkelsen har
bm]st prøvestikking som metode, noe som begrenser infomasj onspotensialet
mht. vedstabling og gjenbruk. Det var heller ingen sidegroper registrert, slik at
form/dimensj on, treslag og datering blir prioriterte problemstillinger.

Både fomi og dimensjon synes å variere i ulike distrikter og kan bidra til å
avgrense tradisjonsområder. Et interessant forhold er gropenes fomi som i øst
(Hedmark) vanligvis er kvadratisk eller rektangulær, mens den lenger vest
(Valdres) er rund. Grensen synes å gå ved Mjøsa, slik at Hol kommune ligger i
det vestlige tradisjonsområdet. Det er derfor viktig å avklare gropenes fomi i
tillegg til bruksfaser og datering. Senere års undersøkelser har imidlertid vist at
de firkantede gropene ikke er uvanlige i Øvre Buskerud.

De fleste kullgroper er datert til middelalderen, men det finnes også eldre og
yngre eksempler. I forbindelse med Hallingdalprosjektet ble 17 kullgroper

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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C]4datert, og dateringene samler seg innenfor tidsrommet mellom 1000 - 1400
e. Kr. Flere kullgroper nær Ustedalsfiorden er imidlertid datert til vikingtid. Den
geografiske nærheten gjør at det vil være interessant å sammenligne med
undersøkelser fia disse områdene.

4.2 UTGRAVNINGSMETODE

Ettersom det tidligere har blitt undersøkt relativt mange kullgroper i

::ilhooov=d:d=tå::eåTaduetri:f,epl:åne?etF:n|ååta:1:1rårg?:=i#å£os:::t:=Fe?s=aflvet
trevirket i gropene. Prøvestikkene ble plassert i bunnen av gropa, og der det
kume observeres et mulig hjøme, hvor det kunne være mulig å bekrefte en
firkantet fom. Ettersom prøvestikk ikke har større flate em 0,25 m2, er
imidlertid vanskelig å påvise sikre hjømer. Funn av mulige hjømer forsterker
allikevel samsynligheten for at det som ser ut som fukantede bunnplan i
overflaten, også er det i virkeligheten.

Dokumentasjonen besto av foto og plantegning, samt profiltegning og foto av en
eller to sider i prøvestikket. Prøvestikkenes avgrensning ble markert på
plantegningen. Målene på en kullgrop blir nødvendigvis subj ektive, variasj onene
er spesielt store ved oppmålingen av kullgropenes indre diameter. En metode
kan være å måle den indre diameteren i forhold til der hvor nedskjæringen på
gropa starter. Topp voll er entydig bare når vollene har en klar topp, og kan være
problematisk hvis vollen er flat QTamo 1997: 102-103). Denne utgravingen
opererte med noe som ble anslått å være det midterste punkt på vollen,
uavhengig av om vollen var flat eller buet. Ytre diameter ble målt der vollens
ytre avgrensning kunne observeres, og dybde ble målt fia høyeste punkt i voll til
laveste punkt i bumplan. Usikre avgrensninger ble markert med stiplet strek

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

iai:1r::geFrrib:e:o¥reterHcfåasj:ft:vmåeftnesåo|Tefafodrevådrg:bååtfe=::såeosgfi;:ce-n
eventuell senere datering.
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Fylkeskommunens nummerering fia registreringene ble opprettholdt.
Kullgropene er nummerert fia R1 -R4, samt R8-R11, og kullprøvene ble
fortløpende registrert fi.a K1 -K17. Det er ett felles C-nr. for hele undersøkelsen,
og hver kullprøve fikk egne undemummer.

4.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

lngen av kultumimene var skadet, og det var få kildekritiske forhold. Kun i ett
tilfelle ble undersøkelsen begrenset. En av grumeieme hadde ikke fått
infomasj on om undersøkelsen. Grumeier ønsket derfor at undertegnede skulle
avbryte undersøkelsen umiddelbart. Kontaktmam Hans Petter Nesselquist
antydet muntlig en løsning innen undersøkelsens slutt, slik at R4 ble forlatt uten
kullprøve3 til tross for at prøven raskt kunne ha vært tatt. Det viste seg imidlertid
å være vanskelig å få kontakt med grunneier senere, slik at kullgropa forble
delvis undersøkt. R4 er tegnet i plan, men dokumentasjonen ble dessvene ikke
firilført.

4.5 UTGRAVNINGEN

4.5.1  FUNNI\/lATERIALE

Det var ingen gjenstandsfimn, men åtte kullprøver fi.a sju groper ble tatt ut (se
vedlegg 7s.2.).

4.5.2 STRUKTURER

Sju groper ble undersøkt, mens en grop bare delvis. Alle gropene, med unntak
av R4 og R10, var middels store groper. Kullgropene har blitt karakterisert som
små eller store ut ifia subjektive vurderinger av alle gropene samlet. R4
kkarakteriseres som liten i forhold til det samlede materialet, og R10 som stor.

KullffoD RI
Gropa R1 1å i hellende terreng på en kant ned mot elva Usteåne. Det var lite voll
i den øvre enden mot øst. Gropa var oval og bumplanet var kvadratisk. Et par
litt større trær stod i gropa, men forstyrret ikke kultuminnet.

I prøvestikket kom det tydelig fiem et hjøme. Dette tyder på at grop Rl er en
kvadratisk grop. Ganske mye kull ble fimnet i kanten, men kullaget minker mot
midten av nedskjæringen. Lag med lys sand over kullaget mot midten, kommer
fia innsig av masse ffa sider og voll.

KullffoD R2
Vollene til R2 avtegnet seg klart mot den plane flaten rundt gropa. Noen trær sto
i gropa, og ett sted medførte dette til vanskelig avgrensing av vollens ytterkant.
Eller var det få forstyrrelser. Gropa var oval, og bunnplanet var rektangulært.

Mye kull ble fimnet i prøvestikket, og gropa kan være dårlig tømt. Det ble
oppdaget et mulig hjøme, selv om prøvestikket så ut til å ligge langt inn mot
midten. Funn av delvis ubrente stokker, antyder imidlertid allikevel et hjøme.
Ubrente stokkerester blir som regel fimnet i yttekantene.

Kulturhistorisk museum, Univer§itetet i Oslo
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KullffoD R3
R3 lå på en knaus med god utsikt mot Usteåne. Gropa var oval, og bunnplanet
rektangulært. En liten del av gropa som hellet ned mot elva hadde dårlig
avgrenset voll, ellers var den tydelig i terrenget. Noen trær stod rundt, men ingen
forstyrret kulturmimet.

Prøvestikket hadde ikke mye kull bevart, gropa var antagelig godt tømt. Det ble
ikke fimnet noe som kunne tyde på et hjøme, muligens var prøvestikket for langt
mot midten. Et tykt lag med lys brungrå sand over kullaget, under et
utvaskingslag, ble tolket som innrast masse.

KullHOD R4
Grop R4 ble bare delvis undersøkt (se 4.4.).

Denne gropa er den eneste i undersøkelsen som karakteriseres som liten. Gropa
var rund, og vollen var tydelig, selv om yttergrensen innimellom kunne være
vanskelig å se. Noen busker og trær forstyrret inntrykket, men det ble valgt å
ikke rydde mye på grunn av nærhet til bebyggelse. Bunnplanet var allikevel
ganske klart kvadratisk.

Bunnplanet var omkranset av steinblokker fra en naturlig steinete grunn. Et
mulig hjøme ble observert. Selv om dette er usikkert, forsterker det inntrykket
av et kvadratisk bunnplan.

KullffoD RS
Rs lå klart avgrenset i terrenget og relativt nær hyttebebyggelsen. Av hensyn til

Figur 1: Mulig rund nedgravning i kullgrop R8

deme ble omfanget av
ryddingen begrenset. Gropa var
rund, og vollene noe utflytende,
særlig i den nordøstlige delen.
Her var det vanskelig å
oppfatte topp og ytterkant. En
del busker og trær omkranset
gropa, men ingen skadet eller
forstyrret i særlig grad.
Bunnplanet var rektangulært.

I prøvestikket kom skillet
mellom kullag og
undergrunnen tydelig til syne.
Dette gav inntrykk av et rundt

bunnplan (se figur 1). Selv om prøvestikket ble tatt i et antatt hjøme, var det
ikke mulig å påvise dette i kullaget. Samtidig var flere ubrente stokker stablet
med retning mot midten. Undersøkelser av rektangulære utømte groper på
Rødsmoprosjektet i Hedemark, viser at den ytterste veden gjeme blir lagt kant i
kant med nedgravningen (Namo 1997: 106), slik som vist i figur 2. Det ble ikke
ftinnet stokker med denne orienteringen, til tross for godt bevart trevirke.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Det var ganske mye kull
igjen i gropa, og et brunt
sandlag over kullqget viser
ir-asing.

KullffoD R9
R9 var rund med utflytende

Figur 2: Vedstablingsfom i en utømt rektangulær grop
fia Rødsmoen, Hedemark QTarmo 1997:fig.67).

362

voller. Nesten halve vollen var vanskelig å avgrense. Gropa lå i hellende terreng,
og vollene var tydeligst der det skrånet nedover. Også bumplanet hadde
utydelige grenser, og virket både kvadratiskt og rundt. Prøvestikket ble tatt et
sted hvor det kunne være mulig å oppdage et hjørne. Gropa lå i et hogstfelt, en
del røtter og stein stod i og ved vollen, men gropa var lite skadet.

I prøvestikket hadde kullqgets overflåte en besynderlig form. Det så ut til at
hjømet vendte mot midten av gropa. Prøvestikkets profil viste også et lag med
rødbrent sand over kullaget. Muligens kan dette skyldes at gropa har blitt gravd
og bmlst to ganger, da det også så vidt kunne anes et kullag over det rødbrente
sandlaget. Det er imidlertid ikke mulig å avgjøre dette bare ved graving av
prøvestikk.

Kullffop R10
Gropa var relativt stor og rund. Yttervollen var usikker på den ene sida, men
klare forøvrig. Utflytende bunnplan førte til at det var vanskelig å avgjøre form,
muligens kan den ha vært kvadratisk. Prøvestikket ble lagt i det tydeligste
hjømet. Noen røtter lå i vollen, men ingen forstyrret undergrumen.

Under graving viste det seg at veldig mye kull lå irien. Det var ikke mulig å se
hjømet, antagelig var prøvestikket for langt inn mot sentrum av gropa. Gropa ser
ut til å være bare delvis tømt.

Kullffoo R11
Gropa var rund, med ganske store voller. Mange store steiner lå rundt og i
gropa, og forstyrret inntrykket. Yttervollen var litt vanskelig å bestemme, men
bunnplanet var og kvadratisk. En del trær omkranset gropa men forstyrret ikke.

Prøvestikket traff et hj øme av kullaget, og bekreftet inntrykket av et kvadratisk
bumplan. Ikke mye kull var bevart, så gropa var antagelig ganske godt tømt.

4.5.3 ANALYSER; DATERING OG TRESLAGSBESTEMMELSER

Alle sju prøver ble treslagsbestemt, og fire datert. Treslagsbestemmelsene viste
bmk av fi]ru, med unntak av kullprøve 5 fi.a R10 (C 54237/5), som også hadde ett
lite imslag av bjørk.

]4C-datering viser at tre groper ai2, R11 og R8) er relativt samtidig,1020-1190

e.Kr., mens den siste gropa Qil) skiller seg ut med litt yngre datering på 1300-
1410 e.Kr..

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksjonen
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5.  KONKLUSJON

Kullgropenes fom kan bare påvises sikkert hvis de blir gravd med maskin.
Prøvestildc kan sannsynliggjøre, men ikke bevise eller motbevise fomen på
overflaten. Dette skyldes at et prøvestikk avdekker begrensede flater, som blir
utilstrekkelig som bevis på en rund eller firkantet fomi på kullgropen.
Kullgropene i denne undersøkelsen er ålle undersøkt med prøvestikk.

Alle kullgropene synes å ha firkantede bunnplan, kun 5n grop, R8, var muligens
rund. Dette er imidlertid vanskelig å avgjøre sikkert, uten at større deler av
bunnnplanet blir avdekket. Det var tidligere en oppfatning at Hallingdål var del
av en vestlig tradisjon hvor det var vanligst med runde kullgroper. Alle gropene
i Vestlia synes å være firkantede, slik det er påvist flere steder de senere år i
øvre Bukserud. Gropene er relativt ensartede når det gjelder fomi og
dimensjoner.

Fire groper er datert, alle på fim. Tre groper er anlagt i tidlig middelalder;
mellom år 1000 til slutten av 1100-tallet. En grop er anlagt  seinere i
middelalderen; mellom 1300-tallet til første halvdel av 1400-tallet. Dette viser
til en produksjon av kull imenfor middelalderen, som er den vanligste
dateringen for kullgroper på Østlandet. Ingenting i fom, størrelse eller dybde
skiller noen av kullgropene særlig fia hverandre.

s:.--:ui_::::
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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7. VEDLEGG

7.1. STRUKTURLISTE

Saksm.. 05/1362

LisTE oVER KULLGRoPER C 54237/9 - C 54237/16. A 2005/68
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7.2. FUNN OG PRØVER

LisTE oVER KULLPRøVER: C 53237/1 -C 54237/8. A2005/68
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7.3. TEGNINGER

Kullgrop R1 ; plantegning 1 :50, 2 prøvestikkprofiler 1 :20
Kullgrop R2; plantegning 1 :50, 2 prøvestikkprofiler 1 :20
Kullgrop R3; plantegning 1 :50, 2 prøvestikkprofiler 1 :20
Kullgrop R4; plantegning 1 :50
Kullgrop R8; plantegning 1 :50, 2 prøvestikkprofiler 1 :20
Kullgrop R9; plantegning 1 :50, 2 prøvestikkprofiler 1 :20
Kullgrop R10; plantegning 1 :50,1 prøvestikkprofil 1 :20
Kullgrop R11 ; plantegning 1 :50, 1 prøvestikkprofil 1 :20
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7.4. FOTOLISTE

Negativnr. Cf. 29730

Saksnr. 05/1362

Film1Bildenr. Motiv Retn.mot Fotograf Dato

10 Kullgrop R4; plan etter rydding. NØ T. 27.06.05
Avstandsbilde. Wikstrøm(TW)

9 Kullgrop R4; plan etter rydding. NØ TW 27.06.05
Nedskjæringen.

8 Kullgrop R4; nedskj æringen i V TW 27.06.05

prøvestikket.
7 Kullgrop R1 1 ; avstandsbilde med voller Ø TW 27.06.05

etter rydding.
6 Kullgrop R11 ; nærbilde av nedskjæring Ø TW 27.06.05

etter rydding.
5 Kullgrop R1 1 ; overflate til nedgravningen S TW 27.06.05

med et hjøme.
4 Kullgrop R11 ; nærbilde av profiler i NØ TW 27.06.05

prøvestikket.
3 Kullgrop R1 ; oversiktssbilde etter N TW 28.06.05

rydding.
2 Kullgrop R1 ; nærbilde av nedskjæring N TW 28.06.05

etter rydding.
1 Kullgrop R1 ; nærbilde av nedgravningen i NN TW 28.06.05

prøvestikket. V

Negativnr. Cf. 29731

Fi]m2Bildenr- lv]otiv Retningmot Foto-graf Dato

36 Kullgrop R1 ; nordlige og østlige profil i NØ TW 28.06.05

prøvestikket.
35 Kullgrop R2; plan etter rydding. NV TW 28.06.05

Oversiktsbilde.
34 Kullgrop R2; nedskjæringen i plan etter NV TW 28.06.05

rydding. Nærbilde.
33 Kullgrop R2; mulig hjøme i prøvestikket. S/SV TW 28.06.05

32 Kullgrop R2; østlige og sørlige profiler. S/SØ TW 28.06.05

31 Kullgrop R3 ; plan etter rydding. V TW 28.06.05
Oversiktsbilde.

30 Kullgrop R3 ; nedskjæringen i plan etter V TW 28.06.05
rydding. Nærbilde.

29 Kullgrop R3 ; profil i prøvestikket. NV TW 28.06.05

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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28 Kullgrop R3; profil i prøvestikket. SV TW 28.06.05
27 Kullgrop R10; oversiktsbilde etter S/S TW 28.06.05

rydding. V
26 Kullgrop R10; nærbilde av nedskjæringen V/S TW 28.06.05

etter rydding. V
25 Kullgrop R10; profiler i prøvestikket. S TW 28.06.05
24 Kullgrop R9; oversiktsbilde etter rydding. N TW 29.06.05
23 Kullgrop R9; nærbilde av nedskj æringen N TW 29.06.05

etter rydding.
22 Kullgrop R9; et mulig hjøme av SV TW 29.06.05

nedskj æringen i prøvestikket.
21 Kullgrop R9; profil i prøvestikket. N TW 29.06.05
20 Kullgrop R9 ; profil i prøvestikket. Ø TW 29.06.05
19 Kullgrop R8 ; oversiktsbilde etter rydding. SV TW 29.06.05
18 Kullgrop R8 ; nærbilde av nedskj æringen SV TW 29.06.05

etter rydding.
17 Kullgrop R8; mulig rund nedgravning i NV TW 29.06.05

prÆwestikket. Plan.
16 Kullgrop R8; mulig rund nedgravning i NV TW 29.06.05

prøvestikket, med stokkeretninger. Plan.
15 Kullgrop R8; øst-vestlige profil i N TW 29.06.05

prøvestikket.
14 Kullgrop R8; nord-sørlige profil i Ø TW 29.06.05

prøvestikket.

7.5. ANALysER

1. Treslagsbestemmelser v/Ilelge 1. Høeg
2. Report of radiocarbon dating analyses, Beta analytic inc., Florida, USA

7.6. KART

1 . Kart over planområdet med imtegnede kullgroper
2. Utsnitt av M711 -kart 151611.
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Høeg   -Pollen,.:  876   842   262,
Helge  lrgens  I¥eg,
Gloppeåsen  io ,-`
3261   LARVIK

Til  Lil  Gustafson.

Larvik,   22/8-05.

Analvse  av 7  kullDrøver  fra  ''RecrulerincrsDlan for Vestlia  -Geilo,
del  2" ,   Gieilo,   64-71  m.fl. ,   Søbsiordet,   65/1  m.fl. ,  Hol  kommune,
Buskerud,   Prosiektkode  420697,   Tiltakskode  758037.

R  1,    (kullDr.   2).
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Pinus   (furu) .

R   2,     (kullTJr.    3)  .
Det  ble  bestemt  5  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) .

R  3,    (kullDr.   4).
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Pinus   (furu) .

R   8,     (kullTDr.    7).
Det  ble  bestemt  10  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) .

R   9,    (kullDr.   6)  .
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) .

R   10,     (kullDr.    5).
Det  ble  bestemt  4:0  biter.    Av  disse  var  1  Betula   (bjerk)   og

39  Pinus   (furu)  .

R   11,     (kullTDr.1).
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Pinus   (furu) .

#h%i



REPORT  0±  RADIOCARBON  DATING  ANALYSES
)r. Lillian Gustafson

Jniversitetet i Oslo

Sample Data

3eta -208907

iAMPLE :  VESTLIA,R1

Measured
Radiocarbon Age

610 +/-60 BP

VALYSIS : Radiometric-Standard delivery
ATEBIALÆRETREATMENT :   (charred material) : acid/au{alvacid
SIGMA CALIBRATION    :            Cal AD  1280 to  l430 (Cal BP 670 to 520)

13C/12C
Ratio

-25.0 o/oo

Report Date:  10/20/2005

Materiai Received: 9/23/2005

Conventional
Radiocarbon Age(*)

610 +/-60 BP

eta -208908
AMPLE :  VESTLIA,R2
NALYSIS : Radiometric-Standard delivery

960 +/- 60 BP

TERIALÆ'RETREATMENT :   (charred material): acid/alkali/acid
SIGMA CALIBRATION    :           Cal AD  1000 to l240 (Cal BP 950 to 710)

-2.6 .6 o/ oo

eta -208909
AMPLE :  VESTLIA,R8
NALYSIS : Radiometric-Standard delivery

920 +/- 50 BP

ATERIALÆ'RETREATMENT :   (charred material): acid/alkali/acid
SIGMA CALIBRATION    :           Cal AD  1020 to  l240 (Cal BP 930 to 710)

-2S .9 ol oo

eta -208910
AMPLE :  VESTLIA,R1 1
NALYSIS : Radiometric-Standard delivery

930 +/-50 BP

ATERIALÆ'RETREATMENT :   (charred material): acid/alkali/acid
SIGMA CALIBRATION    :           Cal AD  lo10 to l220 (Cal BP 940 to 730)

-24J o/oo

930 +/-60 BP

910 +/-50 BP

930 +/-50 BP

Dates  are  reported  as  RCYBP  (radiocarbon  years  before  present,
"present"   =   1950A.D.).   By   lnternational   convention,   the   modern

reference  standard  was  95%  of  the  C14  content  of  the  National
Bureau  of Standards'  Oxalic Acid  &  calculated  using the  Libby C14
half life (5568 years).  Quoted  errors  represent  1  standard deviation
statistics (68% probability) & are based on combined measurements
of  the  sample,  background,  and  modem  reference  standards.

Measured  C13/C12  ratios  were  calculated  relative  to  the  PDB-1
international  standard  and  the  RCYBP  ages  were  normalized  to
-25 per mil. If the ratio and age ai.e accompanied by an (*), then the

C13/C12  value  was  estimated,   based  on  values  typical  of  the
material type. The quoted  results are  NOT calibrated to calendar
years.  Calibration  to  calendar  years  should  be  calculated  using
the  Conventional  C14  age.



CALIBRATION  OF.=RADIOCARBON   AGE  TO  CALENDAR YEARS
=_  (Variables:

Laborato ry num ber:

Conventional radiocarbon  age:

2 Sigma calibrated result:
(95°/o  probability)

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1  Sigma calibrated result:
(68% probability)

610±60  BP

C 13/C 12=-25 :lab. mult=1 )

Beta-208907

610±60 BP

Cal AD  1280  to 1430 (Cal BP  670  to 520)

Interceptdata

Cal  AD  1320  (Cal BP  63 0) and
Cal AD  1350  (Cal BP 600) and
Cal  AD  1390  (Cal BP 560)

Cal  AD  1300  to  1410  (Cal  BP  650  to 540)

C h ar re d m a te ri al

1260                    1280                      1300                     1320 1340                     1360
CalAD

1380                      1400                     1420                       1440

References:
I)atab as e u s ed

I NTC AL 98
Calibration D atabase
Edilorial Comm enl

Stuiver,  M.. van der Pl ichi,  H„  1998.  Radicx:arbon  40(3) ,  pxii-xiii
INT CAL 9 8  Ra dio car b o n A g e C al .ib rat.io n

Siuiver,  M.,  e i.  al..1998.  Radiocarbon  40(3).  pl 041 -1083
M ailie matics
A Sim pl ifii ed Approcu3h  lo  Cal.ibralin g  C 14 D ates

Talma, A.  S., Vogel.  J.  C.,1993,  Radiocarbon  35(2),  p317-322

Beta  Analytic  Radiocarbon  Dating  Laboratory
4985  S.W. 74[h  Couri,  Miami,  Florida  3315 5  .  Tel:  (3 05)667-5167  .  Fax:  (305)663-0964  .   E-Mail:  beia@radiocarbon.com



CALIBRATION  OF;RADIOCARBON   AGE  TO  CALENDAR YEARS

{Va.riables:   C 13/C12=-26.6:lab.  mult=1)

La borato ry nu m ber:

Conventional  radiocarbon  age:

2 Sigma  calibrated result:
(95°/o  probability)

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1  Sigma calibrated result:
(68o/oprobabinty)

930æo  BP

Beta-208908

930±60 BP

Cal AD  1000  to 1240 (Cal BP  950  to 710)

Interceptdata

Cal AD  1050  (Cal BP 900) and
Cal  AD  1100  (Cal BP  850)  and
Cal  AD  1140  (Cal BP  810)

Cal  AD  1020  to  1180  (Cal  BP  930  to 760)

C h ar re d m a te ri al

960 980            1000          1020         1040         1060 1080         1100           1120          1140          1160          1180         1200         1220           1240

CalAD

References:
Datab ase u sed

I NTC AL 98
Calibration D atabase
Ed.Ltorial Comm ent

Stuiver.  M.. vander  Plicht,  H.,1998,  Radiæarbon  40(3).  pxii-xiii
INTCAL98  Rad.iocarbon Age C al.ibrai.ion

Siuiver,  M.,  ei.  a[.,1998,  Radiocarbon  40(3).  pl041-1083
M alhe matics
A Sim pl ifi ed Approticli to  Calibrat.in g  C 14 D ates

Talma.  A.  S.. Vogel.  J.  C..1993.  Radiocarbon  35(2).  p317-322

Beta  Analytic  Radiocarbon  Dating  Laboratory
4985  S.W. 74th  Couri. Miami,  Florida  3315 5  . Tel:  (3 05)667-5] 67  .  Fæi:  (305)663-0964  .   E-Mail:  beta@radiocarbon.coni



CALIBRATION  OF  RADIOCARBON   AGE  TO  CALENDAR YEARS

j(Variables:   C13/C12=-25.9:lab.  mult=1)

La bor ato ry nu m be r:

Conventio nal  radiocarbon  age:

2 Sigma  calibrated result:
(95%  probability)

Intercept of radiocarbon age
with calibration curve:

1  Sigma calibrated  result:
(68% probability)

910±50  BP

Beta-208909

910±50 BP

Cal AD  1020 to 1240 (Cal BP  930 'to 710)

Interceptdata

Cal  AD  1160  (Cal BP 790)

Cal  AD  1030  to  1190  (Cal  BP  920  to 760)

C h ar re d m a te ri al

980 1000 1020 1040            1060            1080            1100           1120            1140            1160            1180            1200           1220             1240
CalAD

References:
Database u sed

I NTC AL 98
Cal.ibrat.ionDatabase
Editorial Comtn eni

Siuiver,  M.,  van der  P[ ichi.  H ..1998,  Rad.iocarbon  40(3) . pxii-xiii
INTCAL98  Radiocarbon Age C alibraiioii

Siulver,  M.,  e i.  al.,  I 998,  Rad.iocarbon  40(3),  p 104 I -1083
M athe matics
A Slm pl ifii ed Approac h to  Calibratin g  Cl 4 D aies

Talma.  A.  S., Vogel,  J.  C.,1993.  Radiocarbon  35(2),  p317-322

Beta  Ånalytic  Radiocarbon  Dating  Laboratory
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CALIBRATION  OERADIOCARBON   AGE  TO  CALENDAR YEARS
±`(V?.riables:   C 13/C12=-24.7:lab.  mult=1)

La borato ry nu m be r:

Conventional  radiocarbon  age:

2 Sigma  calibrated result:
(g5°/o  probability)

Intercepts of radiocarbon age
with calibration curve:

1 Sigma calibrated result:
(68°/oprobability)

930±50  BP

Beta-208910

930±50 BP

Cal AD  1010 to 1220 (Cal BP  940  to 730)

Interceptdata

Cal  AD  1050  (Cal BP 900) and
Cal  AD  1100  (Cal BP  85 0)  and
Cal  AD  1140  (Cal BP  810)

Cal  AD  1030 to  1180  (Cal  BP  920  to 7 80)

C h ar re d m a te ri al

980            1000            1020            1040            1060            1080           1100          1120            1140            1160            1180           1200          1220            1240
CalAD

References:
Datab ase u sed

I NTC AL 98
Calibraiion D atabase
Editorial Comm ent

Siuiver,  M..  van der  Pl icht,  H.1998,  Radiocarbon  40(3),  pxii-.xi ii
INTCAL98  Radiocarl)on Age C al.ibration

Stuiver,  M.,  ei.  al.,1998.  Radiocarbon  40(3). pl 041-1083
Mathemai.ics
A S.im plif ied Approacli to  Calibrating  C14 D ates

Talma,  A.  S.. Vogel,  J.  C.,1993.  Radiocarbon  35(2),  p3 I 7-322
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Atmospheric data from Reimer e[ al Q004):Oxcd v3.10 Broik Ramsey Q005): cub i:5 sd: 12 prob usp[Chron]

Vesflia, R2 990±60BP                      -å,-
Vestha, R11930±OBP                     -. 1-
Vesflia, R8  910±OBP'--'
Vestlia, R1610±60BP                                        J|
1'11111'1'1111'''

5 00Ca]AD                       1000Ca]AD                      1500CalAD

Calibrated date
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