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SAMMENDRAG

Arkeologisk undersøkelse av syv kullgroper. Kullgropene ble dokumentert slik de fi.amsto uten
noen form for inngrep og ble ellers kun dokumentert ved prøvestikk i tre av dem. De geologiske
profilene som fi.amkom i prøvesnittene er dokumentert ved tegning.

De syv undersøkte kullgropene R1 -R7 (91666-1 -7) er ganske homogene i størrelsen. De har trolig
hatt en bunnflate på rundt 2,5-3 m og vært 75-120 cm dype, men er nå sterkt sammensunkne med
misvisende mål i overflaten. Kun snitting av et fiillt profil ville ha kunnet gi sikker kunnskap om
den opprinnelige fomi og størrelse.

Kullgropene har vært såpass store at de trolig har blitt bmkt til å produsere kull for jemutvinning, og
ikke for smiing.

C14-datering av fire kullprøver fi.a tre av kullgropene plasserer disse innenfor tidsrommet 1010-
1290 e. Kr. Dateringene har NTNU-1ab.-m. DF3991, T-18613 -18616.

Forsideillustrasj on: Kullgrop R6

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksj onen, Uriversitetet i Oslo
Postboks 6762, St. 0lavs plass, 0130  0slo
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

AUDENBY, 51/18, VÅLER KOMMUNE,
HEDMARK

JØRGEN BØCKMAN

05/6632

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Tiltakshaver, Kåre Magne Sæther, har søkt om dispensasjon fi.a lov om
kulturminner av 9. juni 1978, § 8,1.1edd for 7 kullgroper (1ok.id. 91666-1-7).
Bakgrunnen for søknaden er nydyrking av teig på Audenby 51/18 (178), Våler
kommune, Hedmark. Hedmark firlkeskommune registrerte området den 9.
november 2004 og det ble påvist til sammen 7 automatisk fiedete kultuminner i
fom av kullgroper.

Hedmark fi71keskommune har i sin vurdering lagt vekt på at det er stor
forekomst av kullgroper i området, og at de 7 berørte kullgropene ikke lenger er
en del av et opprinnelig kultumiljø. Hedmark Brlkeskommune har anbefalt
Riksantikvaren å innvilge dispensasj on for de omsøkte kultumimene (lok.id.
91666-1 -7) med vilkår om at tiltakshaver bekoster en arkeologisk undersøkelse,
og Kultuhistorisk museum har sluttet seg til firlkeskommunens vurdering.

Riksantikvaren innvilget dispensasjon i brev av 16. august 2005.

2.  DELTAGERE, TIDSROM

Undersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 7.-8. september 2005 av Jørgen
Bøckman i stilling som feltleder 1.

3.  FORMIDLING

Det var ikke lagt opp til noe formidlingsopplegg i sammenheng med
utgravingen, og det var ikke kontåkt med publikum.utover samtale med
tiltakshaver.

4.  LANDSKAPET -FUNN OG FORNMINNER

De undersøkte kullgropene ligger i en avlang teig på ca 24 daa med kuppert
teiTeng, avgrenset av distriktsvei 501 i S til SV, og ellei.s omgitt av dyrka mark.
Det ei. flere liøydedi.ag, men også flate partier i teigen. Ved undersøkelsens start

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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var den plantede skogen i SV-delen av teigen fiemet, og resten av vegetasjonen
varieile ffa åpent teri.eng til i-elativt tett, lav fiii.uskog. I hele området beståi.
grumen av lys sand uten steiner.

I Våler er det undersøkt kullgi.oper på Øverby, Svemeby og Audenby 51/20, 21
som er nabogåi.d til Audenby 51/18 (178). På Øverby ble tre av sju undersøkte
groper datert til perioden mellom slutten av vikingtid og 1400-tallet. På
Svenneby, 38/1, ble det undersøkt 5 av 10 registrerte kullgi.oper på en smal
parsell i forbindelse med plan for nydyi.king i 2001. Gropene ble tolket som
fiamstillingsplasser for trekull for smiing. De ble dateft til tidsrommet 1030 -
1295 e. Kr (Tønnessen 2001a). På bruket Audenby, 51/20 og 21, ble det
undersøkt 4 av 6 registrerte kullgroper i forbindelse med plan for nydyrking i
2001. Gropene ble tolket som fi.amstillingsplasser for trekull til smiing, og de
ble datert til tidsrommet 1030 -1215 e. Kr (Tømessen 2001b). Det er også
undersøkt 1 kullgrop på Snarhol 52/8 (1999).

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

Problemstillinger i forhold til kullgropene vil være:
•    Gropenes fom i overflaten
•     Spor ettei. flere bruksfaser
•    Vedartsbestemmelse
•    Datering.

Utgravningen ble foretatt uten bmk av gravemaskin. Prioriteringei. i forhold til
problemstillingene ble derfor tatt underveis i forhold til hva som var mulig ved
manuelt ai.beid. Det ble høyt prioritert å ta prøvestikk i tre av gropene slik at
dette ble gjort tidlig for å være sikker på at dette ble gjort ferdig. Det var knapt
med tid Gff. 5.3), og for ikke å bruke unødvendig tid på å bære utst)n: mellom
gropene, ble prøvestikkene tatt i kullgi.oper som lå relativt næme hverandre.

5.2 UTGRAVNINGSMETODE

Kulturhistorisk museum mente det var tilstrekkelig å gj ennomføre en begrenset
undersøkelse av kullgropene for å innhente nødvendig vitenskapelig materiale.
Kullgropene har blitt målt og tegnet i plan, med angitt ytre og indre diameter
samt nedskj æringen i midten dei. dette har vært mulig. Kullgropene er også
dokumentert ved foto. Gropene ble ikke målt inn på kart da dette ble stort ved
$1keskommunens registrering 09.11.04.

Det er tatt ut trekullprøver til C14-datering og vedartsbestemmelse fra 3 utvalgte
8roper.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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Som identifikasjon på gropene er det bi.ukt iiummei.ei.ingen R1 -R7, som er den
samme som ble brukt av BJlkeskommunen i 2004, og som tilsvarer lok.id.
91666-1-7.

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP

Hver kullgrop ble undersøkt i plan på samme måte: Gjenværende vegetasj on.ble
ryddet, og kullgropa med omgivelser ble fotografert i minst 3 retninger. Et
kooi.dinatsystem ble lagt ut som et kryss av målebånd gjemom senter av gropa.
Deretter ble den tegnet i plan, med vekt på å fmne gropas indre og ytre diameter
samt bunnplan. I 3 groper ble det tatt prøvestikk for å hente ut kullprøver.
Stikket ble stori mot imsiden av indre vollkant, der det oftest er kullrester igjen.

Det var vanskelig å avgjøre kullgropenes egentlige fom, da de var meget
sammenrast og ikke hadde tydelig avgrensning. Dette er naturlig da
sandgrunnen i området ikke er særlig stabil.

Undersøkelsen kom noe sent i gang fordi stor nedbør sinket trafikken på vei til
undersøkelsesområdet. Utover dette var været, med noen spredte byger, ikke til
vesentlig hinder under selve undersøkelsen.

Ved ankomst var ikke alle trær Eemet fi.a kullgropene. En stor del av
arbeidstiden gikk med til å rydde vegetasjonen nok til å kunne sette opp
målesystem og ta brukbare foto.

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

Det ble raskt konstatert at sanden i grunnen på området lett forskyver seg. I deler
av området der skogen var Semet, var skogbunnen brent slik at sanden under
den tynne markoverflaten var blottlagt. Her sank føtten.e ned i sanden når man
gikk, langt mer enn der ubrent sand var blottlagt. Man må derfor anta at
kullgropene, som også har vært utsatt for ild, i stor grad har rast im og sunket
sarnmen.

I registreringsrappoilen fra 2004 står det at R6 var noe stenf}Jlt med moderne
avfril. Dette var fiemet ved deme undersøkelsens start. Det ble ikke gjort
prøvestikk i denne kullgropa i tilfelle forstyrrelsen var større enn det som kunne
sees i overflaten.

5.5 UTGRAVNINGEN

Kullgropene ligger atskilt uten noen stratigrafisk sammenheng.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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5.5.1  FUNNMATERIALE

Det

5.5

1e ikke gjort gjenstandsfimn.

STRUKTURER

05/6632

For   11e kullgropene gielder det at de bærer pi.eg av å væi.e gravet i løs sand, og

Xg:ig,e.:rås:ånvsi:koe:eustsir.åom:eåee:bDø:ifaorsåseprrfi::gv=nftg;å:åf::is:oånF:gtsd.ir;itik¥
foi.m, for eksempel hadde de færreste gropene noe egentlig bumplan. I tabellen
ned€mfor er målene oppsummert så langt det lai. seg gjøre. Dybde i plan og

i;:¥;t;;:;rgs:i:;[e;n:a;]e:ng;::::e:rfl:;en:ku:ek=:::,°:eennaiiegropene]]ggerpa
1

Y[I.e Indre Bumplcm Dybde i Dybde i Kull-
vollkant nedstiæring plcm pr.-stilck Prøve

1

5'5x? m 175xl75 cm Grop, ca100x75cm 60cm 120 cm K1K2

(

Ikke synlig 270x? cm 140x? cm 50cm 80cm K3
5,5x5,4 m 235x210 cm 170x? cm 50cm 100 cm K4
ca 5,5x6 m 250x250 cm Grop 50cm

1

6'5x? m 210x200 cm Grop 75cm

\

7x?m Usikker, ca280x200cm 150x? cm 70cm

1

6,5x? m 220x? cm 80x? cm'altemativt145x?cm 70cm

?:|tåååå6f:utyde||gevo||er.|Nøerdetusikerihvasomervo||kmt'oghva
Son)` er

Pr

naturlige fomasjoner i terrenget. Bunnplanet er ødelagt av røtter og tuer.
som i overflaten ser ut som gropas nedskjæring, har kvadratisk fom på ca
{175 cm.

:jels7,.::

kul]
1.ast
mal

ble tatt i østre kant i vollens innside. Det viste at gropas bunn er langt
1  re enn hva som synes i overflaten, minimum 2,3 meter. Det er tydelig to

faser. Det er et ca 12 cm kullag i bumen (kullprøve 1) med rødbrent sand
Her var det hele trestokker igjen. Tømmeret var rundt 10 cm i diameter
N-S-retning. En stokk lå vinkelrett på disse, og ser ut til å ha ligget under

dre. Over dette kullaget er det et 10-15 cm tykt lag med kullblandet sand,
og {)ver dette er det et n)" i.ent kullag på ca 5 cm (kullprøve 2). Under dette
kull,aget er sanden rødbrent, men ikke så kraftig som i bunnen. Over Øverste

er gropa svært sammenrast, med opptil 45 cm kullblandet sand som har
Led fi.a siden og/eller vollen. Nederste kullag ligger 120 cm under
overflaten.

i:
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen

5



51/1|8 (178), Våler 05/6632

R2 / 91666-2
Kull,gropa hai. ingen sikker vollkant, og både voll og indi.e fom er defomert av

0,

5te.

sti]dc ble tatt i søndre side nær et antatt hjøme. Kun 6n sikker bmksfase
: stadfestes. Hele stokker ble fimnet i bunnen -to i Ø-V-retning, og en

#:=s:a::f:i:e:n:EeeåEsl|tl|iTåå;1::so¥ieif:vååee:åai:¥fetai::ifi::.eå
syncisioverflaten.

R3 / 91666-3
Denhe kullgi.opa er en av de tydeligere gropene i feltet, med antydning til både
vollkant, nedskjæring og bunnplan. Fomen er antydningsvis kvadratisk.

}tikk ble tatt i vesti.e kants innside. I bunnen var det et tydelig kullag med
nt sand under. Tre stokker med diameter på ca 6 cm stakk ut av profilen

30 cm avstand. Det ble tatt kullprøve av en av disse (kullprøve 4).#::es:
:#1i:ioås:eeå:Øå'|1å:i:o::;fftaiiEie|åiåg:2:,S:ts=t:::b:a;i=::s:åkåa::?e:lr:oe%ke:tav
over en halvmeter innrast masse.

R4 91666-4
Kul,[gropa har nesten ikke yttervoll, og ingen bunnflate. Innersiden samles i et

:::i[nnæærrm::dieåd::tgkopmaådD2:5=t:å:åeåtseTi:ringånøerp:::i:e:te:g:i`ieE:::eotg

:i,ti_=
forbi på innsiden av vollen og gjør avgrensningen noe usikker her.

R5 / 91666-5

R#jå#eo::rhdmera=#g|::1r:;1diant:srf.reBdåe=eenrteotl#gseønkirnuæsikker.
mid,ten, med fiirer som stråler ut mot nedskjæringens hjømer. Nedskjæi.ingen er
Pa

1

a 2 m i diameter.

1666-6
e kullgropa ligger på et høydedrag og er nesten på teigens øverste punkt.B:rL:

ie?tJ[eirg¥:omeås:Innl::dvr:l:.id¥Eee:deirg#åpn:n#-gpt|iihg;Øåli:;,=eåeeå•       0  .           1.     11                    0      1      .,                    .11             1      .             .       .           1        1                    .       o       ,      T        i

r store nivåforskjeller, så dette er ikke det originale bunnivået. Indre
kjæring er nesten 3 m på det bredeste.

R7
Der

1666-7
e kullgropa ligger på grensa mellom to teiger, og er delvis ødelagt i øst av

plø:/ing på naboteigen. Gropa har svak antydning til ytteivoll. Nedskjæringen er
avn
det

det uten tydelige hjørner. I bunnen er det imrasing i S og V, hvilket gjør at
synelatende er to bunnflatei.. Begge disse har antydning til hjømer i den

ube`rørte delen.

ÆEh           T/..1iL.._1_:_L_..:_1 ...... ~^`,_   T T_:.._.._:i^iL_.  :  ^.1^ 6
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1

Prø\iestikkene hai. vist at overflaten ikke gir et i.iktig bilde av gropenes
oppr`innelige foi.m og støn.else, og at det ikke gjøi.es gode estimater på hvor mye
kull hvei. gi.op kunne produsei.e ut fi.a overflatemål. For å få slik kunnskap måtte
mim}t en av kullgropene ha vært snittet med gravemaskin foi. å få et helt
geo€;rafiskprofil.

Undei.søkelsen ble gjort i henhold til prosjektplanen. Den har gitt svar på alle
problemstillingene.

6. KONKLUSJON

De syv undersøkte kullgropene R1 -R7 (91.666-1 -7) er ganske homogene i

fy;fn:,!;:å:e:::rip:å|:tg::of:#;:::u#|::ieaå;m=v:::i::im::årloig:VL::ft:;:5e-:1i%n:s
*jl::`['ei`:vi'ig:j form og størrelse.

ro:1jl'g::;niåE:irgy:grifi[peaå:rs:o:;ma:.detiolighbliftbrukttilåproduserekull

|dateringene plasserer gropene innenfor perioden 1010-1290 e. Kr. Grop R3
}n yngste, de to andre e-r oLtrent like gamle. I Rl så det i profilet ut sori om

|,1:::1o::ri:kæ:r=:1a:a:eååi::ftotrodfsusl:atå#gT:gpå=:åsceln:-å:eåiangv::Lelt

essen, Kathrine 2001 a: Rapport over undersøkelse av 10 kullgroper på
Svemeby, 3 8/1, Våler kommune, Hedmai.k. Upublisert rapport,
Universitetets Kulturhistoriske Museer.

Tøn essen, Kathrine 2001b: Rapport fta arkeologisk undersøkelse av kullgroper
Audenby, 51/20, Våler kommune, Hedmark. Upublisert rapport,
Uhiversitetets Kulturhistoriske Museer.

Ær#h        Kiiltiirhic:hric:1i. miiepiim   TTnivpT.qitetet ; neln 8
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8. VEDLEGG

8.1.|KULLPRøVELISTE

8.2.

1.R

05/6632

Kontekst C-nr. NTNULab.nr- Gramdatert Treslag C14-datering

R1,bunnla8 C55267/1 T-18613 6,0 Pinus 1015-1200 e.  Kr.

R12. fase C55367/2 T-1 8614 6,4 Pinus 1015-1170 e.  Kr.

R2,bunn-stokk C55267/3 T-18615 6,0 Pinus 1010-1160 e.  Kr.

R3,bunnlag C55267/4 T-18616 6,0 Pinus 1225-1290 e.  Kr.

TEGNINGER

plan og profil
2. RZ, plan og pi.ofil

plan og profil
plan og profil
plan og profil
plan og profil
plan og profil

3.R
4.R
5.R
6.R
7.R

:-e3:|Fti°vTn°r:[::E3'3267
`Felnr.

Motiv Retning mot Fotograf Dato

t R7 Ø J.  BØckman 07.09.05
1

R7 NNØ J.  BØckman 07.09.05
(

R7 NNØ J.  BØckman 07.09.05
1

R6 Ø J.  Bøckman 07.09.05
( R6 SØ J.  Bøckman 07.09.05
1

R6 V J.  BØckman 07.09.05
1

R6 (oversikt) Ø J.  Bøckman 07.09.05
1

R1 ØSØ J.  BØckman 07.09.05
1

R1 NØ- J.  BØckman 07.09.05

(
R1 NV J.  BØckman 07.09.05

Å R1 SV J.  Bøckman 07.09.05

!\ R1 S? J.  BØckman 07.09.05
A R2 NNØ J.  Bøckman 08.09.05
7\ R2 S J.  Bøckman 08.09.05

9
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1TA
R2 SSV J. Bøckman 08.09.05

3\ R3 NV J. Bøckman 08.09.05

@\ R3 V J. Bøckman 08.09.05
7A R3 NØ J.  BØckman 08.09.05
5lA R4 SØ J. Bøckman 08.09.05
5\ R4 VNV J. Bøckman 08.09.05
@\ R4 NNØ J. Bøckman 08.09.05
i7\ R5 NØ J. Bøckman 08.09.05
Z;\ R5 (nærmere) NØ J. Bøckman 08.09.05
5;\ R5 NV J. Bøckman 08.09.05
a\ R5 VSV J. Bøckman 08.09.05

8.4. ANALYSER

1.T}reslagsbestemmelse.Analyseav4kullprøverftaAudenby,51/18(178),
r kommune, Hedmark
ateringsrapport. Laboratoriet for radiologisk datering, NTNU, Trondheim.

8.5 raRT
1.ILåltestruktureretterfylkeskommunensreristiering
2. dversiktskart med markert undersøkelsesområde

8.6'TILVEKSTRAPPORT

C55925/L-4

Produksjonsplass fi.a middelalder/vikingtid fi.a Audenby (51 /18), Våler k.,

F)edp=øffvi!.,.kuu

1!
Kullprøv ffa kullgrop R1, bunnlaget. Prøven er vedartsbestemt til fiiru ¢f Høeg

;:ø:,:;,„:jealt:eoå|:5¥2åå#£:B¥4?ef,-C7154-å:#?i=1#OT¥vlk::J=d:-£1Fd-:egl:11åeT-
r.. RI Kullgrop
. kull

kullgrop R1, Mulig 2. fase.Prøven er vedartsbestemt til fiiru ¢f Høeg
av prøven, opprinnelig vekt 23,6 gram, er forbrukt ved C14-datering

F,v:å?å-ff=iDmFi-d3dge::l,d::.18614.Dateringsresultat:BP945+/-65år/1015-

Strukturi

2;u;:p;:øå`i3å:
ved NTh
1170 e. I

geø#£:|..ioi5.il70e.Kr.

i;::r:;je,
• RI Kullgrop

kull
ffa kullgrop R2.Prøven er vedartsbestemt til fi]ru Of Høeg 2006). En del av

Æstm         K11ihlt.h{C!f^".C!ir mlTCpllm   T TT`i`7Prc!ifptf]t i  nQh
10
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av pi.øven er forbi.ukt ved C14-datei.ing ved NTNU. Lab.-m.: DF-3991, T-18615 .
Daterings]Lesultat: BP980 +/-65 år/1010-1160 e. Kr./vikingtid-middelalder.

åe:#::£::,1o±o:j,:å:pK
4)  Prøve, kull
Kullprøve ffa kullgrop R3 .Prøven er vedartsbestemt til fi]ru ¢f Høeg 2006). En del av
prøven, o])prinnelig vekt 17,9 gram, er forbrukt ved C14-datering ved NTNU. Lab.-
rm: DF-3991, T-18616. Dateringsresultat: BP770 +/-65 år/1225-1290 e.
Kr./ridde'lalder.
yeÆ'..  6,1
DcrfeJ.z.7!g..  1225-1290 e. Kr.
S#`#Æf#r727... R3 Kullgrop
Æ/#73o777s'Jg73dz.gÆGf.. Arkeologisk undersøkelse Undersøkelsen ble foretatt i tidsrommet
7.-8. sept€mber 2005 av Jørgen Bøckman i stilling som feltleder 1. Utgravningen kom
i stand etter en arkeologisk registi.ering foretatt av Hedmark firlkeskommune i 2004 på

f::oE,ii:u¥jfkioeiE:te:nfe:å:r|ie:s:t:1,:-;å:dd::a:i:e:iulteå:ee:i:On:ii:ef;:i:#[åå:P

i#l¥e:it£;-r:#:i2i';::s6eån-d::g7i:|r:g:?:i:å::fo#grine,sis:n:re::;:vå:stteå:::1pmrotifi,|l;gi|:eaft
ha kunnet gi sikker kumskap om den opprinnelige fomi og størrelse. Kullgropene har
vært såpass store at de trolig har blitt bm]d: til å produsere kull for jemutvinning, og
ikke for si
imenfor tFdi::og£1ef-|doa:eor-TggaoveTlr=Tpl:psr=efiåir,eba=Z#bg|:oåeetnååtadss6ererdisse

iu:i::k,:j::e:;F::?T:rl:gi:y;|fa¥i;esj¥:i:u:taa:v:o?fi;:1h:å:g?:j:,;:j;o:ii::kfe|ås:e::„s:aå
var den plan{ede skogen i SV-delen av teigen fjemet, og resten av vegetasjonen
varierte fi
av lys san
Kparro#fi:,::Å

åpent terreng til relativt tett, 1av fiimskog. I hele området består grumen
uten steiner.

73Se/-KOOÆDJN4rÆR..   ØK, CX 063-5-2 / M711AV50, 201611 I
pF;;_!_:krst!:_mp_ipåF_5?of6F"LSo"G_33"'6'3_6_fl5_Ø_:5Z_'_4::_

J#TeBrgøffiiZTvtNG/7z.#ercJf#r..  Tønnessen, Kathrine, 20.09.2001, a og b:Rapport over
lse av 10 kullgroper på Svemeby, 38/1, Våler kommune, Hedmark.

[;j#;s#7rji;:F:fti|:øm?Vfbsf:::js;a;:1:?rshk::e:|å[iesi?:ii|:ie:rs:#3Tg:?;E3?'vå|er

Æm          T7"1+nrli:c.+^t.;c`L.  miic.piim   T TT`i`tat.c.:+otf]t i  r`eln m
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::!;å:åi§::::iøå::  842  262,
3261   LARVIK

Til   lnger  Marie  Berg-Hansen.

Larvik,17/9-06.

Analvse\av  4  kullDrøver  fra Audenbv,   5i/i8   (i78)  ,  Våler  kommune
Hedmarkl   Tiltakskode   759044.=i.

Derble  bestemt  40  biter.     Alle  var  ±±p!±g   (furu) .

K  2'   Ee±+bie  bestemt  4o  biter.     Alle  var  P±n±±g   (furu) .

DetTble  bestemt  40  biter.     Alle  var  E±p±±±   (furu) .

K  4,   R  L
DetTble  bestemt  40  biter.     Alle  var  P±n±±s   (furu) .

y,+-  1` .,--   #tl



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.:   NTNU -Gløshaugen,  Sem  Sælandsv. 5,  7491  Trondheim

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATEF}INGSRAPPORT

oppdrags!iver:    Berg-Hansen, Inger   M.
KHM/Foy`nminneseksjonen/Uio
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130   0slo

DF-3991

Lab.ref ®ppdragsgivers ref. Materiale Dateri 14C alder Kalibrert al3C
del før nåtid alder O/oo

T-18613T-18614T-18615•T-18616

1K1,R1,   Audenby

Ty,ekul 1 6.096.496.096.09 945   ±   75960±65980±65770±65 AD1015-1200AD1015-1170ADlolo-1160AD1225-1290 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*
Våler,   Hedmark Fuy.u

K2 , R1, i  Audenby Ty.ekul 1
Våler,|,Hedmark Furu

K3 , R2 , \  Audenby Trekul 1
Vål ey` ,  \  Hedmay`k Fuy.u

K4,R3,   Audenby Trekul 1
Våler,\)Hedmark)\11 Furu

Dat°:   27   Nov   2oo6                                                                           Laboratoriet for Radiologisk Datering

r#=Qf fÆ.                       <,f:^L`{_:::;r+|:{r:^f -_
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