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SAnmNDRAG
1 alt blei det demed undersøkt og dokumentert s kullgroper, 6 tjæremiler, en hulvei og en fangstgrop for
ulv (ulvestue) innafor dette delprosjektet. Undersøkelsen har påvist en variert aktivitet i området gjennom
hele middelalder, med en mulig kontinuitet opp på 16-1700-tallet. Aktivitetene i området har først og
fi.emst vært knyttet til utnytting av skogen gjennom tjære-og kullbrenning. Det er ikke påvist noen
bosetningsspor i området. Aktiviteten må trolig knyttes til nærliggende gårder. Følgende spesielt
interessante resultater av undersøkelsen skal trekkes ffam: Trekullbrenning i kullgroper ser først og ftemst
ut til å ha foregått i tidlig middelalder. Dette er noe tidligere enn tyngdepunktet for dateringene av
kullgroper lenger nord i Glåmdalen/Østerdalen. Det er påvist stor variasjon i tjæremilenes oppbygning, og
dateringene viser at tjærebrenning har pågått i flere faser gjennom middelalder og opp i nyere tid. Videre
er både ulvestuas oppbygning og dens eldste datering til 1500-tall, samt gjenbmk i nyere tid spesielt
interessant. Disse resultatene representerer til sammen ny og viktig kunnskap både om disse
kulturmimetypene, og om aktiviteten i utmarka i denne delen av Kongsvingerområdet.

Det er foretatt i alt f]orten C14-dateringer av prøver fi.a ni av kultuminnene, fordelt på seks tjæremiler, to
kullgroper, og en fangstgrop for ulv QTTNU; DF3722).

Forsidefoto: Del av tappsystem, trakt av leire -fi.a tjæremile R03-2.

Universitetets kulturhistoriske museer, Oldsakamlingen fornminneseltij onen
Postl)oks 6762, St. 0lavs plass, 0130  0slo



Gnr. 24/1 og 17/1, Elvei.um kommune

lNNHOLD

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

2. ORGANISERING AV PROSJEKTET

2.1 Deltagere, tidsrom

3.  FORMIDLING

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNIvllNNER

4.1 Tidli,gere undersøkelser/funn

5. UTGFUVN[NGEN

5.1 Problemstillinger -prioriteringer

5.2 Utgravningsmetode og Utgravningens forløp

5.3 Nyregistreringer

S.4 Utgravningen
5.4.1 Furmmateriale

5.5 Kullgroper
R6 Kullgrop med sidegrop
R9 Kullgrop
Rl 2 Kullgrop
R19 Kullgrop
R20 Kullgrop
R28a  og R28b Kullgroper
R03 -1 Kullgrop

5.6 Tjæremiler
B2 Tjæremile
R4 Tjæremile -mulig hjell
R13 Tjæremile -mulig hjell
R15 Tj æremile
R29 Tjæremile -grøft
R03-2Tjæremile-mulighjell

5.7 R16 Fangstgrop for ulv (ulvestue)

5.8 R32 Hulvei

5.9 Naturvitenskapelige prøver
5.9.1 Dateringer
5.9.2iAnalyser

6. KONKLUSJON

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen

Saksm.. 01/12691



Gm.. 24/1 og 17/1, Elvemm kommune

7. LITTERATUR

8. VEDLEGG

8.1. Strukturliste

8.2, Funn og prøver

8.3. Tegninger

8.4. Analyser

8.5. Fotoliste

8.6. Kart

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen

Saksnr. 01/12691

30

31

31

31

34

34

35

42



Gm. 24/1 og 17/1, Elverum kommune

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

STRENGELSRUP,17/10G 17/2, LIER, 24/1,
KONGSVINGER KOMMUNE,  HEDMARK FYLKE

GAUTE  REITAN  (MED TILLEGG AV INGER BERG-HANSEN)

8 KULLGROPER, 6 TJÆREMILER,  1  ULVESTUE
OG  I  HULVEl

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Saksm..  01/12691

I forbindelse med planforslaget for Liemoen flerbruksområde foretok Hedmark
$1keskommune 15. november 2000 en befaring i området for å forhåndsvurdere
om det var konflikt med automatisk ffedete kulturmimer. Det ble påvist flere
kulturmimer innenfor og i nærheten av det planlagte utbyggingsområdet. I mars
2001 ble det sendt ut melding om konsekvensutredning a{U) og
firlkeskommunen påtok seg å utrede den kulturvernfaglige delen, med det fomål
å oppftrlle undersøkelsesplikten på KU-nivå. I tida 30. mri til 7. juni 2001 ble
det registrert 16 automatisk fiedete kultumimer i form av blant annet
tjæremiler og kullgroper. Da Slkeskommunen fikk melding om at det fantes
flere kulturmimer enn de som allerede var registrert foretok fi71keskommunen
nye befaringer 21. august, 25.-27. september og 15.-17. oktober 2001, samt 25.
april 2002. I tillegg til samme typer kulturminner som var blitt registrert
tidligere ble det også registrert flere områder med åkerterrasser av den såkalte
Rødsmotypen. I tillegg er det registrert en rekke kullmiler fi.a nyere tid i området
(se imberetninger fi.a Hedmark firlkeskommune v/ Ove T. Holseng a.v 12.06.01
og ved Ove T. Holseng og Eirik Solheim av 30.10.01).

Forslaget til reguleringsplan ble sendt på 2. gangs offentlig ettersyn 12. april
2002. Fylkeskommunen oversendte saken til Riksantikvaren og Uhiversitetets
kulturhistoriske museum (UKM) i brev av 15. mai 2002 for behandling i hht.
kulturmimelovens § 8, 4. 1edd for de automatisk ffedete kultuminnene. Saken
ble drøftet på møte i Fornmimekomiteen 24. juni 2002 (sak F 083/02), og
behandlet administrativt 11. juli 2002. UKM tilrådde i brev av 11. juli 2002 til
Riksantikvaren at det ble gitt dispensasjon fia Lov om kultumiinner av 9. juni
1978, § 8,4. 1edd, med vilkår om arkeologisk undersøkelse. Riksantikvaren fattet
vedtak i saken, jf. brev av 30. juli 2002. Kongsvinger kommune vedtok
reguleringsplanen 29. august 2002. UKM utarbeidet prosj ektplan (Bei.g-Hansen
2003), og Riksantikvaren fastsatte vilkår for dispensasjonen i brev av 20. mai
2003.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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2. ORGANISERING AV PROSJEKTET

Pi.osjektet er stennomført i løpet av to sesonger, i to fasei.. Undersøkelsene i
feltsesongen 2003 var i hovedsak begrenset til bare å omfatte område A, mens
undei.søkelser i områd; 8 ble gjennomført i 2004 (se kart). Den første sesongen
ble prosjektet organisert i to delprosjekter, hvorav det ene omfattet
rødsmoten.asser og det andre tjæi.emiler, kullgi.opei., ulvestue, med mer. Den
andre sesongen ble gjennomført som et eget delprosjekt, og det ble kun
undersøkt tjæremilei.. Det er utarbeidet separate rapporter foi. hvert av
delprosj ektene.  Den foreliggende rapporten omfatter tj æremiler, kullgroper,
ulvestue og hulvei som ble undersøkt i 2003 .

2.1  DELTAGERE, TIDSROIvl

10. juni-2. juli2003 Feltleder 1 Gaute Reitan
Feltassistent Regin L. Meyer

I tillegg deltok gravemaskinfører John Stenmyren ffa Gunnar Holth
Grusforretning AS i perioden 18.06.03-01.07.03 .

14. juli-8. august2003 Feltleder 1 Gaute Reitan
Feltassistent Lotte Camasco

I denne pei.ioden deltok i tillegg gravemaskinfører Jim Roy Haugom, også han
ffa Gunnar Holth Grusforretning AS.

Prosjektleder lnger Berg-Hansen, og Lil Gustafson ffa UKM besøkte
utgravningen ved flere anledninger.

Det var i all hovedsak tørt, fmt vær under prosjektets varighet, bortsett fia
enkelte virkelig kraftige regnskyll nå og da. Kombinert med de fine
undergrunnforholda, gj orde dette at gravinga og dokumenteringa forløp uten
store problem. Kontinuerlig, sterkt sollys i skog ga imidlertid ikke gode forhold
for fotodokumentei.ing, samt at profilvegger raskt tørka opp, slik at lagdelinger
på større profiler blei vanskelige å se på fotografier.

3,L  FORM]DL]NG

Prosjektet blei omtalt i lokalavisa Glåmdalen tirsdag 6. juli 2003, under
overskrifta " U7ez.Æe Æ%J£#7ø737£ §pcr§/cr772 z. 7)/§ef' som hovedoppslag på forsida.
Sjølve saken sto over to sider, under overskrifta "Grcn;er/'cz773 sø.#Jfe
Æi/Jf#7`s'Æczffer", og med undersaken "SJz.Æ g7.orcJe de cJef ' (Glåmdalen nr.
153/2003, s. 4 og 5).

F6ltledeme på de to delprosjekta arrangerte dessuten ei omvisning for publikum
hvor om lag 100 personer deltok. Denne blei holdt på kvelden onsdag 6. august.
Omvisninga var annonsert i avisa Glåmdalen lørdagen i forveien, og mellom 80
og 90 personer deltok. Kostnadene for avisannonsen blei dekka av tiltakshaver.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Forrminneseksjonen
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Omvisninga blei den påfølgende dagen omtalt over ei helside i Glåmdalen,
under overski.ifta "Å4ecz Æz.s'fo7.z.e7? z./.o7`c7s777o7272ef' (Glåmdalen nr.179/2003, s.4).

I tillegg til dette hadde pi.osjektet mange besøk undeiveis av publikum fi.a
lokalområdet.

4.  LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER

Liermoen ligger ca. 8 km sør-sørøst for Kongsvinger sentrum, øst for Riksvei 2
mot Magnoi.. Mellom riksveien og Liemoen ligger det nord-sørgående
høydedraget Åsbei.ghøgda, som er om lag 260 m.o.h. på det høyeste.
Planområdet ligger på eiendommer tilhøi.ende gårdene Strengelsrud,17/1, og
17/2, og Liei., 24/1.

Fra Åsberghøgda faller terrenget stedvis bratt mot øst, ned mot det flatere partiet
som danner Lieimoen, vest og nord for den oppdemte Lierfløita, som egentlig
utgjør en del av Vrangselva på dens vei ned mot Vingersjøen i nord. Her er
vegetasjonen typisk ftrumo: Glissen, tyma fiimskog med undervegetasjon i
hovedsak av bærlyng, samt reinlav i tørrere partier. I mindre, mer fi]ktige
områder fms også noe gran. På fiirumoene er terrenget i hovedsak småkupert,
med enkelte brattere skrenter. På østsida av Lierfløita markerer bratte skråninger
overgangen mellom de flatere partiene på ftrumoen og vannet, som ligger 183
m.o.h. Området V og N for Lierfløita er et godt tilrettelagt ftiluftsområde, med
lysløype og en mengde opparbeida turveier og stier.

Undergrunnen i området består hovedsakelig av tørre og fine sand- og
siltdominerte, glacifluvialt avsatte masser. I skråningene opp mot Åsberghøgda
og i de sørligere delene av planområdet fins også mer grovsortert, steinholdige
morenemasser, stedvis også med berg oppe i dagen.    `
Liemoen ligger godt beskytta mot vestavind ved foten av Åsberghøgda, og det
er kort vei til vann i hele området (Vrangselva/Lierfløita).

Under Napoleonskrigene foregikk det i 1808 og 1814 kamper ved og rundt
skansen på lensmannsgården Lier (Lillevold 1965 : 225-247), en militær aktivitet
som har satt spor etter seg innenfor planomiådet.

4..1  TIDLIGERE UNDERSøKELSER/FUNN

Området omfatter grum som tilhører gårdene Strengelsrud (17/1) og Lier (24/1).
Gården Strengelsrud har et -rud navn, som tradisj onelt tidfestes til middelalder
(Rygh 1886), og den er kjent fia skriftlige kilder fia 1396 (DN). Det var ikke
tidligere kj ent faste kulturminner på gården, og heller ingen gj enstandsfiinn
(01dsaksamlingens tilvekstkatalog). Lier er en stor, gammel lensmannsgård
(Lillevold 1965), og det kjennes både faste og løse kultuminner fta Lier gård fia
tidligere: Det er fimnet en spydspiss av jem på gården, trolig fia middelalderen
(C24983), og på gårdstunet ligger en gravhaug, trolig fiajemålderen. Det
foreligger også en flintdolk ffa yngre steinalders siste fase, om lag 4000 år før
nåtid, fiimet i ei myr på Lier (C15405).

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen 5
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Det blei dessuten påtmffet flei.e nyere tids kullmiler og tuftei. under
firlkeskommunens foi.undersøkelser i forbiiidelse med den aktuelle
reguleringsplanen. Disse har X-nuinmer i de samme i.apportene. Slike
kulturminner er ikke automatisk fieda, men fortellei. likevel om bi.uken av det
aktuelle utmarksområdet i nyere tid. Kullproduksjon i slike kullmiler skal trolig
settes i sammenheng med Odals Væi.k.

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

Flei.e av de ovennevnte anlegga er av kultuminnetyper som det er lite
arkeologisk kunnskap om. Det vises til Berg-Hansen (2003) for en oversikt over
dette. Eksempelvis er få tjæremiler blitt arkeologisk undersøkt tidligere (se bl.a.
Farbregd 1976; Lai.sen 1991 : 243; Bergstøl 1997: 35; Rolfsen 2002: 261f;
Martens & Paasche 2002: 188): Den første tjæremila som blei gravd ut på
Østlandet blei undersøkt i regi av Dokkfløyprosjektet så seint som i 1989
(Larsen 1990). Tjæremilenes korte forskningshistorie gjør at alle nye
observasj oner vedrørende alder, størrelse, oppbygging, konstruksj onselementer
og antall bruksfaser er viktige.

r/.cgre777z.Je er en fellesbetegnelse på flere ulike typer anlegg bygd for fiamstilling
a.v tjære: Det skilles mellom tjæregrøft (smal), tjæregrop (rund) og tjærehjell
(med støttevegg i nedkant), som alle er anlagt i hellende terreng. Dertil kommer
mymiler, som er runde nedgravinger i myrlendt terreng på flatmai.k (se
Farbregd 1976; Dybdahl 1976). Felles for dem alle er at de har en indre
vamekilde i form av veden som mila er stabla opp av. Dette til forskjell fi.a
modeme ffamstillingsmåter for tjære, som normålt fiamstilles i gryter med
utvendig vamekilde (Larsen 1990: 172). Det kan være vanskelig å skille
tjæregrop og tj ærehjell fra hverandre, da en evt. støttevegg (hjellen) kan ha råtna
bort og/eller kollapset. En hjell vil nødvendigvis markere milas ytterkant mot
omgivelsene og være i kontakt med luft, og vil derfoi. raskt kunne forvitre uten
særlige spor. Det kan også se ut til at ulike, lokale tradisjoner har vært av
betydning for hva slags tj æremiletyper som har vært vanligst rundt om i landet
q?arbregd 1976). For tjæremilenes vedkommende var det derfor viktig å forsøke
å få inntrykk av hva slags typer tjæremiler som fantes på Liemoen, når denne
tj ærebrenninga har foregått på Liemoen, og dessuten fa ut infomasj on om
eventuelle tappe- og oppsamlingsinnretninger for å få leda tjæra ut av sjølve
mila. En større kumskap om tjæremiler vil kume sette tjære, og
ffamstillingspi.osessen bak den, inn i en større sosial, praktisk og økonomisk
sammenheng.

Fcz7cgsfg7`oper/oJ' %/i;, populært kalt i/Ji;eff%er, har en enda kortere
forskningshistorie. Trolig er færre enn fem slike fangstgroper blitt arkeologisk
undersøkt i Norge tidligere (se Walhovd 1985). Såkalte ulvestuer fins nevnt i
middelflderske lovsamlinger (Magnus Lagabøters landslov av 1276), men har
iflg. skriftlige kilder vært i vanlig bruk til noe føi. år 1800 (Walhovd 1985). Det
deles grovt im i to typei. fangstanlegg for ulv: Den ene typen har vegger av
trevei.k (ei stue) satt ned i bakken, den andre typen hai. vegger a.v stein, og kan

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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kålles oppmuil fangstgi.op foi. ulv. Disse synes ofte som meget stoi.e
nedgravinger i bakken. Tolkinga av gropa kalt R16 på Liennoen som ei ulvestue
vai. i utgangspunktet en arbeidshypotese. Magnar Stenshjemmet (født 1920, fast
turgåer i området) hadde dessuten hørt om en muntlig tradisjon blant
lokalbefolkninga om "ulvegravene på 'Moen" da han var guttunge
(Stenshjemmet, muntl.med.).Undersøkelsene tok sikte på å avklai.e om det i;czr
i.estene etter ei ulvestue eller ikke. Deretter var det viktig å få klarhet i
opprinnelig størrelse, oppbygging, og ikke minst alder.

Situasjonen for Æ%J/g7'opeJ` er noe amerledes, da det er blitt gravd mange slike
andi.e steder tidligere. Det er vanlig å oppfatte kullgroper som ligger i
innmarksnære områder, og som ikke kan knyttes til jemutvinningsanlegg, som
gi.oper til produksjon av smiekull. Et viktig oppgave her var da å få i.ede på
deres alder og form, og om det var stoi.e konstruksjonsmessige likheter mellom
kullgropene på Liemoen. Kullgroper grovdeles i to tradisjoner: en østlig, med
rektangulær eller kvadratisk form på vedstabelen i bunnen, og en vestlig med
rund foim. Skillet mellom øst og vest regnes for å følge Mjøsa QJamo 1997).

Æ#Jveje7' utgjøi. en del av større vei-Æommunikasjonssystemer. De sees som
lange forsenkningei., oftest i hellinger i tei.renget, og har vanligvis et U-forma
tverrsnitt, til forskj ell ffa vanneroderte fordypninger, som oftest gir et V-forma
tverrsnitt. Hulveier fins særlig i hellinger (se Gansum 2000).

Hovedmålsettinga med arkeologiske undersøkelser er å dokumentere de ulike
kultumiimene på best mulig måte, og demed sikre kunnskap og vitenskapelig
materiale for ettertida. Dette blei på Liemoen, Kongsvinger, gjort med
utgangspun]st i bestemte problemstillinger knytta til de enkelte kultuminnene.
Ei målsetning for undersøkelsene sett under ett var å danne seg et bilde av ulike
aktiviteter i området i forhistorisk tid og middelalder, og å få oversikt over det
tidsmessige forholdet mellom de ulike kultuminnene; om dateringene fordeler
seg over et langt tidsspenn, eller om aktivitetene på Liemoen fant sted i løpet av
en kort periode, evt. om de ulike kultumimene som grupper fordeler seg
bolkevis i forskjellige perioder. (Berg-Hansen 2003)

5'.2 UTGRAVNINGSMETODE OG UTGRAVNINGENS FORLØP

lnriledningsvis blei de lett tilÆengelige kullgropene gi.avd fortløpende fta N til S
innenfor planområdet. For å begrense tidsbruken på forflytting av
gravemaskinen, blei rekkefølgen på hvilke anlegg som skulle undersøkes
bestemt ut ffa deres beliggenhet i terrenget, og deres evt. nærhet til andre
kulturminner i nærheten. Undersøkelsene av de store tjæremilene og ulvestua
blei gitt særlig høy prioritet i andre halvdel av feltperioden.

Alle anlegga blei rydda for trær og kvist. Deretter blei de ovei.flatedokumentert i
form av fotografier og tegninger. Felles for alle plantegninger er at sikker, ytre
avgrensing av de respektive anlegga er markert med heltmkken linje. Usikker
ytre avgrensing er markert på tegningene med stipla linje. Topp av voll, hvor
dette fins, er også markert med stipla linje. Profiler er også markeri inn på
plantegninger i fom av stipla, rette linjer. Haker på endene av disse linjene visei.
hvilken del av anlegget som er fjema. Dybde regnes fi.a ei tenkt linje sentralt

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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æennom anlegga, mellom volltoppene og ned til dypeste punkt i bunnen. Ytre
mål (Ym) angis mellom ytterkant voll på ei side og ytterkant voll på motsatt
side, der dette lar seg avgrense. Indre mål (Im) angir avstanden topp voll-topp
voll. Merk at disse måla i plan kan være problematiske å bruke for å angi
produksjonsområdet for eksempelvis kull i de enkelte anlegga (se Bloch-
Nakkerud 1987; Namo 1997: 72-110), da sigende masser og/ellei. intensjonell
gjenfylling av gropene kan gjøre at vollene antyder støiTe omfang på gropa em
den i virkeligheten har hatt.

A11e Æ#/Jg7'ope#e blei i hovedsak gravd ut etter samme metodikk etter
overflatedokumentasj onen: Maskinell snitting, hvor søndre del, av hensyn til
fotolys, blei fjema, om annet ikke var mer hensiktsmessig. Snittinga blei i tre
tilfeller (R9, R19 og R20) gjort ved grov, mekanisk-stratigrafisk flategraving.
Slik kunne man gjøre observasjoner underveis, før bunnen i gropene blei brutt
av grabben, eksempelvis få inntrykk av fomen på nedgravingene
(rund/rektangulær), retningen på stabla ved o.s.v. Gfi:. Narmo 1997).
Snittflatene/profilveggene blei finrenska for hånd med krafse og graveskj e.
Deretter blei profilene fotografert og tegna. Kullprøvei. blei i alle kullgropene
tatt ut i de som oftest kompakte, ensarta kullaga i bunnen, i overgangen mellom
bunn og side, hvor kullaget gjeme er best bevart (se markeringer på
felttegninger).

rjcgre77tz7e77e blei gravd på noe varierende måter, etter å ha blitt tegna og
fotografert i plan. Milenes beliggenhet i terrenget og stubber av store trær var
bestemmende for ffamgangsmåten. To av dem @15 og R03-2) blei forsøkt
flategravd i en fierdedel av mileskåla. Alle blei gravd med en lengdeprofil i
fallretningen og minst 6n tverrprofil som tverrakse i rett vinkel på den seinere
lengdeprofilen på tvers av fallretningen i terrenget; noen av dem med opptil tre
tverrprofiler på ulike steder. Det blei i alle milene satt igjen profilbenker i
tverrprofilene inn mot lengdeaksen, for ikke å ødelegge lengdeprofilen.
Lengdeprofilen løp i alle tjæremilene gjennom hele. anlegget, fta bakkant til
nedenfor det antatte oppsamlingsstedet for tjæra. Alle profilene blei gravd
maskinelt, siden retta opp for hånd med krafse og graveskje, fotografert og
tegna. Kullprøver blei tatt ut i sikre kontekster, og merka inn på profiltegninger.

Uzi;es/%cr blei gravd maskinelt ved f]eming av den sørvestre fierdedelen av
anlegget, med påfølgende fmgraving med krafse og graveskje. Deretter blei
bunnen av fangstgropa flategravd i tre kvadratmeterruter i vinkel rundt den
bortgravde fi erdedelen for å påvise evt. åtlem eller midtpåle for fastbinding av
åte. Slik fikk mm inntrykk av gropas egentlige dybde, og sentrale elementer i
oppbygginga.

Æi//vez.e77 R32 blei dels avtorva maskinelt og snitta på tvers med maskin og
fingraving for hånd. Dokumentasjon med fotografi og tegning.

Etter Ønske fi.a tiltakshaver blei det brukt noe tid på å gjenfirlle og restaui.ere
anlegga etter gjennomført utgi.aving, slik at de fikk forin og utseende tilnærma
lik slik det var forut for utgravinga. Dette foi. å tilrettelegge for formidling om
lmltuiminnene i tilknytning til den kommende golfbanen.
kestau.ei.ing/rekonstriksj on blei st ennomført ved kullgrop R9, hulvei R3 2, og
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ved tjæremilene R03-2, R13, R15 og ved ulvestua R16. Øvi.ige anlegg blei kun
gjenfi,1t.

5.3 NYREGISTRER]NGER

1 foi.hold til Hedmark firlkeskommunes registreringer blei det tiort enkelte nye
observasjoner:

R28 viste seg å være to atskilte kullgi.oper, hvor den som i denne rapporten
kalles R28a er kullgropa som blei påvist av Hedmark $1keskommune omlag 30
m  SV for R16. Gropa som her kalles R28b kalles ei mulig sidegrop til R28a,
evt. en rotvelte i i.apporten fia registreringen. De blei under utgravinga
sommeren 2003 behandla som to kullgroper, noe som blei bekrefta ved hjelp av
et snitt som løp gjennom begge gropene, slik at gropene a og b kom med på
samme profil.

Det blei påvist ytterligere to kullgroper og ei tjæremile som ikke var nevnt i
rapporten fi.a registi.eringen. Disse lå i nærheten av kullgropa R12, V i området.
De blei merka inn på kart og gitt R-na.vn. For å skille nomenklaturen på disse fia
tidligere påviste kulturmimer, blei de nyregistrerie kultuminnene også gitt
årstallsnummer (' 03), deretter undemummer: R03-1 og R03-3 (kullgroper) og
R03-2 (tjæremile). To av disse nyregistrerte kultuminnene blei gravd ut: R03-1
og R03-2. Det siste, kullgrop R03-3, blei påvist 20 m NV for R03-1 på toppen
av en lav, granbevokst kolle. Det blei ved prøvestikk fimnet kull i bunnen av
denne. Den blei merka inn på kart, men det blei ikke prioritert å undersøke
denne næmere. Det blei heller ikke tatt inn trekull for datering av R03-3 .

Gropa som er kalt R14 i registreringsrapporien ("mulig tuft") blei også snitta.
Den blei undei. registreringene knytta til tjæremila R15, som et mulig midlertidig
oppholdssted for en som vokter tjærebrenninga. Den var beskrevet som ei rund,
kullgroplignende nedgraving med voller, men blei etter maskinell sritting
avskrevet som automatisk fieda kulturmime. Det fantes ikke kull i nedgravinga,
og den må karakteriseres som g7'op 773ed %ø.e7ef/%7zhjoJ7 (se bilde nr. 22-24, film
2). Beliggenheten (ca 50 m NØ for R15, lavere i terrenget, samt at R15 ikke er
synlig fta R14) taler imidlertid mot en slik tolkning av denne gropa.

5.4 UTGRAVNINGEN

1 område A fantes det, inkludert de som ble fimnet under utgravningsprosjektet,
til sammen 9 kullgroper, 6 tjæremiler, 1 ulvestue, 1 hulvei, og en mulig tuft. Den
mulige tufta ble som nevnt avskrevet som kulturminne etter en mindre
undersøkelse. Av disse ble det undersøkt og dokumentert i alt 6 tjæremiler, 8
kullgroper, 1 ulvestue og 1 hulvei.

Alle kultuminnene lå på Liei. gård (24/1), bortsett fia kullgropa R9, som lå på
Srtrengelsruds (17/1) grunn. Alle kultuminnene er gitt nye nummer i foi.bindelse
med utgi.avningen.
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I Kulturhistoi.isk museums gjenstandsbase er kultuminnene gitt m.. C53213 -
C53228. C53227 utgår. Hvert kultuminne er gitt et eget C-nr.

5.4.1  FUNNMATERIALE

Det ble ikke fimnet gjenstander i foi.bindelse med utgravningen. Det ble
imidlertid tatt inn en tralst av ubrent leire ffa tjæremile R03-2, samt prøver av
tjæretrukket sand fi.a tjæremilene R13 og R15 (for næmere beskrivelse se under
hver av milene).

5.5 KULLGROPER

Ym = ytre diameter
lm = indre diameter

R6 KULLGROP MED SIDEGROP

lm ca. 3,5x3,5 m, ca. 0,5 m djup. Tydelig rektangulær bunnflate i plan, ca. 2xl,5
m.

I overflata ei lita og utydelig kullgrop, nesten uten voll, beliggende på ei flate
med ung barskog. Tilsynelatende rund, men vanskelig å avgrense i overflata
pJ.g.a. de utydelige vollene. Voll kun klart synlig i SSV del. Bunn orientert NV-
SØ. Beliggenhet i flatt terreng med hovedsakelig lav/ung barskog.

Gropa blei snitta i NV-SØ-retning for å få med den rektangulære bunnen. I
proffl viste R6 seg å ha en flat bum med jevnt bua overgang til sidene, med et
tynt, men tydelig kullæ over ca. 2,8 m i profilen. Oppå dette kull*et fantes det
i utkantene mot sidene ornrota sand med kullspetter, og over dette isten masser
med tildels mye kull. Disse to kullaga kunne følges ut i profilen, atskilt av et
tynt lag (>5 cm) sand. Muligens peker dette mot to ulike bruksfaser i kullgropa,
men bunnpartiet i det eventuelt sekundære/yngste kullaget har ikke et bearbeida,
flatt bumparti a la det eldste/nedre kullaget. Muligens skal dette øvre kullaget
forklares ved at kullgropa er blitt intensjonelt gjenf}rlt. Rett utafor gropa fantes
d,et i fortsettelsen av profilen ei sidegrop, ca. 0,4 m dyp og ca 1 m vid. Denne
var sva]st synlig i flata, og inneholdt gråsvart, kullblanda sand. Nedgravd i sand
og silt.

Det blei tatt ut kullprøver fia begge kullaga (C53213/1 -2).
Bildenr. 6-7, filmnr.1
Bildenr.15-20, filmnr.2
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R9 KULLGROP

Ym: 6,5x7,5 m (ØV-NS), Im: 4,5x5,5 m (ØV-NS), 0,7 m djup.

I overflata ei tydelig o.g regelmessig kullgrop, med klart synlig, regelmessig voll
rundt hele gropa. Utvendig fo]m er ovål til rektangulær med sterkt avrunda
hjømer. Nedi gropa et næmest flaft, rektangulært bunnparti, ca.1,5x2 m (ØV-
NS),nord-sørilengder;tningen.Gropasåuttilnyligåhablittgjenbnristsom
teltplass, og inneholdt noe søppel, stokker og dessuten restene etter en ny
nedgraving hvor det var blitt riort opp ild.

Gropa blei snitta Ø-V, på tvers av bunnflatas lengderetning. Nedgravd på ei flate
i tørr sand og silt, med noe tørr grusblanda sand. Mekanisk-stratigrafisk graving
viste en rektangulær bunn i kullgropa. I profilen viste kullgropa seg å ha en flat
bunn, med vinkla overganger til sidene. Ca. 25 cm fia torv til bunn kullag.
Kullaget i bunnen var kraftig i utkantene, men nærmest ftaværende på midten,
hvor utrenskinga av kullet må ha vært grundig. Tydelig voll av kullblandq,
omrota sandmasser utafor gropa. Fyllmasser i gropa av sotete, mørk grå sand,
trolig intensjonelt påfirlt. Det var i R9 ikke mulig å påvise mer enn en enkelt
bruksfase.

Kullprøve tatt ut i utkanten av dette kullaget (C53214).
Bildem. 8, filrm.7

R12 KULLGROP

Ym: 5,5x6 m (ØV-NS), Im: 3,5x4 m (ØV-NS), ca. 0,7 m djup.

Ei svært regelmessig, tydelig kullgrop med klar voll (opptil 0,35 m høy) og et
tilnæma kvadratisk bunnparti på ca lxl m. Beliggende på ei lita hogstflate i
hellende terreng SØ for Åsberghøgda, ca 10-12 m V for tjæremile R03-2 og ca
35 m SV for kullgrop R03-1.

Gropa blei snitta Ø-V. I den Ø-V-gående profilen viste kullgropa R12 seg å
være nedgravd i tildels svært kompakte, leirholdige masser med enkelte store
steiner. Dette laget har danna den naturlige avgrensinga for nedgravinga. I
bunnen av nedgravinga lå et 10-15 cm tykt, omrota kullag iblanda sand. Kun
små kullbiter bevart, trass i antatt gode bevaringsforhold. Det blei påvist kun 6n
bruksfase i deme kullgropa.

Kullprøve tatt ut i utkanten av laget (C53215). Prøven er treartsbestemt til fiini
og C14-datert til vikingtid/tidlig middelalder (se liste).

Bildenr. 5 og 12, filmnr.4
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R19 KULLGRoP

Ym: 7,5x8,8 m O+S-ØV), Im: 5x5,5 m OVS-ØV), ca 0,85 m djup.

Ei oval, tydelig og regelmessig kullgrop med tydelig voll, og med et i overflata
tydelig, rektangulært bunnparti på ca.1,2xO,8 m (ØV-NS). Beliggende i et svakt
hellende terreng mot Ø.

Kullgropa blei snitta Ø-V, i bunnpartiets lengderetning. Mekanisk-stratigrafisk
graving viste at kullgropa også opprinnelig har hatt rektangulær fom med
avrunda hjømer. Nedgravd i sand/silt. I bunnen hadde R19 et tynt (< 5-7 cm),
flatt og 2,9 m langt kullag som bøyer opp i en "skitupp" i begge ender, heretter
kalt "kullag 1". Noe rødbrent sand i begge endene på dette kullaget. Oppå dette
kullaget lå et nytt kullag på 10-12 cm tykkelse, heretter kalt "kullag 2". Dette
kullaget var kun ca. 1,7 m langt, og dermed betydelig mindre enn det nedre. De
to kullaga var stedvis atskilt av et svært tynt sandlag/utvaskingslag. Over dette
var gropa Slt av svartgrå, kullholdige sandmasser. Om man skal kume sikkert
påvise to bruksfaser i ei kullgrop, bør dette kunne avsløres i vollene av utkasta
masser utafor sjølve gropa. To linsefoma lag av kull, atskilt av lag med omrota
sand i vollen kunne evt. bekrefte to bruksfaser med to
utrenskinger/oppsamlinger av brent kull. To slike kullinser var ikke sikkert
påviselig i vollene i R19. Muligens skyldes det øvre av de to kullaga nedi gropa
en bevisst gjenf5rlling a.v gropa, slik Narmo (1997:77) og Bloch-Nakkerud
(1987:61) påpeker, for å hindre massesig og umgå at fe skulle fålle nedi og
skade seg.

Det blei tatt ut kullprøver fia begge lag (C53216/1 -2).
Bildenr. 5, filmnr.1
Bildenr.10,13 og 14, filmnr.2

R20 KULLGROP

Ym: 8,5xs m (NS-ØV), ca. 0,65 m djup.

Tilnæma rund kullgrop med noe flate voller, særlig utydelige i V. Jevnt
tiraktfoma innside, uten noen tydelig bunnflate. B eliggende i flatt terreng.

Gropa ble snitta Ø-V, og var nedgravd i sand/silt. Mekanisk-stratigrafisk graving
viste at kullgropa også opprinnelig har hatt rektangulær bunnfomi med avrunda
hjørner. I bunnen lå et sva]st bua, tynt lag av rødbrent sand under et tydelig
kullag på opptil 30 cm. Dette kullaget fortsatte noe oppover sida på gropa i
østsida på profflen. Oppå dette kullaget lå stedvis tyme lag med omrota, oransje,
kullblanda smd, men hovedsåkelig var gropa ftrlt av svartgrå, sterkt kullholdige
masser (kun små kullbiter).

Kullprøve tatt ut i kullæ i vestende av profflen (C53217).
Bildenr. 34, filmnr.1
Bildenr. 6-9 og 11-12, filmnr.2
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R28A  OG R28B KULLGROPER

R28 viste seg å være to atskilte kullgroper, hvor den som i deme rapporten
kalles R28a er kullgropa som blei påvist av Hedmark firlkeskommune omlag 30
m SV for R16. Gropa.som her kalles R28b kalles ei mulig sidegrop til R28a, evt.
en rotvelte i rapporten fia registreringen. De blei under utgravinga sommeren
2003 behandla som to kullgroper, noe som blei bekrefta ved hjelp av et snitt SØ-
NV som løp gjennom begge gropene, slik at gropene a og b kom med på samme
profil. Slik blei også forholdet mellom de to klarlagt.

R28a Kullffop
Antatt ytre diameter på ca 7 m i plan, ca. 0,55 m djup.

Vanskalig å avgrense på overflatæ da den ikke hadde særlig tydelige voller
rundt gropa. Voll kun synlig i N. Ingen fom på bunnparti. Sentmm i R28a lå
bare ca 3 m fi.a kanten på en NØ-SV-gående skogsbilvei. Det kume se ut som
deme veiskjæringa har tangert gropas voll i SV, og muligens forstyrra deme
noe. Tilsynelatende rund grop.

I profilen hadde R28a en tilnæma flat bunn over ca 2,5 m, med bua og
skrånende sidevegger. Et kullæ på opptil 10 cm tykkelse lå i bunnen ned til 0,7
m under torva. Kullaget strakte seg noe oppover sideveggen i den S delen av
nedgravinga Qøyre side i profilen). Dette kullaget var omgitt av noe rødbrent
sand i sideveggene i nedgravinga. Gropa var firlt av et tykt lag omrota,
kullspettet sandlag ned mot kullaget, under et lag av sotete, gråsvarte
sandmasser oppunder torva. Det fantes knapt voller å se i plan, og dette bekrefta
seg også i profflen: Det var ingen lag av utkasta masser utafor gropa. R28a har
tydelig ikke mer enn 6n enkelt bruksfase.

Kullprøve tatt ut i profilen i bunnen av gropa, i knekken mellom bunn og
sidevegg (C53218). Prøven er treartsbestemt til fimi og C14-datert til tidlig
middelalder (se liste).

Bilder: se R28b.

R28b KullHOD
Antatt ytre diameter: 3,7 m, 0,35 m djup.

Sentrum i R28 b lå om lag 6 m NNV for sentnm av R28 a. R28b var mindre i
omfang, grunnere og mindre tydelig enn R28 a. Svært lav voll, kun synlig i SV.

I profil var R28b like dyp som R28a (ca 0,7 m), men i en mindre nedgraving.
Like fllt et tydelig (ca 10 cm tykt) kullag med flat bunn også her. Kun 1,5 m i
bunnflate. Skape, vinkla avgrensinger på nedgra.vinga, og bratte kanter.
Kullaget ftlgt'e sidekantene et stykke opp mot overflata. Også her noe rødlig,
varmepåvirka sand i overgangen mellom burm og sidevegger. Fyllmasser like
som i R28a: henholdsvis et omrota sandlag og et lag av sotete sand i midten av
gropa, oppunder torva. Heller ikke her noen synlige, utkasta masser i voll.
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Kullprøve tatt ut i bunnen av gi.opa, i knekken mellom bunn og sidevegg
(C53219).
For R28 a og b:
Bildenr. 8-11, filmm.1
Bildem.. 2-4, filmnr.3

R03-1  KULLGROP

Ytre mål: 4,5x4 m (ØV-NS), indre mål ca. 3,5x2,5 m. ca. 0,55 m djup.

Registrert i 2003 i forbindelse med utgravningene. (Gropa er gitt R-nr., med 03
for å skille anlegget fi.a tidligere påviste anlegg).

Beliggende på en terrasse ovenfor stedet kalt "Kørja" på Liemoen, om lag 40 m
NØ for R12, og ca. 25 m NØ for tiæremila R03-2. På motsatt side av en
passerende tur-/traktorvei ligger nyregistrerte R03-3 . På overflata var R03-1 ei
lita, men regelmessig og tydelig, rund grop. Jevnt brei og tydelig voll rundt % av
gropa, men utydelig i N. Jevnt tråktfoma innside, spiss bunn.

I profilen viste gropa seg å være en nokså beskjeden nedgraving, bare om lag
0,25 m, og med et tynt, j evnt bua kullag i bumen (altså ikke flat bunn som de
andre kullgropene i området). Kullaget i bunnen henger sammen med ei tynn
sotstripe oppå et hvitt utvaskingslag i Ø del av profflen, under vollen av omrota,
kullblanda sandmasser. Det samme syntes i profilens V-del, men her henger
ikke utkasta kullmasser sammen med kullaget i bunnen. Bunnpartiet i denne
gropa skiller altså denne ffa de andre kullgropene i området, men likhetene er
flere: Utkasta masser, kull i bunnen, grop med voll m.m., gjør at den like fiillt at
den oppfattes som ei kullgrop.

Kullprøve tatt ut i bunnen (C53220).
Bildenr. 2, filmnr.2
Bildenr. 5-6, fihnnr.3

5.6 TJÆREMILER

Anlegga for ftamstilling av tjære er i rapporten kun kalt g.ære773z.Je, der hvor det
ikke er påvist sikre spor etter konstruksjoner som gir grunnlag for nærmere
typebestemmelse Gfi.. benevnelser under 5.1). Med benevnelsen "tjære" menes i
rapporten tjære som har tyri som råstoff. Tyri er betegnelsen på harpiksholdig
kjemeved av fiiru, ofte fta gamle stubber. Tyri kan imidlertid også væi.e yteved
av fiiru med spesielt hø}ft harpiksinnhold, for eksempel deler av treet som er
firsisk skadet, og hvor hapiksproduksjonen som en følge av skadene har vært
6kstra høy. Eksempelvis kan man tenke seg ei målretta skading av treet for å
fiampi.ovosere en høyere kvaeproduksj on, eksempelvis ringbarking (sml.
Egenberg 1999: 4).

Det som omtales som sentrum i de ulike milene, var ikke de geometriske
midtpunkta slik de flamsto ved undersøkelsene. Det laveste punktet syntes noe
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forrykket nedover i teri.engets fallretning. Dette noe "skeive" midtpurktet hai.
ti.olig væri det egentlige, geometriske sentrum i et opprinnelig i.mdt anlegg. En
utrasing av massene i anleggas nedi.e halvdel har med stor sannsynlighet skapt
dette utflytende utseendet med forrykket geometrisk midtpunkt. Tilsvarende
erosjon og utrasing av masser har skapt lave, men svært breie, tydelig voller i
milenes nedkant.

Dybde i tjæremilene er av ovenfor nevnte grunn målt etter ffa ten]st linje mellom
toppene av vollen og ned til sentrum/dypeste punkt. Ytre og indre mål er målt
etter den samme linja på tvers av terrengets fallretning. Dybde og bredde i
tapperenne er angitt mellom toppen a.v sidekantene på tvers.

Det skal nevnes at det er påvist ytterligere seks tjæremiler i nærområdet; to V foi.
planområde A, og fn.e innenfor planområde 8. Noen av de sistnevnte skal ettei.
planen undersøkes i 2004.

R2 TJÆREMILE

Ytre mål ca. 7,5 m O\T-S), 0,55 m djup.

Noe utydelig avgrenset anlegg anlagt på en krapp, N-S-gående brink ned mot
Lierfløita. Tangert av skogsbilvei fta V, som går over brinken og ned mot
bredden av Lierfløita. Anlegget er vanskelig å avgrense i overkant i ffavær av
voll. Tydelig voll i halvsirkel i innvendig nedkant i mileskåla, gjemombrutt av
ei tapperenne på ca.1,7 m lengde og ca. 0,3 m dybde. Vollen også tydelig
nedover i skråningæ næmest som endene på en hestesko, på sidene av
tapperenna. Nedafor tapperenna og ved vollens avslutning en lav avsats (15-20
cm høy) ned til en svak fordypning; muligens stedet for oppsamling av tjære ffa
mila.
Spm en følge av milas beliggenhet på en brink, var den problematisk å grave
med gravemaskin. Derfor blei det gravd kun to profiler i mila: Først blei det
gravd og dokumentert en proffl på tvers (om lag N-S) i "skåla" på mila, deretter
en på langs gjennom midtaksen (Ø-V). For ikke å ødelegge lengdeprofilen i
mila, blei det satt igjen en smd profilbenk, som skulle utÆøre en del av den
seinere lengdeprofilen. I tvenprofilen S for sentnm kume et sammenhengende
lag med spik og underliggende never følges fia sentrum og ut til under toppen av
vollen. N for profilbenken, i fortsettelsen av tverrprofilen, kunne det samme
laget ikke følges like langt ut, dels fordi profflen her var noe forstyrra av røtter.
Dette gir en sikker indre diameter på om lag 3 m. Om man forutsetter en
symmetri i et slikt opprinnelig rundt anlegg, har denne diameteren opprimelig
vært om lag 5 m.
Lengdeprofilen blei gravd ffa nedkant og opp, med gravemaskinen stående oppe
på brinken. I anleggets øvre del syntes ei grop med kullblandq, omrota masser,
muligens ei f}rrsettingsgrop. Fra kanten av denne fordypinga kunne man følge et
lag av tyrispik med underliggende never ned til milas djupeste punkt, ca 0,5 m
under torva. Dette punktet tilsvarer sentrum i mila, og stedet hvor tjæra fia
piken etter alt å dømme er blitt leda over i en kanal som har leda tiæra ut av
mila, og over i ei oppsamlingsanordning nede i skråninga. Det fantes ingen
rester av denne kanalen, men ei nedgraving med omrota sandmasser med noe
kull vitna om ffllet kanalen har hatt og hvor den har ligget. Over spiklaget i
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sjølve mila lå et lag med omi.ota, tildels sterkt kullholdige masser opp til torv
med podsol. De omrota massene i nedgravinga til kanalen var ikke like
kullholdige, men nettopp nærværet av kull her kan tyde på at anlegget er blitt
lagt oppi et eldre anlegg man har renska vekk før ei ny mile er blitt stabla opp. I
så fall er det i.estene ettei. siste brenningsfase som blei dokumentert og innsamla.
Noen fast anlagt plass for oppsamlinga av tjæra i bøtte eller tønne lot seg ikke
påvise i noen profil. Mila var om lag 7,5 m lang fta den antatte f5rrsettingsgropas
bakkant til enden på kanalnedgravinga. Da anlegget var så vidt utydelig i
utgangspunkte.t, blei det ikke lagt vekt på å rekonstruere denne tjæremila.

To kullprøver blei tatt ut fia tverrpi.ofilens S halvdel, i fom av tyrispik og never
(C53221/1-2). En prøve er bestemt til fimbark, og C14-datert til senmiddelalder
(se liste).
Bildenr. 4,18 og 19, filmnr.4
Bildenr. 5-7, fimnr.5

R4 TJÆREMILE -MULIG HJELL

Qmlag 20 m i ytre mål QT-S), indre mål om lag 17 m, og trolig 19-20 m i
terrengets fållretning. Ca 1,1 m djup.

Denne tjæremila blei ikke gravd ut med maskin, men bare prøvestukket med
spade. Dette er gjort bl.a. fordi ei utgraving ville føre til et stort inngrep i naturen
og ødelegge turstien. Ei utgraving ville dessuten være praktisk vanskelig å
gjennomfiare med maskin i det bratte terrenget. Den blei like fiillt dokumentert i
plan, og viste seg å være langt større enn hva den antas å være i rapporten fia
registreringene.

Stor tjæremile anlagt på skap brink ned mot Lierfløita, sarnme brink som R2 lå
på, men S for denne. En mye bni]st tursti løper N-S midt stennom mila, noe som
har danna en terrasse noe ovenfor milas dypeste punkt. Avgrensinga i anleggets
båkkant var vanskelig, da det ikke var tydelige voller her. Det er likevel
sannsynlig at lokal topografi (den skarpe brinken) har danna en naturlig indre
avgrensing i bakkant. Nettopp på denne knekken i milas bakkant synes ei meget
tydelig rektangulær grop, omtrent på anleggets midtakse i fållretningen. Dette
kan ha vært ei f5rrsettingsgrop fia milas siste fase, noe som blei observert ved
flere av tjæremilene på Liemoen. Gropa er 1,5xl m, 0,45 m djup og
regelmessig rektangulær med lengderetning i milas fållretning. 1 m skrått mot
SV båk denne gropa lå en rund haug, 0,3-0,4 m høy og 1,2 m i diameter.
Massene i denne haugen kan stamme fi.a den ovennevnte gropa. Det fins enda ei
grop i anleggets bakkant, snaut 2 m mot NNV for den først nevnte gropa. Denne
gropa er mindre tydelig, rund (0,7 m i diameter), og ca 02 rp djup. Denne
gropas fimksjon og sammenheng med mila forøvrig er uviss. Den nedre delen av
mila var derimot tydelig, med kraftige voller og ei tydelig tapperenne på opptil
1,5 m bredde og 0,4 m djup. Enden av tapperenna var markert ved en tydelig
avsats på 0,3-0,4 m høyde. Nedafor avsatsen synes ei sva]st markert grop med ca
1,5 m diameter, tydeligst im mot tapperenna. Trolig har tjæra ffa mila blitt
samla opp her. Sentralt har mila en tydelig, smal, rektangulær forsenkning som
det djupeste punktet.
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Høydeforskjellene i mila blei nivelleii. Nivellementa viser et fall på hele 4,1 m
fi.a toppen av haug 1 i anleggets bakkant og ned til gropa i nedkant av
tapperenna. Se tegning. Den store høydeforskjellen, arieggets anselige støn.else
o8 store masser Æc77? ha nødvendiggjort en hj ell for å holde massene oppe og få ei
plan skål i deme mila, men i og med at mila ikke ble utgravd er det vanskelig å
si noe sikkert om dette.

Det blei tatt et prøvestikk ved toppen av vollen S for senti.um. Pi.øvestikket var
ca 0,7 m djupt, og gikk ned til sikkert steril undergrunn. I profilen i prøvestikket
syntes 3 sikre kullag, atskilt av omrota sandlag, som trolig skriver seg fta 3 ulike
bruksfaser i mila. Prøvestikket blei fotografisk dokumentert.

Det blei tatt ut til sammen tre kullprøvei., en fi.a hvert av de sikkert atskilte
kullaga (C53222/1 -3). Prøven fta det nederste laget er treartsbestemt til fi]ru, og
C14-dateri til senmiddelalder (se liste).
Bildenr. 24, filmnr.10

R13 TJÆREMILE -MULIG HJELL

Ytre mål: 17,5 m QTØ-SV), 21 m fia bakkant øverst og til grop i nedkant, på
pidtaksen i fållretningen,1,2 m djup.

Stor og godt bevart tjæremile med tydelige voller rundt så godt som hele
anlegget. Store dimensjoner som i R4, men her er anlegget blitt bygd i bunnen
av en langt slakere helling, slik at fållet i terrenget er langt mindre enn i R4.
Tjæremila fiamsto som ei oval skål på tvers av fållretningen. Nedenfor skåla
hadde mila kraftige, høye voller; voller som smalna av og blei nærmest usynlige
midt på ovalens øvre langside, hvor terrenget blir brattere. Her syntes vollene
brutt av et flatt parti, på nivå med opphavelig markoverflate, noe større enn den
på overflata synlige gropa i bakkant av R4. I sentrum i bunnen av skåla syntes et
sva]st opphøyd, kuppelfoma parti. Et iøynefållen.de trekk ved R13 var den smale
og djupe grøfta med bratte sidekanter, som strekker seg ffa nedkant av den ovale
mileskåla og 6 m utover i det flatere terrenget i nedkant. Den kalles her "grøft",
og ikke "tapperenne", da dens fimksjon som renne er usikker. Denne grøfta var
djupest innerst mot mila; ca 1,6 m fia topp voll til bunnen. Vollene på sidene
flata ut ned mot nedre ende av denne grøfta. En meter nedenfor enden på denne
lange, markerte grøfta syntes også ei tydelig oval grop (ca 1,5 m diam.), ca 0,55
m djup. På begge sider av grøftas ende inn mot mila syntes dessuten ei rundoval
grop på vollens topp; den V for grøfta 0,55 m djup, den i Ø noe mindre og
grunnere. Utafor toppen på vollen i NØ del av anlegget, fantes også ei oval grop
(ca 3 m diam), og i fållretninga rett nedenfor denne, like utafor vollen, lå nok ei
grop (ca 2,5 m diam.). De to sistnevnte gropene hadde ingen paralleller synlige
på overflata på milas motsatte side.

Det blei gravd fire profiler i tiæremile R13 . Flere av disse blei lagt slik at man
kume få inntrykk av de ulike gropenes fimksjon, og derfor trukket noe utenfor
vollen: Profil 1 1øp på tvers av anlegget/terrengets fållretning, gjennom sentrum
av mila og gjennom gropa i utkant av vollen i NØ. Det blei satt igjen en
profilbenk i sentrum, for ikke å bryte den seinere lengdeprofilen. I tverrprofflen

=:---.if--:.:::
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(1) syntes det raskt at det fantes i.ester etter flei.e brenninger i mila: Nær sentrum
syntes minst to -kanskje ti.e -nevei.1ag med ovenpåliggende tyrispik. Ved
toppen av vollen på begge sider av mila blei kull- (tyri-) og neverlaga bmtt av to
store nedgravinger firl.t med askegi.å sand og små spikbiter. Kan hende er det
ikke egentlig snakk om gropei., men muligens sammenhengende grøft(-er) som
har løpt i.undt hele eller deler av anlegget. Muligens kan gropene i utkanten av
anlegget forklares ved anleggets støiTelse: Et så stort anlegg med oppstabla ved
kan ha gitt behov for flere opptenningspunkter, ikke bai.e i anleggets bakkant.

I tverrprofilene 2 og 3 viste den smale og djupe grøfta seg å ha vært en smal og
lang nedgraving med svært bratte sidevegger. Man kunne tenke seg et basseng
hvor tjæra fia mila er blitt midlertidig samla opp, og derfta hatt over på tømer.
Den fme sanda under anlegget og grøftas utforming (smal, djup, vanskelig å
arbeide i) kan imidlertid tale mot ei slik tolkning, da tjæra trolig ville trekke ned
i sanda.
I lengdeprofilen, profil nr. 4, viste f}rrsettingsgropa i vollen i bakkant seg tydelig
som en stor, jevnt bua nedgraving med askegrå sand og småspikbitei.; altså
tilsvarende masser som i nedgravingene i tverrprofilene. Den ovale gropa i
enden av anlegget, nedenfor grøfta, viste seg å være ftra med leirelignende,
kompa]st sand. Gropa kan neppe ha fimgert som tappestasjon for tjære, da gropa
ikke var gravd særlig djupt, og derfor lå for høyt til å kunne gi tilstrekkelig fåll
for tjæra fia mila. Denne gi.opas ftnksjon er derfor uviss, men den har en mulig
parallell i ei lignende grop nær R15. Lignende kompakt, leirlignende sand fantes
også i nærheten av sentrum i R13 og R15. Dette kan skyldes en utett
neverkledning i bunnen av mila, slik at tjære har lekket ned i sanda mila er bygd
i. Profilene viste never- og spiklag med en sikker radius på mellom 4 og 5 m.

Sentrålt i mila var det ca en meter fra torvlaget på overflata etter siste
brakklegging av anlegget og ned til det stratigrafisk underste og med største
sannsynlighet eldste laget av never og spik. Under sentrum av mila lå det spor
etter et nedgravd tappesystem i fom av ei stratigrafisk eldre nedgraving med
omrota, kullblanda masser. Deme nedgravinga hadde j evn, skarpt avgrensa
bunn med svalst fall. 4 m nedenfor milas sentnm hadde denne nedgravinga en
knekk ned til en djupere nedgraving, men som trolig bare er fortsettelsen av den
ovennevnte. Denne var symmetrisk i profilen, med bratte, bua sidevegger, flat
bunn, og var nesten 4 m lang. Det er deme nedgravinga som syntes som ei
mulig tappegrøft på overflata. Den var ca. 0,75 m djup ffa toppen av torva i
profilen. Denne grøfta kan være rester etter en kanal eller et rør som er blitt
gravd opp etter siste brenning, og muligens gjenbrukt i ei annen tjæremile (sml.
Bergstøl 1997: 44; Larsen 1991 : 244).

I lengdeprofilen blei antakelsen om tre ulike brenningsfaser styrka. Eldre lag er
ikke blitt renska ut (slik en eller flere eldre faser er blitt det i R15 og R03-2),
men snarere dekka til med et tynt lag sand. Rester av siste/yngste stabla spiklag
blei avdekt og fotografisk dokumentert i sentrum. Det blei tegna og fotografert
nærmere 70 m profil under dokumentasjonen av dette anlegget.

Det blei tatt ut kullprøver fi.a lengdeprofil ®i.ofil 4) i fomi av spik og never med
og uten tjæi.e fi.a alle de tre sikre laga. En klump av tjæretrukket sand ffa nær
sentrum er også tatt im (C53223/1 -6). Det er foretatt treartsbestemmelser og
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C14-datei.inger av 5 prøvei. ffa mila; en fi.a det nedei.ste laget, to fi.a det midtre,
og to ffa det øverste laget. De to pi.øvene fi.a hveri av de to øverste lagene beståi.
av henholdsvis fiJmved og fiimbai.k. Pi.øven fi.a det nedei.ste laget er av fi]ruved.
Dateringene kan sies å bekrefte de stratigrafiske observasjonene. Prøven fia det
nederste laget dateres til 1300-tallet, mens vedprøvene fi.a det midti.e og øverste
laget datei.es til 1500-tallet. Prøvene av bark kommer ut med noe yngre
dateringer (16-1700-tall).  Dette kan tyde på at dateringene av veden kan ha gitt
en litt for høy alder. Samlet sett viser dateringene imidlertid at mila trolig ble tatt
i bruk i høy~ eller senmiddelalder (13-1400-tallet), mens siste bruksfase kan
strekke seg helt opp på 16-1700-tallet.

Bildenr. 21 -24, filrm.1
Bildenr. 9-24, filmnr.7
Bildenr.1-4 og 8-24, filmnr.8

R15 TJÆREMILE

Ytie mål: ca.13 m, indre mål ca 9 m (Ø-V). Ca 1,2 m djup.

Stor tjæremile med rund skål anlagt i sørvendt helling på den ene sida av et NØ-
SV-løpende lavt høydedrag. En mye bm]st tursti følger ryggen av dette
høydedraget. Terrenget ftller herffa ned mot et fiiktigere, granbevokst område
med et lite bekkefar i bunnen. Bakkant av mila tangeres av deme turstien.
Vollen rundt mileskåla var noe mindre tydelig i bakkant, men svært tydelig
rundt mila forøvrig. Den svakt synlige vollen brytes av et lite (0,5 m bredt) søkk
midt på anleggets lengdeakse. Breiere voll i anleggets nedkant. Bratte
sidevegger imvendig i mila i bakkant, noe som stør den indre avgrensinga klar.
Hellinga aiftar im mot midten av mila, men tiltar igjen rundt dens djupeste
punkt.
Også i ahleggets utkant på nedsida tangeres vollen av en 0,5 m brei sti/tråkk.
Denne stien krysser foran munningen på tappegrøfta der denne kommer ut
mellom endene på vollen, og stien utydeliggjør demed tappegrøfta noe her.
Tappegrøfta synlig i 5 m lengde ovenfor deme stien. Grøfta er i overflata
kilefoma, og øker i bredde jo lenger m fi.a sentnm den kommer; ca. 0,5 m brei
ved topp voll i nedkant av mila, til ca 2 m bredde ved grøftas munning.
Nedenfor stien var to groper synlige på overflata. Den minste av dem var rund
(]calt grop 2 på plantegning), ca 2m i diameter og ca 0,3 m djup. Denne gropa lå
noe mot Ø i forhold til milas lengdeakse, ca 4 m nedenfor munninga på
tappegrøft. Den andre gropa (grop 1) var oval, omlag 2,5x3 m (ØV-NS) og ca
0,4 m djup, og lå på skrått mot NV i forhold til grop 2. Begge gropene hadde en
noe uklar avgrensing, men begge hadde tydelig voll i nedkant.

Mila blei gravd med en fiillstendig tverrprofil ®roffl 1) og en profil (2) ffa
bunnen av tappegrøfta og ut mot Ø, i tillegg til en lengdeprofil ®rofil 3) fta
løpende fta bakkant av voll og ned gjennom grop 2. I proffl 3 kom det ffam en
tydelig (ca 0,3 m djup) kullfylt grop i bakkant, øverst på stien bak mila. Deme
tolkes som ei Sn:settingsgrop. Sentrum i mila var ca 0,5 m djup under torva og
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n€d til bumen av nedgi.avinga. Profilen viste et nevei.- og kullag på minst 5 m
diametei.. Fra bumen i senti.um førte det som trolig var restene av en ubrent,
uihult tresto]dc nedover hellinga i et jevnt fall. Dette "røi.et" kunne følges ca 2,7
n} ut fi.a bunnen, for så å opphøre. Dette har etter alt å dømme vært sjølve
t4ppekanalen for å lede tjæra ut fia mila. Deme kanalen var nedgravd i ei
opprinelig djupere nedgraving (0,2-0,3 m under kanalen). Der kanalen ikke
k{inne følges videre gjorde nedgravinga en markarit knekk og blei enda djupere,
nien med næmest plan bunn. Deme tilnærma plane bunnen gildc nesten ut i
tqrva (under stien) før den igjen blei djupere og falt ujevnt ned til bunnen av
grop 2. Grop 2 viste seg å være et rektangulært og regelmessig "kar" medjevnt

#åtåå:esråå.aE=ed::=å:t%:eosiot|?evn=#,:|oir:t¥e,ts|g¥:¥sftåvog
:jårdea:itaesglgeennged:gsper.epi::rkeFjåe|åtrsnoe=å=vidnegftsrkbTiåtre=åffaapåeedna:|k
måte at det har holdt sanda sammen, evt. at et (tjæreholdig?) stoff har trukket inn
iisanda.Karetvarl,55mlangt,cao,6mbredt,oghaddeveggerpå3-6cmog
noe tjukkere bunn. Oppi kai.et lå klumper av sand med samme konsistens som
karet, men mørkere i farge; muligens tjæretrukket sand. Kanskje har tjære fta
mila blitt mellomlagra her? Ovenfor dette karet i profilen, hele 9,5 m fta

)

av mila, fantes en bit (uthult?) trevirke av samme karakter som i
ut ffa sentrum. Det er imidlertid lite trolig at dette er enden på kanalen,::;::,_.;.;--:::--:=

tjære må holde jevn, høy temperatur for å kunne renne. Karet har en uviss
ammensetning og fi]nksjon, men har trolig en tett sammenheng med tjæremila.

P
1

op 1 blei også snitta. Det viste seg at denne gropa trolig ikke har noen relasjon
tjæremila. Gropa var kullblanda oppi og tydelig ei nedgraving. Den inneholdt
re mengder av det som trolig var svært fiagmenterte brente bein. Denne gropa
ukjent fimksjon, men det anses ut ffa beliggenheten som usamsynlig at det

ar vært ei grav.

beomrota,kullblandamasseneinedgravingaunderkanalenmåbetyatdethar
foregåttflerebrenningerisammeanlegg.Kulletharblittdrattnedffaeieller
flere tidligere brenninger ved nedleggelse av ny kanal. Det syntes bare ett lag
Ledneverogspikisjølvemila,mendettekanskyldesattidligerefasertroliger
blitt renska vekk ned til rein sand. Dette kan skyldes at kull og rester etter
tid:iåe::båst=on|g:rfi5r=gåååteÆ:å:r:n#e::SåE:,f¥eonraftoåå#sT:Parsee-hger.

imeholdtdaterbaftmaterialeisikkerkontekst.
bet blei tatt ut kullprøver av never med og uten tjære nær sentnm av mila. En
bel av "karet" fi.a grop 2 er også tatt inn (C53224/1 -5). En prøve fi.a neverdekket
:r treartsbestemt til bjørkenever og C14-datert til yngre enn 1537. Milas siste
)bruksfase ser dermed ut til å ha vært på 16-1700-tallet.

bildenr.12-16, filmnr.1
Bildem. 7-11 og 15-25, filmnr.6

lEi
1dem..  1-7, filmm.7

Bildenr. 2-12, filmnr.9
Bildenr. 9-15 , filmm..10
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R29 TJÆREMILE -GRØFT

Såksm. 01/12691

QJsikremåliplan)     -

Et meget utydelig anlegg i sørenden av det samme høydedraget som R15 1igger
på. I plan blei den tegna som ei oval grøft, med en noe spissere ende i nedkant,
ca 7,5x2,5 m. Særlig var endene i den ovale forsenkinga utydelige. Den syntes
som ei grunn, avlang forsenkning i kort helling mot V, men var meget vanskelig
å avgrense. Kun synlig voll langs deler av nordre side av forsenkinga, langt
mindre tydelig voll i S. Den er i Hedmark fi71keskommunes rapport kalt
tjæregrøft, og det blei påvist kull i prøvestikk i denne forsenkinga. R29 viste seg
etter utgraving å ha en annen fom enn det som blei antatt på overflata.

Det blei lagt to profiler gjennom denne mila: En på langs i fallretningen, og en
på tvers der fgrsenkinga var på sitt klareste. Dens utydelighet i overflata
medførte vanskeligheter når det gjaldt plasseringa av disse profilene. Snittinga
avslørte at anleggets størrelse blei antatt å være større ved plantegning enn det i
virkeligheten var. TveiTprofilen viste ei relativt djup nedgraving, med la.v, men
tydelig voll av utkasta masser på vestsida. Langt flatere overgang til skogbunnen
utenfor anlegget på sørsida. I motsetning til de andre tjæremilene i området, som
har hatt et tynt torvdekke direkte oppå spiken, var R29 blitt gjensrlt: Det var
nesten 0,8 m ffa torv til bunn her, og ftrllmassene besto av gråbrune, homogene
sandmasser med en del kullspetter i. Tverrsnittet viste en U-forma bum i
nedgravinga, med et tynt (opptil 5-6 cm), men tydelig lag av forkulla spikbiter
Qcun små biter, mulig en konsekvens av grundig brenning?) med et
underliggende lag av never. Tvermålet var ca. 2,5 m her, mens den i
lengdeprofilen viste seg å være næmiere 4 m lang. Ut ffa bunnen av den bua
kullranden fortsatte nedgravinga videre ned hellinga, i form av omrota masser
og dels svært kullholdige striper i et jevnt fåll ned mot ei ny nedgraving (grop).
Denne gropa var sirkulær, og omlag 0,5 m i diameter i bunnen. Dette har etter
alt å dømme vært sjølve oppsamlingsstedet, hvor det trolig har stått ei bøtte eller
tønne. De kullholdige massene ut fia bunnen er sannsynligvis rester etter
tappekanalen, eller eventuelt leiet hvor denne har ligget, som har firlt seg med
kull etter at denne er gravd opp igjen etter brakklegging. Den runde
"bøttegropa" 1å med sentrum ca 2,5 m nedenfor bunnen på kullaget.

R29 har trolig vært ei kort tjæregrøft som er blitt sekundært intensjonelt stenSrlt.
Ei slik gjenj}rlling av nedgravinga kan ha vært lovpålagt, slik det vises til i
islandske landslover ffa middelalderen, for å hindre at fe skulle falle nedi og
komme til skade a31och-Nakkerud 1987: 61 i Narmo 1997: 77). Det har trolig
bare vært en brenningsfase i denne mila/mulige tjæregrøfta.

Det blei tatt ut kullprøve ffa kullaget i bumen av anlegget (C53225). Prøven er
treartsbestemt til fiiru, og C14-datert til tidlig middelalder (første halvdel av
1000-tallet). Dette utgjør den eldste dateringa av tjæremiler på Liemoen.

Bildenr.17-19, filmnr.1
Bildem.. 8-12 og 19-21, filmnr.5
Bildenr. 2-6, filmnr.6
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R03-2 TJÆREMILE -MULIG HJELL

lndre mål ca 7m, usikker avgrensing av voll utvendig.

Beliggenhet ca 10-12 m Ø for kullgrop R12, og ca 25 m SV for kullgrop R03-1.
Nokså stor og rund grop dels dekka av krattskog. Vanskelig å avgrense i
ytterkant. Anlagt i slak helling mot NV. Tydelig tapperenne (ca 3,5 m lang,
opptil 1,5 m brei og ca 0,4 m djup) nedenfor en liten avsats nedenfor mileskåla.
Det var en kraftig stubbe på kanten av denne i.enna som trolig har forstyiTa en
del under torva.

En avtorving i SV f]erdedel av mileskåla viste at never og spik var blitt lagt helt
ut til toppen av vollen i anlegget, med en 7`c7dz.#S på dette laget på ca 3,5-3,8 m.
Anleggets nedre deler har trolig rast og seget sammen, slik at det opprinnelig har
vært større og høyere også på denne sida av milas djupeste punkt/sentrum. Dette
blei også beki.efta ved snitting av anlegget: Denne tjæremila var nedgravd i mer
steinblanda undergrunn enn hva som fantes eller i området på Liemoen.
Oppunder torva 7`#J7df 77?z7cz (særlig i SV) lå tildels mye stein, opptil mannsløft
store. I sjølve mila lå steinen generelt djupere; muligens var det blitt rydda foi.
stein her forut for anleggelsen av mila, slik at den ffamsto som nedgravd i
sanddominerte masser.

Under milas djupeste punlst lå det ei tra]d av ubrent leire. Never og spik var
kledt/1agt ned i denne trakta. Denne trakta syntes å være danna av leire som er
blitt lagt direkte på sandgrunn uten videre behandling på forhånd. Trakta var ca
0,45-0,5 meter i diameter ved randen, og 15-20 cm høy. Åpninga i bunnen av
trakta var ca 10-12 cm i diameter. Under denne trakta er tjæra blitt leda inn i en
kanal av ubrent og tilsynelatende fersk, velbevart fiimbark, med tvensnitt som
en liggende D: Et langt stykke av bark er blitt lagt som et trau, før den er blitt
dekka av et nytt stykke bark som har fimgert som et tak. Oppå taket er det så
blitt lagt staver av skava fimbast (0,8-0,9 m lange, 3-4 cm breie) trolig for å
stive opp denne tilsynelatende skjøre tappekonstruksjonen. Kanalen var ca 15-18
cm brei over "taket" og 10-15 cm høy. Det var skjært et hull i dette takdekket
for å åpne til trakta. Deme kanalen kunne følges med et jevnt fåll 2,25 m ut fta
bunnen av leirtrakta, og var nedlagt i ei nedgraving med omrota sandmasser.1,5
m ut fia bunnen av trakta hadde kanalen fått en tydelig knekk, hvor taket hadde
klappa sammen ned mot gulvet. Ovei. dette punktet har også de øvrige laga i den
isamme profilen den samme knekken; f.eks. kunne never og spik følges i ei bue
ned mot kanalen igjen. Neverlaget har hatt som fimksjon å lede tjæra ned i`bunnen i ei tråktforma mileskål. Nærværet av never kan vitne om at disse

massene har rast sammen, muligens i løpet av kort tid. Dette kan tyde på at det
kan ha stått en hjell i nedkant av R03-2, men at denne har kollapsa. Det blei ikke
fimnet rester av en slik hjell. En hjell må ha vært fimdamentert av en eller flere
påler stukket ned i jorda. Det blei imidlertid heller ikke ftnnet avtrykk etter
stolper e.l. som kan ha fiindamentert en slik hjell. Under bunnen av leirtrakta lå
en størkna klump tjære ca 0,35 m inn i kanalen. Kanalen var firlt av særdeles
finsorteri sand, trolig en følge av erosjon inn i en opprimelig tett kanal.
Barkkanalen syntes ødelagt under ytterkanten av vollen i nedkant av anlegget,
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trolig en følge av i.otforstyrrelser fi.a ti.ær, og dels av gi.aving av tverrprofil 2.
Ti.olig er også et mulig oppsamlingssted for tjæra blitt r]ema ved gi.avinga av
pi.ofil 2.

Nettopp denne profilen ®rofil 2) viste utkasta kullrester etter to eller tre ulike
brenningsfaser, atskilt av bleikgrå utvaskingslag. Det samme syntes ikke andre
deler av anlegget, trolig fordi rester av tidligere breminger ei. blitt i.enska vekk,
slik som i R15.

Det blei tatt ut prøver av leirtrakta, fia ubrent bark fi.a kanalen, og fta spikbiter
med faststørkna tjære (C53226/1-4). En prøve fta kanalen ei. treartsbestemt til
fiiru, og C14-datert til yngre enn 1537. Milas siste bruksfase ser demed ut til å
ha vært på 16-1700-tallet.

Bildem. 2-5 og 21-22, filmnr.2
Bilderir. 9-25, filmm.3
Bildenr.1-2/4, 6-11,13-17, og 20-25, filmm.4,
Bildem.2-4, filmnr. 5
Bildenr.19og21-23,filmnr.10

5.7 R16 FANGSTGROP FOR ULV (ULVESTUE)

Ca. 14,5 m i ytre diameter, 9 m i indre diameter, og 2,7 m djup. Brei og opptil
0,5 m høy voll rundt hele anlegget.

R16 ffamsto som ei usedvanlig stor og rund grop. Delvis svært bratte sidekanter
på innsida, med helling på mellom 45 og 70 grader. Antydning til rektangulært
bunnparti. Den SV-lige fierdedelen av gropa blei fiema maskinelt, med profiler
som møttes omtrent i midten av gropa. Profilene viste ei opprinnelig svært
regelmessig nedgraving med rette sidevegger og flat bunn. Gropa var gravd hele
2 m ned under den opprimelige skogbunnen. Vollen øker denne
høydeforskjellen til omlag 2,5-2,7 m. I profilen under vollen var det tydelig at
det er blitt gravd og kasta opp/ut sand ffa gropa i to omganger. Med andre ord
har gropa trolig forfalt og stått brakk en stund, før den er blitt restaurert. Da har
man fjema inmaste masser og muligens satt ned nye vegger, slik det var blitt
gjort i den arkeologisk undersøkte ulvestua på lsi i Bærum kommune, som er
datert til 1600-tallet (se Walhovd 1985). De to laga med utkasta masser var
atskilt av et tynt bleikjordlag, altså et gammelt lag med utvaska markoverflate.
Dette viser at det eldste anlegget må ha stått brakk ei viss tid forut for
restaureringa. Massene i nedgravinga skilte seg ffa de urørte massene under ved
å ha en annen farge. Fyllmassene besto av omrota sandmasser som har rast inn
fia sidene etter brakklegging av gropa. Det har trolig ikke vært noe dekke på
bunnen. De innraste massene danna et ca 0,5 m tju]st lag i midten av gropa.

Veggene i gropa har bestått av rette stau eller tynne stokker satt ned i den flate
bumen. Stokkene som blei påtruffet i sideveggene i profilen var bevart i bare
0,5 m lengde, og har hatt en diameter på ca 8-10 cm. Stokkene var spissa i
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enden, foi.kulla og altså svæi:i dårlig bevail. Stokkene kan ha blitt hei.da ved
bi.eiming i enden, men hele anlegget kan også ha brent. I så fall kan dette ha væft
den direkte årsåken til bi.akklegging. Det blei i profil 2 også fimnet en liggende
plankemalvkløyving(?) på bunnen, i/fi;e7?dz.g for de stående stokkene. Denne kan
ha forsterka veggen av stående stokker i bunnen, men forholdet mellom stokk og
plank er uklart. Sjølve stua har trolig vært kvadratisk, ca. 5x5 m.

Det blei flategi.avd 3 kvadratmeterrutei. i bunnen i sentrum, hvor profil 1 og 2
fimgerte som profilbenker mot disse rutene. Det blei her gravd ned til under
bunnen i nedgi.avinga. Det blei ikke påtruffet noen stau e.1. for fastbinding av
åte i sentrum, slik man har sett det andre steder (se anf.arb.). Det blei derimot
påtruffet to atskilte lag av gråbmn, kullholdig sand med et ovenpåliggende lag
av forkulla fiirubark. Disse laga lå i de innraste massene i hele gropa, og kunne
også gjenfinnes i profilene 1 og 2. Begge disse laga tolkes som innraste rester av
et mulig dekke som kan ha hatt som fiinksjon å kamuflere hullet i gropa, og som
siden har brent. Det blei her også fimnet forkulla restei. av en stau og en
halvkløyvd planke, begge trolig falt im fta en av sideveggene.

Såkalte ulvestuer opptrer ofte på stoi.gårder, 1ensmannsgårder eller gåi.der
tilknytta embedsvesenet, og gjeme i ytterkanten av gårdenes innmark (Jacobsen
& Follum 1997: 184-185). Det fms skrevne fortellinger og regnskap som
beretter om denne fomen for ulvefangst i Hedmark: Eksempelvis blei det i tiåret
1731 -1740 utbetalt premie for 27 ulver bare i Eidskog, og sogneprest Mentz
Rynning i Vinger tok 7 ulver i ulvestuene sine i løpet av 6n vinter (Lillevold
1965:  108).

Det krevde stor arbeidsinnsats å bygge så vidt store anlegg som ulvestuer. Funna
i gropa R16, sammen med den nevnte muntlige tradisjonen om ulvestuer i
området (se under 3 .1), peker mot a.t R16 etter alt å dømme har vært nettopp ei
ulvestue. Det fins ytterligere ei slik grop i tilknytning til Lier gård. Denne ligger
helt i utkanten av gårdens immark, ca 150-200 m fi.a gårdens hus, og om lag
600 m nord for R16. Denne har svært mange likhetstrekk med R16, men er noe
større og djupere.

Det blei tatt ut kullprøver (C53228/1 -3) av stokkene i den ene sideveggen, samt
av barkedekket (se tegninger og fotos). To prøver fi.a ulvestua er treartsbestemt
og C14-datert. En prøve fi.a stokkene i den ene sideveggen er bestemt til fiiru og
datert til senmiddelalder (trolig 1500-tall). En prøve fia barkdekket i bunnen,
som trolig representerer siste bruksfase, er treartsbestemt til fiinibark og datert
til yngre enn 1700. Dette stemmer godt overens med fimnene fia utgravningen,
hvor det ble observert to atskilte bruksfaser.

Bildenr. 12-14, filmm.6
Bildenr.15-25, filmnr.9
Bildenr.2-8 og 20, filmnr.10
Sml. tilsvarende grop ved Lier, bildem.5-7, filmnr.8
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5.8 R32 HULVEi

Ca 20 m lang, jevnt 2-2,5 m brei og opptil 0,5 m djup.

Den var synlig fi.a bririken på østvendt, mose-/1yngbevokst helling og ned til
bunnen av denne, ned til ei større flate. Fra brinken på hellinga kunne man følge
en svåkt synlig sti 30-40 m mot SV imover ei flate ovenfor hellinga. I bunnen
av hellinga syntes hulveien å fortsette utover flata på nedsida i foim av en lav,
men tydelig forhøyning. Denne forhøyninga flata ut ca 15 m nedenfor
overgangen mellom voll og hulvei. Denne forhøyninga var danna av kompakte,
finkoma masser i opptil 3,5 m bredde og 0,4 m høyde, og hadde et flatt, 0,5-0,8
m bi.edt parti på toppen. Forhøyninga var foma som en lav voll som strakte seg
rett fiam utover flata i noenlunde jevn bredde. Det er også her svært finsorteile
sandmasser i undergrunnen, så man kunne tenke seg en erosjonsprosess her over
tid, og en naturlig transport av løsmasser ned hulveien, med påfølgende
avsetning på flata i nedkant. Dette vil imidlertid skape en deltaform på de
avsatte løsmassene, noe som ikke var tilfelle ved R32. Flata var svært tøiT og
reinlavbevokst.

R32 blei snitta to steder: Ett snitt blei gravd på tvers i sjølve hellinga ®rofil 1).
Her viste profilen en flat u-fom, med tymere torv- og podsollag i bunnen av
hulveien enn på sidene, men ingen avsetninger, hverken i bunnen eller på
sidene. Bunnen var også bua, men kan sies å ha vært ca 1 m brei.
Det blei også gjemomført a,vtorving i to belter på tvers av forhøyninga nede på
flata: Det ene avtorva feltet (2 m bredt) lå i overgangen mellom helling og flate,
det andre feltet (3 m bredt) lå 5 m lenger ut på flata. Begge de avtorva og
håndrenska felta viste tydelig at det var blitt påført masser her. Dette blei også
ibekrefta ved snitting av vollen på tvers ®rofil 2): Vollen var danna av påførte,
finkoma, homogene sandmasser. Disse massene skilte seg ut fia massene i
undergrunnen ved å ha en amen farge. De var dessuten atskilt fta undergrunnen
ved ei tym stripe bleikjord (opprimelig skogbunn). Massene var tydelig påført i
to omganger, da et tynt, kullpartikkelholdig bleikjord delte vollen i to på midten.
De to påførte laga hadde samme farge og konsistens.

En hulvei vil som regel ikke dannes ved memeskers ferdsel aleine;
sannsynligvis må hest og/eller bufe trafikkere et veifar for at det skal dannes et
nedsenka veifar i terrenget. Det har imidlertid neppe vært brulst vogn eller kjerre
i hulveien R32, da den synes å være for smal til dette.

Man kume tenke seg at massene nedenfor hellinga er blitt lagt opp for å sikre en
tørr overgang mellom hulvei og flate. De svært finsorterte, tørre og
veldrenerende massene i området gjør imidlertid en slik behandling av
undei.1aget overflødig: I løpet av prosjektets uker i felt lå det aldri overflatevann
noe sted på morenegrunnen på Liermoen, trass i tidvis store nedbørsmengder på
kort tid. Årsaken til at denne vollen er blitt lagt opp er ukjent, og dens fimksjon
er uviss. Det blei ikke gjort fimn som kan gi noen antydning i henhold til
hulveiens alder. Dannelse av utvaska bleikjordslag i hulveien og på vollen i
nedkant kan imidlertid bety at den har ligget ubrukt i atskillige generasjoner,
kanskje i flere hundre år (Gansum 2000: 34).
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Det ble ikke ftmet ti.ekull egnet for datering. Det blei tatt ut makrofossilprøve
ffa den opprimelige skogbunnen. Dessuten blei det 1:att ut en sei.ie pollenpi.øver i
profil 2. Disse prøvene ble imidleriid ikke prioi.itert for analyse pga dåi.1ige
bevaringsfoi.hold. Prøvene ei. derfor kasserte.

Bildenr.13-18 og 22-25, filmnr.5

5.9 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

5.9.1  DATERINGER

Det er foretatt i alt tolv C14-datei.inger av prøver fia sju av kultuminnene (se
vedlegg). De fleste dateringene er foretatt på ftru. Dateringer på dette treslaget
er problematisk pga fiiruas potensielt høye egenalder, som kan gi for gamle
dateringer. Noen av dateringene er foretatt på fiirubark og en på bjørkenever.
Disse dateringene kom alle ut noe yngre enn dateringene på ved. Når det gjelder
tjæremiler er det imidlertid usikkert hvordan selve brenninga og spredningen av
tjære i mila påvirker dateringene. Det er mulig at dette kan resultere i både for
gamle og for unge dateringer. Dette må derfor tas hensyn til i tolkningen av de
foreli ggende dateringene.

To av Æz/J/grope72e ble datert til tidlig middelalder (975-1100-tallet). Dateringene
er trolig representative for trekullbrenningen i middelalder innenfor området.

Det er foretatt ti dateringer av prøver fia seks f/.cgreJ7cz./er. I mange områder er det
vanlig å bruke gamle stubber til tjærebrenning, noe som kan gi åltfor høy alder
ved C14-datering. Dette ser ikke ut til å være tilfelle her. På Liermoen er det
tilsynelatende bare brukt ved av stokker. Tjæi.egrøfta R29 har den eldste
dateringen i området, til første halvdel av tusentallet. Denne skiller seg også ut i
fom (grøft), og er den eneste i sitt slag som er registrert i området. De øvrige
milene er runde miler, og flere kan ha hatt en hjell. Disse ser ut til å være yngre
em grøfta, med en første fase på 13-1400-tallet ¢f. R13 og R4), mens siste
bruksfase ser ut til å strekke seg helt opp på 16-1700-tallet.  I flere tilfeller ser
det ut til at det er den siste bruksfasen som er datert. Dette henger sammen med
at restene etter første bruksfase er fiemet før de tas i bruk på nytt ¢f.
observasj oner ffa utgravningen av de enkelte milene).

Dateringer av tjæremiler

1005 ± 50, AD1000 -1040 (furu, ved) -R29

600 ± 45, AD1305-1405 (furu, ved) -R13, nederste lag

415 ± 35, AD  1455-1485 (furu, ved) -R4, nederste lag
355 ± 65, AD1455-1645 (furu, ved) -R13, Øverste lag
350 ± 70, AD1450-1650 (furu, ved) -R13, midtre lag
310 ± 60, AD  1490-1655 (furu, bark) -R2

255 ± 70, Y. enn AD1530 (bjørk, never) -R15
250 ± 50, Y. enn AD1640 (furu, bark) -R13, øverste lag
225 ± 45, Y. enn AD 1650 (furu, ved) -R03-2, kanal
200 ± 55, Y. enn AD1655 (furu, bark) -R13,  midtre lag
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Det er uklaii om dette speilei. en kontinuerlig tjæi.ebi.eming i omi.åde ¢f.
datei.ingen av siste bi.uk av R2 til 1500-tall), eller oin det er snakk om to ellei.
flei.e atskilte bmksfaser. Fire av dateringene ligger imidlertid innenfoi. perioden
1450 -1650 e. Ki.., mens fire andre kommer ut med yngre em 1500 -1600 tall.
Dette kan tyde på at tjærebremingen har foregått over lang tid i området, med
større aktivitet i to perioder, nemlig 1450 -1650 e. Kr. og 1600 -1700-tallet.

To prøver fia/cr72gsfg7`opcz/o7' i/Jv er treartsbestemt og C14-datert. En prøve fi.a
stokkene i den ene sideveggen er bestemt til fim og datert til senmiddelalder
(trolig 1500-tall). En prøve fi.a barkdekket som lå i bunnen, og som trolig
representerer siste bruksfase, er treartsbestemt til fi]rubark og datert til yngre enn
1700. Dette stemmer godt overens med fimnene fi.a utgravningen, hvor det ble
observeft to atskilte bi.uksfaser.

5 . 9 .2 ANALYSER

Det er foretatt i alt 14 treartsbestemmelser av prøver fi.a 9 av kultuminnene (se
vedlegg). A11e bestemmelsene unntatt en ga fiiru eller fiirubark. Den ene var
bjørkenever. Furu må antas å ha vært det dominerende treslaget i dette området
s.iden middelalder og ftamover.

Det er ikke fortatt analyser av innsamlete pollen- og makroprøver, da
bevaringsforholdene for denne typen materiale har vist seg å være for dårlige i
området.

6.  KONKLUSJON

Prosj ektplanen for undersøkelsene i område A omfatta opprinnelig seks
kullgroper, fem tjæremiler, en hulvei og ei fangstgrop for ulv, samt ei "mulig
tuft" (R14). Den mulige tufta blei undersøkt og avskrevet som automatisk fi.eda
kulturminne. Til gjengjeld blei det registrert tre nye kulturminner som blei
inkludert i undei.søkelsen. I alt blei det demed undersøkt og dokumentert s
kullgroper, 6 tjæremiler, en hulvei og en fangstgrop for ulv imafor dette
delprosj ektet. Antallet undersøkte kulturmimer er derfor høyere enn det som
oppgis i prosjektplanen som følge av nyregistrerte kultuminner og
omprioriteringer i felt.

Tre av kullgropene (R9, R19 og R20) viste seg å ha en rektangulær form på
vedstabelen i bumen, og med avrunda hjørner. Dette plasserer kullgropene på
Liemoen innenfor den østlige ti.adisjonen, slik som bl.a. på Rødsmoen i Åmot,
Hedmark O\Tarmo 1997:  105-110). Av de åtte undersøkte kullgropene hadde tre
(R28 a og b, R6) ikke tydelig voll rundt. De øvrige kullgropene hadde klare
voller rundt sjølve gropa, og var ovale til rektangulære med sterkt avrunda
hjømer i ytre fom, og hadde tydelig markerte rektangulære eller kvadratiske
bumer innvendig. Veden (staur med diameter på 5-12 cm) er blitt stabla i
liggende i 6n retning (i lengderetning i rektangulær nedgraving), men med ved
på tvers i kortendene i ei i.ett avslutning på gavlen i overgangen mellom side og
bunn i gi.opene. Utsti.ekninga på kullaget i bunnen av gropene tilsvarer altså
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1engden på veden. Hei. bør det nevnes at veden Æc77t ha vært stabla lagvis på kryss
og tvei.s, da det oftest ei. kun det nederste vedlaget som er bevaft til en viss gi.ad.
For Øvrig antai. Narmo (1996: 29) at et kvadratisk bunnparti antyder kryss-og-
tvers-stabling av veden, mens rektangulære buimei. hai. hatt veden ens orienteri i
lengderetningen. Det er foretatt en datering av en kullgrop (R28a) til
tidligmiddelalder.

Flere av tjæremilene på Liemoen har store dimensjoner sammenligna med
tidligere undersøkte anlegg av samme art. Som nevnt tidligere fins det flere
typer anlegg for tjærefiamstilling. En målsetning for undersøkelsen var å få et
grep om hva slags tjæremiler man har bygd på Liemoen: Blant de undersøkte er
det sannsynlig at R29 har vært ei kort fjæreg7'Ø/f, mens R4, R13 og R03-2 Æø7t ha
vært f/.æreÅz/.eJ/, riktignok uten at det ffamkom entydige tegn på dette. Imidlertid
vil en hjell, som vil ha vært i konta]d: med luft, raskt forvitre og kollapse under
vekta av massene hjellen er ment å holde oppe. Det blei påvist kullfirlte
nedgravinger i bakkant av tjæremilene R4, R13, R15 og R03-2. Disse gropene er
tolka som Srsettingsgroper, hvoi. veden i tjæremilene er blitt påtent. Svært store
tjæremiler (som R13) kan ha krevd påtenning i ei fotgrøft fiJlt med lettantennelig
småved rundt hele anlegget. Der hvor mye tyrispik var bevart, var ikke spiken
krokete, noe man kunne forvente om det hovedsaklig var røtter som var brukt
som råstoff. Tyriveden som ei. brukt på Liemioen kan altså stamme fia
forhåndsbehandla, bevisst skada (f.eks. ringbarka) trær. Ei av tjæremilene (R03-
2) hadde en trakt av ubrent leire i bunnen av mileskåla, som har ledet tjæra over
i en kanal av ubrent ftrubark. Neverlaget var bredt nedi denne trakta. Noen
lignende leiretrakt blei ikke påvist i noen av d.e andre tjæremilene, og dette er
heller ikke påvist ved tidligere arkeologisk utgravde tjæremiler. Også R15 hadde
rester av en kanal av ubrent trevirke, men dette var her langt dårligere bevart.
Bare i R29 syntes det klari hvor tjæra er blitt oppsamla, mens dette ikke blei
sikkert påvist i de andi.e. Bortsett fi.a R29 og R2 har alle tjæremilene blitt
gjenbru]st og hatt to eller flere brenningsfaser. Tjæregrøfta R29 har den eldste
dateringen i området, til første halvdel av tusentallet. I R13 var kullrester fta
tidligere brenninger i mileskåla dekka av tynne lag med sand mellom de ulike
brenningsfasene. I R15 og R03-2 var det tydelig at eldre kullrester var blitt
skrapt ut forut for legging av nye lag med never og spik. Alle disse ser ut til å
være yngre enn grøfta, med en første fase på 13-1400-tallet Gff. R13), mens siste
bruksfase ser ut til å strekke seg helt opp på 16-1700-tallet. Det er uklart om det
dreier seg om en kontinuerlig tjærebrenning i område eller om det er snakk om
to eller flere atskilte bruksfaser.

R16 har vært ei/czJcgsfg7.op cJ7zJczgf/or å/cr;?ge %/iJ. Både anleggets anselige
størrelse, beliggenhet og mang'e likhetstreldc med tidligere undersøkte ulvestuer
synes å bekrefte dette. Den er av typen med vegger av trevei.k og har hatt
sidevegger av parallelle, stående stokker som har vært stukket med spissa ender
ned i et flatt golv av naturlig sandgi.um inne i ulvestua. Muligens har veggene
hatt utvendige forsterkninger. Ulvestua har trolig blitt restaureri en gmg, men
kan ha forfalt for eksempel etter en skogbram. En pi.øve fia stokkene i den ene
sideveggen er datert 1:il senmiddelalder, trolig 1500-tall, mens en trolig siste
bruksfase er datert til yngre enn 1700.
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Det ei. vanskeligere å vurdere hulveiens (R32) rolle i sammenheng med de andi.e
anlegga i omi.ådet. Det ei. i.egistrert flere hulveier rundt Lierfløita, og sammen
kan disse repi.esentei.e restei. etter et gammelt ferdselsmønster innad i området,
kanskje mellom de enkelte anlegga og støn.e fei.dselsårei., som f.eks. den seinere
asfalterte Austmarkaveien (se kart). Det ei. ikke prioritert å analysere
prøvemateriale fta denne hulveien pga. dårlige bevaringsforhold for pollen og
makrofossiler. Det ble heller ikke fimnet daterbart kull i forbindelse med
undersøkelsen av hulveien. Den er derfor ikke datert.

Funna fi.a undersøkelsene sommeren 2003 viser at aktiviteten i
reguleringsplanområdet har vært stor i middelalderen. Ak[iviteten har vært
knytta til det som regnes som typiske utmarksaktiviteter, i føi.ste rekke kull- og
tj æreproduksj on. Særlig har tj æreproduksj onen på fimmoene rundt Lierfløita
vært stor, og det har vært brent tusenvis av liter tjære. Om man benytter seg av
Jostein Bergstøls kulesektorformel for beregning av mengde tjære produsert i ei
tjæremile, vil man ha kunnet få ut minst 30001iter tjære fta ei enkelt brenning i
den store tjæremila R13 (Bergstøl 1997: 36-42). Da er milas høyde over vollen
antatt å være tilsvarende dens dybde. Mengden er beregna med utgangspun]st i ei
høyde på mila på ca 2,5 m, en radius på spiklaget på ca 4,5 m, og et anslag på 30
liter tjære pr. kubikkmeter stabla spik. Alle talla bøi. ansees som
minimumsberegninger. Da R13 har tre sikre brenningsfaser, ser det ut til at det
er produseri så mye som ca 90001iter -kanskje opptil 18 0001iter -tjære, bare i
deme nrila.

Kullet ffa kullproduksjonen i de undersøkte kullgropene kan ha blitt bru]st lokalt.
De store mengdene tjære kan derimot ha overskredet lokalmiljøets tjærebehov.
Derfor er det sannsynlig at en vesentlig del av tjæra fi.a tjæremilene på Liermoen
har blitt eksportert, enten til utlandet og til andre deler av Østlandet. Glomma
kan ha vært kommunikasjonsåre for en ffa]st av slike varer sørover.
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8. VEDLEGG

8.1. STRUKTURLISTE

Kulturminne Kulturminne C-nr. Kommentar
nr. type
R2` Tjæremile C53221/1-2
R03-1 Kullgrop C53220 Nyregistreri
R03-2 Tjæremile C53226/1-4 Mulig  hjell.Nyregistert

•lR03-3 Kul'grop - Nyregistrert,ikkeundersøkt

R4 Tjæremile C53222/1-3 Mulig  hjell

R6 Kullgrop C53213/1-2
R9 Kullgrop C53214
R12 Kullgrop C53215
R13 Tjæremile C53223/1-6 Mulig  hjell

R15 Tjæremile C53224/1-5
R16 Fangstgrop forulv C53228/1-3

•R19 Kullgrop C53216/1-2
R20 Kullgrop C53217
R28a Kullgrop C53218 Tilsvarerfylkeskom. R28

R28b Kullgrop C53219 Tilsvarerftlkeskom.sidegroptil R28

R29 Tjæremile C53225 Trolig grøft
R32 Hulvei -

8.2.  FUNN OG PRØVER

Funnliste

Saksnr. 01/12691

C-nr. Funnsted Gjenstand Må]/vekt Kommentar
C53223/1 Under neverdekke i Klump av L.13,5cm Sanda er trolig

sentrum av R13 tjæretrukket sand b.10,5cm klebet sammen som
med små h.3cm. følge av at tjære har

kul]partikler Rektangulær lekket gjennom
klump'  510 g. neverdekket.

C53224/1 "Grop 2" ved  R15 Del av "kar" av St.m.:  L.11,5 Det er tatt vare på
sammenkitta cm, h.8cm, en liten del av

sand t.4,5 cm veggen i karet
C53226/1 Sentrum i R03-2 Trakt av ubrent To deler, tils. 1/3 av trakta er tatt

leire, lagt direkte 1 344 9 vare på. Trakta
på sandgrunn hadde en diameterpåca45-50cmmedenåpningibunnenpådiam.10-12cm.
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Liste over ku[Iprøver

Saksm. 01/12691

DF-3722

Kullgroper

C.nr. Kulturmin Kullpr. Kontekst Vekt Vedart Alder NTNU
netype nr Lab.nr.

53213/1 R6 kullgrop 1 Nedersteavtokullag 240 lkkebestemt - -

53213/2 R6 kullgrop 2 Øvre av tokulla8 5,29 lkkebestemt - -

53214 R9 kullgrop 1 Kullag  ibunnen 159 lkkebestemt - -

53215 R12 1 Kullag  i 2,09 Pinus 1055±40 Tua-4650
kullgrop bunnen AD 975 -1020

53216/1 R19 1 Nederste 5,69 lkke - -
kullgrop av to kullag bestemt

53216/2 R19 2 øvre av to 2,69 lkke - -
kull8rop kulla8 bestemt

53217 R20 1 Kullag  i 23,2 Ikke - -
kullgrop bunnen . bestemt

53218 R28a 1 Kullag  i 6,09 Pinus 980 ± 65 T-17035
kullgrop bunnen AD1010-1160

53219 R28b 1 Kullag  i 5,49 lkke - -
kullgrop bunnen bestemt

53220 R03-1 1 Kul'ag  i 11,2 lkke - -
kull8rop bunnen • bestemt

Tjæremiler

C-nr- Kulturmin Kullpr- Kontekst Vekt Vedar[ Alder NTNU
netype nr Lab.nr.

53221/1 R2 2 Neverdekk 6,09 Pinus, 310 ± 60 T-17025
tJ'æremile eibunnen bark AD1490-1655

53221/2 R2 1 Tyrispik i 159 Ikke - -
tjæremile bunnen bestemt

53222/1 R4 1 Prøvestikk, 2,09 Pinus 415 ± 35 Tua-4650
tjæremi[e, tyrispik, AD1445-
muli8  hjell nedre lag 1485

53222/2)\ R4 2 Prøvestikk, 12,4 lkke - -
tjæremile,mulighjell tyrispik,midtrelag 9 bestemt

53222/3 R4 3 Prøvestikk, 15,7 Ikke - -
tjæremile (-hjell?) tyrispik,øvrelag 9 bestemt

53223/2 R13 1 Tyrispik, 6,09 Pinus 600 ± 45 T-17027
tJ.æremile, nedre av AD1305-
mulig  hjell tre lag 1405

53223/3 R13 2 Tyrispik, 6,09 Pinus 350 ± 70 T-17028
tjæremile, midtre av AD1450-
mulig  hjell tre lag 1650

53223/4 R13 3 Tyrispik, 6,09 Pinus 355 ± 65 T-17029
tJ.æremile, Øvre av tre AD1455-
mulig  hjell lag 1645
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53223/5 R13 4 Neverdekk ? Pinus, 200 ± 55 T-17030
tjæremile, e, midtre bark Y. enn
mulig  hjell av tre lag AD1655

53223/6 R13 5 Neverdekk 6,09 Pinus, 250± T-17031
tjæremile, . e, Øvre av bark 50
mulig  hje]l tre lag Y. ennAD1640

53223/7 R13 6 Neverdekk 16,5 lkke
tjæremile,mulighjell e,  midtreavtrelag.Synligtjæretrukket 9 bestemt

53224/2 R15 4 Del av 1,79 lkke - -

tjæremi[e kanal,ubrenttreverk bestemt

i  53224/3 R15 3 Spik, 47,7 'kke - -
tjæremile tjæretrukket 9 bestemt

53224/4 R15tjæremile 1 Never/bark-dekke'synligtjæretrukket 8,39
lkkebestemt

53224/5 R15 5 Neverstykk 24,8
lkkebestemt

- -
tjæremi]e er,tjæretrukket 9

53224/6 R15 2 Never- 2,19 Pinus, 255 ± 70 T-17032
tjæremile /bark- bark Y. enn

dekke Betula,never AD1530(bjørk,never)

53225 R29 1 Spikbit fra 3,89 Pinus 1 005 ± T-17036
tJ.æremile'grøft bunnen 50AD1000-1040

53226/2 R03-2 4 2 spikbiter 6179 Ikke
tjæremile,mulighje'l m storemengderfaststørknatjære bestemt

53226/3 R03-2 3 Furustaver 69,6 lkke - -
tjæremile,mulighjell fra kanal 9 bestemt

53226/4 R03-2 1 Furubark 2,99 Pinus 225 ± 45 T-17026
tjæremile,mulighjell fra kanal Y. ennAD1650

53226/5 R03-2 2 Neverdekk 3,39 Ikke - -
tjæremile,muli9hjell efrabunnen bestemt
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Fangstgrop for ulv

C.nr.1 Kulturmin Kul'pr- Kontekst Vekt Vedart Alder NTNU
netype nr Lab.nr.

53228/1 R16 1 Rest av 7,79 lkke - -
Ulvestue sidevegg iulvestue beste`mt

53228/2 R16 2 Rest av 6,49 Pinus 315 ± 55 T-17033
Ulvestue sidevegg iulvestue AD  1485-1655

53228/3 R16 3 Rester av 3,39 Pinus 60 ± 60 T-17034
Ulvestue dekke? 09Pinus,bark Y. ennAD1700

8.3. TEGNINGER

1. R6 Kullgrop
2. R9 Kullgrop
3. R03-1 og R12 Kullgroper
4. R19 Kullgrop
5. R20 Kullgrop
6. R28a og R28b Kullgroper
7. R2 Tjæremile, plan og profil
8. R4 Tjæremile, plan
9. R32 Hulvei, profil, og R13 Tjæremile, plan
10. R32 Hulvei, plan og proffl
11. R13 Tjæremile, profil
12. R13 Tjæremile, profil, og R15 Tjæremile, profil
13 . R15 Tj æremile, plan
14. R15 Tjæremile, profil
15 . R15 Tj æremile, profil
16. R29 Tjæremile, plan og profil
17. R03-2 Tjæremile, plan
18 . R03 -2 Tj æremile, profil
19. R16 Fangstgrop for ulv, plan
20. R16 Fangstgrop for ulv, profil

8.4. ANALYSER

1. Treartsbestemmelser av H.I.Høeg, Uio
2. C14-analyser av Nasjonallaboi.atoriet for C14-datering, NTNU
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8.5. FOTOLISTE

Saksm.. 01/12691

Forkortelser: RM = Regin Meyer, GR = Gaute Reitan,  LC = Lotte Carrasco, GS = Gunhild
Stang

Cf 27827-27836

FILM  1
FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF

1 Regin 09 bilen - 11.06.03 GR
2 Furumo; populært turområde - 11.06.03 GR
3 Regin tegner R20 V 11.06.03 GR
4 R20 ku grop plan NV 11.06.03 GR
5 R19  ku grop plan V 11.06.03 GR
6 R6 ryddes S 11.06.03 GR
7 R6ku 8rop p'an NV 11.06.03 GR
8 R28 a og b kullgroper før rydding.R28anærmest VNV 11.06.03 GR

9 R28 a og b kullgroper etterrydding.R28anærmest VNV 11.06.03 GR

10 R28 a og b, b nærmest ØSØ 11.06.03 GR
1,1 R28 a og b, b nærmest ØSØ 11.06.03 GR
12 R15 tjærem e plan V 12.06.03 GR
1'3 R15 tjærem le plan S 12.06.03 GR
14 R15 tjærem le plan Ø 12.06.03 GR
15 R15 tjærem Ie plan N 12.06.03 GR
16 R15 tjæremile m/groper N 12.06.03 GR
17 R29 tjæremprøvest ile.  Stikkstang iikkmedkull Ø 12.06.03 GR

18 R29 tjæremile. Stikkstang iprøvestikkmedkull V 12.06.03 GR

19 R29 tjæremile. Stikkstang iprøvestikkmedkull V 12.06.03 GR

20 R14 usikker funksjon V 13.06.03 GR
21 R13 tjærem e under rydding NV 13.06.03 GR
22 R13 tjærem e under rydding NV 16.06.03 GR
23 R13 tjærem e under rydding SØ 16.06.03 GR
24 R13 tiæremi e:  Groper i vollen SØ 16.06.03 GR
25 Kullgrop i plan; SEINEREAVSKREVET! N 17.06.03 GR

FILM 2
FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF

1 Bortfa[t! - - -
2 R03-1  ku Igrop plan N 18.06.03 GR
3 R03-2 tjæremile plan SØ 18.06.03 GR
4 R03-2 tjæremile plan ifallretn. V 18.06.03 GR

5 R03-2 tjæremile; fraytterkantøstrevollned motsentrumogtappegrøft V 19.06.03 GR

6 R20 kullg rop graves V 19.06.03 GR
7 R20 kullgrop stokk i bunnen N 19.06.03 GR
8 R20 kul grop profi NV 19.06.03 GR
9 R20 ku grop profi V 19.06.03 GR
10 R19  kullgrop trestokk n situ N 19.06.03 GR
11 R20 kullgrop trestokk n situ N 19.06.03 GR
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Høeg  -  Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   I]ARVIK

Til  lnger  Marie  Berg-Hansen.

Skaiti,   23/10-03.

#;_;?BeogavL:åriul214P/r|ø,Ve:o:å:vLiineq=ro¥o=::,Hsetååqke,lså|Tååk:Z:åå
759027,   Tiæremiler.

R  2,   Tiæremile,   KP   2.
Det  ble  bestemt  10  biter.     A11e  var  Pinus   {furu)  bark.

R  03-2,   Tiæremile,   KP  1.
Det  ble  bestemt  5  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

R  4,   Tiæremile,   KP   1   (lacr  1  av  3).
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

R  13,   Tjæremile,   KP  1,   "bunnlag  spik''.
Det  ble  bestemt  10  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

R  13,   Tiæremile,   KP   2,   '`midEre   lacT  sDiktt.
Det  ble  bestemt  5  biter.    A11e  var  Pinus  (furu).

R  13,   Tiæremile,   KP  3,   "Øvre  laq  spik''.
Det  ble  bestemt  3  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

R  13,   Tiæremile,   KP  4,   midtre  laq.
Det  ble  bestemt  6  biter.    A11e  var  Pinus  (furu)  bark.

R  13,   Tiæremile,   KP  5,   Øvre  lacr.
Det  ble  bestemt  s  biter.    A11e  var  Pinus  (furu)  bark.

R  15,   Tiæremile,   KP   2.
Det ble bestemt  2  biter.    Den ene var  Pinus  (furu)  bark,  den

andre Betula  (bjerk)  never.

R  29,   Tiæremile,   KP   1.
Det  ble  bestemt  10  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

R  12,   KullcrroD,   KP   1.
D'et  ble  bestemt  6  biter.    A11e  var  Pinus   {furu).

R  28a,   Kullqrop,   KP  1.
Det  ble  bestemt  s  biter.    A11e  var  Pinus  (furu).

R  16,   Ulvestue,   KP  2.
Det  ble  bestemt  10  bite.r.    A11e  var  Pinus  (furu).

R  16,   Ulvestue,   KP  3.
Det  ble  bestemt  12  biter.    A11e  var  Pinus  (furu)   hvorav  3

bark.

#h#1





LABORATORIET FOR FIADIOLOGISK DATERING
Adr.:   NTNU -GIØshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondheim

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATERINGSRAPPORT

oppdragsgiver:   Bey`g-Hansen, Inger  M.
UKM,   0ldsaksamlingen
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   130  0slo

DF-3722

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14C alder Kalibrer[ al3C

ref. del før nåtid alder O/oo

T-17025T-17026T-17027T-17028T-17029T-17030T-17031T-17032T-17033 C.53221/l,    R2,   KP2 Bay,k 6.092.996.096.096.092.896.092.196.49 310   ±   60225±45600±45350±70355±65200±55250±50255±70315±55 AD1490-1655Y.ennAD1650AD1305-1405AD1450-1650AD1455-1645Y.ennAD1655Y.ennAD1640Y.ennAD1530AD1485-1655 -24.2-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-25.3-25.8-29.8-26.1*

Lier,   KongsvingerHedmav`kC.53226/4,R03-2,   KP1 FuruTy,e

Liey`,    Kongsvingey`Hedmay`kC.53223/2,R13,KP1 Fuy.uTy.ekul 1

Liey`,    KongsvingerHedmaT`kC.53223/3,R13,KP2 FuruTy.ekul 1

Lier,   KongsvingerHedmarkC.53223/4,R13,KP3 Fuy.uTy.ekul 1

Liey`,   KongsvingerHedmar`kC.53223/5,R13,KP4 FuruBay.k

Liey`,   KongsvingerHedmarkC.53223/6,R13,KP5 FuruBay.k

Liey`,   KongsvingerHedmarkC.53224/6,R15,KP2 FuruNever

Liey`,    KongsvingerHedmay`kC.53228/2,R16,KP2 BjørkTy`ekul 1

Liey`,    KongsvingerHedmay`k Fuy,u

Dato:    09   JUL   2004

ff;r%A#.-#ff#
Laboratoriet for Radiologisk Datering





LAB0RATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.:   NTNU -GIØshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondheim

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATEFIINGSFIAPPORT

oppdragsgiver:   Bey`g-Hansen, Inger  M.
UKM,   Oldsaksamlingen
Postboks   6762   St.   01avs   plass,130  0slo

DF-3722

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert i4C alder Kalibrert dl3C

ref. del før nåtid alder O/oo

T-17034.T-17035T-17036 C.53228/3,    R16,    KP3-bay`kBark 3.396.093.89 60   ±   60980±651005±50 Y.enn   AD1700AD1010-1160ADlooo-1040 -26 .1*-26.1*

Liev`,    KongsvingerHedmaT`kC.53218,R28A,KP1 Fuy,uTy,ekul 1

Liey`,    KongsvingerHedmav`kC.53225,R29,KP1 Fuy.uTy.ekul 1 t-26.1*

Liey`,    KongsvingerHedmay`k Fuy,u

Dato:    09   JUL   2004

GF4:A#:,'Æwg£

Laboratoriet for Fladiologisk Datering





DATER,NGSRAPPORTm

Lab.ref. Oppdragsgivers ref. Maten.ale Datert i4C alder Kalibrert 513C

del før nåtid a'der ...

Tua-4649Tua-4650 C.53222/1,    R4,    KP1 Ty,ekul 1 415   ±   351055±40 AD1445-1485AD975-1020 -26 .1*-26.1*

Liey`,    KongsvingerHedmay`kC.53215,R12,KP1 Fuy.uTy`ekul 1

Liey`,    Kongsvingey`Hedmark Fuy,u





Gm. 24/1 og 17/1, Elvei.um kommune Saksm. 01/12691

12 R20 kullgrop;  detalj  profil NV 19.06.03 GR
13 R19  kullgrop profil  m/ voll VNV 19.06.03 GR
14 R19  kull8 rop  profil Ø 20.06.03 RM
15 R6 kullgrop profil sidegrop Ø 20.06.03 RM
16 R6 kull8 rdp profil Ø 20.06.03 RM
17 R6  kullprøve profil voll Ø 20.06.03 RM
18 R6 kullgrop kullprøve  1 Ø 20.06.03 RM
19 R6  kullgrop kullprøve 2 Ø 20.06.03

'RM

20 R6 kullgrop detalj  profil Ø 20.06.03 RM
21 R03-2 tjæremi e arbeidsbilde Ø 20.06.03 RM
22 R03-2 tjæremi e arbeidsbilde S 20.06.03 RM
23 R14 grop med usikkerfunksjon NV 20.06.03 RM

24 R14 grop med usikkerfunksjon N 20.06.03 RM

25 R14 grop med usikkerfunksjon N 20.06.03 RM

FILM 3
FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF

1 Mannen og bilen N 23.06.03 RM
2 R28 a/b kullgroper profil; anærmest NV 23.06.03 RM

3 R28 kullgrop b  profil N 23.06.03 RM
4 R28 kullgrop a profil N 23.06.03 RM
5 R03-1  kullgrop profil  m/ voll NØ 23.06.03 GR
6 R03-1  kullgrop profil grop N 23.06.03 GR
7 Rotvelt; avskrevet kullgropprofil N 23.06.03 GR

8 Rotvelt; avskrevet kullgropprofil V 23.06.03 GR

9 R03-2 tjæremile;  never insitu,toppvoll - 23.06.03 GR

10 R03-2 tjæremile; stabla spikavtorva - 23.06.03 GR

11 R03-2 tjæremile; stabla spikavtorva N 23.06.03 GR

12 R03-2 tjæremile; stabla spikavtorva NV 23.06.03 GR

13 R03-2 tjæremile; sentrum SØ 23.06.03 GR
14 R03-2 tjæremile; avsatstappegrøft SØ 23.06.03 GR

15 R03-2 tjæremile; grop/grøft SØ 23.06.03 GR
16 R03-2 tjæremile; spik ognever - 23.06.03 GR

17 R03-2 tjæremile; detalj SØ 24.06.03 GR
18 R03-2 tjæremile;  profil grøft - 24.06.03 GR
19 R03-2 tjæremile:  profil grøft - 24.06.03 GR
20 R03-2 tjæremile;  profil grøft V 24.06.03 GR
21 R03-2 tjæremile; detalj. profil.Merkepinnepå2,3m SØ 24.06.03 GR

22 R03-2 tjæremile;  neverdetal].iprofil - 24.06.03 GR

23 R03-2 tjæremmil ile;  profi] 2  ia - 24.06.03 GR

24 R03-2 tjæremile.  Stikkstangt.h.v/toppvoll S 24.06.03 GR

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Gm.. 24/1 og 17/1, Elverum kommune Saksnr. 01/12691

25 R03-2 tjæremile; never ogspikisentrum NØ 24.06.03 RM

FILM 4
FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF

1 Borffalt! - - -
2 R03-2 tjæremile;  arbeidsbilde S 24.06.03 GR
3 R03-2 tjæremile; tyrispik sentrum - 24.06.03 GR
4 R2 tj.æremile;  lengdeprofil graves.Bratt! NV 25.06.03 GR

5 R12 kullgrop plan N 25.06.03 RM
6 R03-2 tjæremile profil SØ 25.06.03 RM
7 R03-2 tjæremile;  nedre del avlengdeprofil(profil3) NØ 25.06.03 RM

8 R03-2 tjæremile NØ 25.06.03 RM
9 R03-2 tjæremile; avsats nedenformila NØ 25.06.03 RM

10 R03-2 tjæremile; grøft og never NØ 25.06.03 RM
11 R03-2 ti.æremile; fordypning ibakkant,lengdeprofil(3) NØ 25.06.03 RM

12 R12 kullgrop profil N 25.06.03 GR
13 R03-2 tjæremile detalj NØ 25.06.03 GR
14 R03-2 tjæremile detalj - 25.06.03 GR
15 R03-2 tjæremile; trakt av leire isentrum - 25.06.03 GR

16 R03-2 tjæremile; trakt av leire isentrum - 25.06.03 GR

17 R03-2 tj.æremile; trakt av leire ogkanalfradenne - 26.06.03 GR

18 R2 tjæremile; tverrprofil,  nordredel V 26.06.03 RM

19 R2 tjæremile; tverrprofil søndredel V 26.06.03 RM

20 R03-2 tjæremile; detalj sentrum Ø 26.06.03 GR
21 R03-2 tjæremile; trakt av leire isentrum - 26.06.03 GR

22 R03-2 tjæremile; trakt og kanal,størknatjære NØ 26.06.03 GR

23 R03-2 tjæremile; trakt og kanal SØ 26.06.03 GR
24 R03-2 tjæremile; trakt og kanal NØ 26.06.03 GR
25 R03-2 tjæremile; trakt av leire,åpningtilkanal,størknatjære - 26.06.03 GR

FILM 5
FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF

1 Borifa lt! - - -
2 R03-2 tjæremile arbeidsbilde NV 27.06.03 GR
3 R03-2 tjæremilekomp trakt av leireett - 27.06.03 GR

4 R03-2 tjærem le; trakvrør - 27.06.03 GR
5 R2 tjæremile detalj  profil N 27.06.03 GR
6 R2 tjæremile detalj profil N 27.06.03 GR
7 R2 tjæremile; hele profilen NØ 27.06.03 GR
8 R29 tjærem i e graves Ø 27.06.03 GR
9 R29 tjæremile; tverrprofil søndredel.Stikkstangikryss V 30.06.03 GR

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Gm.. 24/1 og 17/1, Elvei.um kommune Saksm. 01/12691

10 R29 tjæremile; tverrprofil  nordredel Ø 30.06.03 GR

11 R29 tjæremiledel ; tverrprofil  nordrem/voll - 30.06.03 GR

12 R29 tjærem.ile;  profil.  Grop tilOppsamling? Ø 30.06.03 GR

13 R32 hulvei opp skråning,  plan V 30.06.03 GR
14 R32 hulvei ned skråning,  plan Ø 30.06.03 GR
15 R32 hulvei plan.  Fokus påopplagtesandmasserpåflata V 30.06.03 GR

16 R32 hulvei;  avtorving.  Profil  1  ibakgrunnen - 30.06.03 GR

17 R32 hulvei;  overgang V 30.06.03 GR
18 R32 hulvei; sandmasser avtorva V 30.06.03 GR
19 R29 tjæremile; bøttegrop? Ø 30.06.03 GR
20 R29 tjæremile; bøttegrop? Ø 30.06.03 GR
21 R29 tjæremile;  rør i fallretningen? - 30.06.03 GR
22 R32 hulvei; oversiktsbilde/profil 2 SV 01.07.03 RM
23 R32 hulvei;  profil 2 V 01.07.03 RM
24 R32  hulvei;  profil  1 SV 01.07.03 RM
25 R32 hulvei;  profil  1 V 01.07.03 RM

FILM 6
FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF

1 Borifalt! - - -
2 R29 tjæremile;  arbeidsbilde NV 01.07.03 GR
3 R29 tjæremile profil SØ 01.07.03 GR
4 R29 tjæremi]e profil S 01.07.03 GR
5 R29 tjæremile profil NØ 01.07.03 GR
6 R29 tjæremile profil N 01.07.03 GR
7 R15 tjæremile;  % avdekkes NØ 02.07.03 GR
8 R15 tjæremile; trestammevipperpåvestrevoll N 02.07.03 GR

9 R15 tjæremile;  +/4 avtorva N 02.07.03 GR
10 R15 tjæremile; tvøstredeerrprofil  11 NV 02.07.03 GR

11 R15 tjæremile; tverrprofil  1sentrumøstre N 02.07.03 GR

12 R16 ulvegrav plan N 15.07.03 GR
13 R16 ulvegrav plan N 15.07.03 GR
14 R16 ulvegrav plan Ø 15.07.03 GR
15 R15 tjæremile; tvvestredeerrprofil  1[ NNV 15.07.03 LC

16 R15 tjæremile; tvvestrederrprofil  1el NØ 15.07.03 LC

17 R15 tjæremile; tappegrøft N 15.07.03 LC
1,8 R15 tjæremile; tverrprofil 2 NØ 15.07.03 GR
19 R15 ti.æremile; tverrprofil 2mottappegrøft NV 15.07.03 GR

20 R15 tjæremile; tverrprofiler 2oglengdeprofil NV 16.07.03 GR

21 R15 tjæremile;  le(4)deta ngdeprofillj V 16.07.03 LC

22 R15 tjæremile; tverrprofil 3,muligstaurhull? N 16.07.03 LC

23 R15 tjæremile;  ]engdeprofil(4),bøtteogstaur S 16.07.03 LC

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Gm. 24/1 og 17/1, Elvemm kommune Saksnr. 01/12691

24 R15 tjæremile;  lengdeprofil(4),bøtteogstaur VNV 16.07.03 LC

25 R15 ti.æremile; sentrum,rosettavneverogspik V 16.07.03 GR

FILM 7
FOTO NR. OBJEKT H]MMELRETN DATO FOTOGRAF

1 R15 tjæremile; arbeidsbilde ? 16.07.03 GR
2 R15 tjæremile;  profil m/profilbenkisentrum SV 16.07.03 GR

3 R15 tjæremile;  lengdeprofil(4)m/rør(?) SV 16.07.03 GR

4 R15 tjæremile;  [engdeprofil(4) NV 16.07.03 GR

5 R15 tjæremile;  lengdeprofil(4) SV 16.07.03 GR

6 R15tj.æremile;fyrsettingsgropivoll ianleggetsbakkant V 16.07.03 GR

7 R15 tj.æremile;  rør ogtappe8rop S 17.07.03 GR

8 R9  kullgrop;  profil NØ 17.07.03 LC
9 R13 tjæremile; storfyrsettingsgropivoll ianleggetsbakkant S 17.07.03 GR

10 R13 tjæremile; storfyrsettingsgropivoll ianleggetsbakkant SØ 18.07.03 GR

11 R13 tjæremile; tverrprofil 2Østredel,m/grop V 18.07.03 GR

12 R13 tjæremi[e; tverrprofil 2vestredel V 18.07.03 GR

13 R13 tjæremile; tappegrøft NV 18.07.03 GR
14 R13 ti.æremile; tverrprofil  1vestredelm/groper V 21.07.03 LC

15 R13 ti.æremile; tverrprofil 1vestredel V 21.07.03 LC

16 R13 ti.æremile; tverrprofil  1vestredel N 21.07.03 LC

1'7 R13 tj.æremile;  nedgravingeritverrprofil1 NV 21.07.03 LC

18 R13 ti.æremile;  heletverrprofil1 V 21.07.03 LC

1'9 R13 tjæremile; tverrprofil 1Østredel,ytterst.Flerefaser N 21.07.03 LC

20 R13 tjæremile; tverrprofil  1østredel,midten.Flerefaser V 21.07.03 LC

21 R13 tjæremi[e;  nedgravingeritverrprofil NV 21.07.03 LC

22 R13 tjæremile;  nedgravingeritverrprofilene1og3 NV 21.07.03 GR

23 R13 tjæremile;  nedgravingeritverrprofi]ene1og3 N 21.07.03 GR

24 R13 tjæremile;  lengdeprofil,nedredelm/leirkledtgrop SV 21.07.03 LC

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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Gnr. 24/1 og 17/1, Elveium kommune

FILM  8

Saksnr. 01/12691

FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF
fl R13, tjæremile;  leirf6ranedgravingiendenavlenddeprofil SV 21.07.03 LC

2 R13 tjæremile; spik og never nærsentrum - 21.07.03 GR

3 R13 tj.æremile; spik og  nev6r nærsentrum=kullpr.1og2 - 21.07.03 GR

4 R13 tj.æremile; spisentrum=ku k og never nærllpr.1082 - 21.07.03 GR

5 Fangstgrop for ulv ved  Lier gård(24/1),Kongsvinger V 23.07.03 GR

6 Fangstgrop for ulvedLiergård(24/ v nær innmark1),Kongsvinger N 23.07.03 GR

7 Fangstgrop for ulv ved  Lier gård(24/1),Kongsvinger V 23.07.03 GR

8 R13 ti.æremile;  lengdeprofil frabakkant SØ 23.07.03 LC

9 R13 tjæremile;  lengdeprofilnedenfra V 23.07.03 LC

10 R13 tjæremile;  lengdeprofil,sentrum SØ 23.07.03 LC

11 R13 tjæremile;  lengdeprofil,fyrsettingsgrop NV 23.07.03 LC

12 R13 tjæremile; lengdeprofil,sentrumognedover SØ 23.07.03 LC

13 R13 ti.æremile;  lengdeprofil,sentrum S 23.07.03 LC

14 R13 tjæremile; tyrispik, sentr. - 24.07.03 GR
15 R13 tjæremile; tyrispik - 24.07.03 GR
16 R13 tjæremile; tyrispik sentr. - 24.07.03 GR
17 R13 tjæremile; tyrispik sentr. - 24.07.03 GR
18 R13 tjæremile; tyrispik sentr. - 24.07.03 GR
19 R13 tjæremile; spik på torv - 24.07.03 GR
20 R13 tjæremile;  eldre lag  i profil - 24.07.03 GF\
21 R13 tjæremile; eldre lag i profil - 24.07.03 GR
22 R13 tjæremile; tjæretrukken sandnærsentrum - 24.07.03 GR

23 R13 tjæremile; tverrprofil  1,sentrum V 24.07.03 LC

24 R13 tjæremile; tverrprofil  1,sentrum V 24.07.03 LC

F]LM,'9
FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF

1 Bortfalt! - - -
2 R15 tjæremile; arbeidsbilde S 25.07.03 GR
3 R15 tjæremile; grop 1  avtorva NV 28.07.03 GR
4 R15 tjæremile; grop 1  oglengdeprofil N 28.07.03 GR

5 R15 tjæremile;  mulig staurhullv/grop1 - 28.07.03 GR

6 R15 tjæremile;  mulig staurhullv/grop1 - 28.07.03 GR

7 R15;  grop  1  profil V 28.07.03 GR
8 R15;  grop  1  profil NØ 28.07.03 GR
9 R15 tjæremile; grop/trau av leire V 28.07.03 GR
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10 R15 tjæremile;leirilengdeprofil  m/rau S 28.07.03 GR

11 R15 tjærem ile;  leirtrau V 28.07.03 GR
12 R15 tjærem ile;  leirtrau NV 28.07.03 GR
13 Liermoen, topografi ogvegetasjon SØ 29.07.03 GR

14 Liermoen, topografi ogvegeta§jon S 29.07.03 GR

15 R16 ulvegrav;  profil 2 ø 31.07.03 GR
16 R16 ulvegrav;  profil  1 NØ 31.07.03 GR
17 R16 ulvegrav;  profil 2m/stokkdetalj Ø 31.07.03 GR

18 R16 ulvegrav;  profil  1m/stokkdetaljog]eirelag N 31.07.03 GR

19 R16 ulvegrav;  profil  1  og 2sammen N 31.07.03 GR

20 R16 ulvegrav staur i  profil 2 - 31.07.03 GR
21 R16 ulvegrav staur i profil 2 - 31.07.03 GR
22 R16 ulvegrav staur i profil 2 - 31.07.03 GR
23 R16 ulvegrav staur i profil 2 - 31.07.03 GR
24 R16  ulvegrav;ProIiggende stokk,fil2 Ø 31.07.03 GR

25 R16 ulvegrav;ProIiggende stokk,fil2 N 31.07.03 GR

F]LM \10
FOTO NR. OBJEKT HIMMELRETN DATO FOTOGRAF

1 Borifa't! - - -
2 R16 ulvegrav;  detalj sentrum SV 01.08.03 GR
3 R16 ulvegrav;  detalj. sentrum S 01.08.0301.08.03 GR

4 R16 ulvegrav; detalj sentrum V 04.08.03 GR
5 R16 ulvegrav;  detalj bark sentrum N 04.08.03 GR
6 R16 ulvegrav;  detalj stokker V 04.08.03 GR
7 R16 ulvegrav; detalj stokker V 05.08.03 GR
8 R16 ulvegrav; sentrumferdiggravd NV 05.08.03 GR

9 R15 tjæremile le rkledt trau V 05.08.03 GR
10 R15 tjæremile le rkledt trau V 05.08.03 GR
41 R15 tjæremi[e le rkledt trau N 05.08.03 GR
t2 R15 tjæremile;  lem/størkna rkledt trauære V 05.08.03 GR

13 R15 tjæremile le rkledt trau V 06.08.03 GR
14 R15 tjæremile Ie rkledt trau N 06.08.03 GR
15 R15 tjæremile; detalj sentrum N 06.08.03 GR
16 Omvisning 06.08.03 - 06.08.03 GS
17 Omvisning 06.08.03 - 06.08.03 GS
18 Omvisning 06.08.03 - 06.08.03 GS
n9 R03-2 tjæremiIeirt le;  nummerertrakt - 07.08.03 GR

20 R16 ulvegrav etter fylling SV 07.08.03 GR
21 R03-2 tjæremi e detalj - 07.08.03 GR
22 R03-2 tjæremi e detalj - 07.08.03 GR
23 R03-2 tjæremile detalj.;  bunn,kanal - 07.08.03 GR

24 R4 tjæremile;  p rofi  prøvestikk - 07.08.03 GR
25 R15 tjæremi e gjenfylles N 08.08.03 GR
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8.6. KÅRT

1. Oversiktskart -kulturmimer i planomi.ådet, delprosjektområde A 0g 8
2. Tjæremiler
3 . Hulvei og fangstgrop for ulv
4. Kullgroper
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