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SAMMENDRAG

Fem av seks kullgroper ble undersøkt på Stav og Torstad i Øyer kommune, tre ved hjelp av
gravemaskin og to for hånd ved hjelp av prøvestikk. Kullgrop Rs var ikke mulig å undersøke p.g.a.
tele. Gropene som ble undersøkt har flere likhetstrekk, og gjennomgående innslag er at gropene er
runde i overflaten og tilsynelatende sirkulære i nedskjæringa. Der bunn av kullaget ble påvist under
snitting av gropene med maskin, var dette kullaget i et tilfelle rektangulært ai2), mens to var .    .
sirkulære i bunnplan. Ved kullgrop R2 ble det fimnet en såkalt sidegrop. Det ble fimnet små biterjem;lagg
i denne gropa. Kullgropene knyttes til smivirksomhet. Kullbrenningen er datert innenfor perioden
1000 -1300 e. Kr., og mest sannsynlig til 1100 -1200-tallet.

DF3569, T-17087: BP 690 ± 65, AD1280-1390, Picea, C53153/5, K5, R2
DF3569, T-17089: BP 815 ± 75, AD117011285, Picea, C53153/6, K6, R2 sidegrop
DF3569, T-17090: BP 945 ± 75, AD1015-1205, Picea, C53153/9, K9, R10
DF3569, T-17088: BP 745 ± 65, AD1240-1300, Picea, C53153/11, K11, R1

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

STAV, 102/50, TORSTAD, 104/50,

ØYER KOMMUNE, OPPLAND FYLKE

ANNE E. SKULLERUD

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

1 forbindelse med forslag til reguleringsplan for Stav boligfelt, Øvre del, foretok
Oppland firlkeskommune registreringer i planområdet den 30. oktober og 6.
november 2000. Her ble det iegistrert s automatisk ffedete kulturmimer
acullgroper). Det ble søkt om dispensasjon om dispensasjon fia Lov om
kultuminner av 9. juni 1978 § 8, 4. i Oppland firlkeskommunes brev av 26.
mars 2001. UKM, 01dsåksamlingen behandlet såken på møte i
Fornnrimekomiteen 10. desember 2001, og tilrådde i brev av 13. desember 2001
til Riksantikvaren at det ble gitt dispensasjon fi.a lov om kultuminner av 9. juni
1978, § 8, 4.1edd, for 6 av de automatisk fiedete kultuminnene Qil, R2, R5,
R7, Rs og R10) med vilkår om arkeologiske undersøkelser. Riksantikvaren ga
dispensasjon for de berørte kulturmimene i brev av 19. desember 2001, med
vilkår om arkeologisk utgravning av kultuminnene.  Øyer kommune vedtok
reguleringsplanen 20. juni 2002.  Det ble avsatt områder til spesialområde
bevaring for to kullgroper (R6a og R6b) imenfor planen.

2. DELTAGERE, TIDSRom

Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt i perioden 20. mai til 23. mai 2003 .
Deltakere på undersøkelsen var:
Feltleder; Ame E. Skullerud
Feltassistent; Ingar M. Gundersen
Gravemaskin m/fører Jan Erik Tande var til rådighet i 2 dager.
Prosj ektleder lnger Marie Berg-Hansen befarte området 12/5-03 .

3.  FORMIDLING

Avisa Gudbrandsdølen Dagningen ved j oumalist Dagfinn Hovland besøkte
utgravningen og foretok et intervju torsdag 22. mai. Det ble laget en artild{el
som stod på tryld£ tirsdag 27. mai.

Kultui.historisk museum, Universitetet i Oslo
Foimimeseksjonen
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Gm.. 102 og 104, Øyei. kommune Såksm.. 01/12526 og 05/20459

Aurvold Barneskole ved klasse 3A var på besøk i felt 22. mai og fikk en kort
innfizring i kullgropenes historie. Dagen etter tok 2., 4., 6. og klasse 38 den
sa-e turen.

4.  LANDSKAPET I  FUNN OG FORNMINNER

Undersøkelsesområdet ligger nede i Gudbrandsdalen i gårdsnært miljø og nær
kirkestedet Tretten på østsiden av dalen. Planområdet ligger mellom 250 og 300
m.o.h. og grenser til eksisterende boligområde i vest. Mot øst og sør renner
elven Moksa. Kulturmimene ligger i skogsterreng, dels blandings/løvskog, dels
granskog og dels gammel hogstfelt med mose- og lyngkledd skogsbunn.

Kullgroper ble i vikingtid og middelålder bmlst til å ffemstille kull for bruk i
foredlingen av jem. Fra Dokkfløy kjemer man et større antall kullgroper som
kom i bruk fia ca 1000 e. Kr., med en teknikk som var i bmk til 1400-tallet. I
Øyer kommune er det registrert ca. 140 kultuminner i Fomminneregisteret. Av
de faste kultuminnene er det bl.a. 40 kullgroper i kommunen. I tillegg er det
registrert 12 j emvinneanlegg qovedsakelig i seterregionen), hvorav mange med
kullgroper.

Det er registrert i alt 16 kull-og fangstgroper under Stav gnr.102. Gropene
ligger i et miljø som kan karakteriseres som innmarksnær utmark. Nede i
Gudbrandsdalen er det ikke kjent jemvimeanlegg. Slike ligger gjeme i
seterområder og øverst i dålene under skogsgrensen hvor det har vært god
tilgang på trevirke og mymalm (Johansen 1973). Kullgropene som ligger i
tilknytning til gårdene nede i dalen må derfor helst knyttes til utsmiing og videre
bearbeiding av jemet. I middelalderen kan dette arbeidet ha foregått på gårdene
til andre tider av året enn selve jemfiamstillingen (Jacobsen og Larsen 1992).

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

Formålet med utgravingen av de 6 kullgropene som kommer i konflikt med
boligområdet, er å skape større kunnskap om gropens størrelse, nedgravingens
fom, vedstabling, treslag, eventuelle sidegroper, antall brukerfaser samt en
datering av gropene. På denne måten vil vi kunne få en større kumskap om
hvordan og når regionen ble utnyttet som utmarksområde. Kullgroper er et
massemateriale hvor mengden gir interessante muligheter for å vurdere
produksjon og økonomiske forhold, særlig i middelalderen. Samtidlig får vi mer
viten om kullgropenes særegenhet i området. Det foreligger næmere 100
radiologiske dateringer av kullgroper ffa Oppland, de aller fleste fia
middelalderen (flest datert til 1100-1400).

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE

Først ble kullgropene målt opp, fotografert og beskrevet. De av kullgropene som
skulle snittes med gravemaskin ble først tegnet i plan. Plantegningen angir den
ytre og indre diameter der det ses tydelige voller rundt kullgropa. Den ytre
diameteren ble målt opp fia yterkantene på vollene og angir fornminnets
størrelse. Den indre diameteren ble målt ffa topp av voll til topp av voll gjemom
gropa. Dybde på gropa ble målt i forhold 1:il snor strukket på den indre dm. Selve
nedskjæringen ble også målt im.

De kullgropene som ikke gravemaskinen skulle snitte, ble målt opp og
overflateprofilen ble tegnet. Det ble gjort ved å strekke en vatret snor over halve
kullgropa (tverrsnittet), for deretter å måle seg ned til markoverflaten. Det vil da
komme ffam av tegningen hvor dyp gropa er, hvorvidt vollene er markert og
man kan se markoverflaten i forhold til gropa. Det ble deretter laget en sja]d:
midt i gropa med spade for å få et tverrsnitt av profilen. Denne profilen ble
tegnet inn og det ble tatt ut kullprøver for C14-datering.

Tre av kullgropene snittet med gravemaskin. Det ble strukket en snor tvers over
gropa, så ble den ene halvde.1 fiemet ned til kullaget. Etter å ha dokumentert
kullaget ble det laget et snitt gjennom kullaget for å få en profil av hele
nedgravingen. Denne ble tegnet, fotografert og det ble tatt ut C14-prøver. I
profilen vil det komme ffam hvorvidt kullgropa har hatt flere enn en bruksfase. I
tillegg ble sidegropa til kullgropa R2 avdekket og snittet.

5.3 KILDEKRITISKE FORHOLD

Kullgropene lå i hovedsak i skog, og var godt bevarte før utgravningen startet.
Omkring R10 og Rs var imidlertid skogen Eemet og kullgropene var Blt med
hogstavfall.

5.4 UTGRAVNINGEN

De tiike jordprofilene utgjorde stort sett vanlige podsolprofiler med et gråt[
utvaskingslag etterfi]1gt av et gulaktig anrikningslag med kompa]st lys grå
sandjord som "steril" undergrum. Kullgropene i området lå på en morenerygg,
og undergrunnen bestod av finkomet sand. Noe rød sandjord (vamepåvirk.et
jord) kunne ses rundt kullagene i profilene.

5.4.1  FUNNMATERIALE

C53153/12: 3 biter avjemslagg, største mål 1,0 -1,5 cm, samlet vekt 4,4 g.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Gm..102 og 104, Øyer kommune

5.4.2 STRUKTURER

Saksm.. 01/12526 og 05/20459

Kull-grop Før utgraving Etterutgraving Kullag

Ytre Indre Dybd Fomi FO- på Ytre Indre Fom Bredde Tyk- Bum
dm dm e(cm) flate 8ropen®umen) dm dm kelse(cm)

R1 8,Om 5,Om 0'9m Sirkulær 6-12Cm

R2 9'Om 5'4m 1,15m Sirkulær Rektangulær 9,5m 5'8m Rektan8-ulært 3'Om 25-48Cm Buet

R5 7,Om 5,Om 0'7m Oval Sirkulær 6'Om 5,Om Sirkulært 2'9m 3-12Cm Flat

R7 7,2m 3,9m 0,6m Sirkulær 10-14Cm

R8 6,6m 5,3m 1,Om Sirkulær

R10 9,Om 6,1m 0,9m Oval Sirkulær 8'Om 5,Om Sirkulær 1,lm 6-26Cm Flat

Kullgrop R1  (gnr 102, bnr 50)
Før utgmving:
Kullgropa lå ca 5 m nedenfor Tuterudveien i et hellende terreng mot S. Gropa
var siriculær i fom og neds]{jæring med markert voll i S, Ø og V. Vollen var lite
synlig i N på grunn av det hellende terrenget. Skogbunnen var dekket av lyng og
mose. Nedgravingen var sirkulær i fomen, med målene 2,2 m x 2,2 m. Dybden
på gropa var 0,9 m.

Etter utgrarig:
Det ble manuelt laget en 0,4 m bred sjakt midt i gropa, som viste et utsnitt av
profilen. Det ble påvist to atskilte kullag, som tyder på at gropa er blitt benyttet
to ganger. Tykkelsen på kullaget var 6-12 cm. Det ble tatt ut kullprøve K10 av
det øverste kullaget og kullprøve K11 av det nederste kullaget.

Kullgrop  R2 (gnr 102,  bnr 50)
Førutmving:   '
Kullgropa var veldig klart markert i terrenget med en sirkulær fomi i både plan
og nedskjæring. Gropa er lokalisert på en flate S for skråning fia vei. Før
utgravingen kunne gropa også tolkes som en fangstgrop på grum av sin
størrelse. Det var tydelige voller rundt hele gropa, mindre markert i NV. Hele
gropa hadde en ytre dm på 9,0 m, mens selve nedskjæringa hadde målene 3,4 m
x 3,1 m. Dybden på kullgropa var 1,15 m.

2,5 m Ø for yterkant av kullgrop R2 var det lokalisert en såkalt sidegrop. Denne
gropa var sirkulær i fomen med målene 0,8 x 0,8 m og ca 0,15m dyp i forhold
til markoverflaten rundt.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Etter utHaving:
Gropa ble avtorvet ved hjelp av gravemaskin. Under gravingen ble det lokalisert
et ca. 3 x 3 m bredt kullag i og over anrikningslæet ca. 0,5 m under torva SØ i
gropa. Dette ble tolket som retningen for der kullet ble dratt ut første gang
kullgropa var i bruk. Videre gravde maskinen seg ned til kullaget, slik at det ble
tegnet i plan og avfotografert. Kullaget hadde en klar rektangulær form, og en
bredere utbredelse enn det som kom ftam i overflaten. I selve kullaget lå det
godt bevart trevirke som viste at stokkene var lagt Ø-V i gropa (dvs. treet ble
lagt i gropas lengste retning Gf. tegning T4) før brenning. Dette trevike ble
avtegnet på plantegningen og avfotografert.

Deretter gravde maskinen seg helt ned til en grå "steril" sandjord. Kullgropa
hadde to kullqg i midten av gropa, som tolkes som minst to bruksfaser. I tillegg
var det tre kullårer V i profilen som kan tyde på gjenbruksfaser ¢f. profiltegning
T3). Kullagene hadde en flat bunn og buet fom. Det ble tatt Tft en kullprøve K3 i
øverste kullag til høyre i profilen, kullprøve K4 av nederste lag til høyre i
profilen, samt kullprøve K5 i nederste kullag til venstre i profflen. Kullagene
viser at dette har vært en kullgrop som har blitt benyttet flere ganger.

Maskinen snittet også sidegropa, slik at denne kom fiam i profilen. Deme gropa
var en tydelig nedgraving 0,5 m bred og 0,5 m dyp. Det kunne ikke påvises noen
åre eller annen forbindelse inn til selve kullgropa R2. Gropa bestod av mørk
humus med mye kullffagmenter, og det ble tatt ut en kullprøve K6 av gropa. I
denne kullprøven var det også tre små
(1,0-1,5 cm) biter av slagg (til sammen 4,4 g). Slqggbitene lå blandet med
kullbitene i humuslaget ¢ f. profiltegning T3).

Kullgrop R5 (gnr 102,  bnr 50)
Før utgraving:
Kullgropa lå i noe skrånet terreng på en morenerygg. Gropa hadde en ovål `fomi
i flaten med en sirkulær nedsl{jæring. En stubbe midt i gropa og sammemaste
jordmasser i NØ gjorde det vanskelig å få et helhetsinntrykk av gropa. Det var
noe markerte voller i S og SV med antydning til voll i N. I]dce markert voll i Ø.
Selve nedgravingen virket sirkulær med målene 3,0 m x 3,3 m. Gropa var 0,7 m
dyp.

Etter utffaving:
Gropa ble avtorvet ved hjelp av gravemaskin, ned til kullæet. Det var fin
morenesand i undergrunnen og lite stein. Kullaget ble tegnet inn på
plantegningen og avfotografert. Kullaget hadde en rund fom og hadde en
mindre utbredelse enn det som kom ffam i overflaten. Deretter gravde maskinen
seg helt ned til steril grunn. Kullgropa hadde et tynt kullag nokså dypt (0,45 m)
under torvlaget. Det kunne påvises to bniksfaser, der det ble tatt ut en kullprøve
Kl av kullag til venstre i profilen og kullprøve K2 i kullag til høyre i profilen.

Kulturhistorisk museum, Univei.sitetet i Oslo
Formimeseksjonen
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Kullgrop  R7 (gnr 104, bnr 50)
Før utffaving:
Kullgropa var god synlig i terrenget og sirkulær både i plan og nedskjæring. Den
hadde en tydelig markert voll i S og Ø og antydning til voll i N og V.
Nedgravingen hadde en rund fom med målene 2,5 m x 2,8 m. Kullgropa hadde
en dybde på 0,6 m målt ffa toppen av vollene.

Etter utffaving:
Det ble manuelt gravet en 0,3 m bred sjakt midt i gropa, for å få et utsnitt av
profilen. Det ble påvist et 10-14 cm tykt kullqget hvor det ble tatt ut en kullprøve
æ7).

Kullgrop  R8 (gnr 102, bnr 50)
Før utffaving:
Kullgropa var lokalisert 15 m SØ for kullgrop R10 på en munning mellom
Tuterudveien i V og Tuterudbakken i Ø. Gropa hadde en markert voll i V, N og
Ø og antydning til voll i S. Bratte ytersider på vollene gjorde gropa godt synlig,
tross sterk vekst av kratt i 6mrådet. Gropa hadde en ytre dm på 6,6 m og selve
nedskjæringa hadde målene 3,4 m x 2,5 m. Dybden på gropa var 1,0 m.

Etter utgraving:
Gropa ble forsøkt snittet med spade for å ta ut kullprøve og fåstslå bmksfaser,
men det lot seg ikke gjøre da det var tele i hele gropa. Det foreligger altså ikke
kullprøve fia R8.

Kullgrop  R10 (gnr 102,  bnr 50)
Før utHaving:
Kullgropa var lokalisert 15 m NV for kullgrop Rs på en munning mellom
Tuterudveien i V og Tuterudbakken i Ø. En stor stein og jordmasse er veltet ut
fia vegen og ned på kanten av gropa i N. Gropa hadde en oval fom i flaten, og
selve nedskjæringen var sikulær med målene 2,5 m x 2,4 m. Gropa var 0,9 m
dyp.

Etter utgraving:
Kullgropa ble snittet med gravemaskin. Det var fin morenesand i undergrumen
med noe store steiner. Bunn av kullaget ble lokalisert med en sirkulær fom. Det
ble videre gravd ned til steril grunn, og profilen ble renset og tegnet. Kullaget
viste to bmksfaser, hvor det ble tatt ut en kullprøve Ks av det øverste kullaget
og kullprøve K9 av det nederste laget ¢f. tegning T8).

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Foimimeseksjonen

7
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5.4.3 DATERING

1 1 kullprøver ffa de ulike kullgropene er treartsbestemt av H. 1. Høeg. Av disse
er 3 bestemt til Pinus (fiiru) og s til Picea (gran). Det ble valgt ut fire kullprøver
fta 3 kullgroper, samt sidegropa til R2, til C14-datering ved NTNU:

Prøvenr. Kullgropnr. C-nr. Lab.nr, Treart Datering
K5 F2 C53153/5 DF3569 Gran BP 690 ± 65

T-17087 AD1280-1390
K6 F2 sidegrop C53153/6 DF3569 Gran BP 815 ± 75

T-17089 AD1170-1285
K9 R10 C53153/9 DF3569 Gran BP 945 ± 75

T-17090 AD1015-1205
K11 R1 C53153/11 DF3569 Gran BP 745 ± 65

T-17088 AD1240-1300

Alle de daterte trekullprøvene er av gran, noe som gir relativt lav egenalder.
Kålibrering av dateringene viser at kullgropene var i bruk innenfor perioden
1000 -1300 e. Kr., og mest sannsynlig på 1100 -1200-tallet (se vedlagte
kalibreringskurver). Dateringene av kullgrop R2 og sidegropa varierer noe, men
kålibreringen viser at begge dateringene har et tyngdepunkt på 1200-tallet, noe
som trolig daterer bn]ken av gropa.

5.5 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE.

Kullgroper er en type kulturmimer det ble lagt lite vekt på og som det var lite
kunnskap om før på 1980-tallet. Kullgroper er en type fomminner som inngår i
en større arbeidsprosess tilknyttet produksjon av jem. Jem forekommer ikke i
ren tilstand, men som malmer i naturen som trenger bearbeiding. Myrialm blir,
som det ftamkommer av navnet, utfelt fia myrer. Først måtte den tas ut med
trespader og tørkes før transport. Under forbehandlingen a.v malmen måtte den
røstes for å gjøres til egnet råstoff. Malmen ble lagt på et bål av halvkløvinger
og skulle ligge og gløde for å fieme svovel og vann og endre den kjemiske
sammensetningen (Jacobsen & Larsen 1992 s.66ff).

Trekullet man brukte i j emvinna ble fi.emstilt i kullgropene. Forlmlling av treet
er en møysommelig prosess som krever nøye overvåking. Det ble gravet groper i
bakken, der den utkastede massen utgjør vollene rundt gropa. Trevirket ble
stablet liggende og dekket med torv og jord. Det som er viktig å passe på er at
veden forkuller og ikke brenner opp. Ved å regulere lufttilgangen hindres
fiillstendig forbenning av veden. Ved å sørge for en lav lufttilførsel forbrenner
bare det som er nødvendig for å erstatte vamen som skål til for å drive
fi]ktigheten ut av veden. Temperaturen under forkulling er vanligvis 5 00-600°C,
og det kume gå flere dager før ålt trevirket var forkullet.

Det ble murt opp sjåktovner av leire, hvor jemet skulle sldlles ut av myrmalmen.
Sjakta ble forvarmet og stabilisert med torv, jord o.l., før den lagvis ble firlt med

Kultui.historisk museum, Universitetet i Oslo
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kull og røstet mymalm. Ettersom temperaturen steg begynte det å skje en
kj emisk reaksj on; det ble damet metallisk j em. Når temperaturen nådde mellom
1160° og 1200° ble avfallsstoffet skilt ut fiajemet; såkalt slagg. Jemet ble tappet
ut av ovnen og videre bearbeidet (slås og smis) til gjenstander. Også under
smiing ble kull foretrukket som brensel.

Selve j emutvinninga og kullbrenninga til denne virksomheten har foregått i
nærheten av j emholdige myrer, som regel i utmarksoinrådene. Men smiinga
foregikk på gårdene, og brenning av kull til dette skjedde nok i nærheten av
gårdene. Det er ikke fimnet spor etter jemutvinning i området rundt Tretten, og
kullgropene her er derfor trolig spor etter kullbrenning til smiing.

Nedgravinga i en av de undersøkte gropene var rektangulære i fomen, mens de
to andre synes å være runde. I den rektangulære gropa Q2) ble det observert at
veden var stablet langs gropas lengderetning. Ved R2 ble det også fimnet en
såkålt sidegrop. Vi kjenner ikke fimksjonen til disse sidegropene som er fiinnet
mange steder. Fumet av de små slaggbitene i den lille sidegropa til R2 kan tyde
på at bearbeiding av jemet kan ha skjedd i nærheten, eller man kan kanskj e
tenke seg at slagget er lagt ned i gropa som et rituål for å sikre en god brenning
og smiing.

Det er ikke tidligere undersøkt kullgroper i området, og analyseresultatene viser
at det er gran og fiiru som har vært brukt til brenning, og at dette mest
sannsynlig har foregått på 1100 -1200 -tållet.

6.  KONKLUSJON

Fem av seks kullgroper ble undersøkt på Stav og Torstad i Øyer kommune, tre
ved hjelp av gravemaskin og to for hånd ved hjelp av prøvestikk. Kullgrop RS
var ikke mulig å undersøke p.g.a. tele. Gropene som ble undersøkt har flere
likhetstrekk, og gjemomgående innslag e.r at gropene er runde i overflaten og
tilsynelatende sirkulære i nedskjæringa. Der bum av kullaget ble påvist under
snitting av gropene med maskin, var dette kullaget både rektangulært og
sirkulært i plan. Tidligere arkeologiske undersøkelser viser at kullgropenes
størrelse og fomi varierer regionalt. På østsiden av Mjøsa er gropene kvadratiske
eller rektangulære, mens de på vestsiden er sirkulære eller ovale. Ved at det ble
fimnet varierende form på kullaget under deme gravingen kan tyde på at vi i
Øyer kommune befimer oss i et grenseland mellom østlig og vestlig
tradisjonsområde.

Kullgropene knyttes til smivirksomhet. Kullbrenningen er datert innenfor
perioden 1000 -1300 e. Kr., og mest sannsynlig til 1100 -1200-tallet.

7. LITTERATUR

Jacobsen, Harald og Larsen, Jan Henning 1992 DOÆÆcz-c/7ec7ersøÆGJJe7!e. DOÆø%y

#cz z.sfz.d Jz7 Ærcr/f77eøgcz§z.7c.  Gausdal bygdehistorie bind 6. Lillehammer.
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Johansen, Ame 1973 ; Iron Production as a factor in the Settlement History of
the Mountain Valleys Surrounding Hardangervidda. 1; jvo7";egz.cr#
Archaeological Review. Vol. 6 No. 2,1973
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8. VEDLEGG

8.1. TEGNINGER

Saksnr. 01/12526 og 05/20459

Tegning Dato Sign. Motiv Merknader

T1 20/5-03 IMG R1 Plan, planprofil og profil i sjakt

T2 20/5-03 AS R2 Plan, planprofil og bunn av kullag i plan

T3 22/5-03 IMG R2 Profil

T4 20/5-03 IMG R5 Plan og planprofil Ocullets utstrekning markert på plantegning)

T5 21/5-03 AS R5 Profil

T6 22/5-03 AS R7 Plan, planprofil og profil 1 sjakt

T7 22/5-03 AS R8 Plan og planprofil

T8 23/5-03 AS"G R10 Plan og profil

8.2. KULLPRØVELISTE

Dato Sig Kull- Ku_11gro Hva Vekt Merknader Cnr.
n.. Prøvenr P (g)

21/5-03 AS K1 R5 Profil 47,38 Kullag til venstre i profil C 53153/1

21/5-03 AS K2 R5 Profll 58,08 Kullag til høyre i profil C 53153/2

22/5- AS K3 R2 Profll 79,5 Øverste kullag i bum av grop, til C 53153/3

03 8 høyre i profilen
22/5- AS K4 •R2 Profil 11,9 Nederste (midterste?) kullag i bunn C 53153/4

03 8 av grop, til høyre/riidten i profilen
22/5- AS K5 R2 Profll 10,4 Nederste kullag i bum av grop, til C 53153/5

03 8 venstre i profilen
22/5- AS K6 R2 Profll 25,9 Tatt ut av mørkt humuslag med kull C 53153/6

03 8 i sidegropa Qøyre i profil jf.
tegning)

22/5-03 AS K7 R7 Sjakt 17,08 Tatt ut av profil i sjakt C 53153/7

23/5- AS K8 R10 Profil 34,2 Øverste kullag i bum av gropa, til C 53153/8

03 8 høyre i profilen

Kulturhistoi.isk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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23/5- AS K9 R10 Profll 55,7 Nederste kullag i bunn av gropa, C 53153/9

03 8 midt i profilen
23/5-03 AS K10 R1 Sjakt 42,98 Øverste kullag i profil i sjalst C53153/10

23/5-03 AS K11 R1 Sjakt 14,98 Nederste kullag i profil i sja]st C53153/11

8.3. FOTOLISTE

FILM I                                                           Negativnummer: Cf 27453

Nr. Motiv Retning Merknader

1-4 Fra amet feltarbeid

5 Plakat

6 Kullgrop Rl i plan (før .utgraving) Tatt mot NØ M/merkepime

7 Kullgrop R2 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø Mmerkepime (2 m)

8 Kullgrop R2 i plan (før utgraving) Tatt mot S Uten markør

9 Kullgrop R2 i plan (før utgraving) Tatt mot S Uten markør

10 Kullgrop R2 i plan (før utgraving) Tatt mot V- M/markør (litt gj emt i bum
SV av gropa, rød mot N)

11 Kullgrop R2 i plan (før utgraving) Tatt mot V-SV U/markør

12 Kullgrop R5 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø M/markø.r (rød mot N)

13 Bum av kullag i plan i R2 Tatt mot N-NØ M/målestokk (0,5 m)

14 Helt trevirke, bunn av kullag i plan i Tatt mot N- M/målestokk (0,18 m)
R2 NØ

15 Oversffi over profil i R5 u/markør Tatt mot Ø-SØ

16 Oversikt over profil i R5 m/markør Tatt mot Ø-SØ M/markør (rød mot N)

17- Detaljbilder av profil i R5 m/markør Tatt mot Ø Fra høyre mot venstre.
20 Ov4ålestokk 0,5 m)
21-24 Detåljbilder av profil i R5 u/markør Tatt mot Ø Fra høyre mot venstre

25 Oversikt over kullag i profil i R5 Tatt mot Ø U/markør

26 Oversilst over profil i R2 m/markør Tatt mot N

27        0versikt over profil i R2 m/marlør Tatt mot Ø

Kulturhistorisk museum, Univei.sitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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28 Oversilst over profil i R2 u/markør Tatt mot Ø

29 Oversik over profil i R2 u/markør Tatt mot N

30-35 Detaljbilder av profil i R2 m/markør Tatt mot N Fra høyre mot venstre

36 Detaljbilde av sidegrop i profil i R2 Tatt mot N Wmålestokk

FILM 2                                                          Negativnummer:Cf 27454

Nr. Motiv Retning Merknader

1-6 Detaljbilder av profil i R2 u/markør Tatt mot N Fra høyre mot venstre

7 Detåljbilde av kullag i profil i R2 Tatt mot N Høyre del av kullag i profil
m/markør ®elt trevirke)

8 Detaljbilde av kullag i profil i R2 Tatt mot N Høyre del av kullag i profil
m/markør qelt trevirke)

9 Oversi]st over sidegrop i profil i R2 Tatt mot N U/markør

10 Kullgrop R10 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø Snor trikket over gropa

11 Gravemaskinen og lngar G. sritter Tatt mot Ø Moksafossen i bakgrumen
R10

12 Gravemaskinen og lngar G. snitter Tatt mot Ø Moksafossen i bakgrumen
R10

13 Oversi]d: over planområdet, R1 0 Tat[ mot S Rs er lokalisert 10-15 m
snittes med maskin bak maskinen

14 Plakat

15 Kullgrop Rs i plan u/markør Tatt mot NØ Snor trukket over gropa

16 Kullgrop R7 i plan (før utgraving) Tatt mot V M/markør(rødmotN)    .   -

17 Kullgrop R7 i plan (før utgraving) Tatt mot S U/markør

18 Oversikt over profil i R10 m/markør Tatt mot N-NØ

19 Oversi]st over kullag i profil i R10 Tatt mot N Mmarkør

20 Oversikt over profil i R10 u/markør Tatt mot N-NØ

21-24 Detaljbilder av profil i R10 m/markør Tatt mot N Fra høyre mot venstre

25-28 Detaljbilder av profil i R10 u/markør Tatt mot N Fra høyre mot venstre

29-30 Oversi]st over planområdet Tatt mot SV Rl ses i forgrumen

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Forminneseksjonen
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8.4. ANALYSER

1. Treartsbestemmelse, H. 1. Høeg.
2. C14-dateringer, NTNU
3 . Kalibreringsdiagrammer

8.5. KART

1. M711 utsnitt,1817 IV
2. ØK-kart utsnitt, CK 018-5-4
3 . Reguleringskart, utsnitt

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Høeg  -  Pollen,   876  842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  lnger  Marie  Berg-Hansen.

Analvse  av   11   kullprøver   fra  Stav  boligfelt,   øvre  del,   Stav,
102/50,   ocr  Torstad,   104/50,   Øver   kommune,   ODDland,   Tiltakskode
740020 .

C-53153/1,   kullprøve  K  1,   Kullcrroo  R  5.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

C-53153/2,   kullprøve  K  2,   KullcTroD  ri  5.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Pinus   (furu).

C-53153/3,   kullprøve  K  3,   KullcrroD  R  2.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Picea  (gran).

C-53153/4,   kullDrøve  K  4,   KullcrroD  R  2.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Picea  (gran).

C-53153/5,   kullDrøve  K  5,   KullcrroD  R  2.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Picea  (gran).

C-53153/6,   kullprøve  K  6,   KullaroD  R  2.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  23  Picea  (gran)  og

17  Pinus   (furu).

C-53153/7,   kullDrøve  K  7,   Kullcrrop  R  7.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

C-53153/8,   kullprøve  K  8,   Kullcrrop  R  10.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  29  £±gg±  (gran),  .8

Betula  (bjerk)   og  3  Pinus.  (furu).

C-53153/9,   kullprøve  K  9,   Kullcrrop  R  10.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  37  Picea  (gran)  og

3  Pinus   (furu).

C-53153/10,   kullprøve  K  10,   Kullqrop  R  1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    A11e  var  Picea  (gran).

C-53153/11,   kullDrøve  K  11,   Kullcirop  R  1.
Det  ble  bestemt  40  biter.    A11e  var  Picea  (gran).

Hr  Jm  #G`l\
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LABORATORIET FOR F=ADIOLOGISK DATERING
Adr.:   NTNU -GIØshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7491  Tron

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATEFIINGSRAPPORT

oppdra,gsgjver:   §%]å:ååså:TT3;e#.

heimKU#j38i%Tft%T|iigL:ig.:.:''f

DF-3569

Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130  0slo

Lab Oppdragsgivers ref. Materiale Datert i4C alder Kalibrert 61ac

ref. del før nåtid alder %o

T-17087T-17088T-17089))T-17090 K5(R2),C53153/5 Ty`ekul 1 6.096.096.095.09 690   ±   65745±65815±75945±75, AD1280-1390AD1240-1300AD1170-1285AD1015-1205 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*
Stav   102/50Øyey.,OpplandK11(R1),C53153/l l Gy,anTy`ekul 1

Stav   102/50Øyey.'OpplandK6(R2sidegrop) ,C53153/6 Gy.anTy`ekul 1

i;::'18#:ndK9(Rlo),C53153/9
Gy.anTy.ekul 1

Stav   102/50Øyer,Oppland Gran

Dato:   og  duL   2oo4                                                                        Laboratoriet for Radiologisk Datering

\'\\
Z=-Æ:=`

Fred  H.   Skog     th                                                                           Steinar en
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KULTURHISTORISK   MUSEUM
UNIVERSITETET   I   OSLO

Øyer kommune
Plan og utvikling
2636 Øyer
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Deres ref:
Vår ref:  05/20459
Saksbehandler:  Inger M.  Be.rg-Hansen
Dato: 25.  november 2005

Historisk museum og Vikingskipshuset
Fornmimeseksjonen

Postboks 6762 St. 0lavs plass
0130 0slo

Sentralbord:  +47 22 8519 00

Bes¢ksadresse
St. 0lavsgate 29

Telefon:  +47 22  851913
Telefaks:  +47 22  8519  38

E-post:  i.m.berg-hansen @khm.uio.no

Oversendelse av rapport fra arkeologisk utgravning av 6 kullgroper,
Stav, 104/50, og Torstad, 104/50, Øyer kommune, Oppland

Kulturhistorisk museum oversender hemed rapport fra arkeologisk utgravning av 6 kullgroper i
forbindelse med realisering av Reguleringsplan for Stav boligfelt, Øvre del.   Utgravningen ble foretatt i
mai 2003. Vi beklager at ferdigstillelsen av rapporten har tatt lang tid. Regnskapet for prosjektet vil bli

gjort opp så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
_-[`..`---

r Marie Berg-Hs-e-ndc_
seniorkonsulent

Vedlegg: Rapport

Kopi: Oppland fylkeskommune
Riksantikvaren
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