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1 . Innledning

1 tidsrommet 10. september-21. september 2001 foretok Universitetets kulturhistoriske

museer (UKM), 01dsaksamlingen, en undersøkelse og utgraving av 36 kullgroper på BØven-

E11ingseter i Sør-Aurdal kommune i Oppland. Utgravingen omfattet følgende gårdsnummer;

Hollen, gnr. 2, Kvål Nordre, gnr. 5, Bøle Øvre, gnr. 6, Austegården, gnr.  12, Hove, gnr. 14,

Leisterud, gnr. 22, Bratrud, gnr. 23, Thorsrud, gnr. 30, Sør-Aurdal Prestegård, gnr. 38 og

Baomsøndre,omr.39.

2. B akgrunnen for utgravingen

1 forbindelse med forslag til reguleringsplan for BØven-El]ingseter i Sør-Aurdal kommune ble

det av Oppland fylkeskommune i tidsrommet 1998-2000 gjennomført registrering av

automatisk fredete kulturminner i området. Resultatet viste en betydelig bruk av utmarka i

forhistorisk tid; 105 kullgroper, 5 jemutvinningsanlegg (slagg), samt en steinrøys ble

registrert.

I brev av 26. mars 2001 søkte kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune på vegne

av Plangruppa for Bøven-Ellingseter om dispensasjon fra lov om kultuminner av 9. juni 1978

§ 8, 4. ledd. Bakgrunnen for søknaden var at plangruppa v/ Kåre Steinsæter, Jan Odden og

Liv Bang ønsket å bygge ut et støire område til hytter. 36 av de registrert6 kullgropene ville

komme i konflikt med utbyggingeri og ble derfor søkt frigitt. Kullgroper er automatisk fredet i

medhold av lov om kultuminner av 9. juri 1978, § 4,1itra b, samt en sikringssone på 5 meter

fra kultuminnets synlige yterkant, jf. kulturminnelovens § 6.

UKM, 0ldsaksamlingen behandlet saken på møte i Fomminnekomiteen 11.juni 2001, og

tilrådde i brev av 13. juni 2001 til Riksantikvaren at det ble gitt dispensasjon fra lov om

kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 4. ledd, med vilkår om arkeologiske undersøkelser.

Riksantikvaren ga dispensasjon for de berørte kulturminnene i brev av 20. juni 2001, med

vilkår om at Universitetets kulturhistoriske museum, Oldsåksamlingen foretar en arkeologisk

undersøkelse av kullgropene. Det ble også satt krav om at tiltakshaver (plangruppa for BØven-

Ellingsefefplanområde)påkosterutgiftenetilundersøkelsenesamtstillergravemaski

nødvendig utstrekning til disposisjon.
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3. Tidsrom og deltakere

Den arkeologiske undersøkelsen ble foretatt i perioden 10. september til 21. september 2001.

Deltakere på undersøkelsen var:

Feltleder; Anne E. Skul]erud

Feltassistenter; Inger M. Eggen og Trond E. Linge.

Prosjektleder/ saksbehandler; Jan Henning Larsen (var i felt 18/9-01) og Snorre Haukalid

(deltok i gravingen 3 dager:  11-13/9-01 ).

Gravemaskin m/fører var til rådighet i 3 dager.

4. Værforhold

Været var for det meste overskyet med noe regn. Tross den sene årstiden var temperaturene

moderate.

5. Beskrivelse av lokalitetene

5.1 Planområdet

Planområdet ligger mellom 775 og 840 m.o.h. og er avgrenset av Svartebekken i S, vegen

sørover fra Blomstølkrysset i SØ og Nysetra i N, samt Valhall i NV. Gjennom planområdet

renner elva BØve. Nord for Bøve er terrenget hellende mot S . Sør for elva flater området ut,

men omgitt av en del myrer. Området er bevokst med gran, med større og mindre myrdrag

mellom skogpartiene. Det er fra før bygd en del hytter i området.

5.2Kullgropene

Kullgropene befant seg i et området med mye gran, med sprette innslag av bjørk. Det var

relativt åpen skog rundt mange av kullgropene, mye grunnet vår tids skogrydding. Mange av

kullgropene lå på rygger eller høydedrag mellom myrene. Gropene og skogbumen var dekket

av mose og lyng med mye stein i undergrunnen.

5.3 Undergrunnen

De ulike gravelagene utgjorde stort sett en vanlig podsolprofil. Det Øverste grå.

utvaskingslaget bestod av sand- grus med noe småstein. Det etterfølgende anrikning®slaget var

et rustrødt jordlag med noe grus. Den "sterile" undergrunnen besto i de fleste kullgropene av

et lyse grått (1ysbrunt) 1eire-/ siltlag. Noe rød sandjord (vamepåvirket jord oppstår i den høye

temperaturen som blir under tilvirkningen av kull) kunne ses i profilene.
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6. Problemstilling og metode

6.1 0m jemutvinning

Kullgroper er en type fomminner som inngår i en større arbeidsprosess tilknyttet produksjon

av jem. Den hjemlige produksjonen av jem kom i gang ca 200 e.Kr. selv om jemet var kjent

før dette.

Jem forekommer ikke i ren tilstand, men som malmer i naturen som trenger bearbeiding.

Mymalm blir, som det framkommer av navnet, utfelt fra myrer. Først måtte den tas ut med

trespader og tørkes før transport. Under forbehandlingen av malmen måtte den røstes for å

gjøres til egnet råstoff. Malmen ble lagt på et bål av halvkløvinger og skulle ligge å gløde for

å fjeme svovel og vann og endre den kjemiske sammensetningen (Jacobsen & Larsen 1992

s.66fD.

Trekullet man brukte i jemvinna, ble fremstilt i kullgropene. Forkulling av treet er en

møysommelig prosess som krever nøye overvåking. Det ble gravet groper i bakken, der den

oppkastede massen utgjør vollene rundt gropa. Trevirket ble stablet liggende og dekket med

torv og jord. Det er viktig å passe på at veden forkuller og ikke brenner opp. Ved å regulere

lufttilgangen hindres fullstendig forbenning av veden. Ved å sørge for en lav lufttilførsel

forbrenner bare det som er nødvendig for å erstatte varmen som skal til for å drive fuktigheten

ut av veden. Temperatuen under forkulling er vanligvis 500-600°C, og det kunne gå flere

dager før alt trevirket var forkullet.

Det ble murt opp sjaktovner av leire, hvor jemet skulle skilles ut av mymalmen. Sjakta ble

forvamet og stabilisert med torv, jord o.l., før den lagvis ble fylt med kull og røstet mymalm.

Ettersom temperaturen steg begynte det å skje en kjemisk reaksjon; det ble damet metallisk

jem. Når temperaturen nådde mellom 1160° og 1200° ble avfallsstoffet skilt ut fra jemet;

såkalt slagg. Jemet ble tappet ut av ovnen og videre bearbeidet (slås og smis) til gjenstander.

6.2 Problemstilling

Kullgroper ble i vikingtiden og middelalderen brukt til å fremstille kull for bruk i jemvinna

ellervedsmiing.FraDokkfløykjennermanetStørreantallkullgropersomkomibåkfraca

1000 e.Kr., med en teknikk som var i bruk til 1400-tallet. I området Bøven-Ellingseter er det i

perioden 1998-2000 registret 105 kullgroper. Fomålet med utgravingen av de 36 kullgropene
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som kom i konflikt med hytteområdet, var å få større kunnskap om gropenes størrelse,

nedgravingens fom, antall brukerfaser, samt datering av gropene. På denne måten ville vi

kunne få støiTe kunnskap om hvordan og når regionen ble utnyttet som utmarksområde.

Samtidlig ville vi få mer viten om kullgropenes særegenhet i området; en type fomminner

som er lite undersøkt i Sør-Aurdal kommune tidligere.

6.3 Undersøkelsesmetode

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 diameteren

der det ses tydelige voller rundt kullgropa. Den ytre diameteren ble målt opp fra ytterkantene

på vollene, mens den indre diameteren ble målt fra der vollene avsluttes ned mot

nedskjæringen. Dybden på kullgropa måles fra toppen av vollene ned (90°) i midten av

kullgropa. Høyden på vollen måles ut fra toppen av vollen ned (90°) mot markoverflaten rundt

kullgropa. Det kan være vanskelig å nøyaktig måle opp en kullgrop i plan før den snittes, da

det ofte er problematisk å se vollenes klare markering. Vollene kan også være slitt ned og ikke

lenger synlige, da måles bare selve nedskjæringen inn. Nedskjæringen i midten kommer

uansett fram på plantegningen.

De kullgropene som ikke skulle snittes`, ble målt opp og tegnet i overflateprofil/ planprofil.

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 fram av tegningen hvor dyp gropa er,

hvorvidt vollene er markert og man kan se markoverflaten i forhold til gropa. Det ble deretter

laget en sjåkt 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.

For å få en bredere kunnskap om kullgropenes størrelse, fom og bruksfase, ble 11 av

kullgropene snittet med gravemaskin. Det ble strukket en snor tvers over gropa, så ble den ene

halvdel fjemet ned til kullaget. Etter å ha dokumentert kullaget lagde vi et snitt gjennom

kullaget for å få en profil av hele nedgravingen. Denne er tegnet, fotografert og det ble tatt ut

C14-prøver. I profilen kom det fram hvorvidt kullgropa hadde hatt flere enn en bruksfase.
8b
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7. Beskrivelse av kullgropene

1 dette kapittel følger en beskrivelse av kullgropene. Dataene sammenfattes i tabell 1.

7.1 Tabell  1; Sammenfatning av data om kullgropene

Kull-

Før utgraving Etterutgraving Kullag

Ytre Indre Dybde Form i Form på Ytre Indre Fase Form Bredde Tyk- Bunn

8rop dm dm flate 8ropen(bunnen) dm dm kelse(cm)

R16 4'7m 2,5m 0'6m Sirkulær Rektangulær I 8-10Cm

R29 0'35 m Oval Rektangulær I 4-15Cm

R30 0,4m Rund/oval Kvadratisk I 5-11Cm

R31 0,7m Avlan8 Rektangulær I 2-4 cm

R41 7'5m 2'25 m 0'35 m Sirkulær Rektangulær 6,4m 2,lm I Sirkulær 1'6m 5-20Cm Flat

R42 0'35 m Oval Rektangulær I Sirkulær 1,68 m 8-15Cm Flat

R43 6'6m 0'45 m Sirkulær Kvadratisk 7'4m 2'4m I Sirkulær 2'75 m 4-9 cm Flat

R44 0'35 m Oval Rektangulær I Sirkulær 0'8m 15cm Flavstein

R45 0,6m Sirkulær/oval Kvadratisk I Sirkulær 2,15 m 3-10Cm Flat

R47 O'4m Oval Rektangulær I 6cm

R48 4'3m 1,Om 0'3m Oval Rektangulær

R49 4'8m 1,7m 0'4m Rund Kvadratisk/ujevn I 14cm

R52 0'25 m Rund Rektangulær I Sirkulær 0'8m 4-17Cm Flat

R53 0'4m Sirkulær Oval/rektangulær I 4-10Cm

R56 0'4m Rund Rektangulær I Sirkulær 3,Om 10cm Flat

R57 0'25 m Rund Kvadratisk I Sirkulær 1'8m`A 7cm Flat

R59 0'35 m Rektangulær I 3-12Cm

R67 6'5m 2'25 m 0'3m Rekt-angulær Rektangulær I 5-12Cm
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7.1 fortsettelse; tabell 1 : Sammenfatning av data om kullgropene

Kull-8rop
Før utgraving Etterut8raving Kullag

Ytre Indre Dybde Form i Form på Ytre Indre Fase Form Bredde Tyk- Bunn
dm dm flaten gropen(bunnen) dm dm kelse(cm)

R69 3,5m 1'5m 0'4m Rund Rektangulær I 8-10Cm

R71 6'5m 2'Om 0'8m Oval Rektangulær IL/111 2-7 cm

R72 0,3-0'5m Sirkulær Rektangulær I 5-8 cm

R73 .7'O m 2,Om 0'5m Avlang Rektangulær I 3cm

R77 0'45 m Rund Oval MI 4-10Cm

R113 7,5m 0,65 m Avlang/uregelmessig

R114 0'25 m Avlan8 Rektangulær

R115 4'Om 1'2m 0'45 m Sirkulær Rektangulær 4,Om 1,2 I Sirkulær 1'2m 10-20Cm Flat

R116 0'25 m Avlan8 Avlang I 4-5 cm

R117 0,3m Sirkulær Rektangulær I 3-7 cm

R119 0'2m Oval Rektangulær I Sirkulær 0'3m 4cm Flat

R120 4'8m 1'8m 0,35 m Oval Rektangulær 3'8m 1'2m I Sirkulær 0'9 m   L,J 5-10Cm Flat

R121

R122

R136 0,2m Oval

R137 0'4m Avlang Avlang 5cm

R150 0'25 m Firkantet Rektangulær I 6-8 cm

R152 6'5m 3'5m 0'4m Firkantet Kvadratisk I 3-4 cm
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7.2 Beskrivelse av kullgropene

Alle kullgropene som ble gravet ut har et eget skjema (vedlegg 11.4), der målene er skrevet

inn, det er markert hvor kullprøvene ble tatt ut og gropene er tegnet i overflateprofil og/eller i

profil og plan.

Kullgrop R16 (gnr 14, bnr 14)

Før utgraving:

Kullgropa lå i.et relativt åpent skogsterreng, på et lite høydedrag. Skogbunnen var dekket av

lyng og mose. Den ytre vollen var kun svakt markert i forhold til terrenget rundt, tydeligst i Ø.

Vollen var opp til 20 cm høy og viste gropas sirkulære fom. Nedgravingen var rektangulær i

fomen, med målene 1,3 m x 1,7 m. Dybden på gropa var 0,6 m.

Etter utgravin g:

Det ble manuelt lagt en 40 cm bred sjakt midt i gropa, som viste et utsnitt av profilen.

Kullaget var 8-10 cm tykt. Det ble tatt ut en kullprøve K12.

Kullgrop R29 ® 5, bnr 1)

Før utgraving:

Kullgropa hadde en oval fomi i flaten, manglet voller, men hadde antydning til voll i SSV

(denne er ca.1,2 m bred og 0,2 m høy i forhold til markoverflaten). Selve gropa var

rektangulær (noe rast sammen i SSV), med målene 1,6 m (målt NS) og 1,3 m (målt ø-V).

Dybden var 35 cm målt i forhold til markoverflaten rundt gropa.

Etter utgraving:

Det ble manuelt lagt en 0,6 m bred sjakt midt i gropa, som viste et utsnitt av profilen. Kullaget

var 4-15 cm tykt. Det ble tatt ut en kullprøve K32.

Kullgrop R30 (gnr 12, bnrl2)

Før utmving:

Kullgropalånærenmyrogvardekketmedlyngogmose.Gropahaddeenrund/oiqglfom,

men uten tydelig markerte voller bortsett iffa i SSØ (med en høyde på 0,2 m i forhold til

terrenget rundt). Selve nedgravingen var kvadratisk med målene 1,3 m (målt øV) og 1,4 m

(målt NS). Dybden på gropa var 0,4 m.
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Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravet en 0,6 m bred sjakt i gropa, som viste et utsnitt av profflen. Kullaget er

fra 5-11 cm tykt. Det ble tatt ut en kullprøve K29.

Kullgrop R31  (gnr 12, bnr 12)

Før utffaving:

Kullgropa hadde ikke tydelig markerte voller, men kunne virke noe avlang i teiTenget, noe

antydning til voll i NV. Nedgravingen hadde en rektangulær form med målene 2,4 m (målt

NS) og 1,1 m (målt Ø-V). Dybden på gropa var 0,7 m.

Etter utgraving:

Det ble manuelt gravet en 50 cm bred sjakt midt i gropa, for å få et utsnitt av profilen.

Kullaget er 24 cm tykt. Det ble tatt ut en kullprøve K31.

Kullgrop R41  (gnr 12, bnr 12)

Før utgravin g:

Kullgropa var stor og velbevart og hadde tydelig markerte voller rundt hele omkretsen. Den lå

på en liten høyde, omgitt av myr i ø, NV og V. Markoverflaten var mosedekket med noen

grantrær. Gropa var sirkulær og omgitt av voller på 0-25 cm. Den )ftre diameteren på gropa er

7,5 m-den indre 2,25 m. Selve gropa hadde en rektangulær form og har målene 1,2 m (målt

NNøSSV)og1,9m(måltNNVSSØ).Dybdenpågropaer0,35mmåltffadenindri

diameteren.

Etter utgravin g:

Gropa ble avtorvet ved hjelp av gravemaskin, ned til kullaget. Det var mye stein i

undergrunnen. Kullaget ble tegnet im på plantegningen og avfotografert. Kullaget hadde en

rund fom og en bredere utbredelse enn det som kom ffam i overflaten. Deretter gravde

maskinen seg helt ned til "steril" grum. Gropa hadde et kullag som låjevnt og flatt i midten

under torven. Vi påviste kun en bruksfase. Det ble tatt ut en kullprøve av profilen K28.

å
Merknader:

Kullgropa svarer til beskrivelsen av R42 i registreringsrapporten. Kartet stemmer med

numrene. R41 og R42 sannsynligvis byttet om i registreringsapporteri.
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Kullgrop R42 (gmr 12, bnr 12)

Før utgraving:

Kullgropa lå ikke langt ffa myr, omgitt av lyng og mose. Det var ikke tydelige voller rundt

gropa, men antydning til voll i NNØ (0,2 m høy). Gropa var avgrenset og oval i fomen. Den

lå i noe hellende terreng mot V-NV. Selve nedgravingen var rektangulær (ene siden rast noe

sammen, så fomen blir nesten trekantet) og hadde målene 1,5 m (målt NS) og 0,7 m (målt ø-

V). Dybden på gropa var 0,35 m.

Etter utgravin g:

Kullgropa ble snittet med gravemaskin. Det var mye stein i undergrunnen og spredt kull, men

det ble ikke funnet et klart kullag. Det ble derfor gravet rett ned til steril grunn, og profflen

renset og tegnet. Kullaget viste bare en fase, og var sentrert til midten av gropa rett under

torvlaget. Det ble funnet noe kull utover vollene, men dette er nok bare oppspedd masse ffa

gropa. En kullprøve ble tatt ut i profilen K30. .

Merknader:

Ifølge registreingsrapporten svarer R42 til beskrivelsen av R41. Det stemmer for øvrig med

kartet, så numrene må høyst sannsynlig ha blitt byttet om i registreringsrapporten.

Kullgrop R43 ® 5, bnr 1)

Før utHavin g:

Kullgropa var sirkulær i flaten med avgrensede voller rundt hele gropa. Den lå ved en

skogsbilvei, som kan ha forstyrret den østlige vollen noe. Selve gropa var kvadratisk med

målene 2,25 m x 2,25 m. Dybden på gropa var ca. 0,45 m.

Etter utgraving:

Kullgropa ble snittet med gravemaskin. Under avtorvingen ble det SV for selve gropa funnet

en struktur (S1) med kull. Det ble fumet spredt kull i overflaten, men ikke lett å tolke hva

denne strukturen kan ha vært. S 1 ble snittet uten at det kom ffam noen klar profil. Den er

uegelmessigiformen(1,75mlangogo,25-0,5mbred-Seteoming).Detbletaftffi

kullprøve Q{1) av S1.
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Det var en del stein i undergrunnen og funn av spredt kull under den videre gravingen. Det ble

ikke påvist en klar kullstruktur; maskinen gravde derfor ned til steril grunn så profilen kom

fram. Kullaget var konsentrert til midten av i gropa og hadde en bruksfase. Her ble det tatt ut

to kullprøver av profilen -K2 og K3. Helt Nø for gropa (næmest utenfor vollene) ble det

funnet et lite kullag som kan være oppkastet masse. Her går det også en skogsbilvei som

avkuttet profilen. Det ble tatt ut en kullprøve herfra -K4.

Kullgrop R44 (gnr 5, bnr 1)

Før utgraving:

Kullgropa hadde en oval fom i flaten uten tydelig markerte voller. Selve nedgravingen var

rektangulær med målene 1,6 m x 0,8 m. I NNØ var gropa bratt opp mot markoverflaten (90°)

og   .orde den noe atypisk i fomen i flaten. Dybden var 0,35 m.

Etter utgravin g:

Kullgropa ble gravet med maskin. Kullaget viste seg å ha samme utstrekning som det ble

antydet i plan (overflaten), så det ble gravet ned til leid.orda som indikerte "steril" jord. Foran

selve kullaget, som var konsentrert til midten av gropa, 1å det en større stein. Dens plassering

og dybde tyder på at den må ha vært en del av gropa, men kullaget viste at gropa har vært

brukt som kullgrop. Kullaget var 0,8 m bredt og 0,15 m tykt. Det ble tatt ut en kullprøve av

profilen -K24.

Kullgrop R45 (gnr 12, bnr 12)

Før utgravin g:

Kullgropa hadde ikke tydelig markerte voller, bare antydning til voll V og i NNØ (ca 0,6 m

bred og 18 cm høy). Ses allikevel godt i et gress-og lyngdekket terreng. Nedskjæringen er

kvadratisk formet med målene 1,3 m x 1,3 m. Gropa var 0,6 m dyp i forhold til terrenget

rundt.

Etter utgraving :

Gropa ble snittet med gravemaskin ned til kullaget som hadde en sirkulær fom i forhold til

denkvadratiskeoverflaten.KUHagetvarjevntfordelt(3-10cmtyktog2,15mbredt310cm

under torvlaget, dette til forskjell fra de fleste andre kullgropene, hvor kullaget lå rett under

torva. Det ble tatt ut en kullprøve i vestre del av profil (K5) og en i Østre del (K6).
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Kullgrop R47 (gnrmnr i4/4 eller 6/16)

Før ut"ving:

Kullgropa lå på et flatt område. Det var ikke tydelig markert voll rundt gropa, men den kunne

ses i SØ (1,2 m bred og 0,1 m høy). Gropa var oval i flaten, mens den var rektangulær i

bunnen med målene 0,6 m x 1,3 m. Fordypningen var 0,4 m.

Etter utgravin g:

Kullgropa ble sjaktet manuelt med spade, profi]en hadde en lengde på 0,5 m. Kullaget viste

seg kun i en fase og var 6 cm tykt. Det ble tatt ut en kullprøve av profilen K11.

Kullgrop R48 (gnr 6, bnr 16)

Før utHavin g:

Kullgropa var oval formet i flaten (4,3 m x 1,0 m), kun med antydninger til voller (0-0,2 m

høy). I Ø var det en voll eller naturdannelse (1,5 cm bred og 0,6 m høy). Bunnen av gropa var

tilnæmet rektangulær med målene 0,7 m x 0,9 m.

Etter utgraving:

Det ble gravet to manuelle prøvestikk uten funn av kull. Gropa kan være naturdannelse.

Kullgrop R49 (gnr 14, bnr 14)

Før utgravin g:

Gropa lå i et flatt skogsparti. Det var antydning til voller i S, Sø og SV og en lite markert voll

i NØ, med høyde fra 0 til 0,2 m. Gropa hadde målene; 4,8 m i ytre diameter og 1,7 m i indre

diameter. Nedskjæringen hadde en noe ujevn fom, men var tilnæma kvadratisk. Målene i

bumen av gropa var da 1,1 m x 1,1 m, mens dybden på gropa var 0,4 m.

Etter utgravin g:

Det ble lagt en 0,3 m bred manuell sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

funnet et kullag (14 cm tykt) og tatt ut en kullprøve (K7).

\
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Kullgrop R52 (gnr 30, bnr 32)

Før utgraving:

Kullgropa lå på et hogstfelt på en høyde med et mosedekket landskap. Den var rund uten klart

markerte voller, allikevel antydning til voll i S, Ø og V (0-0,1 m høy). Selve nedskjæringen

hadde en rektangulær fom med målene 1,3 m (målt NS) og 1,0 m (målt ØV). Gropa var 0,25

m dyp.

Etter utgravin g:

Kullgropa ble snittet med gravemaskin. Det var mye stein i undergrumen og spredte

kullffagmenter. Vi fant ikke et tydelig kullag under gravingen, så maskinen gikk rett ned til

den "sterile" 1eiijorda. Kullaget hadde en fase og var konsentrert midt i gropa og rett under

torva. Det var et 0,8 m bredt kullag med en tykkelse på 4-17 cm. Det ble tatt ut en kullprøve

K23.

Kullgrop R53 (gnr 30, bnr 32)

Før utgravin g:

Kullgropa var sirkulær i flaten med markert voll i SØ. Denne vollen var ca 1,25 m bred og

0,15 cm høy. Selve gropa hadde en ovål/ rektangulær form med målene 0,95 m x 1,6 m.

Gropa var 0,4 m dyp.

Etter utgraving:

Det ble manuelt gravd en 0,6 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

påvist et kullag (4-10 cm tykt) og tatt ut en kullprøve K22.

Kullgrop R56 (gnr 39, bnr 7)

Før utgravin g:

Gropa lå på en høyde mellom myrer, med relativt åpen granskog. Kullgropa var rundt, men

var antagelig rast noe sammen i SV så den fildc en "pærefomet" fasong. Selve nedgravingen

var rektangulær med målene 2,3 m x 1,5 m. Gropa var 0,4 m dyp. Det var ikke tydelig

markerte voller rundt gropa, men svak antydning til voll i s.                                         å
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Etter utgravin g:

Kullgropa ble snittet med gravemaskin ned til kullaget. Dette laget var noe avrundet og

betydelig mindre enn det først så ut som fra overflaten. Kullaget var konsentrert til midten av

gropa under torva. Det ble tatt ut en kullprøve (K25) fra profilen her. Men et 75 cm bredt

kullag fortsatte, avbrutt ffa det første laget, 0,75 m ø i profilen. Gropa. var 0,4 m dyp. Det ble

tatt ut en kullprøve herfra -K26.

Kullgrop R57 (gnr 39, bnr 7)

Før utffaving:

Kullgropa lå på en høyde mellom myrer i et ellers ganske åpent terreng. Gropa er rund i flaten

med en tydelig markert voll i S (110cm bred og 20 cm høy). Antydning til voll i V og ø.

Bunnen av grop er 1,50 m (målt NS) x 1,20 m (målt Ø-V). Dybden på gropa er 25 cm.

Etter utgravin g:

Kullgropa ble snittet med gravemaskin. Mye stein og kullffagmenter under avtorvingen. Fant

ikke et klart kullag, så profilen ble gravd frem. Fant et kullag sentrert i gropa under torvlaget.

Tatt ut en kullprøve ffa profilen (K27).

Kullgrop R59 (gnr 23, bnr 6)

Før utmving:

Kullgropa hadde markerte voller i Sø og SV ®øyde på vollen 0-0,2 m), og en mindr; klar

voll i NØ. Selve nedskjæringen var rektangulær i fomen med målene 1,0 m x 1,6 m. Gropa

var 0,35 m dyp i forhold til terrenget rundt.

Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravet en 0,6 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av proflen. Det ble

funnet et kullag på 3-12 cm ty]dcelse rett under torva, og det ble tatt ut en kullprøve K33.

Merknader:

Det ble tiort funn av et lite stykke flint (1,4g) under gravingen av prøvesjakten. Den framkom
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i kullaget i prøvesjakten (4-16 cm under torvlaget). Flinten ser ikke ut til å være

bearbeidet av mennesker.
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Kullgrop 67 (omr 2, bnr 13)

Eø£utgraving:

Gropa lå på en flate i et relativt tett skogsterreng. Skogbunnen var dekket av lyng og mose, og

det var en del kampesteiner i området. Kullgropa hadde tilnærmet rektangulær fom i flaten

med en tydelig markert voll (0- 0,25 m høy) i S og N. Dermed fikk gropa en ytre diameter på

6,5 m og en indre diameter på 2,25 m. Dybden på gropa var 0,3 m. Selve nedskjæring var

tilnæmet rektangulær i fomen med målene 1,2 m x 1,2 m.

Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravd en 0,5 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

påvist et kullag på mellom 5 og 10 cm tykkelse rett under torva, kullprøve K13 ble tatt ut.

Kullgrop R69 (gnr 14, bnr 14)

Før utgraving:

Kullgropa lå på en flate på et åpent skogsterreng. Den var tydelig markert med voller i PW og

SV (0- 0,3 m høyde). Det var kun små antydninger til voller i SØ og Nø. Dybden på gropa

var 0,4 m. Selve nedskjæringen var tilnæmet rektangulær i foimen med målene

1,2 m x 1,0 m.

Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravd en 0,4 m bred sjakt midt i gropa for å et utsnitt av profilen. Kullaget

var 8-10 m tykt og viste en bruksfase. Kullaget lå rett under torva, og det ble tatt ut en

kullprøve K14.

Kullgrop R71  (gpr 2, bnr 13)

Før utgravin g:

Kullgropa lå på en flate og var tydelig markert av kraftige voller rundt hele gropa. Den ytre

diameteren var 6,5 m og dent indre diameteren var 2,0 m. Gropa var 0,8 m dyp. Selve

nedskjæringen var rektangulært fomet, og målene i bunn av gropa var 1,6 m x 1,0 m.

iå

Etter utffavin g:

Det ble manuelt gravd en 0,4 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Sjakten

ble hele 0,7 m dyp før vi kom til steril grus/jord. Det ble funnet to klart atskilte kullag
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(lag 1 og 3) i profilen og antydning til et tredje lag (kullag 2). Sistnevnte var en ansamling av

kull og var ikke sammenhengende over hele profilen. Det er usikkert å si om dette bør skilles

ut som et eget kullag. Kullag 1 var s cm tykt og lå rett under torven. Kullag 2 var 3 cm tykt og

lå ca 22 cm under torvlaget SV i profilen Of. profiltegningen). Kullag 3 var 3-6 cm tykt og lå

ca 40 cm under torvlaget. Det ble tatt prøve av alle tre kullkonsentrasjonene: K8-K9-K10.

Kullgrop R72 (gnr 6, bnr 16)

Før utgraving:

Kullgropa lå i hellende terreng mot NØ, dekket med mose og lyng og omgitt av granskog. Det

var ikke tydelig markerte voller rundt gropa, men antydning til voll i NV og Nø

(0-0,5 m høy). Selve nedskjæringen var rektangulær med målene 1,4 m x 0,7 m. Dybden på

gropa var 0,3- 0,5 m.

Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravd en 0,6 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

funnet et markert kullag på 5-8 cm tykkelse hvor det ble tatt ut en kullprøve K35.

Kullgrop R73 (gnr 6, bnr 14)

Før utgravin g:

Kullgropa lå på en flat høyde med mose- og lyngdekket skogbunn. Den hadde en avlang,

nestenrektangulær,formiflatensomvarutydeligavgrensetiS(åpen).Detvartydeli.g

markerte voller i ø og V, samt antydning til voll i N. Den ytre diameteren var 7,0 m, og indre

diameter 2,0 m. Dybden var 0,5 m. Selve nedskjæringen var rektangulær i fomen med

målene 3,4 m x 1,1 m.

Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravd en 0,6 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

funnet et markert kullag på 3 cm tykkelse rett under torvlaget hvor det ble tatt ut en kullprøve

K34.
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Kullgrop R77 (gnr 22, bnr 26)

Før utgraving:

Kullgropa lå på en høyde med bratt skrånede terreng i S og V. Det var vanskelig å få oversikt

pga en stor rot og mange småtrær i gropa. Det kunne likevel ses at den hadde en rund form.

Det var ikke tydelig markerte voller, men antydning til voll i S, SØ og SV (1,3 m bred

og 0-0,35 m høy). Selve nedskjæringa hadde en oval fom (tilnærmet rektangulær) med

målene 1,9 m x 2,0 m. Dybden var 0,45 m.

Etter utffavin g:

Det ble manuelt gravd en 0,6 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt a.v profilen. Det ble

funnet et kullag i og rett under torvlaget med det som kunne se ut som relativt nytt kull (ikke

helt gjennombrent trevirke). Det ble tolket til å være fra en nyere skogbrann e.l., og det ble

derfor ikke tatt ut kullprøve herfra. 5-10 cm under torvlaget ble det funnet et

sammenhengende 4-10 cm tykt kullag, og her.ble det tatt ut en kullprøve K38.

Kullgrop R113 (gnr 30, bnr 32)

Før utHaving:

Gropa var uregelmessig og avlang både i flate og i nedskjæring. Den ytre diameteren var

7,5 m. En noe markert voll i NV avtok og forsvant mot SV. Tydelige voller såes i Ø og Sø

(0-0,4 m høy). To store flyttblokker (1,0 m i tveimål) 1å litt i utkanten av selve gropa.

Nedskjæringen ble målt til 2,4 m x 5,0 m, med en dybde på 0,65 m.

Etter utffavin g:

Det ble manuelt gravd 4-5 prøvesjakter i gropa uten å finne kull. Det kom ikke fram noen klar

profil i sjaktene, og vi kunne ikke skille ut ulike jordlag. Mye tyder på at gropa var en

natudamelse.

Kullgrop R114 (gnr 30, bnr 32)

Før utffavin g:

Kullgropa hadde en avlang uegelmessig fom med klare voller i NV og ø (2,8 m bred`+

og 0-0,5 m høy). I NØ fløt den nesten sammen med R113, men det var også antydning til voll

her. Dybden var 0,25 m. Selve nedskjæringen var tilnærmet rektangulær med målene

1,6 m x 0,9 m.
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Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravd 3 prøvesjakter uten å fime kull. Det kom ikke fram noen klar profil i

sjaktene, og vi kunne ikke skille ut ulike jordlag. Mye tyder på at gropa var en naturdannelse.

Kullgrop R115 (gnr 38, bnr 2)

Før utgraving:

Kullgropa lå på en flate i åpen granskog, med noe hellende terreng mot Ø-Sø. Den hadde en

rund/sirkulær fom i flaten og markerte voller i Ø og V. Det var ikke antydning til voller i S

og N. Selve nedskjæringen hadde en rektangulær fom, men gropa var halvmåneformet da den

i ø-Nø gikk bratt opp mot vollen Of. plantegning). Dybden var 0,45 m.

Etter utffavin g:

Kullgropa ble snittet med gravemaskin ned til kullaget. Dette laget var sirkulært og hadde en

bredere utbredelse enn tilfellet syntes å være i overflaten. Videre snittet gravemaskinen til den

kom til steril jord, og profilen kom fram. Her ble det funnet et 1,2 m bredt kullag rett under

torvlaget. Det ble tatt ut en kullprøve (K19) av det 0,1-0,2 m tykke kullaget.

Kullgrop R116 (giir 30, bnr 24)

Før utffavin g:

Kullgropa hadde en avlang og uegelmessig fom både i flate og i nedskjæringen. Gropa lå i

hellende teneng mot Ø. Det var ikke tydelige voller i V, men det ble påvist kull medjordbor

(]can være oppkastet masse fra gjentatt bruk av gropa). I N var det antydning til voll

(0-0,2 m høy), men her stod det et grantre på vollen acan være treets røtter som utgjorde

vollen). Dybden på gropa var ikke lett å måle p.g.a. den uegelmessige formen (målt til

ca 0'25 m).

Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravd en 0,5 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

funnet et 4-5 cm tykt kullag rett under torvlaget hvor det ble tatt ut en kullprøve K20.

å
Merknader:

Kullgropa svarer til beskrivelsen av R117 i registreringsrapporten. Numrene på gropene R116

og R117 må ha blitt byttet om i registreringsrapporten.
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Kullgrop R117 (gnr 30, bnr 24)

Før ut"ving:

Kullgropa hadde en sirkulær fom i flaten. Det såes en tydelig voll i Ø, ellers ingen antydning

til voll rundt resten av gropa. Dybden på gropa var 0,3 m. Selve nedskjæringen var

rektangulær i fomen med målene 1,0 m x 1,2 m.

Etter utgraving:

Det ble manuelt gravd en 60 cm bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

funnet et 3-7 cm tykt kullag og tatt ut en kullprøve K21.

Merknader:

Kullgropa svarer til beskrivelse av R116 i registreringsrapporten. Numrene på gropene R116

og R117 må ha blitt byttet om i registreringsrapporte`n.

Kullgrop R119 (gnr 38, bnr 2)

Før ut"ving:

Kullgropa lå på en relativt åpen skogsflate med spredt granskog rundt. Den hadde en veldig

oval fom i flaten og hadde tydelig voll i ø og SØ (1,3 m bred og 0,2 m høy). En del stein

stakk opp ffa undergrumen. Gropa var 0,2 m dyp. Selve nedskjæringa var rektangulær i

fomen med målene 1,0 m x 2,1 m.

Etter utgravin g:

Kullgropa ble maskinelt gravet og inneholdt mye stein. Vi fant ikke noe tydelig kullag, kun

spredte kullffagmenter. Det ble gravet ned til steril grunn, og profilen renset fram. Det

frenikom et tynt kullag (4 cm) rett under torva som hadde en liten utbredelse @redde 0,25 m).

Det ble tatt ut en kullprøve K19.

Kullgrop R120 (gnr 38, bnr 2)

Før utgraving:

Kullgropa hadde en oval fom i flaten og tydelige voller rundt hele Uøyde 0- 0,4m)Pybden

på gropa var 0,35 m. Selve nedskjæringen var rektangulær med målene 1,5 m x 1,0 m.

19



Etter utgravin g:

Kullgropa ble snittet med gravemaskin. Kullaget i bunnen hadde en tilnæmet sirkulær fom

og hadde en mye mindre utbredelse enn det så ut på overflaten. Det var et markert kullag rett

under torvlaget midt i kullgropa. Her ble det tatt ut en kullprøve K17.

Kullgrop R 121

Gropa ble ikke lokalisert.

Kullgrop R122

Gropa ble ikke lokalisert.

Kullgrop R136 (gnr 30, bnr 3)

Før ut"ving:
Kullgropa lå i et åpent område i granskogen med mose- og lyngdekket skogsbunn. Den hadde

en avlang og atypisk fom. Vollen var tydelig i SV (1,0 m bred og 0,25 m høy) og antydning

til voll i Sø. Den var vanskelig å avgrense i NV, da den var tilnæmet åpen her. Selve

nedskjæringen hadde en avlang fom som det også var vanskelig å avgrense. Målene av

bunnen var 0,5 m x 2,1 m. Dybden var 0,2 m.

Etter utgraving:

Det ble gjort forsøk på å manuelt grave en prøvesjakt midt i gropa, men det lyktes ikke

grunnet stort vannsig å få fram noen klar profil. Vi kunne allikevel se antydning til et kullag,

og det ble tatt ut en kullprøve K36.

Merknader:

Kullprøven så ut til å inneholde mest modeme (ikke helt brente) trekull. Gropa hadde mer

fom som en rotvelte. Jan Henning Larsen antydet under befaring på stedet at gropa kunne

være natulig.
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Kullgrop R137 (gnr 30, bnr 3)

Før utgraving:

Kullgropen hadde i likhet med R136 en atypisk fom. Både i flaten og i nedskjæringen var

fomen avlang, og gropa var vanskelig å avgrense. Bunnen var noe rektangulær og er målt til

1,3 m x 2,9 m. Det såes en tydelig voll i Sø (3,3 m bred og 0,3 m høy), ellers var det ingen

markerte voller rundt gropa. Det er en stor, jordfast stein i bunnen NNV i gropa. Dybden på

giopaer40cm.

Etter utgravin g:

Det ble manuelt gravd en 80 cm bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

funnet et 4 cm tykt kullag rett under torvlaget, og her ble det tatt ut en kullprøve K37.

Merknader:

Kullprøven ser ut til å inneholde mest modeme (ikke helt brente) trekull. Gropa har mer fom

som en rotvelte . Jan Henning Larsen antydet under befaring på stedet at gropa kunne være

natuli8.

Kullgrop R150 (gnr 6, bnr 16)

Før utmving:

Kullgropa lå på en flate med tett granskog med hellende terreng S og N for gropa. Den hadde

en tilnæmet firkantet fom i flaten, med antydning til voll i N, S og ø. Voll såes ikk; i V.

Dybden var 0,25 m. Selve nedskjæringen er rektangulær i fomen med målene 0,7 m x 1,2 m.

Etter utgraving:

Detblemanueltgravden0,4mbredsjaktmidtigropafo=åfåetutsnittavprofilen.Detble

fumet et 6-8 cm tykt kullag rett under torvlaget. Her ble det tatt ut en kullprøve K16.

Kullgrop R152 (gnrÆnr 2/13 eller 14/14)

Før ut"ving:

Kullgropa lå på en flate med tett granskog. En del kampesteiner såes i området. Gropa hadde

en tilnærmet firkantet fom i flaten med antydning til voll rundt gropa, såes tydeligst i SØ

(0-0,3 m høy). Dybden var 0,4 m. Selve nedskjæringen var tilnæmet kvadratisk i formen

med målene 1,5 m x 1,5 m.
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Etter utgravin g:_

Det ble manuelt gravd en 0,4 m bred sjakt midt i gropa for å få et utsnitt av profilen. Det ble

funnet et 3-4 cm tykt kullag under torvlaget hvor kullprøve K15 ble tatt ut.

8. Vedartsbestemmelse

Det er foretatt i alt 12 vedartsbestemmelser av kullprøver fra undersøkelsen. Av disse ble 10

prøver bestemt til furu, en til bjørk, og en inneholdt furu og noe gran. Analysene er foretatt av

Hel8e 1. Høeg.

9. Datering

Det er foretatt C14-datering av 11 kullprøver fra utgravningene ved Radiologisk laboratorie,

NTH i Trondheim.Dateringer er  gjort på trekull av furu og bjørk. En av prøvene (T-15872)

viste seg å være forurenset og resultatet av denne bortfaller. De Øvrige dateringene var

vellykkede, og viser at kullgropene har vært i bruk i perioden fra ca. 1000 e.Kr. til ca. 1400

e.Kr, dvs. tidlig og høynriddelalder, med et tyngdepunkt mellom ca.  1050 og 1250 e.Kr. Av

de daterte prøvene er 10 bestemt til furu. Furu kan ha høy egenalder, noe som innebærer at

dateringene kan bli for gamle. Bjørk derimot har lavere egenalder, og dateringen av denne

prøven gir derfor en sikrere datering. Dateringen av denne ga 1325-1435 e.Kr. (kal), og

plasserer deimed kullproduksjonen innenfor denne perioden, mens de andre dateringene

antyder muligheten også for kullbrenning noe tidligere i dette området.

10. Oppsummering

10.1 KONKILUSJON

Det ble undersøkt 34 av 36 kullgroper på BØven-E11ingseter. Kullgropene har vært brukt til

produksjon av trekull. Dateringene av gropene sprer seg i tid innenfor perioden fra ca. 1000

e.Kr. til ca.  1400 e.Kr. De fleste daterte kullgroper i Sørøst-Norge plasseres tidsmessig i tidlig

og høynriddelalder, og dateringene fra denne undersøkelsen er demed som forventet.

Gropene som er undersøkt, har flere likhetstrekk. Gropene er i hovedsak runde i overflaten og

har en rektangulær eller kvadratisk fom i nedskjæringen. De fleste gropene ser ut til å ha en

bruksfase Det er i hovedsak brukt furu, og i noen tilfeller bjørk, som råstoff.. Dybden på

gropene varierer fra 25 cm til 80 cm.
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I de kullgropene som gravemaskinen snittet, kom det tydelig fram at kullaget i bunn av gropa

hadde en sirkulær fom både i plan og i profil. Gropenes nedskjæring før utgraving hadde som

nevnt en firkantet fom, noen som tyder på at kullgropenes opprinnelige fom kan ha vært noe

ulik slik de ser uti dag. Gjenraste jordmasser, gjenbruk av gropene og tidens løp kan ha endret

kullgropenes ytre struktur noe. Kullgropenes gjennomgående runde fom i plan i bunnen, gjør

at de kan plasseres i det vestlige tradisjonsområdet når det gjelder gropenes fom. Trekull ble i

jemalder og middelalder brukt til jemutvinning og til smiing. I mange distrikter var denne

virksomheten omfattende. Trevirke til trekullbrenning var derfor en viktig utmarksressurs, og

kullgropene gjenspeiler denne bruken av området i middelalderen.

R 136 og R 137 skiller seg ut fra de andre kullgropene i ytre form. Gropene mangler klare

avgrensinger på to av sidene, og de er begge avlange og atypiske i formen. Gropene tolkes

som rotvelter eller naturdannelser.

R 113 og R 114  kan også være naturdannelser. Etter flere prøvesjaktinger i gropene lyktes det

ikke å finne kull i undergrunnen. Gropene er avlange og atypiske i fasongen og kan ikke

tolkes som kullgroper. R 113 og R 114 kan være naturdannelser.

10.2 AVSLU"NDE KOMMNTAR
En stor menge infomasjon er gjennom de to ukene utgravingen pågikk, blitt innhentet om

kullgropene i området. 11 av kullgropene er blitt snittet med graveriaskin, de 23 resterende er

gravet manuelt ved sjakting. To av gropene ai 121 og R 122) ble etter iherdig innsats ikke

funnet. Det er allikevel sikret et representativt innblikk av denne typen fomminner i Sør-

Aurdal kommune.

Oslo, 23.oktober 2001

Anne Skullerud
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1 1.1 FOTOLISTE

FILM 1-DIAS                                            Negativnummer: 25 728

Nr. Motiv Retning Merknader

1 Kullgrop R 53 i plan (før utgraving) Tatt mot V M/markør

2 Kullgrop R 117 i plan (før utgraving) Tatt mot SSV Mmarkør

3. Kullgrop R 114 i plan (før utgraving) Tatt mot NV Mmarkør

4 Kullgrop R 113 i plan (før utgraving) Tatt mot SØ Mmarkør

5 Kullgrop R 116 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø M/markør

6 Kullgrop R 45 i plan (før utgraving) Tatt mot NV Mmarkør

7 Kullgrop R 44 i plan (før utgraving) Tatt mot SSø M/markør (rød mot N)

8 Kullgrop R 44 i plan (før utgraving) Tatt mot Ø M/markør (rød mot N)
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FILM 2-DIAS                                           Negativnummer: 25 729

Nr. Motiv Retning Merknader

1 Oversikt over profil i R 43 m/markør Tatt mot V

2 Oversikt over profil i R 43 u/markør Tatt mot V

3-10 Nærbilder av profil i R 43 m/markør Fra høyre mot venstre

11-13 Feilbilder

14 Oversikt over profil i R 45 m/markør Tatt mot NV Markør lite synlig

15 Oversikt over profil i R 45 u/markør Tatt mot NV

16-19 Nærbilder av profil i R 45 m/markør Fra NØ til SV Fra høyre mot venstre

20 Kullgrop R 49 i plan (før utgraving) Tatt mot N Mmarkør

21 Kullgrop R 71 i plan (før utgraving) M/markør (rød mot N)

22 Kullgrop R 47 i plan (før utgraving) Tatt mot S Mmålebånd

23 Kullgrop R 48 i plan (før utgraving) Tatt mot SV Mmarkør

24 Kullgrop R 120 i plan (før utgraving) Mmarkør (rød mot N)

25 Kullag i bunn av grop R 120 (i plan) Wmarkør (rød mot N)

26 Kullgrop R 115 i plan (før utgraving) Mmarkør (rød mot N)

27 Kullgrop R 119 i plan (før utgraving) Mmarkør (rød mot N)

28 Kullag i bunn av grop R 115 (i plan) Tatt mot N Mmarkør

29 Oversikt over profil i R 120 m/markør Tatt mot Nø Markør (rød) mot N

30 Oversikt over profil i R 120 u/markør Tatt mot NØ

31-34 Nærbilder av profil i R 120 m/markør Tatt mot N Fra høyre mot venstre

35 Kullgrop R 52 i plan (før utgraving) mmarkør (rød mot N)

36 Oversikt over profil i R 119 m/markør Markør (rød) mot NV

37 Oversikt over profil i R 119 u/markør Delvis bilde - se film 4
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FILM 3-SVART-HVITT                       Negativnummer: 25 730

Nr. Motiv Retning Merknader

1 Oversikt over profil i R 43 m/markør Tatt mot V

2 Oversikt over profil i R 43 u/markør Tatt mot V

3-10 Nærbilder av profil i R 43 m/markør Fra høyre mot venstre

11 Gruppebilde Fra v. Trond, Anne og lnger

12 Oversikt over profil i R 45 m/markør Tatt mot NV Markør lite synlig

13 Oversikt over profil i R 45 u/markør Tatt mot NV

14-17 Nærbilder av profil i R 45 m/markør Fra NØ til SV Fra høyre mot venstre

18 Kullgrop R 49 i plan (før utgraving) Tatt mot N M/markør

19 Kullgrop R 71 i plan (før utgraving) M/markør (rød mot N)

20 Kullgrop R 47 i plan (før utgraving) Tatt mot S Målebånd som markør

21 Kullgiop R 48 i plan (før utgraving) Tatt mot SV M/markør

22 Kullgrop R 120 i plan (før utgraving) Mmarkør (rød) mot N

23 Kullgrop R 115 i plan (før utgraving) Mmarkør (rød mot N)

24 Kullgrop R 119 i plan (før utgraving) M/markør (rød mot N)

25 Oversikt over profil i R 120 m/markør Tatt mot NØ Markør (rød) mot N

26 Oversikt over profil i R 120 u/markør Tatt mot Nø

27-30 Nærbilder av profil i R 120 m/markør Markør mot N Fra høyre mot venstre

31 Oversikt over profil i R 119 m/markør Markør (rød) mot NV

32 Oversikt over profil i R 119 u/markør

33-35 Nærbilder av profil i R 119 m/markør Tatt mot - Fra høyre mot venstre

36 Oversikt over profil i R 115 m/markør Markør (rød) mot N
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FILM 4-DIAS                                            Negativnummer: 25 731

Nr. Motiv Retning Merknader

1 Oversikt over profil i R 119 m/markør Markør (rød) mot NV

2 Oversikt over profil i R 119 u/markør

3-5 Nærbilder av profil i R 119 m/markør Tatt mot NNV Fra høyre mot venstre

6 Oversikt over profil i R 115 m/markør Markør (rød) mot ø

7 Oversikt over profil i R 115 u/markør

8 Feilbilde

9-11 Nærbilder av profil i R 115 m/markør Markør mot Ø Fra høyre mot venstre

12 Kullgrop R 57 i plan (før utgraving) Tatt mot S Mmarkør

13 Kullgrop R 56 i plan (før utgraving) Tatt mot SV Mmarkør

14 Oversikt over profil i R 52 u/markør Tatt mot NNV

15 Oversikt over profil i R 52 m/markør Tatt mot NNV

16-18 Nærbilder av profil i R 52 m/markør Tatt mot - Fra høyre mot venstre

19 Feilbilde

20 Oversikt over profil i R 44 m/markør Tatt mot SSø

21 Feilbilde

22 Oversikt over profil i R 44 u/markør Tatt mot SSø

23 Nærbilde av profil i R 44 m/markør Fra høyre mot venstre

24 Hmmelen Feilbilde

24-27 Nærbilder av profil i R 44 m/markør Fra høyre mot venstre

28 Kullag i bunn av grop R 56 (i plan) Tatt mot - M/markør

29 Feilbilde

30 Oversikt over profil i R 56 m/markør Tatt mot NNV

31 Oversikt over profil i R 56 u/markør Tatt mot -
®

32-35 Nærbilder av profil i R 56 m/markør Tatt mot N Fra høyre mot venstre

36 Kullgrop R 41 i plan (før utgraving) M/markør (rød mot N)\
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FILM 5-SVART-HVITT                       Negativnummer: 25 732

Nr. Motiv Retning Merknader

1 Oversikt over profil i R 52 u/markør Tatt mot NNV

2 Oversikt over profil i R 52 m/markør Tatt mot NV Markør ses noe utydelig

3-5 Nærbilder av profil i R 52 m/markør Tatt mot N Fra høyre mot venstre

6 Oversikt over profil i R 44 m/markør Tatt mot SSØ

7 Oversikt over profil i R 44 u/markør Tatt mot SSØ

8-11 Nærbilder av profil i R 44 m/markør Fra høyre mot venstre

12 Oversikt over profil i R 56 m/markør Tatt mot - Mørkt - ikke blits

13 Oversikt over profil i R 56 u/markør Tatt mot - Mørkt - ikke blits

14-17 Nærbilder av profil i R 56 m/markør Tatt mot N Fra høyre mot venstre

18 Oversikt over profil i R 41 u/markør Tatt mot ø-NØ

19 Oversikt over profil i R 41 m/markør Tatt mot ø-Nø Markør (rød mot N)

20-24 Nærbilder av profil i R 41 m/markør Markør mor N Fra høyre mot venstre

25 Oversikt over profil i R 57 u/markør Tatt mot SSø Profil orientert ø-V

26 Oversikt over profil i R 57 m/markør Tatt mot SSø Profil orientert Ø-V

27-29 Nærbilder av profil i R 57 m/markør Tatt mot S Fra høyre mot venstre

30 Oversikt over profil i R 42 u/markør Tatt mot V-SV

31 Oversikt over profil i R 42 m/markør Tatt mot V-SV

32-35 Nærbilder av profil i R 42 m/markør Markør Ø-Sø Fra høyre mot venstre
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FILM 6-DIAS                                            Negativnummer: 25 733

Nr. Motiv Retning Merknader

1 Kullag i bunn av grop R 41 (i plan) M/markør (rød mot N)

2 Oversikt over profil i R 41 u/markør Tatt mot Ø-Nø

3 Oversikt over profil i R 41 m/markør Tatt mot ø-NØ Markør (rød) mot N

4-8 Nærbilder av profil i R 41 m/markør Markør mot N Fra høyre mot venstre

9 Oversikt over profil i R 57 u/markør Tatt mot SSØ Mørkt - ikke blits

10 Oversikt over profil i R 57 m/markør Tatt mot SSØ Mørkt - ikke blits

11-13 Nærbilder av profil i R 57 m/markør Tatt mot S Fra høyre mot venstre

14 Oversikt over profil i R 42 u/markør Tatt mot V-SV

15 Oversikt over profil i R 42 m/markør Tatt mot V-SV

16 Nærbilde av profil i R 42 m/markør Mal.kør ø-Sø Fra høyre mot venstre

17 Feilbilde

18-20 Nærbilder av profil i R 42 m/markør Markør Ø-SØ Fra høyre mot venstre

21 Kullgrop R 30 i plan m/markør Tatt mot S Manuell sjakt gravd i Sø
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11.2 KULLPRøVELISTE

Dato Sign Kull- Kull8ro Kon- Vekt Merknader
Prøvenr. P tekst (g)

11/9-01 SH K1 R43 S1 18,4g Struktur i plan, SV for kullgrop

12/9-01 TEL K2 R43 Profil 26,1g Tatt ut SV i profil. Mulig utkastet
kull, men ikke brudd i laget (jf. K3).

12/9-01 TEL K3 R43 Profil 42,6g Tatt ut midt i gropa

12/9-01 TEL K4 R43 Profil 13,78 Tatt ut NØ i profil. Laget fortsetter
under sti i Nø.

12/9-01 m K5 R45 Profil 40,9g Tatt ut i kullag rett under torven i
vestre voll.

12/9-01 HVH3 K6 R45 Profil Tatt ut i Østre voll i et dypt kullag
under mye jord.

12/9-01 SIL/ K7 R49 Sjakt 65,7g Tatt ut av profil i prøvesjåkt. Kullag
TEL 1igger 0,2 m under overflaten.

12/9-01 SH/ K8 R71 Sjakt Tatt ut i øverste kullag (1ag 2) i profil
TEL i prøves.i. åkt.

12/9-01 SIL/ K9 R71 Sjakt 3,28 Tatt ut i midterste kullag (1ag 5) i
TEL profil i prøvesiakt.

12/9-01 SH K10 R7l Sjakt Tatt ut i nederste kullag (lag 7) i
TEL profil i prøvesjakt.

12/9-01 SH/TEL K11 R47 Sjakt 47,78 Tatt ut av profil i prøvesjakt.

13/9-01 TEL K12 R16 Sjakt Tatt ut av profil i prøvesjakt.

13/9-01 TEL K13 R67 Sjakt 20,2g Tatt ut av profil i prøvesjakt.

13/9-01 TEL K14 R69 Sjakt Tatt ut av profil i prøvesjakt.

13/9-01 TEL K15 R152 Sjakt 31,78 Tatt ut av profil i prøvesjakt.

13/9-01 TEL K16 R150 Sjåkt 33,0g Tatt ut av profil i prøvesjakt.

13/9-01 m K17 R120 Profil 17,28

13/9-01 AS K18 R119 Profil

13/9-01 AS K19 R115 Profil

14/9-01 TEL K20 R116 Sjakt 50,9g Tatt ut av profil i prøvesjakt.

14/9-01 TEL K21 R117 Sjakt 34,6g Tatt ut av profil i prøvesjakt.

14/9-01 TEL K22 R53 Sjakt 105,3g Tatt ut av profil i prøvesjbakt.

14/9-01 AS F23 R52 Profil

14/9-01 IM K24 R44 Profil
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Fortsettelse 11.2 Kullprøveliste

Dato Sign Kull- Kullgro Kon- Vekt Merknader
Prøvenr. P tekst (g)

17/9-01 TEL K25 R56 Profil Tatt ut fra kullag i bunn av gropa.

17/9-01 TEL K26 R56 Profil 40,48 Tatt ut fra liten kullkonsentrasjon ø i
8ropa.

18/9-01 AS K27 R57 Profil 33,2g

18/9-01 mÆ K28 R41 Profil

18/9-01 m K29 R30 Sjakt 45,3g Tatt ut av profil i prøvesjakt.

18/9-01 AS K30 R42 Profil 18,28

18/9-01 TEL K31 R31 Sjakt 44,98 Tatt ut av profil i prøvesjakt.

18/9-01 nvH3 K32 R29 Sjakt 1,4g Tatt ut av profil i prøvesjakt.

19/9-01 HVH3 K33 R59 Sjakt 38,1g Tatt ut av profil i prøvesjakt.

19/9-01 TEL K34 R73 Sjakt 10,5g Tatt ut av profil i prøvesjåkt.

19/9-01 TEL K35 R72 Sjakt 2,4g Tatt ut av profil i prøvesjakt.

20/9-01 nvH3 K36 R136 Sjakt 7,98 Tatt  ut av profil i prøvesjåkt.

20/9-01 m K37 R137 Sjakt 34,38 Tatt ut av profil i prøvesjakt.

20/9-01 IM K38 R77 Sjakt Tatt ut av profil i prøvesjakt.

AS - Anne Skullerud

IME - Inger Margrete Eggen

TEL - Trond Eilev Linge

SH - Snorre Haukalid
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Høeg  -  Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Snorre  Haukalid.

Oslo,   1/2-02.

g-åE?:eopapv|a:2d. ku#:å:;Eodfera76Boøov|e2:  -  Ellinqseter ,   Sør-Aurdal

R   16   -   K   12
Det  ble  bestemt  60  biter.     Av  disse  var  43  Pinus   (furu)  og

17  Betula   (bjerk).

R   41   -K   28.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  39  £±p±±s  (furu)  og

1  Betula   (bjerk).

R   44   -K   24.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

R   45   -K   6.
Det  ble  bestemt  sO  biter.    Av  disse  var  58  E±p±±s  (furu)  og

22  Betula   (bjerk).

R   52   -K  23.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  E±p!±s  (furu).

R   56   -   K   25.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  £±p!±gL  (furu).

R   69   -K   14.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  32  E±p±±s  (furu)   og

s  Betula   (bjerk).

R   71   -K   8,   Lacr   2.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Av  disse  var  18  Pinus   (furu)  og

22  Betula  (bjerk).     Resten  vesentlig  jord  og  sot.

R   71   -K   10,   Lacr   7.
Det  ble  bestemt  60. biter.    Av  disse  var  37  Pinus   (furu)  og

23  Betula   (bjerk).

R   77   -K   38.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Betula  (bjerk).

R   115   -K   19.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  E±p±±Ei  (furu).

R   119   -K   18.
Det  ble  bestemt  40  biter.     Av  disse  var  31  E±p±±s  (furu)   og

9   Picea   (gran).       (Hvis   denne   dateres,   vil   jeg   gjerne  ha  UTM-
koordinater  +  dateringsresultat. )                                               b

qJ-%l`                      `



LABORATOF}IET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.: UNIT/NTH -Faku[tet for fysikk og matematikl{

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim. Telefon 73 59 3310. Telefax 73 59 33 83.

DATEF}INGSRAPPORT

oppdragsgjver:   #å#;8] ]§åk§ååTT:gen

Postboks   6762   St.   01avs   plass,   0130   0slo

DF-3513

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14c aider Kalibrert 613C

ref. del før nåtid alder O/oo

T-15862T-15863T-15864T-15865T-15866T-15867T-15870T-15871 K12,   prøvesjakt   R16 Ty`e kul l 5.795.694.295.59.2.995.896.095.79 915   ±   40860±65900±451005±75840±60915±75545±60855±70 AD1035-1190AD1060-1255AD1045-1215AD985-1155AD1165-1275AD1025-1220AD1325-1435AD1055-1270å -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*
BØven -El l i ngseterSør-Aurdal,OpplandProfilR41,K28 Fuy.uTy.ekul 1

BØven-El l i ngseterSøy`-Aurdal,OpplandPy`ofilR44,K24 FuruTy.ekul 1

BØven-El l i ngseterSøy.-Aurdal,OpplandProfilR45,K6 Fuy.uTrekul 1

BØven -El l i ngseterSør-Aurdal,OpplandProfilR52,K23 Fuy.uTy.ekul l

Bøven-El l i ngseterSør-Aurdal,OpplandProfilR56,K25 FuruTrekul 1

BØven-El l i ngseterSøy`-Aurdal,OpplandPrøvesjaktR77,K38 FuruTy`eku l l

Bøven-E11 i ngseterSør-Aurdal,OpplandProfilR115,K19 BjørkTrekul 1

Bøven-E11 i ngseterSør-Aurdal,Oppland Furu

Dato:    20   JUN   2002

--.,,'./,,',...:;

Laboratoriet for F]adiologisk Datering



LABORATORIET FOF} RADIOLOGISK DATERING
Adr.: UNIT/NTH -Fal(ultet for fysikk og matematikk

Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim. Telefon 73 59 33 10. Telefax 73 59 33 83.

DATEF}INGSRAPPOF}T

Oppdragsgiver:    Haukalid,   Snorre
UKM/01 dsaksaml i ngen
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130   0slo

DF-3513

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14C alder Kalibrert dl3C

ref. del før nåtid alder O/oo

T-15868T-15869T-15872 Prøvesjakt   R71,   lag   7 Trekul 1 2.491.892.09 590   ±   60680±75140±65 AD 13 0 5 - 141 5AD1280-1395Y.ennAD1670\ -26 .1*-26.1*-26.1*

K10,   BØven-EllingseterSør-Auy`dal,OpplandPrøvesjaktR71,lag7 Bjøy.kTrekul 1

K10,    BØven-EllingseterSør-Auy`dal,OpplandProfilR119,K18 FuruTrekul 1

Bøven-Elli.ngseterSør-Aurdal,Oppland Fuy.u

Dato:    20   SEP   2002 Laboratoriet for Fiadiologisk Datering
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Hollen m.fl.,gnr. 2 m.fl.
Sør-Aurdal, Oppland
BØven - E11ingseter

Kullgrop R41 ,

profil etter
utgraving

•      KullgropR41,

plan etter
utgraving



Hofllen m.fl.,gnr. 2 m.fl.
Sør-Aurdal, Oppland
Bøven - E11ingseter

•  Kullgrop R44 før utgraving (til
venstre), og i profil (under)

•      Kullgrop
R44, profil
etter
utgraving





Hollen m.fl.,gnr. 2 m.fl.
Søff-Aurdal, Oppland
Bøven - Ellingseter

•      KullgropR56

profil etter
utgravning

•      KullgropR56
i plan


