
SAMMENDRAG
v6d Lil Gtistafson

Det b`le ufldersøkt 6 kullgroper innenfor Prestegårdens grum i tiden
15-19.sq)t, 2 i omfådet «St:Hanshaugen» og 4 i «Ydalir grustak».
Arbeidet- ble s'amljørt slik at innledningen er felles for begge
onffåderie';

Utgravningen viste at gropene hadde rektangulær eller kvadratisk
fbm ®umplanet). Deme fomen er €n østlig tradisjon, mens fomen
kan væ.rg rund i Vestlige deler av Østlandet.

Det ble tatt ut kullprøve ffa gropene, som er C14.datert (vedlagt
iapport). Dateringene ffa de to gropene i St.Hanshaugemområdet
riller innenfor 1100-1300 e.Kr., tidsrommet med flest daterte
kullgroper på Østlafidet.

MuligenskaÆnkullproduksjonenknytt6stflj6mfi.emstining,men
for.eløpig er Slike plasser ikke kjerit i området. Det kan deffor dreie
seg om Produksjon av smiekull.
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RAPPORT   FRA  ARKEOLOGISKE   UNDERSØKELSER   PÅ   PRESTEGÅRDEN  GNR
31/1064    (SANKTIIANSHAUGEN)    OG   PRESTEGÅRDEN  GNR   31/1    (YDALIR
GRUSTAK)  ,    ELVERUM   KOMMUNE,    HEDMARK.
PROSFEKTNR.    19974005   0G   19974010.

1.    BARGRUNN   FOR  tJNDERSØKEI-SEN.

Det  var  to  områder  som  skulle  undersøkes  arkeologisk  i  Elverum
kommune  i  perioden  15.   -19.   septenberl 1997;   Sankthanshaugen
(Prosjekt  nr.   19974005)   hvor  Kari  Stensgaard  var  Feltleder  I
og  Ydalir   (Prosjekt  nr.   19974010)   hvor  Lillian  Trinterud  var
Feltleder  1.  Det  var  praktisk  å  slå  de  to  prosjektene  sammen
med  dels  samme  bruk  av  mannskap,   bil,   utstyr  og  gravemaskin.

Bakgrunnen  for  undersøkelsene  på  Sankthanshaugen  var  en
boligutbygging  i  regi  av  Bjørn  Bjørnstad  Prosjektering  A/S  og
EOBBL,   og  på  ¥dalir  en .planlagt  utvidelse  av  ¥dalir  Sand-  og
Grustak  A/S'   virksomhet.
Det  henvises -i  begge  tilf eller  til  registreringsrapportene
foretatt  av  hhv.  Hilde  Amundsen  for  Sankthanshaugen  23/4-97  og
av  Lil  Gustaf.son  for  ¥dalir,  hvor  det  på  Sankthanshaugen  var
registrert  to.  kullgroper   ("R1"  og  "R3")   innenfor   (og  €n  like
utenfor)   det  'berørte  området,   og  på  ¥dalir  hvor  det  ble
registrert  4-5  kullgroper   ("R1",   "R8",   "R9",   ''R11"   og  mulig
MRio")   innenfor  det  berørte  området.   Her  var  ''Rii"   tolket  som
en mulig  fangstgrop,  men  funn  av  uvanlig mye  kull  ved  jordbor
i  forhold  til  en  fangstgrop  gjør  gropa  interessant.   ''R10"  ble
ikke  funnet  og  derfor  ikke  merket  med  merkebånd.   Onsdag  io/9
var  K.   Stensgaard  og  L.E.  Narmo  på  befaring  i  området,   og
ko.nkluderte.da  med  at  den  antatte  '`R10"  høyst  sannsynlig  ikke
representerer  noe  fornminne.  Denne  ble  derfor  ikke  undersøkt.

2.    TIDSROM   OG:  DELTAKERE.
'

Undersøkelsene  omfattet  tilsammen  3  ukeverk;   1  dagsverk  og  4,5
timer  i  tidsro[rmet  15.   -19.   september  1997.

Vi  var  tre  deltakere  fra  Univ.  0ldsaksamling:
Kari  Stensgaard          Feltleder  I
Lillian  Trinterud      Feltleder  I
Desir6e  Nævdal             Feltassistent

i  tillegg  benyttet  vi  Terje  Wasa  fra  Ydalir  Sand-  og  Grustak
A/S  som  gravemaskinfører  og  til  felling  av  trær  i  to `dager,
hhv.   tirdag  16/9  og  onsdag  17/9.

3.   BESøKENDE  ".

Mandag  15/9  hadde  vi  avtale  kl  1200  med  Kari  Lindtoft  og
Steinar  Hovland  fra  Kulturetaten  i  Elverum  kommune.  Vi  fikk
først  informasjon  om  området  og  planer  og  problemer  i
kulturetaten  generelt,  deretter  dro  vi  på befaring  i  de
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aktuelle  områdene  med  disse  samt  en  representant  fra  Bjørn
Bjørnstad  Prosjektering  A/S   (utbyggerne) .

Tirsdag  16/9  f ikk  vi  besøk  på  Sankthanshaugen  av  Hamar
Arbeiderblad  hvor  journalisten  tok  et  vakkert  bilde  og
feilsiterte  feltlederne. . .
Torsdag  18/9  fikk  vi  besøk  av  to  representanter  for
iokalbefolkningen  på  ¥dalir  hvorav  den  ene  mente  at  gropene
nok  var  spor  etter  storstilt  grophyttebygging  av.  smågutter på
1950-tallet ( ! )

4.   LANDSKAPET.

Sankthanshaugen  ligger  nær  Elverum  sentrum,   og  består  av   (som
navnet  indikerer)   en  haug  eller  liten  åsrygg med  tildels
bratte  sider.  Det  berørte  området  er  kledd med  furu-
/blandingsskog,   og  jordsmonnet  består  av  fin  s-and-  og  grusjord
i  tillegg  til  at  det  er  relativt  mye  berggrunn  som  stikker
fram  i  dagen.

¥dalir  er  et  mer  småkupert  område  bestående  av mye  relativt
åpen  furuskog,   noe  blandingsskog,  men  går  over  i  brattere
iende  som  skråner  ned  mot  det  nåværende  grustaket,   og  her
f inner  vi  tett  blandingsskog med  sterkest  innslag  av  gran  og
furu.  Tordsmonnet  består  av  fin  sand-  og  grusjord.

5.   UTGRAVINGEN
5.1.   PROBliEMSTILlilNG,   PRIORITERINGER,   METODE,    INNMÅlilNG,

UTGRAVNINGENS   FORLØP,    PROBliEMER  UNDERVEIS.

Kullgropene  som var  registrert  i  de  to  områdene
Sankthanshaugen  og  Ydalir  skulle  graves  ut  for  å  gi  svar  på
hvilken  størrelse  og  form  de  hadde  i  bunnen,   samt  for
datering.   I  tillegg  skulle  ''Rii"  på  ¥dalir  graves  ut  for  å  se
om  den  var  en  fangstgrop  eller  ikke.

Vi  prioriterte  i  utgangspunktet  ''Ri"  og  ''R3"  på
Sankthanshaugen  og  "Ri",   ''R9"  og  ''Rii"  på  ¥dalir.   Disse  ble
planlagt  snittet  på  en  slik  måte  at  bunnens  form  kom  fram  i
plan,   deretter  i  profil.  Deretter  skulle  ''R8"  undersøkes  med
prøvestikk  og  ''R10"  lokaliseres  for  vurdering.
innmålinger  i  landskapet  i  forhold  til  fastsatte  punkter
foretas  av  Elverum  kommune.

Etter  besiktigelse  av  området  mandag  i5/9  besluttet  vi  å  først
tegne  inn  alle  gropene  i  plan  1:50,   deretter  snitte  de  tegnede
gropene  med  maskin  fra  tirdag  morgen  kl  0800  og  ut  onsdag.   Ved
snitting  av  gropene  Ønsket  vi  å  tegne  inn  bunnplanets  f orm på
plantegningen  før  vi  tømte  gropene  helt  før  profiltegning.Deretter  ville  vi  fotografere  profilene  og  ta  ut  kullprøver.
Til. slutt  var  planen  å  ta  ut.  kullprøver  fra  et  prøvestikk  i
den  delvis  ødelagte   ''R8''.
Vi  ønsket  å  starte  med  Sankthanshaugen  -  det  minste  området  -
for  å prøve  å  gjøre  dette  ferdig  relativt  raskt  slik  at  vi  til
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slutt  i  større  grad  kunne  konsentrere  oss  om  ett  område.

Undersøkelsene  foregikk  ikke  helt  problemfritt,   og  forløpet
avvek  noe  fra  planen:
Vi  hadde  i  utgangspunktet  liten  tid  og  stramt  program  som
gjorde  det  vanskelig  å  få  løst  alle  oppgavene  på  tilmålt  tid  -
37,5  +  4  timer  overtid.  Dette  førte  til  omprioriteringer  som
dels  ga  seg  selv  (gravemaskinen  viste  seg  å  være  en  minigraver
som  først  hadde  tekniske  problemer  og  senere  viste  seg  å  ha  en
kapasitet  på  2  groper  pr.  dag,   samt  oppdagelsen  av  aggressivt
jordvepsebol  i  en  kullgrop) .
Her  følger  en  dagbok  med  kommentarer:

Mandag  15/9 :
Pakking  av  utstyr  og  avreise.
i200:  Møte  og  befaring  med  Kari  Lindtoft  og  Steinar  Hovland
fra  Kulturetaten  i  Elverum  kommune.  Dette  tok  lenger  tid  enn
antatt .
i4oo-i6oo  og  i700-2000:   Rydding,   oppmåling  og  plantegning  i:50
av  gropene   '`R1"   og  ''R3"  på  Sankthanshaugen.
Nå  var  klokken  allerede  1600,   men  siden  gravemaskin  var
bestilt  til  kl  0800  neste  dag  og  vi  vurderte  det  som nødvendig
å  ha  samtlige  oppmålinger  og  plantegninger  klare  før  dette  for
å  kunne  utnytte  maskinen  mest  mulig  effektivt,   Ønsket  vi  å
gjøre  ferdig  de  3  gropene  som  skulle  snittes  på  ¥dalir   ("Ri", .iiR9"   og  "Rii")   denne  dagen.   Vi  fikk  målt  opp  og  tegnet   ''Ri"   og
MR9",   mens   ''Rii"   forårsaket  en  del  problemer  i  form  av  et
aggressivt  jordvepsebol  plassert  strategisk  i  gropa.  Kari
Stensgaard  fikk  flere  stikk  i  hodet  og. vi  fant  det,   etter
fiere  forsøk  på  å  overliste  jordvepsene,  umulig  å  fortsette
arbeidet  i  gropa.
Alt  i  alt  medførte  dette  3  timer  overtidsarbeid.      -
oppholdsvær  på  formiddagen,   kraftig  regnvær  fra  kl  i4oo  og  ut
da9en .

Tirsdag  16/9:
0800-1600 :   Sankthanshaugen:   Gravemaskinføreren  Terje  Wasa
måtte  gjøres  kjent  med  gravearbeidet.  Maskinproblemer  oppsto  :
allerede  før  start  i  det  han  rigget  seg  til-ved  grop  ''R1"  og
mistet  det  ene  rullebeltet  p.g.a.   en  rot.  Vi  kom  ikke  i  gang
med  snittingen  av  "R1"   før  nærmere  kl  1000.

Vi  snittet   "R1"   og  "R3"  med  maskinen,   tegnet  bunnplane.t  i
begge  gropene  og  renset  profiler.   Fotograferte  ''R1''.

Minigraveren  trengte  lenger  tid  enn  antatt,   og  vi  klarte  ikke
mer  enn  to  groper.denne  dagen.   En  større  maskin  ville
utvilsomt  være  mer  hensiktsmessig,   særlig  i  skogsterreng.
Oppholdsvær .

Onsdag  17/9:
0800-1200:   Sankthanshaugen:   Grop   ''R1"  ble  tegnet  i  profil.
¥dalir:   Grop  ''Ri"   snittet  med  maskin.   Gropa  viste  seg  å  være
en  utypisk  kullgrop  p.g.a.  manglende  kull  og  kulturlag  i
vollen.  Dessuten  var  det  en  del  ikke  gjennombrent  treverk  i
kantene  et  stykke  ned  i  gropa,   og  vi  valgte  derfor  å  stanse
maskingravingen  og  heller  grave  oss  ned  til  bunnplanet  for
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hånd  senere.   Tegning  av  bunnplan  samt  profiltegning  må  vente.

1230-1600:   Omfattende  trehugst  og  rydding  av  "R9"   som  befant
seg  i  meget  tett  skog.   Snitting  og  rensing,   tegning  av
bunnplanet  i  gropa.

Vi  hadde  opprinnelig  planlagt  å  måle  f erdig.,   tegne  og  snitte'iRii"  denne  dagen,   men  jordvepsebolet  viste  seg  å  være  like
aggressivt  som  på  mandag.   Dette  gjorde  oppgaven  umulig,   også
for  gravemaskinføreren  s6m vegret  seg meget  sterkt.  Dette  var
beklagelig  idet  vi  syntes  det  ville  være  interessant  å  f inne
ut  hvorvidt  dette  har  vært  en  fangstgrop  eller  ikke.
Oppholdsvær .

Torsdag  18/9:
0800-1200:   Sankthanshaugen:   ''R3"  ble  tegnet  i  profil  og
f otograf ert .
Ydalir:   ''R9"  ble  te,gnet  i  profil  og  fotografert.  En  mulig
kullgrop  ble  påvist  ca  is  m  fra  O-punktet  i  ''R9"  i  nordvestlig
retning.  Gropa  hadde  en  ytre  diameter  på  ca  s  m,   indre
diameter  på  ca  4  m  og  dybde  på  ca  i,25   -i,3  m.
1230-1700 :
Sankthanshaugen:   Kullprøver  ble  ta.tt  av  ''R1"  og  ''R3"  og  alt
utstyret  ble  ryddet  inn  og  fraktet  til  Ydalir.
¥dalir:   ''Ri''  ble  gravet  ferdig  for  hånd  og  tegnet  i  bunnplan
og  senere  i  profil.  Det  viste  seg  vanskelig  å  tolke  ''Ri"  også
etter  dette.  Bunnplan  og'profil  ble  forsøkt  fotografert.  Det
var  svært  dårlige  lysforhold  og  det  var  ellers  vanskelig  å  få
gode  vinkler  for  fotografering.  Vi  tok  kullprøve,   og  tok  også
vare  på  noe  av  treverket  fra  kantene  for mulig  analyse.
1  time  overtid.
Skyet  oppholdsvær.

Fredag  19/9:
0800-1200:   Ydalir:   Kullprøve  ble  tatt  av  ''R9`'.'`R10"  ble  funnet  og  endelig  avskrevet  som  fornminne.
''R8"  og  ''Rii"  bie  måit  opp  og  piantegnet.  Vi  tok  prøvestikk  og
påfølgende  kullprøver  fra  begge  gropene,   dog  med"beskyttelsesdrakt"   i   ''R11'`.

1230-1600:  Vi  fylte  ut  timelister  og  reiseregningsskjemaer,
pakket  utstyr  og  returnerte  til  Univ.  01dsaksamling  hvor  vivasket  utstyret.
oppholdsvær  hele  dagen.
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DEF"IsdoNER AV MÅL
Ved oppmåling og plantegning har vi definert ytre diameter fYdm). indre diameter (Idm) og
dybde (D}.Ytre d]ameter er målt ffa ytre avgrensing av vo]lene.  Indre diameter er målt ffa
starten på nedskjæringene, og ikke - som det blir gjort i noen tilfeller - ffa toppen ener midten
av vollene.  På groper med brede flate voner kan dette gi store forskjener i mål.  Dybden er målt
ffa tangenten menom toppen av vonene og ned tn dypeste bunn av gropa.

SANKTIIANSIIAUGEN.  R 1.
Bes]rive]se før utgraving:
Gropa ]igger i skogsmark. på en hogstflate med tett furuskog om]ring.  Den ligger flatt, på en
brlnk i terreng som heller mot sør.
Bunnvegetasjon: mose og bærlyng.  H.o.h.: 220 m.
Gropa  er relativt dyp, med markant von rundt hele.  Vonen har rund fom mens bunnen er Hart
fii.kantet, trong kvadratisk.  En traktoNei tangerer vonen i nord.  mg. registreringsrapporten
av 23.04.1997 ble det ved bruk avjordbor påvist et tyH kullag i bunnen av gropa.

Ydm : 8,0 m
ldm  :4,5m
D        :1,Om

Vi definerte gropas orientering til å være omtrent N-S, Ø-V, og va]gte å grave veHc Østre halvdel,
da dette ble antatt å gi  mest informasjon  om gropbunnen, og vflle gi minst forstyrrende røtter i
profile.n.             f?;¢1Æ:+auJiulcøt   +o r `W
Ved utgravingen viste det seg at vi hadde truffi=t noe sEevt ( omtrent 10 grader) på gropas
retning, men bunnkanten var ntt vanskelig å definere.  Gropa væ lagt inntn berg i søndre kant.

STRATIGml :
Gropa hadde svært lite kompa]st kull bevart.  I bunnen lå kun en smal usammenhengende

]mllstripe igjen.  Over kullet og under toNa lå et ca ti cm trH lag med ku]lb]andet sand. grått og
brunt i farge.  Laget, som vel utg}Ør ku]lsøl og rester av miledekke ffa tømming av gropa. har
størst ku]]innhold i nedre del.  Mot kantene av gro-pa er sandinnholdet støne. med en noe lyser-e
brun farge.  Jeg har vurdert laget som ett, men lite homogent lag.  Under deler av kullaget i
bunnen var undergrunnen brunfarget, troHg på grunn av mineralutfelling ffa kullet over.
Langs sidene av gropa finnes flere fle]dcer/ 1inser av rødbrent sand.  Rødfargen skyldes ifølge
L.E.Naimo, Varia 38, 1996. vaimepåvir]ming med god oksygentflgang. og dannes langs hele
nedsEæringskanten av ei kullgrop.  I sørenden av gropa kan plasseringen av disse linsene. både
over og under kullaget, tyde på flere gangers bmk av gropa. og at kullaget representerer to faser i
stedenfor en.  To ku]lhorisonter i vonene kan også tyde på flere gangers brenning i gropa. Langs
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gropkanten ligger også flere partier med brun- og gråfarget sand omtrent uten kull.
Vollen består over det lyse utvaskingslaget, dvs. gammel markoverflate, av en smal kullstripe i
form av grått kunstøv.  Over denne stripa ngger et lag  gul sand med enkelte kullflekker. men
omtrent uten kull.  Over dette igjen grå humusholdig sand med sterkere kullinnblanding.  På
toppen ligger markoverflaten med et sma]t grått humusholdig utvas]dngslag i underkant.

DOKumNTASJON :
Plantegning nr. 1
Profiltegning nr. l
PRØVER : En ku]lprøve merket R 1 . KP 1 .

SANKTIIANSIIAUGEN  R 3.
Beslrivelse før utgraving:
Gropa ligger i skogsmæk. i relati:vt tett høyvokst fiLiruskog, der terrenget hener mot sørvest.  Det
står høye flrutrær også på gropas voupaffi, og noe trefel]ing er nødvendig.
Bunnvegetasjon: mose og bærlyng.  H.o.h.: 220m.
Gropa er grunn med diffiise flate vouer.  Bunnen vii.ker kvadratisk.  Iflg. re8istrerin8srapporten
av 23.04.1997 ble det ved bruk avjordbor påvist kun i bunnen.

Ydm : 7,5m (Nø-SV), 6,5m {NV-SØ)
Idm  : 3.Om
D      :0.6m

Vi definerte gropas orientering til å være omtrent NV-SØ/ NØ-SV.
Vi va]gte å grave ve]dc den nordvestlige delen, føist og fremst for å få profilen i hele
hellingsretiiingen. men også fordi dette ga best tilgjengelighet for gravemaskina og minst `
forstynende røtter i profflen.  Ved utgravingen vlste bunnfomen at vi hadde vurdert gropas
retning temmelig peifekt.              14Æad rctl{Stc  ft f uLi.

STRAmGFL£ml :
Også i denne gropa er det lite kompa]st kull liggende igjen; et fem til ti cm lag i bunnen med
oppløst ]n]]l og fleH{er med  forkunet ved innimenom.  Over ku]let ligger  enkelte småle ]inser
brun sand. og over dette et ty]st lag torv/humus med grått askeholdig humuslag i underkant.  I
kantene av gropa finnes ]inser av rødbrent sand, med partier grå(-brent?) sand med ]m]lspetter
innenfor. Over det lyse utvasldngslaget i vouene ligger et lag brun sand med aske-og
kuufleH±er.  Laget er lite homogent og med mest ]ni]1 i nederkant.  På toppen får vi
markoverflata med et t5mt lag humus og lys grå utvas]dng under.  Gropa er gravd ned tfl steinrik
morene i undergrunnen.  Som profntegringen viser, fortsetter kulturlaget utover vollen i
nordøstig retning.  Jeg hzff a]tså ikke fått med avslutningen på vollen overkant.  Jeg ser ingen
klare indikasjoner på gjenbruk av denne gropa.

DOKumNTASUON :
Plantegning nr.2
Proffltegning nr. 2
PRØVER : En ]mllprøve merket R 3, Iff 1.





DOKt]mNTAsdoN :

TEGNmGER:
Plantegning nr. 1 :  Grop R 1.
Plantegning nr. 2 :  GropR 3.
Profi]tegning nr.  1 :  Grop R 1.
Proffltegning nr. 2 :  Grop R 3.

PRømR :
Ku]Iprøve ffa grop R 1 , merket R 1 , m 1 .
Kunprøve ffa grop R 3. merket R 3, KP 1.

C 5`olLf  ( A q+/`S1)
C. 51 o]5   CAq+/isz)

FOTO :
Film nr.      ,svart/ hvitt:
Nr.  1 : Grop R 1, profi] .av gropa
Nr. 2 : Grop R 1, profil av gropa med del av søndre voll
Nr. 3 : Grop R 1 . proffl av gropa med de] av nordre von
Nr. 4 : Grop R 3, profil av gropa
Nr. 5 : Grop R 3, profi] av gropa med  del av Østre voll
Nr. 6 : Grop R 3, profil av gropa med voner. tatt på avstand.

?F/fi = ql.   y€±4+.~_Sj3+_SgLå_±r±_____
.-`....`........
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KATALOG  (A 97/157)

C 51074-79
Utgravning av kullgroper på Prestegården gnr. 3 1, Elverum kommune, Hedmark
Rapport i top.ark. ved Lillian Trinterud og Kari Stensgaard, sept.  1997

C 51074
Prestegården, gnr 31/1064, «St Hanshaugen» , rett øst for bebyggelsen ved Christianfeld
festning.

Kullprøye ffa kullgrop R 1, treslagsbestemt  som fiiru, C14-datert  AD 1165-1275 (T-13283)
Rest 15 8

C 51075
Prestegården, gnr. 31/1064, «St.Hanshaugen»

KullprøvefiakullgropR3,treslagsbestemtsomfiiru,C14-datertAD1255-130-0(T-13284)
Rest 10 8

C 51076_
Prestegården, gnr. 31/1, «Ydåtir grustak», område nord for Sagåa ved gamle Trysilveg, øst for
bebyggelsen.

Kullprøv'e fia kullgrop R 1, treslagsbestemt som fi]ru, C14-datert AD 1030-1170 (T-13287)
Rest 40 g + deler av 2 stokker, 330 g 350 g

C 51077
Prestegården, gnr. 31/1, «Ydalir grustak»

Kullprøve fia kullgrop R 8, treslagsbestemt som fiiru, C14-datert AD 1220-1290 (T-13288)
rest 25 8

c- 51078 i
Prestegår!den, gnr. 31/1, «Ydalir grustak»

Kuuprøve fia kullgrop R 9, treslagsbestemt som fiiru, C14-datert AD 885-995 (T-13289)
2648

C 51079
Prestegården, gnr. 31/1, «Ydalir grustalo>

Kullprøvefiakullgr.opR11,treslagsbestemtsomfiiru;C14-dater;AD1035-1220(T-13290)
rest 5 8





Oslo.,   13/10-97.

Høeg  -  Pollen,   876  842  262,
Helge  lrgens  Høeg,
Skogbrynet  21  F,
0283   0SLO

Til  Lil  Gustafson

Analvse  av  kullprøver  fra  prosiekt  19974006,   "St.   Ilanshaugep"
Elverum  prestegård  anr.   31/1064,   Elverum  kommune,   Hedmark.

KullcTrop  R  I
Det  ble  bestemt  30  biter.    A11e  var  Pinus  {furu).

Kullqrop  R  3
Det  ble  bestemt  30  biter.    Alle  var  Pinus  (furu).

wh J- #1`





LABORATORIET FOR FUDIOLOGISK DATERING

Adr.: NTNU -Gløshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim
Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATERINGSF}APPOF}T

Oppdragsgiver:. Gustafson,   Li l
IAKN/Ol dsaksaml i ngen
Univey`sitetet   i   Oslo

DF-295l

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14C alder Kalibrert 613C
ref. del før nåtid alder ...

-  13283T-13284
R1,   St.Hanshaugen Tr6kul l 7.597.09 840   ±   65730±65 AD1165-1275AD1255-l.300' -26.1*-26.1*
Prestegården,   ElverumHedmarkR3,St.Hanshaugen FuruTy.ekul l

Prestegården,   ElverumHedmaT`k Furu

Dato:     |8   MAR   1998

•  .,  '..., '    _`  ...-.,

Laboratoriet for F}adiologisk Datering
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REGISTRERING  I   HEDlflRK  FYLFE   1997

ucc~,4]  -

KOMMUNE :    Elverum                                         FORNMINNENR: 1
GÅRD:    Prestegården                               GNR: 31
BRUK:    Olsteigen                                        BNR:94,142
EIER:   Mona   Svenkerud,   Sven  Moensgt.34c,   2400   Elverum
LOKALITET :
FLYFOTO
R/X-NR:
ØKONOMI :€:;. RTVERK:    CV   067-5-1
KOORD:                                                                               H.O.H.  :220

FORNMINNETS   ART:    kullgrop

ANTALL : 1

ALDER : j ernalder/middelalder

GAB-KODE :

REG.VED:   Hilde  Amundsen   den   23.04.1997
KONTROLL   VED:

TERRENGETS  ART,   UTSIKT:Skogsmark.   Hogstflate  med  tett   furuskog
omkring.   Undergrunn;  mose  og  lyng.   Kulturminnet  ligger  på  en
brink  med  utsikt  mot  S
®------------------------------------------------------------
ORIENTERINGS   OPPGAVE:    ca.350   m  rett   Ø   for   trig.punkt   H32-201
på.Kristianfjell  festning,   ca.470  m  N-NØ  for  nedre  kryss
Skogvegen-Dammenvegen,   ca.250  m  rett  V  for  NV-enden  av  tjernet
Loken

S PE S IALKART :
------------------------------------------------------------
ART,    UTSTREKNING:
~~ 1- -~ ,- 11~ ,,~ ------------------------------------------------------
BESKRIVELSE/MÅL:   ytre  diameter  7-7,5  m,   indre  diameter  2-2,5
m,   dybde  1,10-1,20  m.   Stor,   relativt  dyp  kullgrop  med  kraftig
voll  rundt  hele.   Traktorveg  tangerer  vollen  i  N-del.   Rund
form,   kva.dratisk  bunnparti.   Utslag  av  tykt  kull-lag  i  bunnen
(jordbor)
- - 1- 1 --------------------------.-,,-.-------------------------------
MERKNAD :
_-----t-1-®-1---------------------------------------------------
HENV.   ANNET   DOKUMENT:   Bebyggelsesplan   St.Hanshaugen   -Loken,
Plan  nr.2/83-2,   Elverum  kommune   1997
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REGlsTRERING  I  HEDlnRK  F¥I,H  1997

KOMMUNE :    Elverum                                         FORNMINNENR: 2
GÅRD:    Prestegården                               GNR:31
BRUK:    Olsteigen                                         BNR:.94,142
EIER:   Mona   Svenkeru.d{.  Sven  Moensgt.34c,    2400   Elverum-zø . -
LOKALITET :

::::§::s@mRTVERK:   Cv  067-5-i
KOORD:                                                                                H.O.H.  :225

FORNMINNETS   ART:    kullgrpp

ANTALL : 1

ALDER : j ernalder/middelalder

GAB-KODE :

REG.VED:    Hilde   Amundsen   den   23.04.1997
KONTROLL   VED:

TERRENGETS  ART,   UTSIKT:Skogsmark.   Hogstflate  med  mye   berg   i
dagen.Undergrunn;   hovedsakelig  gress,   noe  mose  og  lyng.
Kulturminnet  ligger  på  et  lite  høydedrag,  på  kant  av  brink  med
utsikt  mot  bebyggelse  i  S  og  V.

ORIENTERINGS   OPPGAVE:    ca.375   m  Ø-NØ   for   trig.punkt   H32-201   på
Kristianfjell  festning,   ca.   500  m  N-NØ  for.nedre  kryss
Skogveg.en-Dammenvegen,   ca.275  m  V  for  NV-enden  åv  tjernet
Loken

S PES IALKART :

ART,    UTSTREKNING:

BESKRIVELSE/MÅL:   ytre  diameter   4-4,5  m,   indre  diameter  2  m,
dybde  0,70-0,80  m.   Grunn  kullgrop  med  tydelig  voll  i  S-del,
forøvrig  avflatet  og  diffust  vollparti.Rette  sider,   Kvadratisk
bunnparti.   Det  ble  ikke  tatt  kullprøve  med  jordbor  pga  tæle

MERKNAD :

HENV.   ANNET   DOKUMENT:   Bebyggelsesplan   St.Hanshaugen   -Loken,
Plan  nr.2/83-2,   Elverum  kommune   1997



REGlsTRERING  I  HEDlnRK  F¥LKE   1997

KOMMUNE :    Elverum                                         FORNMINNENR: 3
GÅRD:    Prestegården                              GNR: 31
BRUK:    Olsteigen                                        BNR:94,142
EIER:   Mona   Svenkerud,    Sven  Moensgt.34c,    2400   Elverum
LOKALITET :
FLYFOTO
R/X-NR: ®
ØKONOMISK   KARTVERK:    CV   067-5-1
KOORD:                                                                                H.O.H.  :220
----------------------------------------------------- ~ 1 ----,-,-,-
FORNMINNETS  ART:    kullgrop
---------------------------------------------------- 11 ,--------
ANTALL : 1

ALDER : j ernalder/middelalder

GAB-KODE :

REG.VED:    Hilde  Amundsen.  den   07.05.1997
KONTROLL   VED:

TERRENGETS  ART,   UTSIKT:Skogsmark.   Tett   furuskog.   Undergrunn;
mose  og-  lyng

ORiENTERiNGS   OPPGAVE:   ca.420   m  Ø   for   trig.punkt   H32-201   på
Kristianfjell  festning,   ca.460  m  N-NØ  for  nedre  kryss
Skogvegen-Dammenvegen,   ca.200  m  V-SV  for  NV-enden  av  tjernet
Loken

S PE S IALKART :

ART,    UTSTREKNING:

BESKRIVELSE/MÅL:   ytre  diameter  2,5-3  m,   indre  diameter  2  m,
dybde  0,60-0,70  m.   Grunn  kullgrop  med  avflatet,   diffust
vollparti.   Kvadratisk  bunnparti.   Utslag  av  kull-lag  i  bunnen
(jordbor)

MERKNAD :

HENV.   ANNET   DOKUMENT:   Bebyggelsesplan   St.Hanshaugen   -Loken,
Plan  nr.2/83-2,   Elverum  kommune   1997







-'            •J<.

`,Tg;g#4`

_L
. t x .   ,s-l.

•  '  -     zlTEEF**zT , `.'

\

E>" hJ -

E=iLT€RJ

GeÅBeuN,(_Bfi6NTf?)ls"D
IJgTgfaogTENT    |7Ådr  .



•*., Pf<C>Fl-LT€C`~NiNci      NR.1

PEic2SjEl<:T     lq4T4c>c>5       sTti7"st+*Liåæ\l
ELv€t€L^rl     K,     li€DrlAfiK
R3  ,    KULL6ROF3
pRC>FrL     i  :%

i¥Lr¢TNd\?/£i-/?T i<4Rl     sl€hLsa7\7Å`RP

H UTVASK``NGtsL^6

RØDBF`€+{T    S¢a`iD

PÅFyLT    SAND,
J3RUN

:.t'€ri

m

HEft   .C>Gr     H\`NDfi?
KULLB\jAct`{DE3T-      S

KOHF^KT'    kuLL
KHLL, SC)H  Sløv   ti

UNDGf36"NN,
HER     6iyLi;€r+Bfz.u







NC)RD



PF``-t,:jF.l-LTE:GNrN r¥       t`ji¥`. i

Pf€Csj 5KT        \c} C3|+L+C>{3 5-           STt+#j.jsttÅl,{C*€=jri
€|;V€f=!|ii    K',    tt€DHAråk
R1,     K.uLLG-f€C)P
pFæFj-L        i.. £~o

T€f*N.iNG{   iT/q   t>as`l`F`æ  NÆ3VD^L
f±€t+T€#N.iNC#    2Lj/q      KÆf={    SrT"SGAG4j£D

ffi Tor`V/

r
C)VtKFLA.TE

U"A-S kil. N as L74 6

RØDBRBNT    S7bwD

!EiE]E

-:-6ilÆi

pÅFyLT
GUL,    H€D

SANt=,
NDE;     ycl

slE|e.uCT        KL,` LL+tb L
dfi,Å"

}CC)HP^KT     K`ULL
©



•-:å_
-`,

i=.1,       '\.
:r^`r-r





FLjtH:TE6rNiNC*     Nr€.1
PRCxj.€K:T    lqqT40C)5   ST. HANSHiA:L\6€t+
eLvgraJ^H    K:,     t+eDH*P`r`

i`3    KULLCIROP
PLA`N     L.50
|if*NTNG.    \S/q-qT     |<±Fq`     STENJScr^ACF=D

ii=\

\*,
\

\

/
'
\

/,,,r\

E= L=E=

/       Gf<ope>uNH

Ei= ` E=
idm

.

>t,,.,`
\

\
/'/

`,-.

_-----__



*\`\Te=ti`\rQ`:ft4;>TDS
• , tl r`

P<\`+  `

#¥ul  lTt;£h/*g4
L¢^øti\ri?WL\j;^q;qff\sdøFgD
pL*h    \..50

\
1&\`

s*

ii=

E="



^,

q


