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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med etablering av hyttefelt nær Buin setergrend i Sigdal kommune 

undersøkte Kulturhistorisk museum åtte kullgroper (ID 98477). Seks ble snittet med 

maskin, mens en ble sektorsnittet for hånd og en ble det gravd prøverute i. Kullgropene 

kan defineres som mellomstore, og ga inntrykk av å være relativt standardiserte i størrelse 

i forhold til hverandre. Formen varierte derimot, i tillegg hadde de både sirkulær og 

kvadratisk/rektangulær milebunn.  

 

 

Det ble samlet inn kullprøver fra alle gropene. Syv prøver ble sendt inn til vedartsanalyse 

og de inneholdt trekull av bjørk (Betula) og furu (Pinus). Disse prøveneble radiologisk 

datert til tidlig og høymiddelalderen.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

 

BUIN SETERSKOG, HOVLAND 148/1, 2,                     
SIGDAL KOMMUNE, BUSKERUD 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

«Reguleringsplan for Buin seterskog» legger til rette for etablering av hyttefelt med åtte 

tomter på gården Hovland 148/1, 2 i Sigdal kommune, Buskerud. Buskerud 

fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registerings av planområdet i 2006 hvor det 

ble påvist 12 kullgroper (jfr. Holm 2006), 10 av gropene berøres av reguleringsplanen 

mens to blir liggende utenfor (jfr. Bukkemoen 2015). I forbindelse med realisering av 

vedtatt reguleringsplan foretok kulturhistorisk museum i 2016 en arkeologisk 

undersøkelse av et utvalg av de dispenserte kulturminnene.  

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Anette Sand-Eriksen Feltleder 8.-12.8 5 

Eirin Beenberg Feltarkeolog 8.-12.8 5 

Jarle Leif Trøseng Tiltakshaver 8., 9. og 11.8 2 

Knut Trøseng Gravemaskinfører 8., 9. og 11.8 2 

    

Sum   14 

 

 

Undersøkelsen ble utført 8.-12. august av feltleder Anette Sand-Eriksen og feltarkeolog 

Eirin Beenberg. Tiltakshaver Jarle Leif Trøseng og gravmaskinfører Knut Trøseng var 

med på befaring den første dagen, samt graving og rydding av skog i løpet av uka.  

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Det planlagte området for etablering av hyttefeltet Buin seterskog ligger i et seterområde 

ca. 750 moh., hvor flere av setrene ikke lenger er i drift, men med setring belagt tilbake til 

middelalder. Landskap er preget av gran- og bjørkeskog, i tillegg er det flere myrområder 

med små vann og fjellknatter. Planområdet befinner seg ca. 1 mil nord for Eggedal 

sentrum og et par km sør for Haglebu, like nordvest for Haglebuelva og ikke langt fra 

fjellmassivet Norefjell (figur 1).  

 

Av funn og fornminner i nærheten av planområdet er det registrert 47 arkeologiske 

lokaliteter med 73 enkeltminner mellom Eggedal sentrum og Norefjell. De fleste 

kulturminnene er knyttet til utmark, deriblant 29 kullgroper, seks jernvinneanlegg og fem 
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tjæremiler, men det er også kjent 15 gravminner fra området. På Øvre Teige i Eggedal 

skal det i 1887 ha blitt gjort et gravfunn fra yngre jernalder med et tveegget sverd og 

spydspiss prydet med sølv, samt skjoldbule, pilspisser, øks, bissel og rangle (C16157-

16163). Like i nærheten er det også funnet en flintdolk (C20567) i en rydningsrøys og to 

skafthullsøkser (C205068 og C17231), alle fra yngre steinalder.  

 

Også nord for planområdet er det rikt med kulturminner knyttet til utmark, med området 

rundt Haglebu stående i en særstilling. Her er det registrert over 100 kullgroper og 

nærmere 30 jernvinneanlegg. I likhet med områdene sør og sørøst for planområdet er det 

også her gjort gravfunn. I nordenden av Haglebuvatn er det kjent en rikt utstyrt 

mannsgrav fra merovingertid (C22237), med gravgods bestående av et enegget sverd, 

skjoldbule, øks, bissel, pilspisser, sigd, kniv, smedtang, bryne, firsidig jernten, ildstål, 

kniv, nøkkel, rester av skrin med mer (Hougen 1947:197ff, 250f). 

 

Til tross for flere registrerte kulturminner knyttet til utmark er kunnskapen om utvinning 

av jern i dalføret Sigdal/Eggedal imidlertid noe begrenset. Fram til 2006 var det kun 

foretatt undersøkelse av én kullgrop (Markeli hyttefelt), datert til siste halvdel av 

vikingtid. I 2006 ble det undersøkt syv jernvinneanlegg og 26 kullgroper i Haglebu med 

dateringer fra merovingertid til høymiddelalder (Grøtberg 2015). I 2007 og 2009 ble det 

gjennomført flere utgravninger av kullgroper i området, med henholdsvis seks groper i 

2007 (Haglebu skiheiser og Sløgjajuvet) og ni i 2009 (Haglebu øst og Søre Moen)- 

(Johansson og Gustafson 2010; Johansson og Glørstad 2010). Ytterligere 13 kullgroper 

ble i 2013 gravd ut nord i Haglebu med dateringen innenfor perioden 1250–1400 e.Kr. 

(Melgaard og Rundberget 2014). Sammen med de rike gravfunnene vitner denne 

utnyttelsen av utmarksressursene om sterke maktkonstellasjoner i dalføret.  Kontroll over 

jernframstilling og ferdselsvegene over fjellet kan ha vært grunnlaget for makt og rikdom 

i dalføret. 
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FIGUR 1: Oversiktskart over de 12 registeret kullgropene, hvor blå representerer groper liggende utenfor 
planområdet. Rød er undersøkt, grønn er undersøkt og avskrevet og gul er kullgroper som ikke ble undersøkt 
(Av: Anette Sand-Eriksen)  
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kullgroper blir hovedsakelig datert til perioden AD 800-1400, og er knyttet til 

jernfremstilling ved bruk av de mindre sjakteovnene med sideavtapping av slagg. Det 

finnes også kullgroper der kullet ble benyttet til smiing. Gropene knyttet til jernutvinning 

finnes gjerne i utmarka, mens smiekullgroper vanligvis er mer knyttet til områder med 

gårdsbosetning (innmarksnære) og fravær av jernfremstillingsplasser. Noen fast regel er 

det derimot ikke, da også smiekullgroper finneslangs gamle vegfar i utmarka (Narmo 

1997). 

  

Kullgroper utgjør et såkalt massemateriale, og en viktig del av dens vitenskapelig verdi er 

knyttet til utarbeidelse av statistisk data som viser regionale forskjeller og ulike 

håndverkstradisjoner ved at størrelse og form varierer. Tradisjonelt er kullgropene på 

østsiden av Mjøsa kvadratiske eller rektangulære (jf. Narmo 1997) mens de på vestsiden 

oftest er sirkulære eller ovale (Larsen 1991). Nyere undersøkelser har imidlertid vist at 

det er variasjoner vest for Mjøsa. Undersøkelsen tok dermed sikte på å kartlegge 

kullgropens form og størrelse, samt datere virksomheten gjennom detaljerte 

treartsanalyser. Siden kullgropene var adskilt av naturlige forhold, vil det også bli 

undersøkt hvorvidt beliggenheten har betydning for form, størrelse og datering.    

 

 

4.2 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Kullgropene ble først dokumentert i plan, hvor alle ble fotografert, men kun noen tegnet. 

Årsaken til at ikke alle ble tegnet var at flere var såpass gjengrodde at det ikke var mulig 

uten betydelig rydding av busker og trær, samt at det var nødvendig å begrense flyttingen 

av maskinen både pga. et krevende terreng og tid. Plantegningene ble gjort ved å strekke 

opp to målebånd i 90 graders vinkler i forhold til hverandre fra et referansepunkt sentralt i 

gropa. Den ble tegnet i 1:50 med utgangspunkt i målebåndene. Yttervoll, toppvoll, indre 

diameter og bunnplan ble markert, i tillegg ble faktorer som kan påvirke kullgropas form 

tatt hensyn til under dokumentasjonen.  

 

Seks kullgroper ble deretter snittet med maskin, en sektorsnittet for hånd og en ble det 

gravd en prøve rute av. I de førstnevnte ble bunnplanet dokumentert med fotografi og 

supplerende notater før snittet ble fullført ned til urørt undergrunn. Profilene ble deretter 

fotografert og tegnet i 1:20 ut fra vatret snor. De ble senere digitalt rentegnet i Adobe 

Photoshop. Tilslutt ble en kullprøve tatt ut og markert på tegningene.  

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 

lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) ble brukt til behandling og 

analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 

GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Alle kartdata er satt i koordinatsystem 

UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved avlevering til 

Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de respektive 

Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 
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4.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Kullgropene lå spredd innenfor et kupert terreng med stedvis tett vegetasjon. Flere av 

gropene var derfor vanskelig å se og dermed vanskelig å definere før utgravningen. Dette 

gjaldt gropene med ID98477/12 og 11. I gropene med ID98477/6 og 13 var det moderne 

søppel og hageavfall. Imidlertid hadde dette ikke ført til forstyrrelser av selve kullsjiktet 

tilknyttet kullproduksjonen, og påvirket således ikke tolkning eller kontekst for uttak av 

kullprøver. Siden begge disse var utenfor maskinen rekkevidde pga. vegetasjon, terreng 

og myrer, var det ikke hensiktsmessig å bruke tid på å rydde dem for plandokumentasjon 

når det i tillegg ville gå med mye tid til håndgraving.  

 

Det kan være vanskelig å definere formen på kullgropene ut i fra en overflateregistrering, 

ettersom erosjon og vegetasjon over tid kan endre gropas form. Tolkningen av formen på 

kullgropene er derfor utelukkende basert på formen på milebunnen slik denne fremsto 

ved utgravning. 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

 

Totalt ble åtte av ti dispenserte kulturminner undersøkt i løpet av prosjektet, hvor én ble 

avskrevet som arkeologisk objekt.  

 

ID98477/1  

Liggende på en liten kolle mot myrområde i sør, ikke noe som kunne tyde på voller. Kun 

påvist en liten linse kull i profilen, som trolig 

skyldes en rotbrann. Gropa er derfor avskrevet 

som arkeologisk objekt.  

 

ID98477/2  

Liggende på toppen av en kolle, med et ganske 

bratt hellende terrenget ned mot en myr i øst og 

en svak helling i vest som flater ut mot et åpent 

område. Kullgropen kan defineres som 

mellomstor og fremsto som noe kvadratisk i 

plan før graving. Den var godt synlig i terrenget 

og hadde tydelige voller, spesielt mot sørlig del.  

 

Milebunnen viste seg å ha en tydelig oval form 

(figur 2), og kullsjiktet besto av fett kull med 

flere større trekullbiter. Kullaget var ujevnt, og 

varierte i tykkelse, ca. 5-20 cm. Sidene i 

profilen var skråbøyd i den sørlige delen og noe 

mer avrundet i nord. Dette kan skyldes en liten 

innrasing av vollmasser (figur 7). Det var ikke 

spor etter mer en bruksfase i gropa, og heller 

ikke mulig å avgjøre om gropa har blitt tømt i 

en retning.               FIGUR 7: Bunnform kullgrop ID 98477/2, sett   

                               mot S (Foto: Anette Sand-Eriksen) 
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     FIGUR 3: Profiltegninger av ID 98477/2, sett mot V. Sted for uttak av kullprøve markert med sort prikk  
      (Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

 

 

ID98477/6  

Liten oval kullgrop liggende i bratt hellende, som til tross for lite markerte voller var var 

godt synlig. Den ble sektorsnittet for hånd, og det ble tatt ut kullprøve i den sørlige delen. 

Kullaget her var mer sammenblandet med sand og silt, og fremsto dermed som mindre 

konsentrert enn i de øvrige kullgropene. Det var ikke spor etter mer en bruksfase i gropa, 

og milebunnen hadde en trolig oval form. 

 

 

ID98477/9  

Liggende i hellende terreng like nedenfor ID98477/2, og i svært tett skog. Fremsto som 

kvadratisk i overflaten, og hadde svært tydelige voller i sør, men ellers noe vanskelig å 

avgjøre pga. relativt flatt terreng. Kullaget var opp mot 20 cm på sitt tykkeste, og det var 

kun tegn til en bruksfase. Bunnen var flat og sidene skrå, mens milebunnen hadde en 

kvadratisk/rektangulær form. I profilen vises det at det er sannsynlig at tømmingen har 

foregått i den østlige retningen (figur 4). 

 

 

ID98477/10  

Liggende i hellende terreng på en liten tunge, ingen tydelige voller i verken sør eller øst. 

Som ved flere av kullgropene virket bunnformen kvadratisk ved observasjon i plan, men 

under graving ble det tydelig at det var en oval milebunn. Kullgropa har ikke blitt tømt. I 

profilen fremstod sidene som tilnærmet rette. Det var et dominerende tykt, fett kullag på 

35-40 cm, som inneholdt flere store trekullbiter. I øvre del av laget var det noe mer 

omrotet, med innslag av lommer med gråsvart sandig silt (figur 5). Dette kan tyde på at 

kullgropa har blitt tildekt for å bevare kullet i den delvis utømte grop 
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FIGUR 4: Profil kullgrop ID 98477/9, sett mot SV. Til venstre i bildet kan man se det som trolig er   
   kulluttrekket i østlig retning (Foto: Eirin Beenberg) 
 

 

 
FIGUR 5:  Profil kullgrop ID98477/10, sett mot N  (Foto: Eirin Beenberg) 
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ID98477/11  

Liggende på toppen av en liten 

kolle, omkranset av tett granskog. 

Den har i sør et hellende terreng 

ned mot kullgropene ID98477/10 

og 12. Kullgropa hadde klare 

voller, men det var noe vanskelig å 

avgjøre ytterkant i sør pga. røtter. 

Tydelig kullag i bunnen, bestående 

av fet masse som går over til sandig 

silt iblandet noe kull i vollveggene. 

Den østlige vollveggen var bygd 

inntil en svær stein (figur 7). Det 

var ikke spor etter mer enn en 

bruksfase, og milebunnen hadde en 

noe diffus form. I motsetning til de 

fleste andre kullgropene, som 

hadde tydelige avrundede hjørner, 

virket denne å ha skarpere og 

markerte overganger (figur 6) og 

kan derfor ha hatt en mer firkantet 

milebunn.  

 

 

 

 
FIGUR 6: Bunnform kullgrop ID 98477/11,  
sett mot SØ. I bakkant ser man den store 
steinen som den østlige vollveggen er 
bygget opp av (Foto: Anette Sand-Eriksen)  
 
 
 
 

 
FIGUR 7: Profiltegninger av ID 98477/11, sett mot NNØ. Sted for uttak av kullprøve markert med sort prikk 

(Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

 



148/1, 2, Sigdal kommune  Saksnr. 15/11418 

 

  

 12 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 
 

ID98477/12  

Liggende i hellende terreng mot sør, ned mot et myrområde og bekk. Hadde lite markerte 

voller, kun observert i sør. Svakt avrundet/flat bunn og avrundet kant i vest og tilnærmet 

rett kant i øst, hvor det tydelig kom frem at det var i denne retningen gropa hadde blitt 

tømt. Fyllmassene besto av en tydelig kullrand i bunnen. Dette var dekket av et lag 

bestående av en blanding av torv og hummus, mens det i midten av gropa var et lag 

bestående av det som trolig var innraste vollmasser. Dette kan være årsak til de flate/lite 

markerte vollene i plan (figur 8). Det var ikke spor etter mer enn en bruksfase, og 

milebunnen hadde en oval form. 

FIGUR 8: Profiltegninger av ID 98477/12, sett mot N (Av: Anette Sand-Eriksen) 
 

 
 

ID98477/13  

Liggende noe høyere i terrenget enn de andre kullgropene, og i et ganske åpent område 

med en hytte i nærheten og like inntil en skogsti. Gropa var delvis gjenfylt med trevirke 

og metallrør, den ble derfor undersøkt ved at en kvadrant ble fjernet med spade. Form på 

milebunn er derfor ukjent. 

 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6
 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Syv kullprøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum (se vedlegg 

9.3 og 9.6). Vedartsanalysen viser at prøvene inneholdt både bjørk (Betula) og furu 

(Pinus), men at bjørk var den dominerende tresorten. Tre prøver inneholdt bjørk alene og 

to inneholdt kun furu, mens to prøver hadde innslag av begge tresortene. Flere av de 

analyserte trekullstykkene viser tegn til tettvokst ved, noe som kan tyde på langsom vekst 

under harde vekstforhold. Det skyldes trolig at trærne har vokst i et høyereliggende 

område 
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6.2 DATERING 

En kullprøve fra hver av de undersøkte gropene er C14-datert ved Lunds Universitet (se 

vedlegg 9.3 og 9.6). Furu (nåletre) kan oppnå en høyere egenandel enn bjørk (løvtre), noe 

som medfører at furu kan gi et mye eldre resultat enn tidspunktet da trevirket ble forkullet 

i mila: 

 

- ID98477/2 (12398) resulterte i 575 ± 35 BP, 1315-1355 e. Kr. Dette indikerer en 

brukstid i høymiddelalderen. Treart datert bjørk. 

- ID98477/6 (12401) resulterte i 735 ± 35 BP, 1250-1290 e. Kr. Dette indikerer en 

brukstid i høymiddelalderen. Treart datert bjørk. 

- ID98477/9 (12397) resulterte i 910 ± 35 BP, 1040-1105 e. Kr. Dette indikerer en 

brukstid i tidlig middelalder. Treart datert furu. 

- ID98477/10 (12396) resulterte i 685 ± 35 BP, 1270-1305 e. Kr. Dette indikerer en 

brukstid i høymiddelalder. Treart datert furu og bjørk 

- ID98477/11 (12400) resulterte i 665 ± 35 BP, 1280-1310 e. Kr. Dette indikerer en 

brukstid i høymiddelalderen. Treart datert furu og bjørk. 

- ID98477/12 (12399) resulterte i 905 ± 35 BP, 1040-1105 e. Kr. Dette indikerer en 

brukstid i tidlig middelalder. Treart datert furu. 

- ID98477/13 (12402) resulterte i 860 ± 35 BP, 1055-1075 e. Kr. Dette indikerer en 

brukstid i tidlig middelalder. Treart datert bjørk. 

 

 

 

 
FIGUR 9: Kalibrerte datering for Buin seterskog 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 7

De utgravde kullgropene fra Buin seterskog kan defineres som mellomstore etter 

gjeldende definisjoner (jf. Narmo 1996:170). Dimensjonene varierte likevel noe, fra den 

minste på 2-3 meter til den største på rundt 5 meter. Fra registrering var alle med oppgitt 

form tolket som kvadratiske, men utgravingen viste at i hvert fall fire hadde ovale/rund 

milebunn.  En kullgrop hadde en noe mer diffus form, men hadde sammen med ytterlige 

en kullgrop milebunn som fremsto som mer kvadratiske/rektangulære. En kullgrop har 

ukjent form siden den ble undersøkt ved prøvestikk. Også tidligere undersøkelser av 

kullgroper i Sigdal og tilgrensende kommuner har påvist kullgroper med sirkulær og 

kvadratisk eller rektangulær milebunn i nærheten av hverandre. I tillegg hadde ingen av 

gropene spor etter mer enn en bruksfase. 

 

Kullgropene er datert på både furu og bjørk, og det virker ikke å være noe sammenheng 

mellom vedart, form og datering. Et mulig unntak er ID 98477/9 og 12 som begge er 

datert til 1040-1105 e.Kr. og der vedarten er furu, de hadde derimot henholdsvis 

kvadratisk og oval milebunn. Med unntak av en annen datering til rundt år 1100 er de 

øvrige kullprøvene datert fra rundt midten til siste halvdel av 1200-tallet og fem til tidlig 

1300-tall. Dette samsvar i stor grad med at kullgroper i all hovedsak knyttes til 

jernvinneteknologien i yngre jernalder og middelalder (Larsen 2009:66), og 

hovedbrukstiden kan defineres innenfor vikingtid og middelalder med et tyngdepunkt på 

1200-tallet (Larsen 2004:154). Majoriteten av C14-dateringer fra de rundt 200 

kullgropene omkring de gamle setervollene i Sigdal ligger innenfor 1250-1400 e. Kr. 
Hovedresultatene sammenfaller dermed godt med det som tidligere er kjent i området. 
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 VEDLEGG 9

9.1 VTRUKTURLISTE 

Struktur Metode Grad Strukturbeskrivelse Mål (m) Tegningsnr. Fotonr. 
A101 
(ID98477/10) Snittet med 

maskin Helt 
Tydelig rund bunnform, flat bunn 
og tilnærmet rette sider i profil 

Lengde: 2,4-4,1, Dybde: 0,72 
Diameter milebunn: 2,1 
(Registrering: 2x5 og 0,9 dyp) 

1 1, 4-17 

A110 
(ID98477/12) Snittet med 

maskin Helt 
Rund, men ikke like tydelig som 
A101 

Lengde: 1,8-4,35, Dybde: 0,75 
Diameter milebunn: 2,7 
(Registrering: 3x4,5 og 0,3 dyp) 

2 2, 3, 19-22, 
32-40 

A119 
(ID98477/1) 

Snittet med 
maskin Helt Avskrevet 

 
(Registrering: 1x3) 

 25, 26, 56. 
57 

A131 
(ID98477/2) Snittet med 

maskin Helt Tydelig rund bunnform 

Lengde: 3,8-5,3, Dybde: 1,05 
Diameter milebunn: 2,25 
(Registrering: 2x5) 

3 23, 24, 27-
30, 41-47 

A140 
(ID98477/9) Snittet med 

maskin Helt Flat bunn i profil 

Lengde: 2,65, Dybde: 0,55 
Diameter milebunn: 1,7 
(Registrering: 2x5 og 0,7 dyp) 

4 31, 48-55 

A158 
(ID98477/11) 

Snittet med 
maskin Helt Skrå vegger i profil 

Lengde: 3,3-5,9  Bredde: 2,75-5,25 
Dybde: 0,75 
Diameter milebunn: 2,3 
(Registrering: 2x5 og 0,7 dyp) 

5, 7 18, 61-67 

A175 
(ID98477/6) 

Sektorsnittet 
for hånd Delvis 

Flat, men ujevn bunn og skrå 
vegger i profil 

Lengde: 2,2-3,1  Bredde: 2,0-3,0 
Dybde: 0,42 
Diameter milebunn: 1,2 
(Registrering: 1,5x4 og 0,4 dyp) 

6, 8 58, 59, 68-
70 

A176 
(ID98477/13) 

Prøverute for 
hånd Delvis  

 
(Registrering: 2x4 og 0,4 dyp) 

 60 

 

9.2 TILVEKSTTEKST 

C60589 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av åtte registrerte kullgroper i forbindelse 

med etablering av hyttefeltet Buin setergrend. Under utgravningen ble seks av åtte 

kullgroper snittet med maskin, mens de resterende to gropene ble enten snittet for hånd 

eller gravd prøverute av. De kan defineres som mellomstore, men hadde både sirkulær og 

kvadratiske form. Syv av kullprøver ble sendt til utvidet vedartsanalyse ved Moesgård 

museum, og deretter til radiologisk datering ved Laboratoriet for C14-analyser, Lunds 

universitet. Dateringene indikerer en brukstid til tidlig og høy middelalder. 

 

Produksjonsplass fra tidlig og høymiddelalder fra BUIN SETERSKOG, av 

HOVLAND (148/1, 2), SIGDAL K., BUSKERUD. 

 

1) Prøve av kull, vekt: 22,6 gram. 4 stk. (3x5 cm) trekullstykker og ca. 30 mindre stykker 

fra milebunn. Vedartsanalysen identifiserte bjørk (Betula) og furu (Pinus). Trekull av 

bjørk fra yngre stamme, hvor 8 årringene ble tatt ut, er datert til 685 ± 35 BP, 1270-1305 

e. Kr. 

 

2) Prøve av kull, vekt: 26,7 gram. 6 stk. (3-5x3 cm) trekullstykker og mer enn 100 

mindre stykker fra milebunn. Vedartsanalysen identifiserte furu (Pinus). Trekull fra eldre 

stamme, hvor 4 årringene ble tatt ut, er datert til 905 ± 35 BP, 1040-1105 e. Kr. 
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3) Prøve av kull, vekt: 7 gram. Ca. 50 små stykker trekull frå milebunn. Vedartsanalysen 

identifiserte bjørk (Betula) og furu (Pinus). Trekull fra bjørk fra eldre gren, hvor 4 

årringene ble tatt ut, er datert til 665 ± 35 BP, 1280-1310 e. Kr. 

 

4) Prøve av kull, vekt: 39,4 gram. 10-12 (3-5x3 cm) trekullstykker og mer enn 50 mindre 

stykker fra milebunn. Vedartsanalysen identifiserte bjørk (Betula). Trekull fra yngre gren 

med bevart sentrum og bark, hvor de ytterste 3 årringene ble tatt ut, er datert til 575 ± 35 

BP, 1315-1355 e. Kr. 

 

5) Prøve av kull, vekt: 19,8 gram. Ca. 100 små stykker trekull og ett større fragment (5x5 

cm) fra milebunn. Vedartsanalysen identifiserte furu (Pinus). Trekull fra yngre stamme, 

hvor 20 årringene ble tatt ut, er datert til 910 ± 35 BP, 1040-1105 e. Kr. 

 

6) Prøve av kull, vekt: 9,1 gram. Ca. 30 trekullstykker fra milebunn. Vedartsanalysen 

identifiserte bjørk (Betula). Trekull fra yngre stamme, hvor 9 årringene ble tatt ut, er 

datert til 735 ± 35 BP, 1250-1290 e. Kr. 

 

7) Prøve av kull, vekt:3,8 gram. Ca. 30 små stykker trekull og ett større fragment (4x2 

cm) fra milebunn. Vedartsanalysen identifiserte bjørk (Betula). Trekull fra yngre stamme, 

hvor 10-15 årringene ble tatt ut, er datert til 806 ± 35 BP, 1055-1075 e. Kr. 

 

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 3,  N: 6692898.513, Ø: 187807.362 

LokalitetsID: 98477 

Litteratur: Sand-Eriksen, Anette., 2017: Rapport for arkeologisk utgravning. Kullgroper. 

Hovland 148/1, 2, Sigdal kommune, Buskerud 

 

9.3 KULLPRØVER 

C-nr. 
KP- 
nr. ID 

 
 
 
Kontekst 

 
 
 
Beskrivelse 

 
 
 
Vekt (g) 

 
 
Vedarts- 
analyse 

 
 
 
Lab. Nr. 

 
 
Ukalibrert 
datering 

 
Kalibrert 
datering 
1 sigma  

C60589/1 126 98477/10 
Tatt ut i profil fra 
milebunn 

Trekullet stammer 
fra større biter 

22,6  Betula 
Pinus 

12396 685 ± 35 BP 1270-1305 e.Kr 

C60589/2 174 98477/12 
Tatt ut i profil fra 
milebunn 

Trekullet stammer 
fra større biter 

26,7 Pinus 12399 905 ± 35 BP 1040-1105 e.Kr 

C60589/3 184 98477/11 
Tatt ut i profil fra 
milebunn 

 7 Betula 
Pinus 

12400 655 ± 35 BP 1280-1310 e.Kr 

C60589/4 155 98477/2 
Tatt ut i profil fra 
milebunn 

Trekullet stammer 
fra større biter 

39,4 Betula 
 

12398 575 ± 35 BP 1315-1355 e.Kr 

C60589/5 150 98477/9 
Tatt ut i profil fra 
milebunn 

Trekullet stammer 
fra større biter 

19,8 Pinus 12397 910 ± 35 BP 1040-1105 e.Kr 

C60589/6 185 98477/6 

Tatt ut i sørlig profil 
fra sektorsnittet 
milebunn 

 9,1 Betula 
 

12401 735 ± 35 BP 1250-1290 e.Kr 

C60589/7 190 98477/13 
Hentet ut fra 
prøverute 

 3,8 Betula 
 

12402 860 ± 35 BP 1055-1075 e.Kr 
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9.4 TEGNINGER 

 

9.4.1 ID98477/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Tegningsnr. Hvem 
A101 (ID98477/10) 1 Eirin Beenberg 

A110 (ID98477/12) 2 Eirin Beenberg 

A131 (ID98477/2) 3 Anette Sand-Eriksen 

A140 (ID98477/9) 4 Eirin Beenberg 

A158 (ID98477/11) 5, 7 Anette Sand-Eriksen 

A175 (ID98477/6) 6, 8 Anette Sand-Eriksen 
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9.4.2 ID98477/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3 ID98477/9 
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9.4.4 ID98477/10 

 

9.4.5 ID98477/11 
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9.4.6 ID98477/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 FOTOLISTE 

 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf35090_001.JPG A101 ved oppstart S/SV Anette Sand-Eriksen 08.08.2016 
Cf35090_002.JPG A110 oppstart SØ Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_003.JPG A110 oppstart NV Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_004.JPG A101 etter felling, opprydding NNØ   09.08.2016 
Cf35090_005.JPG Bunn av A101 NV Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_006.JPG Bunn av A101 NV Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_007.JPG Bunn av A101 NNØ Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_008.JPG Bunn av A101 N Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_009.JPG Profil av A101 N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_010.JPG Profil av A101 N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_011.JPG Profil av A101 N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_012.JPG Profil av A101 N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_013.JPG Profil av A101, serie 1/5 (vest mot øst) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_014.JPG Profil av A101, serie 2/5 (vest mot øst) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_015.JPG Profil av A101, serie 3/5 (vest mot øst) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_016.JPG Profil av A101, serie 4/5 (vest mot øst) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_017.JPG Profil av A101, serie 5/5 (vest mot øst) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_018.JPG A158 oppstart SSV Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_019.JPG A110 bunn N Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_020.JPG A110 bunn Ø Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_021.JPG A110 bunn N Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_022.JPG A110 bunn Ø Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_023.JPG A131 oppstart S Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_024.JPG A131 oppstart N Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_025.JPG A119 oppstart SSØ Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_026.JPG A119 oppstart SSØ Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_027.JPG A131 bunn S Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_028.JPG A131 bunn S  Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_029.JPG A131 bunn Ø  Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_030.JPG A131 bunn Ø  Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
Cf35090_031.JPG A140 oppstart S Anette Sand-Eriksen 09.08.2016 
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Cf35090_032.JPG A110 profil (dårlig)   Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_033.JPG A110 profil (dårlig)   Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_034.JPG A110 profil N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_035.JPG A110 profil vest N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_036.JPG A110 profil øst N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_037.JPG A110 profil 1/4 (fra øst mot vest) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_038.JPG A110 profil 2/4 (fra øst mot vest) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_039.JPG A110 profil 3/4 (fra øst mot vest) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_040.JPG A110 profil 4/4 (fra øst mot vest) N Eirin Beenberg 09.08.2016 
Cf35090_041.JPG A131 hel profil Ø Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_042.JPG A131 hel profil skrått NNØ Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_043.JPG A131 hel profil Ø Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_044.JPG A131 detaljbilde serie, ikke brukes  Ø Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_045.JPG A131 detaljbilde profil 2/3  Ø Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_046.JPG A131 detaljbilde profil 3/3  Ø Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_047.JPG A131 detaljbilde profil 1/3  Ø Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_048.JPG A140 profil SV Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_049.JPG A140 profil sørlig side SV Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_050.JPG A140 profil vestlig side SV Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_051.JPG Profil av A140, serie 1/5 (vest mot øst) SV Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_052.JPG Profil av A140, serie 2/5 (vest mot øst) SV Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_053.JPG Profil av A140, serie 3/5 (vest mot øst) SV Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_054.JPG Profil av A140, serie 4/5 (vest mot øst) SV Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_055.JPG Profil av A140, serie 5/5 (vest mot øst) SV Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_056.JPG A119 profil SØ Eirin Beenberg 10.08.2016 
Cf35090_057.JPG A119 profil SØ Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_058.JPG A175 oppstart NNV Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_059.JPG A175 oppstart SSV Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_060.JPG A176 oppstart VSV Anette Sand-Eriksen 10.08.2016 
Cf35090_061.JPG A158 profil NNØ Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_062.JPG A158 profil SØ Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_063.JPG A158 profil 1/3 (fra vest mot øst) NNØ Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_064.JPG A158 profil 2/3 (fra vest mot øst) NNØ Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_065.JPG A158 profil 3/3 (fra vest mot øst) NNØ Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_066.JPG A158 profil detalj N Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_067.JPG A158 profil detalj stor stein Ø Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_068.JPG Sektorsnitt A175 NNV Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_069.JPG A175 sørlig profil N Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
Cf35090_070.JPG A175 østlig profil V Anette Sand-Eriksen 11.08.2016 
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9.6 ANALYSERESULTATER 
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