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SAMMENDRAG 
Området, på gården Skoge i Hjartdal kommune, registrerades i samband med att 

tiltakshaver ansökte att få starta en ny odling. Man återfann då 19 kolgropar och en 

fångstgrop. Utav dessa strukturer så undersöktes sex stycken kolgropar på utgrävningen, 

från den 11. till den 14. augusti 2014, som denna rapporten behandlar. Alla dessa 

strukturer var tydliga i plan och låg på ett hogstfält som blivit överväxt av låg vegetation, 

så som ormbunkar och hallonbuskar. En skogsväg löpte genom området och skog 

avgränsade det i alla riktningar. Norr om kalhygget kom en skarp stigning uppåt och 

söder om hygget så lutade det skarpt nedåt. 

 

Kolgroparna undersöktes för hand med hjälp av överflatedokumentation och provstick. 

Det som framkom var sex stycken gropar som alla var runda till mer ovala i formen. 

Deras storlek låg mellan 3,9 och 6 meter i diameter med ett inre mått mellan 1 och 2,2 m. 

Kolgroparna eldades med furu och i ett fall med inslag av gran men inga indikatorer på 

hur veden staplats framkom förutom formen på gropen som isig hjälpt till att bestämma 

formen på bålet. Inga spår kunde ses angående i vilken riktning kolgroparna tömts men 

en av dem verkar ha tömts relativt nära att den övergavs då den var näst intill tom på kol.  

 

Kolgroparna som undersöktes under denna grävning har främst daterats till medeltiden 

men två prov har en möjlig datering i nyare tid. Prov 1 till 4 är samlade från 1290 till 

1440 e.Kr. medan 5 och 6 hamnar från 1440 till 1650 e.Kr.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

SKOGE, 82/1, HJARTDAL, TELEMARK  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 2

Grundägare Hans Skoje Hannestad sökte i juni 2012 om att få en plan för nydyrkning på 

en 32 hektar stor yta vid Skogsmoen, öster om Sauland, godkänd. Fylkeskommunen 

informerade i sitt brev från den 5. juli 2012 om att det inte var känt fornminnen inom 

detta område. Vintern 2014 anmälde tiltakshaver att det troligen fanns kolgropar på ytan. 

Fylkeskommunen genomförde två befaringar på våren 2014. Man påvisade då 19 

kolgropar och en fångstgrop i området. Saken blev dispensbehandlad i förhållande till 

kulturminnelagen §8, 2. i maj-juni 2014 (Lønaas 2014). Denna rapport behandlar sex av 

dessa kolgropar. 

 DELTAGERE, TIDSROM 3

Undersökningen på Skoge genomfördes från den 11. augusti till den 14. augusti 2014.  

Vädret var under dessa perioder varierande från fint med solsken till kraftigt regn och 

blåst.   

 

Under utgrävningen deltog Jakob Kile-Vesik (fältledare) och Marianne Zandjani 

Grønstad (fältassistent). Magne Samdal skapade kartor under efterarbetet. Projektledare 

var Ingar M. Gundersen.  

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Jakob Kile-Vesik Fältledare 11/08-14/08-14 4 

Marianne Zandjani Grønstad Fältassistent 11/08-14/08-14 4 

Sum 8 

Figur 1. Deltagarlista 

 

 BESØK OG FORMIDLING  4

Tiltakshaver Hans Skoje Hannestad var ute med oss första dagen för att visa oss platsen 

och han kom även ut senare för att se hur det gick för oss och vad vi fann. Han visade oss 

även runt i omgivningen på den sista dagen. 

 

Vidare fick vi besök från folk som bodde i trakten. De var nyfikna på vad vi fann.  

 

Samarbetet med alla inblandade under grävningen gick bra. 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 5

Skogsmoen ligger i den sydöstra delen av Hjartdal kommun, öster om det administrativa 

centret Sauland och älven Skogsåa som rinner mellan Kleppefjellet (774 möh.) och 

Skogsfjellet (525 möh). Området består av platta, skogstäckta terrasser med utsikt över de 

lägre jordbruksområdena i väster och öster. De flesta av de här undersökta kolgroparna 

ligger öster om vägen som går igenom området. Efter fylkeskommunens befaring blev 

ytterligare 50 kolgropar påvisade, av en lokal registrant, lite söder om den berörda ytan. 

Det har generellt genomförts få arkeologiska registreringar i Hjartdal kommune. Tätheten 

av kolgropar i det aktuella området och erfaringar från tillsvarande typ av landskap 

påvisar att det kan förväntas betydligt fler kolgropar i närområdet (Lønaas 2014). 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 6

6.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Mer överordnade utmaningar och satsningsområden knutna till undersökelser av 

järnframställningsplatser framgår av fagligt program (Larsen 2009). För Telemarks del är 

aktuella frågeställningat knutna till den kronologiska helheten, som verkar vara mycket 

större i västra Telemark än i de inre delarna av fylket. Arkeologiska undersökningar av 

bland annat kolgropar är nödvändigt för att bygga vidare på kunskapen om 

järrnframställning i de västra delarna av fylket som har framkommit genom Espelunds 

arbeten. Datering av de undersökta kolgroparna är därmed centrala. 

 

I det här tillfället är också frågan om kontext relevant. I förbindelse med 

saksbehandlingen av detta projekt fanns det inte anledning till att undersöka om det är 

känt myrar med malm i närområdet. Det är därmed osäkert om kolgroparna i dessa trakter 

har varit knutna till produktion av kol för järnframställning eller smede. 

 

Vidare är insamling av enhetlig data för användning i statistiska analyser viktigt. Sådan 

data är knuten till gropens dimensioner och form, vilken typ av vedart som har använts, 

om gropen har återanvänts och förhållandet till anlägg som tufter och sidogropar. 

 

6.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Denna undersökning genomfördes helt förhand och ingen assistans av grävmaskin gavs. 

Sex stycken kolgropar undersöktes med hjälp av överflatedokumentation och 

sektorgrävning med provstick på ca 50x50 cm. Detta gick tillväga som så att vid start av 

undersökningen togs fotografier av kolgropen för att sedan teckna den i plan. Den 

tecknades i skala 1:50. Efter detta så tecknades en överflateprofil genom hela gropen och 

över dess vallar. När detta var slutfört så grävdes ett provstick i den centrala gropen. Först 

och främst grävde vi oss ned till toppen av kollaget för att dokumentera dess form. Detta 

tecknades in i planteckningen och fotograferades. Sedan grävde vi oss, inom kvadranten, 

ned till botten av anlägget för att få en profil som kan påvisa antal kolhorisonter och visa 

hur gropen var uppbyggd. Denna profil tecknades in på överflateprofilen, dess lager 

beskrevs, fotograferades och kolprover togs ut. När dokumentationen var färdig så 

grävdes gropen igen för att ej lämna djupa hål i skog och mark. 
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Figur 2. Cf34787-10. Id 176472 plan. Sett mot NØ.     Foto: Jakob Kile-Vesik 

 

6.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

En kort grävning på bara fyra dagar som gick väldigt enkelt när vi väl återfunnit våra 

avsedda kolgropar. När vi kom fram till fältet så mötte vi uppe med tiltakshaver Hans 

Skoje Hannestad och han visade oss först det huset på hans gård som vi kunde använda 

som barack sedan körde vi till området där kolgroparna fanns. Det tog sin tid att 

lokalisera dem då ytan var täckt av vegetation, mer om det beskrivs under kapitel 6.4 

Kildekritiske problemer. När strukturerna väl var återfunna så var det en enkel sak att 

gräva ut dem under den avsedda tiden. Utöver detta så etablerade vi även en Intrasis-

databas och skrev i den kontinuerligt in uppgifter om de undersökta anläggen och deras 

prover. En områdesbeskrivning nedtecknades i samband med att dagbok fördes och flera 

bilder togs för att visa områdets karaktär. I samband med projektets avslutning i fält så 

skrevs reseräkningar, vi tvättade verktygen som använts under utgrävningen och vi såg i 

sällskap med Hans Skoje Hannestad över ett antal platser i direkt närhet till vår 

undersökta yta som även de innehöll arkeologi eller hade namn som kunde antyda en 

gammal anknytning till järn- och metallindustri. 

 

6.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Under denna korta grävning var det ej så mycket som uppstod som har påverkat resultatet 

något nämnvärt. Dock kan det påpekas att det kraftiga regnet under undersökningens 

första dagar sänkte takten för dokumentationen något och förhindrade i viss mån bra 

fotografier och rena profiler att teckna.  
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Vidare så måste det nämnas att den stora mängden vegetation som fanns i området, 

speciellt då ormbunkarna, gjorde det väldigt svårt att finna de strukturer vi skulle 

undersöka. Det krävdes en relativt lång tid för att återfinna anläggen vi var efter. Det 

påverkade som sagt inte resultatet men gjorde att grävningen tog lite längre tid än vad 

som möjligen varit nödvändigt. Detta skulle kunna ha åtgärdats om man valt en 

grävperiod så inte växtligheten var i full blom eller om strukturerna hade märkts ut när de 

registrerades.  

 

 
Figur 3. Cf34787-23. Översikt vegetetion. Sett mot N.    Foto: Jakob Kile-Vesik 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 7

7.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Sex stycken av de 19 påvisade kolgroparna undersöktes under denna utgrävning. De 

grävdes förhand utan assistans av grävmaskin. Prover togs ur alla möjliga kontexter och 

situationer för att så säkert som möjligt analysera de företeelserna som varit med om att 

skapa dessa anlägg. Nu följer en kort genomgång av var och en kolgrop.  

7.1.1 KULLGROPER 

Id 176463 

Förmodligen rund kolgrop som grävdes förhand. Kollagret har en rät sida i söder men 

verkar vara avrundat i hörnet. Den tecknades i plan och en överflateprofil tecknades. 

Därefter grävde vi oss förhand ned till toppen av kollagret i en kvadrant och tecknade in 

det i plan. Därefter grävde vi oss ned till undergrunden inom snittet. Snittets profil 

tecknades. Den hade yttre mått på 4,9 m i diameter och en inre diameter på 1,9 m. 
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Diametern på vallens top låg på 3,1 m. Kollagrets tjocklek låg på 15 cm och djupet på 

hela gropen var 0,27 m. Vallen hade en höjd på max 30 cm. Vallen kring gropen är 

uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats 

samman. Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till största 

delen har furu använts som virke i gropen. I nordöst är vallens avgränsning svår att se på 

grund av träd och rötter. Inga tydliga spår angående vilken riktning gropen tömts kunde 

uppmärksammas. 

 

 
Figur 4. Cf34787-34. Id 176463. Kollager i plan. Sett mot NV.  Foto: Marianne Zandjani Grønstad 

 

Id 176465 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och en överflateprofil 

tecknades. Därefter grävde vi oss förhand ned till toppen av kollagret i en kvadrant och 

tecknade in det i plan. Därefter grävde vi oss ned till undergrunden inom snittet. Snittets 

profil tecknades. Den hade yttre mått på 4,05 m i diameter och en inre diameter på 1,75 

m. Diametern på vallens top låg på 3,15 m. Kollagrets tjocklek låg på 15 cm och djupet 

på hela gropen var 0,35 m. Vallen hade en höjd på max 50 cm. Vallen kring gropen är 

uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats 

samman. Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till största 

delen har furu använts som virke i gropen. I nordöst smälter vallen lite samman med den 

omkringliggand terrängen och här står också en stor stubbe. Inga tydliga spår angående 

vilken riktning gropen tömts kunde uppmärksammas. 
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Id 176468 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och en överflateprofil 

tecknades. Därefter grävde vi oss förhand ned till toppen av kollagret i en kvadrant och 

tecknade in det i plan. Därefter grävde vi oss ned till undergrunden inom snittet. Snittets 

profil tecknades. Den hade yttre mått på 4,2 m i diameter och en inre diameter på 1,35 m. 

Diametern på vallens top låg på 3,1 m. Kollagrets tjocklek låg på 20 cm och djupet på 

hela gropen var 0,35 m. Vallen hade en höjd på max 50 cm. Vallen kring gropen är 

uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats 

samman. Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till största 

delen har furu använts som virke i gropen. Inga tydliga spår angående vilken riktning 

gropen tömts kunde uppmärksammas. 

 

 
Figur 5. Cf34787-5. Id 176468. Kollager i profil. Sett mot NØ.    Foto: Jakob Kile-Vesik 

 

Id 176471 

Förmodad rund kolgrop som grävdes förhand, kollaget var något ojämnt i plan. Den 

tecknades i plan och en överflateprofil tecknades. Därefter grävde vi oss förhand ned till 

toppen av kollagret i en kvadrant och tecknade in det i plan. Därefter grävde vi oss ned 

till undergrunden inom snittet. Snittets profil tecknades. Den hade yttre mått på 4 m i 

diameter och en inre diameter på 1,2 m. Diametern på vallens top låg på 2,5 m. 

Kollagrets tjocklek låg på 10 cm och djupet på hela gropen var 0,2 m. Vallen hade en 

höjd på max 30 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten 

som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange sandig 

silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess 

utgrävning förutom gropens form. Till största delen har furu använts som virke i gropen. 

Den yttre gränsen på vallen är lite osäker då här stod flera träd. Inga tydliga spår 
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angående vilken riktning gropen tömts kunde uppmärksammas. Gropen kan  dock ha 

tömts strax före den övergavs då bara en minimal mängd kol kunde uppmärksammas. 

 

Id 176472 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och en överflateprofil 

tecknades. Därefter grävde vi oss förhand ned till toppen av kollagret i en kvadrant och 

tecknade in det i plan. Därefter grävde vi oss ned till undergrunden inom snittet. Snittets 

profil tecknades. Den hade yttre mått på 6 m i diameter och en inre diameter på 2,2 m. 

Diametern på vallens top låg på 4,2 m. Kollagrets tjocklek låg på 20 cm och djupet på 

hela gropen var 0,55 m. Vallen hade en höjd på max 50 cm. Vallen kring gropen är 

uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats 

samman. Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till största 

delen har furu och gran använts som virke i gropen. I norr och nordväst smälter vallen lite 

samman med den omkringliggand terrängen. I öster ligger en jordhög oven vallen som 

verkar ha kommit ifrån att en smal gång precis intill den grävdes genom vallen och in i 

gropens centrum. Inga tydliga spår angående vilken riktning gropen tömts kunde 

uppmärksammas. 

 

 
Figur 6. Cf34787-17. Id 176472. Kollager i profil. Sett mot NV.   Foto: Jakob Kile-Vesik 

 

Id 176475 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och en överflateprofil 

tecknades. Därefter grävde vi oss förhand ned till toppen av kollagret i en kvadrant och 

tecknade in det i plan. Därefter grävde vi oss ned till undergrunden inom snittet. Snittets 

profil tecknades. Den hade yttre mått på 3,9 m i diameter och en inre diameter på 1 m. 

Diametern på vallens top låg på 2,2 m. Kollagrets tjocklek låg på 20 cm och djupet på 
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hela gropen var 0,35 m. Vallen hade en höjd på max 75 cm. Vallen kring gropen är 

uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats 

samman. Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till största 

delen har furu använts som virke i gropen. I väst smälter vallen lite samman med den 

omkringliggand terrängen. Inga tydliga spår angående vilken riktning gropen tömts kunde 

uppmärksammas. 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 8

8.1 VEDARTSANALYSE 

Under denna grävning togs sex stycken kolprover i fält. Dessa preparerades och sändes 

till vedartsanalys på Moesgaard museum. Därefter sändes dessa till datering (se kapitel 

8.2 Datering och 12.6 Analyseresultater). 

 

Vedartsanalysen visade att det nästintill uteslutande var furu man har eldat med på 

platsen. I ett av fallen, P3 (Id 176472), så var det också ett litet inslag av gran. Man fann 

spår av kottar i alla proverna vilket visar att man har eldat med hela trädmassan och ej 

bara veden från stammen eller grenarna. De många årsringarna på en del av proverna och 

bruket av äldre stammar visar att man har använts sig av träd som stått på platsen i många 

år som bränsle i sina kolgropar. För en mer exakt redogörelse av analysen hänvisas det 

till samlingstabellen under 8.2 Datering samt till 12.3 Prøver och 12.6 Analyseresultater. 

8.2 DATERING 

Sex kolprover togs in från grävningen. Dessa blev preparerade och, efter vedartsanalys, 

sända till datering vid laboratoriet i Uppsala via NTNU. Proverna togs i botten av 

strukturerna och/eller säkrast möjliga kontext. Proverna daterades på kottar från furu. 

 
Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  

(1 sigma) 
Lab-nr. 

1 176468 Kolgrop 10 bitar furu 554+/-33 BP 1300-1370, 1380-
1440 CalAD 

Ua-50185 

2 176465 Kolgrop 10 bitar furu 603+/-33 BP 1290-1410 CalAD Ua-50186 

3 176472 Kolgrop 6 bitar furu, 4 bitar 
gran 

591+/-30 BP 1290-1420 CalAD Ua-50187 

4 176475 Kolgrop 10 bitar furu 620+/-33 BP 1290-1410 CalAD Ua-50188 

5 176463 Kolgrop 10 bitar furu 377+/-31 BP 
 

1440-1530, 1550-
1640 CalAD 

Ua-50189 

6 176471 Kolgrop 10 bitar furu 318+/-32 BP 1480-1650 CalAD Ua-50190 

Figur 7. Dateringar från undersökningen 

 

Dessa dateringar placerar oss främst i medeltiden men prov 5 och 6 har en möjlig 

datering upp i nyare tid. Prov 1 till 4 hamnar relativt samlat från 1290 till 1440 e.Kr. 5 

och 6 hamnar dock från 1440 till 1650 e.Kr. De prov som sticker ut lite här ligger centralt 

samlade med de resterande kolgroparna på det undersökta fältet. Deras avvikande 

datering åskådligörs ej av en annan lokalisering på fältet. 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 9

Målet med kolgropar är som namnet antyder att producera kol som sedan ska användas i 

produktion (Bloch-Nakkerud 1987). De brukar ofta ligga nära de 

produktionsanläggningarna de hjälper driva, så som järnframställningsanläggningar eller 

smedjor.  

 

Kolgroparna stammar vanligast från tiden mellan 1100 och 1400 e.Kr. och de brukar 

kopplas samman med de schaktungnar som används till järnframställning under denna 

tiden. Viktigt för denna produktion av järn är järnmalm och rikligt med skog för att driva 

ugnarna. Det är därför man finner även kolgropar i trakter med dessa egenskaper, så som 

i övre skogsbygder och lägre fjällstråk. Finner man kolgropar i närheten av bebyggelse 

brukar de kopplas samman med smedjor som också kräver mycket kol. Kolgropar 

kopplade till smedjor kan dock även dem ligga i utmark men då främst i anknytning till 

färdvägar i trakten. Det är dock frånvaron av kopplingar till järnutvinningsanläggningar 

som definierar en grop som smideskolgrop (Narmo 1997). 

 

Kolgroparna kopplade till järnutvinning kan ofta finnas i bestämda mönster i förhållande 

till själva anläggningarna. I Hedmark ligger de som en punktsvärm omkring 

anläggningarna medan de i Oppland brukar vara mer integrerade i själva anläggningen 

(Larsen: 1991; Narmo: 1996; Risbøl: 1999; Rundberget: 2007). 

 

Kolgropar är anlägg som varierar väldigt mycket från region till region och är därför bra 

på att påskina regionala skillnader. Storlek och form kan variera något på var man är i 

landet. På östsidan av Mjøsa, söder om Koppang, är groparna till största delen 

kvadratiska eller rektangulära (Narmo 1997). Detta bevisas också av senare grävningar 

från exempelvis Gråfjellprojektet. Även här är de mesta groparna kvadratiska men någon 

rektangulär förekommer (Rundberget 2007). Väster om Mjøsa är groparna snarare 

cirkulära eller ovala. (Larsen 1991). Dock så har utgrävningar i Valdres under 2004 och 

2005 visat att det finns kvadratiska gropar på Beitostølen och rektangulära vid 

Tyinkrysset mot Fillefjell i Vang. 
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Figur 8. Cf34787-28. Id 176463 plan. Sett mot NØ.    Foto: Marianne Zandjani Grønstad 

 

Det finns även flera exempel på att det inte bara existerar runda gropar på västsidan av 

Mjøsa även om det är den vanligaste formen. Bland annat i Hovden, Nore, Uvdal, Hol 

och Sigdal har man funnit kvadratiska gropar ibland de runda. Formen gropen har hänger 

troligen samman med hur milan är uppbyggd. Detta skulle kunna visa på båda lokala 

traditioner och/eller tidsskillnader i groparnas bruksperioder.  

 

Huvuddelen av järnframställningsanläggen i Telemark ligger i de inre delarna av fylket, i 

området runt Hardangervidda. Undersökningarna vid Mosstrønd står för sig själv då det 

gäller storlek, resultaten  är fortfarande ett viktigt referensmaterial (Martens 1988). 

Kolgropar som kan knytas till järnframställning i de inre delarna av Telemark är 

koncentrerade till perioden 950-1400 e.Kr (Larsen 2009). Arne Espelund (2004) har 

studerat järnframställningen i Vest-Telemark. Arbetet omfattar registreringar samt 

värderingar av slaggmängder och dateringar av slagghögar men ej utgrävningar. 

Kronologiskt sträcker sig dateringarna i Vest-Telemark från romartid till senmedeltid, 

vilket är en mycket större period än vad som gäller för de inre delarna av fylket. Längre 

väster ut ligger Hovden i Bykle, överst i Setesdal, här har det skett omfattande 

undersökningar av bland annat blestertufter och kolgropar (Bloch-Nakkerud 1987; 

Rolfsen 1992). Beräkningar tyder på att det i Bykle kommune och intill liggande del av 

Vinje och Haukeligrend kan finnas 14000 kolgropar i tillägg till 1000 hustufter och 

järnframställningsanlägg. Mer än 250 dateringar visar att framställningen av järn 

försigick från ca. 800 till 1450, med störst aktivitet på 1200-talet (Rolfsen 2002). 

 

Generellt sätt är det undersökt få kolgropar och järnframställningsanlägg i Telemark. 

Utgrävningar av kolgropar i Telemark startade först i 2002. Det har inte tidigare 

undersökts kolgropar i Hjartdal, och få har undersökts i de intill liggande kommunerna 
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Notodden, Tinn och Seljord. De flesta utgrävningarna har lokaliserats i Vinje kommune. 

De finns ca. 70 radiologiska dateringar från kolgropar i Telemark, detta är ett långt lägre 

tal än i fylker som Buskerud, Hedmark och Oppland (Larsen 2009). Det återstår därmed 

ett betydligt arbete för att säkra ett representativt källmaterial som kan belysa produktion 

av kol för järnframställning och bruk i smedja i järnålder och medeltiden, både i Hjartdal 

kommune och i Telemark generellt. 

 

Gällande våra kolgropar så passar de bra in i de kriterier som nämns här ovan. De är till 

största delen cirkulära/ovala i formen som passar in på denna sida av Mjøsa.  

Vidare har de eldats med nästan uteslutande med furu. I ett fall, Id 176472, har man även 

delvis använt sig av gran. Att man funnit delar av kottar i alla proverna visar att man har 

använt sig av hela trädmassan och ej bara veden från stammen eller grenarna. De många 

årsringarna och äldre stammarna visar också att det eldats med träd som länge stått på 

platsen.  

 

 
Figur 9. Cf34787-33. Id 176471. Kollager i profil. Sett mot ØNØ.   Foto: Jakob Kile-Vesik 

 

Kolgroparna som grävdes ut under denna undersökning har främst daterats till medeltiden 

men två prov hamnar lite senare än de andra. Prov 1 till 4 är samlade från 1290 till 1440 

e.Kr. medan 5 och 6 hamnar från 1440 till 1650 e.Kr. Den avvikande dateringen 

åskådligörs ej av en annan lokalisering på fältet utan alla ligger tät samlade. Veden som 

har använts i de kontexterna som denna rapport behandlar visar till en vegetation som är 

snarlik med den vi ser idag, nämligen furuskog. 

 

Gällande den vidare kontexten så uppmärksammades inga säkra spår på järnframställning 

via utgrävningen eller vandring i närområdet. Dock finns det enligt de lokalt boende en 



82/1, Hjartdal kommune  2014/6348 

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

smedja på gården jämte den där kolgroparna var lokaliserade. Kopplingen dit är osäker 

utan vidare undersökningar men det är en möjlig förbindelse. 

 

 SAMMENDRAG 10

På gården Skoge i Hjartdal är det registrerat 19 kolgropar och en fångstgrop. Under denna 

undersökning skulle sex av dessa kolgropar grävas ut. Detta skedde manuellt utan 

assistans av grävmaskin och de undersöktes då via överflatedokumentation och 

sektorgrävning via provstick. Utgrävningen pågick från den 11. till den 14. augusti 2014. 

Kolgroparna låg i ett kalhygge och anledningen till undersökningen var att gårdsägaren 

önskade att odla på marken. Groparna var klara och tydliga men något svåra att återfinna 

på grund av stora mängder låg vegetation, främst ormbunkar, i området. 

 

Kolgroparna dokumenterades via överflatedokumentation och sektorgrävning för att 

säkra dess mått och vedart som använts i den samt datering. Groparna hade runt/ovalt 

bottenplan och de hade eldats med furu och ett inslag av gran. Formen på bottenplanet är 

det enda som säger något om hur vedstapeln var anlagd inom gropen. Det kunde inte 

iakttas flera faser inom kollagerna i groparna men de små profilerna som visade sig i 

kvadranterna gjorde detta något svårt att avgöra med säkerhet. Dock kunde inga spår av 

åt vilket håll groparna tömts dokumenteras under denna undersökningen. En av 

kolgroparna hade relativt lite kol inom sig och det finns därmed en chans att det tömts 

ordentligt före den övergavs. Kolgroparna som undersöktes under denna grävning har 

främst daterats till medeltiden men två prov har en möjlig datering i nyare tid. Prov 1 till 

4 är samlade från 1290 till 1440 e.Kr. medan 5 och 6 hamnar från 1440 till 1650 e.Kr. 
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11.1 FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1. Deltagarlista 

Figur 2. Cf34787-10. Id 176472 plan. Sett mot NØ.  Foto: Jakob Kile-Vesik 

Figur 3. Cf34787-23. Översikt vegetetion. Sett mot N. Foto: Jakob Kile-Vesik 

Figur 4. Cf34787-34. Id 176463. Kollager i plan. Sett mot NV. Foto: Marianne Zandjani 

Grønstad 

Figur 5. Cf34787-5. Id 176468. Kollager i profil. Sett mot NØ. Foto: Jakob Kile-Vesik 

Figur 6. Cf34787-17. Id 176472. Kollager i profil. Sett mot NV. Foto: Jakob Kile-Vesik 
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Figur 7. Dateringar från undersökningen 

Figur 8. Cf34787-28. Id 176463 plan. Sett mot NØ.  Foto: Marianne Zandjani Grønstad 

Figur 9. Cf34787-33. Id 176471. Kollager i profil. Sett mot ØNØ. Foto: Jakob Kile-

Vesik  



 VEDLEGG 12

12.1 STRUKTURLISTE 

ID Type Farge Fyllmateriale Diameter/yttre Diameter/inre Diameter/toppvoll 
Høyde på 
voll 

Dybde/kullag Bunn Sider Form/bunn Antal faser Metode 

176472 Kullgrop Svart Kull 600 220 420 0,5 0,55 avrundet buete Rund 1 Håndgravd 

176475 Kullgrop Svart Kull 390 100 220 75 35 avrundet buete Rund 1 Håndgravd 

176468 Kullgrop Svart 'kull 420 135 310 0,5 35 avrundet buete Rund 1 Håndgravd 

176465 Kullgrop Svart 'kull 405 175 315 0,5 35 avrundet buete Rund 1 Håndgravd 

176471 Kullgrop Svart 'kull 400 120 250 30 20 avrundet buete Rund 1 Håndgravd 

176463 Kullgrop Svart 'kull 490 190 310 30 27 avrundet buete Rund 1 Håndgravd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2 TILVEKSTTEKST, C59593 

C59593/1-6  

Produksjonsplass fra middelalder fra SKOGE (82/1), HJARTDAL K., TELEMARK.  

 

Området, på gården Skoge i Hjartdal kommune, ble registrert i forbindelse med at 

tiltakshaver søkte om å få dyrke opp et nytt område. Det ble påvist 19 kullgroper og en 

fangstgrop. Seks av kullgropene ble videre undersøkt i løpet av utgravningen som fant 

sted fra den 11. til den 14. august 2014. Kullgropene var alle tydelige i plan, og ble 

undersøkt for hånd ved hjelp av overflatedokumentasjon og prøvestikk. Alle gropene 

viste seg å ha en rund til oval form med diameter på mellom 3,9 og 6 meter og indre mål 

mellom 1 og 2,2 meter. Det framkom ingen indikasjoner på hvordan veden var blitt 

stablet, bortsett fra at formen på gropa selv har bidratt til å bestemme formen på bålet. 

Det ble ikke påvist spor etter tømming av kullgropene, men en av gropene var så godt 

som tom for kull, noe som tyder på at den har blitt tømt like før den ble forlatt. 

Vedartsanalysene ble utført av Moesgård museum og kullprøvene ble så sendt videre til 

Uppsala universitet for C14-analyse (Kile-Vesik 2015). 

  

Kullprøver: 
1) Fra 176468 kullgrop. Vekt: 8,9 gram. Vedartsbestemt til 10 biter furu. Prøven er 

radiologisk datert på kongle fra furu til 554+/-33 BP, 1300-1370, 1380-1440 CalAD (Ua-

50185). 

2) Fra 176465 Kullgrop. Vekt: 7,6 gram. Vedartsbestemt til 10 biter furu. Prøven er 

radiologisk datert på kongle fra furu til 603+/-33 BP, 1290-1410 CalAD (Ua-50186). 

3) Fra 176472 Kullgrop. Vekt: 8,2 gram. Vedartsbestemt til 6 biter furu og 4 biter gran. 

Prøven er radiologisk datert på kongle fra furu til 591+/-30 BP, 1290-1420 CalAD (Ua-

50187). 

4) Fra 176475 Kullgrop. Vekt: 4,9 gram. Vedartsbestemt til 10 biter furu. Prøven er 

radiologisk datert på kongle fra furu til 620+/-33 BP, 1290-1410 CalAD (Ua-50188). 

5) Fra 176463 Kullgrop. Vekt: 6,7 gram. Vedartsbestemt til 10 biter furu. Prøven er 

radiologisk datert på kongle fra furu til 377+/-31 BP, 1440-1530, 1550-1640 CalAD (Ua-

50189). 

6) Fra 176471 Kullgrop. Vekt: 1,1 gram. Vedartsbestemt til 10 biter furu. Prøven er 

radiologisk datert på kongle fra furu til 318+/-32 BP, 1480-1650 CalAD (Ua-50190). 

 

Orienteringsoppgave: De seks undersøkte kullgropene lå på et hogstfelt inne i skogen. 

Området var nå preget av lav vegetasjon som ormegress og bringebærkratt. En grusvei 

gikk gjennom området. Nord for hogstfeltet steg terrenget bratt oppover, mens det helte 

bratt nedover mot sør.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6609224, Ø: 497745.  

LokalitetsID: 176463/176465/176467/176468/176471/176475.  

Litteratur: Kile-Vesik, J. 2015: Rapport fråb arkeologisk utgrävning. Skoge 82/1, 

Hjartdal, Telemark. KHMs arkiv. Oslo.  
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12.3 PRØVER 

Provnr Kolgrop/ID Provtyp  Vikt, g Vedart Datering Analys/kommentar 

1 176468 Kol 8,9 Furu 1300-1370, 1380-
1440 CalAD 

Äldre ved, kottar. 

2 176465 Kol 7,6 Furu 1290-1410 CalAD Äldre ved, kottar. 

3 176472 Kol 8,2 Furu, gran 1290-1420 CalAD Äldre ved, kottar. 

4 176475 Kol 4,9 Furu 1290-1410 CalAD Äldre ved, kottar. 

5 176463 Kol 6,7 Furu 1440-1530, 1550-
1640 CalAD 

Äldre ved, kottar. 

6 176471 Kol 1,1 Furu 1480-1650 CalAD Äldre ved, kottar. 
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12.4 TEGNINGER 

 

Teckningar 

 

176463 

1: Brun sandig silt, 

torv 

2: Brungrå sandig 

silt, utvaskat, inrasad 

vall 

3: Kollager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176465 

 

1: Brun sandig silt, torv 

2: Brungrå silt, utvaskat, 

inrasad vall 

3: Kollager 
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176468 

 

1: Brun sandig silt, torv 

2: Brungrå silt, utvaskat, inrasad vall 

3: Kollager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176471 

 

1: Brun sandig silt, torv 

2: Brungrå sandig silt, utvaskat, 

inrasad vall 

3: Kollager 
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176472 

 

1: Mörkbrun silt, 

rotsystem 

2: Brun sandig silt, torv 

3: Ljusgrå sandig silt, 

utvaskning 

4: Orange sandig silt, 

anrikning 

5: Kollager  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176475 

 

1: Brun sandig silt, torv 

2: Brungrå silt, utvaskat, inrasad vall 

3: Kollager 
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12.5 FOTOLISTE 

Filnavn Motiv Strukturnr Sett mot LokalitetsID Fotograf 

Cf34787_001.JPG Plan 176468 SØ 176468 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_002.JPG Plan 176468 SV 176468 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_003.JPG Plan 176468 NV 176468 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_004.JPG Kollager i plan 176468 NØ 176468 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_005.JPG Profil 176468 NØ 176468 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_006.JPG Plan 176465 NV 176465 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_007.JPG Plan 176465 NØ 176465 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_008.JPG Plan 176465 SØ 176465 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_009.JPG Plan 176472 NV 176472 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_010.JPG Plan 176472 NØ 176472 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_011.JPG Plan 176472 SØ 176472 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_012.JPG Översiktsbild  Ø  Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_013.JPG Översiktsbild  SØ  Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_014.JPG Översiktsbild  S  Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_015.JPG Kollager i plan 176472 NV 176472 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_016.JPG Kollager i plan 176465 NØ 176465 Marianne Zandjani Grønstad 

Cf34787_017.JPG Profil 176472 NV 176472 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_018.JPG Profil 176462 NV 176462 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_019.JPG Profil 176465 NØ 176465 Marianne Zandjani Grønstad 

Cf34787_020.JPG Kollager i plan 176475 V 176475 Marianne Zandjani Grønstad 

Cf34787_021.JPG Profil 176475 V 176475 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_022.JPG Profil 176475 V 176475 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_023.JPG Översiktsbild  N  Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_024.JPG Plan 176471 S 176471 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_025.JPG Plan 176471 V 176471 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_026.JPG Plan 176471 Ø 176471 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_027.JPG Plan 176463 NNV 176463 Marianne Zandjani Grønstad 

Cf34787_028.JPG Plan 176463 NØ 176463 Marianne Zandjani Grønstad 

Cf34787_029.JPG Plan 176463 SV 176463 Marianne Zandjani Grønstad 

Cf34787_030.JPG Kollager i plan 176471 SØ 176471 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_031.JPG Profil 176471 ØNØ 176471 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_032.JPG Profil 176471 ØNØ 176471 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_033.JPG Profil 176471 ØNØ 176471 Jakob Kile-Vesik 

Cf34787_034.JPG Kollager i plan 176463 NV 176463 Marianne Zandjani Grønstad 

Cf34787_035.JPG Profil 176463 NV 176463 Marianne Zandjani Grønstad 

 

12.6 ANALYSERESULTATER 

Analysresultaten följer längre bak i rapporten, före kartorna.  

 Vedartsanalys 

 C14-analys 
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12.7 KART 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 28.01.15. Signatur MS. 

Kartorna följer längst bak i rapporten. 

 1. Detaljerad placering. 

 2. Placering, närområdet. 

 3. Flygfoto över området. 

 4. Placering i Norge. 

12.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Dagbok 

 Fotobok 

 Strukturscheman 

 Strukturlistor 

 Provlistor 

 Teckningar 
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Analys 2. C14-analys 
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Karta 1. Detaljerad placering. 



82/1, Hjartdal kommune  2014/6348 

 

  

 37 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
  Karta 2. Placering, närområdet. 



82/1, Hjartdal kommune  2014/6348 

 

  

 38 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
  Karta 3. Flygfoto över området. 



82/1, Hjartdal kommune  2014/6348 

 

  

 39 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

Karta 4. Placering i Norge. 


