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SAMMENDRAG 
 

Kullgropa som omtales i denne rapporten (ID 127384) er en av tre som blei registrert i forbindelse med 

tiltaket, bygging av idrettsanlegg på Linflåa. De to andre (ID 127382 og 127385) er avsatt til 

spesialområde bevaring. Den undersøkte kullgropa var ca 5,5-6 m i ytre diameter. Den hadde bare tydelig 

voll i nedkant, og bare delvis på sidene, slik det ofte er vanlig for kullgroper i hellende terreng. På 

overflata var det synlig en tydelig rektangulær forsenkning sentralt, med bratte kanter ned fra vollen. 

Gropa blei gravd ut maskinelt, og ved lagvis utgraving blei det klart at gropa hadde et presist rektangulært 

bunnplan på ca 2,1x1,4 m. 

 

Med dette skiller kullgropa ID 127384 seg fra tre andre, undersøkte kullgroper i nærområdet ved 

Segalstad bru, som har vært ovale eller sirkulære. I de andre kullgropene har det vært trekull av både gran 

og furu, mens andre undersøkte kullgroper i Gausdal har inneholdt trekull også av andre treslag. Også 

kullgropene fra Dokkfløyprosjektet var runde eller ovale. Kvadratiske kullgroper er kjent fra 

Lillehammer. Ut fra det kjente arkeologiske materialet å dømme, er rektangulære kullgroper uvanlige i 

disse traktene. Tidligere antok man at det har vært tradisjon for å brenne kull i rektangulære groper i 

områder øst for Mjøsa (Hedmark), mens det vest for Mjøsa har vært brent kull i ovale eller runde groper. 

For det vestlige området fins det imidlertid unntak, og den her omtalte kullgropa er et slikt unntak. 

 

Trekull fra den her undersøkte kullgropa er vedartsbestemt av Helge I. Høeg til å være av furu. Den 

radiologiske dateringa har gitt resultat til høymiddelalder, 705 ± 30 BP/kal. 1285-1300e.Kr. (TRa-933, 

DF-4313).  

 

Det fins også andre kullgroper i området, og det kan antas at kullgropene ved Segalstad bru kan settes i 

sammenheng med jernutvinning. Noe jernvinneanlegg er ikke funnet, men det er ikke utenkelig at et eller 

flere slike kan ha ligget i tilknytning til det – som navnet antyder – opprinnelig myrlendte Linflåa nord for 

den undersøkte kullgropa.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

LINFLÅA IDRETTSPLASS U. GRYTE (227/1), 
GAUSDAL KOMMUNE, OPPLAND 

CAND.PHILOL. GAUTE REITAN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Siden seinhøsten 2008 har det pågått omfattende regulering og omregulering av 

områder i og omkring Segalstad bru i Gausdal kommune. En kommunal 

reguleringsplan for et ubebygd område på Linflåa legger til rette for anleggelse av ny 

fotballbane og idrettsanlegg med løpebaner. Linflåa ligger vest for 

sentrumsbebyggelsen ved Segalstad bru, kommunesenteret i Gausdal kommune. 

Oppland fylkeskommune gjennomførte i mai 2009 en overflateregistrering av det 

omsøkte området. Dette med tanke på eventuell konflikt med automatisk freda 

kulturminner. Totalt tre lokaliteter med automatisk freda kulturminner blei påvist ved 

registreringa i form av tre enkeltliggende kullgroper (ID 127382, 127384 og 127385). 

 

De to kullgropene ID 127382 og 127385 er avsatt til spesialområde bevaring, mens 

planlagt masseuttak i forbindelse med bygginga av idrettsanlegget var i direkte 

konflikt med kullgropa ID 127384. Dispensasjon fra Kulturminneloven blei gitt for 

denne kullgropa med vilkår om arkeologisk undersøkelse av det berørte kulturminnet. 

Reguleringsplanen blei godkjent av Gausdal kommune 9. september 2009. 

 

2. DELTAGERE OG TIDSROM 

Undersøkelsen blei gjennomført av feltleder og rapportforfatter Gaute Reitan i løpet 

av én dag i felt 22. oktober 2009. Odd Erik Hagen var gravemaskinfører. 

 

3. LANDSKAPET, TIDLIGERE UNDERSØKELSER I OMRÅDET 

Linflåa med den undersøkte kullgropa ligger ca 230 m over havet, omkring 1,3 km 

nordvest for elvene Jøras og Gausas åmøte. Videre ligger undersøkelsesstedet om lag 

800 m sørvest for brua i sentrum av Segalstad bru, ca 700 m sørvest for Gausdal 

samfunnshus, 300 m sørvest for Gausdalhallen og ca 200 m nord-nordvest for 

Grønland bru som krysser elva Jøra. Kullgropa ligger i skogsterreng som heller mot 

nord, med utsyn mot myrlendt terreng og dyrka mark ved foten av stigninga i nord, 

samt mot flatene mot sagbruk, industri og sentrumsbebyggelse ved Segalstad bru i øst. 

Utsikten begrenses imidlertid av skogsvegetasjon. 

 

Traktene rundt Segalstad bru i Gausdal utgjør et gammelt og sentralt 

bosettingsområde, ca 3 km fra Østre Gausdal kirke og ca 2,5 km fra Follebu kirke. 

Disse er to av landets relativt få (omkring 300) steinkirker som blei reist i Norge i 

middelalderen. Steinkirkebygging var langt mer ressurskrevende enn å bygge i tre, og 

det er vanlig å anta at det har stått omkring 1000 trekirker i landet i samme periode (se 
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imidlertid Reitan 2006:270 m/henv.). De to steinkirkene er dermed med på å 

understreke Gausdals sentrale posisjon i middelalderen. For øvrig er mange 

gravminner fra ulike deler av jernalderen bevart i dalen, og det foreligger et rikt 

funnmateriale fra yngre jernalder fra området (Hofseth 1987). 

 

De eldre gårdene ligger for det meste i liene, mens slettene ned mot elvene Gausa og 

Jøra for en stor del har vært innmarksnær utmark. 

 

Universitetets Oldsaksamling (nå Kulturhiostorisk museum, KHM) gjennomførte i 

1986-1989 et tredelt utgravingsprosjekt, Dokkaprosjektet, i Gausdal Vestfjell, der en 

del tok for seg steinalderen i området, en annen bosetting og fangst i 

jernalder/middelalder, mens den siste delen var konsentrert til problemstillinger knytta 

til jernvinneanlegg og kullgroper (Larsen 1991; Jacobsen & Larsen 1992). 

Hovedsakelig foregikk undersøkelsene her ved den delen av Dokkfløy som ligger i 

Gausdal kommune. 27 jernvinneanlegg fra middelalderen hvor kullgroper inngikk 

blant anleggsstrukturene blei undersøkt, i tillegg til 39 enkeltliggende kullgroper. De 

fleste kullgropene var store, bolleforma med voll rundt og sirkulær bunnform, men 

også enkelte mindre groper uten markert voll blei undersøkt og dokumentert. 

Trekullet i kullgropene var i hovedsak av bjørk, men også furu var blitt brukt.        
14

C-dateringer av dem har gitt resultater til middelalder (Larsen 1991, 2004). 

 

Resultatene fra Dokkfløyprosjektet viser at jernutvinning og tilhørende 

kullproduksjon har blitt drevet tilnærma sammenhengende i området gjennom 1300 

år. Materialet fra Dokkaprosjektet har siden vært en viktig referanse i seinere 

forskning (Larsen 2003, 2004). Seinere undersøkelser har dessuten vist at Dokkfløy 

inngår i et større område med omfattende jernutvinning, som strekker seg over hele 

lavfjellområdet mellom Gausdal og Valdres (Jacobsen & Larsen 1992; Narmo 1996). 

 

Når det gjelder Segalstad brus nærområder, er tre kullgroper blitt undersøkt; én tidlig 

på 1990-tallet, to i de seinere åra. En av gropene (på Segalstad) har hatt ovalt 

grunnplan og er radiologisk datert på trekull av gran til omkring midten av 1200-

tallet. I forbindelse med bygging av Gausdalhallen blei en grop med trekull av furu 

undersøkt og 
14

C-datert med et litt seinere resultat, 1285-1385. I sammenheng med 

omlegging av Rv255 blei en kullgrop undersøkt på Steine. Denne blei datert til tidlig 

1400-tall. Videre er det i forbindelse med registreringer i regi av Oppland 

fylkeskommune 
14

C-datert en kullgrop i dyrka mark på Tuft til 1295-1395 (furu og 

gran). Disse tre sistnevnte har vært sirkulære. En annen sirkulær grop i finna boligfelt 

på Heggen var liten, sirkulær og med datering på or, bjørk og gran til 

tidligmiddelalder (1030-1220), mens tre andre kullgroper i samme boligfelt er datert 

til omkring 1300. Endelig foreligger seks dateringer fra kullgroper i tilknytning til et 

jernvinneanlegg på Svatsum, Vestre Gausdal. Disse har gitt resultater til 1230-1440, 

samt en fra merovingertid (600-700-tallet) (Narmo 1996; Larsen 2004). I tillegg er 

enkelte kullgroper i Lillehammer kommune datert til vikingtid og middelalder. Blant 

disse fantes både sirkulære og kvadratiske grunnplan. 

 

I henhold til de her nevnte, tidligere undersøkelsene av kullgroper, blei det antatt at 

den omsøkte kullgropa ved Linflåa idrettsplass under Gryte (Gbnr. 227/1) var fra 

vikingtid eller – enda mer sannsynlig – middelalder. 
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Fig. 1: Kart som viser kullgrop ID 127384s beliggenhet sørvest for Gausdals kommunesentrum ved Segalstad 

bru. Ill.: L. Thorgersen/KHM. 
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4. UTGRAVINGA 

4.1 KUNNSKAPSSTATUS OG PROBLEMSTILLINGER 

Kullgroper har vært brukt til å brenne kull, og kan grovt deles i to grupper: Enten har 

de vært brukt til smiing eller primært til jernframstilling (Bloch-Nakkerud 1987). 

Groper knytta til jernframstilling fins gjerne i utmark, mens kullgroper som har 

inngått i tilvirkning av trekull for smiing ofte fins i bosetningsnære områder 

(innmarksnær utmark). Det fins imidlertid også unntak fra dette (Narmo 1997), men 

normalt tolkes kullgroper uten jernframstillingsanlegg i nærheten som smiekullgroper. 

 

Totalt foreligger 240 radiologiske dateringer fra kullgroper undersøkt i Oppland fylke. 

Langt de fleste er fra middelalderen, med klart tyngdepunkt i perioden 1100-1400. 

Enkelte kullgroper er også datert til etterreformatorisk tid (dvs. etter 1537), men her er 

ofte dateringskontekstene usikre. Noen har gitt dateringer til vikingtid, og særlig nyere 

undersøkelser ved Tyinkrysset i Vang har gitt tidlige dateringer. Ved Beitostølen har 

kullgropene hovedsakelig blitt datert til middelalder før Svartedauen, ca 1000-1300, 

mens i Gausdal Vestfjell strekker de seg noe lenger opp i tid, til ca 1450 e.Kr. 

 

Kullgroper regnes som massemateriale. En viktig del av den vitenskapelige verdien 

ligger i konstruksjonsdetaljer, tidfesting og utarbeiding av statistiske data for å kunne 

si noe om ulikheter og eventuelle funksjonsforskjeller ulike kullgroptyper imellom. 

Mengden gjør materialet interessant for å kunne vurdere produksjonsomfang og 

økonomiske forhold i yngre jernalder og middelalder. Utmarksbruk er et sentralt 

satsningsområde ved KHM, og det vektlegges å samle inn data på en enhetlig måte. 

Detaljer som form, dimensjon, vedstabling, treslag og alder er vesentlige detaljer i 

denne sammenhengen. 

 

Nåværende status er at kullgropers størrelse og form varierer regionalt: Tradisjonelt 

antas det at kullgroper øst for Mjøsa er kvadratiske eller rektangulære, mens de vest 

for Mjøsa er sirkulære eller ovale (Larsen 1991; Narmo 1997). Dette inntrykket kan 

sies å stemme for det østlige området, dvs. Hedmark, men det fins mange unntak i 

Oppland, der det bl.a. fins mange kvadratiske kullgroper ved Beitostølen, mens alle de 

undersøkte kullgropene ved Dokkfløy var sirkulære. Trolig har variasjonen vært større 

når det gjelder smiekullgroper enn på groper knytta til jernvinneanlegg. Dette viser at 

utgraving må til for å kunne si noe sikkert om bunnformen på kullgroper i Oppland, 

noe de ovennevnte eksemplene viser. 

 

Kullgroper er et vanlig kulturminne i Oppland, og relativt mange er undersøkt i fylket. 

Registreringer viser at Gausdal Vestfjell har vært et betydelig område for 

jernframstilling, og resultater fra Dokkfløyprosjektet tyder på at jernutvinninga her 

har vært drevet og styrt fra Gausdal. Her var bispesetet på Hamar en stor jordeier, og 

det er foreslått at hamarbiskopen har hatt interesser i utmarksdrifta (Jacobsen & 

Larsen 1992). 
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For utgravinga av kullgropa ID 127384 ved Linflåa var følgende problemstillinger 

sentrale: 

 Hvilken vedart er brukt i kullframstillinga? 

 Når fant denne kullframstillinga sted? 

 Hvilken form har kullgropa (rund eller rektangulær)? 

 Hvor stor er kullgropa? 

 Har gropa vært i bruk til en eller flere faser av kullbrenning? 

 

4.2 UTGRAVINGAS FORLØP 

Utgravinga fant sted i kaldt vær, men marken var frostfri, og det var ikke snø i gropa. 

 

4.3 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det blei ikke gjort søk rundt gropa med tanke på å påvise noen eventuell sidegrop 

eller andre mulige konstruksjoner som kunne tenkes å ha relasjon til kullgropa. Det 

blei heller ikke gjort nærmere undersøkelser for å ta rede på hvilken retning kullet fra 

gropa var blitt tømt, men det er nærliggende å tenke seg at dette har foregått i 

terrengets fallretning. 

 

4.4 UTGRAVINGSRESULTATER 

Forut for undersøkelsen blei trær fjerna for å lette tilgang med gravemaskin. 

Innledningsvis blei kullgropa fotografert og beskrevet. Deretter blei den østlige 

halvdelen av gropa gravd ut ved hjelp av gravemaskin. Dette blei gjort lagvis for å 

observere detaljer omkring formen på bunnen. Deretter blei den gravd til bunns, før 

profilet blei renska opp manuelt med spade og graveskje og dokumentert med 

beskrivelse, tegning og foto, etterfulgt av uttak av trekullprøve for 

vedartsbestemmelse og 
14

C-datering. 

 

Kullgropa lå i nordøsthelling. På overflata var den ca 5,5-6 m i ytre diameter 

(ytterkant voll-ytterkant voll). Den hadde tydelig synlig voll i ca 1,5 m bredde og 

omkring 0,4-0,5 m høyde i nord, dvs. nedenfor gropa i terrengets fallretning. I sør, 

ovenfor gropa, var det derimot ikke synlig noen voll. Selve forsenkninga innenfor 

vollen var tydelig rektangulær, ca 2x1,3 m, og med bratt fall fra vollen ned til 

tilnærma flat bunn innvendig. Høydeforskjellen mellom toppen av vollen i nedkant og 

bunnen (torvdekket) i bunnen sentralt var omkring 0,8 m. 

 

Med maskin blei gropa snitta over midten på tvers av terrengets fallretning. Dette var 

mest hensiktsmessig med tanke på gravemaskinens rekekvidde, og for å få et reint 

profil uten vesentlige forstyrrelser av røtter, selv om et snitt parallelt med terrengets 

fallretning kunne tydeliggjort forskjellen på vollens mektighet i overkant 

sammenligna med nedkanten. Denne metoden viste at kullgropa var presist 

rektangulær i bunnen. Bunnen anslås til å være ca 2,1x1,4 m. Bunnen var flat med et 

relativt tynt (ca 4-6 cm) kullag i bunnen. Dette tyder på at det meste av trekullet er 

blitt samla opp etter endt brenning. Kullbitene var små, og det var ikke mulig å 

bestemme detaljer når det gjelder orientering av veden eller lignende. Det er likevel 

sannsynlig at veden har hatt form av stokker på om lag samme lengde som kullgropa, 

i alle fall i bunnlaget. Om veden har vært lagt i kryss eller om all ved har blitt nedlagt 
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i samme retning, er uvisst. Undergrunnen besto av sand med innslag av grus og noe 

stein. 

 

 

 

Fig. 2: Kullgropa slik den framsto i plan før utgravinga. Mot vest-nordvest. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 3: Kullgropa graves ut maskinelt. Foto: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 4: Bildet viser at kullgropa har rektangulært bunnplan. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

Fig. 5: Profilbilde av snittet gjennom kullgropa. Legg merke til at masser ikke har rast inn og fylt gropa over det tynne 

kullaget i bunnen. T.v. podsolprofil i gammel markoverflate med utkasta masser i vollen oppå. Foto: G. Reitan/KHM. 
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5. KONKLUSJON 

Kullgropa ID 127384 er en av tre som blei registrert i forbindelse med tiltaket, 

bygging av idrettsanlegg på Linflåa. De to andre kullgropene (ID 127382 og 127385) 

er avsatt til spesialområde bevaring. Den undersøkte kullgropa var ca 5,5-6 m i ytre 

diameter. Den hadde bare tydelig voll i nedkant, og bare delvis på sidene, slik det ofte 

er vanlig for kullgroper i hellende terreng. På overflata var det synlig en tydelig 

rektangulær forsenkning sentralt, med bratte kanter ned fra vollen. Gropa blei gravd ut 

maskinelt, og ved lagvis utgraving blei det klart at gropa hadde et presist rektangulært 

bunnplan på ca 2,1x1,4 m. 

 

Med dette skiller kullgropa ID 127384 seg fra tre andre, undersøkte kullgroper i 

nærområdet ved Segalstad bru, som har vært ovale eller sirkulære. I de andre 

kullgropene har det vært trekull av både gran og furu, mens andre undersøkte 

kullgroper i Gausdal har inneholdt trekull også av andre treslag. Også kullgropene fra 

Dokkfløyprosjektet var runde eller ovale. Kvadratiske kullgroper er kjent fra 

Lillehammer. Ut fra det kjente arkeologiske materialet å dømme, er rektangulære 

kullgroper uvanlige i disse traktene. Tidligere antok man at det har vært tradisjon for å 

brenne kull i rektangulære groper i områder øst for Mjøsa (Hedmark), mens det vest 

for Mjøsa har vært brent kull i ovale eller runde groper. For det vestlige området fins 

det imidlertid unntak, og den her omtalte kullgropa er et slikt unntak. 

 

Trekull fra den her undersøkte kullgropa er vedartsbestemt (4,2g) av Helge I. Høeg til 

utelukkende å være av furu. Den radiologiske dateringa har gitt resultat til 

høymiddelalder, 705 ± 30 BP/kal.1285-1300e.Kr. (TRa-933, DF-4313).  

 

Det fins også andre kullgroper i området, og det kan antas at kullgropene ved 

Segalstad bru kan settes i sammenheng med jernutvinning. Noe jernvinneanlegg er 

ikke funnet, men det er ikke utenkelig at et eller flere slike kan ha ligget i tilknytning 

til det – som navnet antyder – opprinnelig myrlendte Linflåa nord for den undersøkte 

kullgropa. 
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7. VEDLEGG 

7.1 FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF.34189/1-12 

Bildenr.  Motiv Retning mot Fotograf Dato 

Cf.34189_1 Kullgrop før utgraving N G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_2 Kullgrop før utgraving NNV G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_3 Kullgrop før utgraving NNV G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_4 Kullgrop før utgraving NV G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_5 Arbeidsbilde, flategraving med maskin SSØ G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_6 Arbeidsbilde, flategraving med maskin SSØ G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_7 Detaljbilde grunnform: Rektangulær, presis S G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_8 Detaljbilde grunnform: Rektangulær, presis S G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_9 Profil, snitt gjennom kullgropa NV G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_10 Profil, snitt gjennom kullgropa NV G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_11 Profil, snitt gjennom kullgropa NV G. Reitan 22.10.2009 

Cf.34189_12 Profil, snitt gjennom kullgropa NV G. Reitan 22.10.2009 
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7.2 NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 
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7.3 UTSKRIFT KHMS GJENSTANDSBASE, C57414 

C57414  

Produksjonsplass (kullgrop) fra høymiddelalder på LINFLÅA IDRETTSPLASS av GRYTE (227 

/1), GAUSDAL K., OPPLAND.  

   

kullprøve 
Prøven (40 biter) er vedartsbestemt av Helge I. Høeg og inneholdt utelukkende furu. Prøven er datert til 

705 ± 30 BP/kal. 1285-1300 e.Kr.(TRa-933, DF-4313). Hele den vedartsbestemte prøven (4,2g) blei 

forbrukt ved datering, øvrig ikke-vedartsbestemt prøvemateriale forkasta. 

Vekt: 4,2g  

Datering: Høymiddelalder (1285-1300 e.Kr.)  

Tatt ut i profil ved utgraving av kullgropa.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Tiltaket har sin bakgrunn i en kommunal reguleringsplan 

som legger til rette for bygging av idrettsplass på Linflåa. Kullgropa ligger i skogsterreng som heller 

mot nord, med utsyn mot myrlendt terreng og dyrka mark ved foten av stigninga i nord, samt mot 

flatene mot sagbruk, industri og sentrumsbebyggelse ved Segalstad bru i øst. Utsikten begrenses 

imidlertid av skogsvegetasjon. På overflata var det synlig en tydelig rektangulær forsenkning sentralt, 

med bratte kanter ned fra vollen. Gropa blei gravd ut maskinelt, og ved lagvis utgraving blei det klart at 

gropa hadde et presist rektangulært bunnplan på ca 2,1x1,4 m.Med dette skiller kullgropa ID 127384 

seg fra tre andre, undersøkte kullgroper i nærområdet ved Segalstad bru, som har vært ovale eller 

sirkulære. I de andre kullgropene har det vært trekull av både gran og furu, mens andre undersøkte 

kullgroper i Gausdal har inneholdt trekull også av andre treslag. Det fins også andre kullgroper i 

området, og det kan antas at kullgropene ved Segalstad bru kan settes i sammenheng med 

jernutvinning. Noe jernvinneanlegg er ikke funnet, men det er ikke utenkelig at et eller flere slike kan 

ha ligget i tilknytning til det - som navnet antyder - opprinnelig myrlendte Linflåa nord for den 

undersøkte kullgropa. Den undersøkte kullgropa er datert til høymiddelalder.  

 

Orienteringsoppgave:  Linflåa med den undersøkte kullgropa ligger ca 230 m over havet, omkring 1,3 

km nordvest for elvene Jøras og Gausas åmøte. Videre ligger undersøkelsesstedet om lag 800 m sørvest 

for brua i sentrum av Segalstad bru, ca 700 m sørvest for Gausdal samfunnshus, 300 m sørvest for 

Gausdalhallen og ca 200 m nord-nordvest for Grønland bru som krysser elva Jøra.  

 

Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 1 N:  196370 Ø: 

 265758  

 

LokalitetsID:  127384  

 

INNBERETNING/litteratur:  Gaute Reitan, 04.08.2010, Rapport fra arkeologisk utgraving. 

Produksjonsplass (kullgrop) fra middelalder. Linflåa idrettsplass/Gryte (227/1), Gausdal kommune, 

Oppland  

 

Funnet av:  Gaute Reitan, KHM 2009 
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