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SAMMENDRAG 

I løpet av tre dager i midten av oktober 2009 blei fire kullgroper undersøkt i forbindelse med en 
nydyrkingssak på Svenneby (38/1) i Våler kommune. Tre blei undersøkt i en kombinasjon av flate- og 
profilgraving med gravemaskin, mens den siste bare blei undersøkt ved å dokumentere overflateprofilen i 
tillegg til uttak av trekullprøve i prøvestikk. 
 
Alle de tre grundigst undersøkte kullgropene viste seg å være kvadratiske til svakt rektangulære i 
bunnform. Denne bunnformen er nesten enerådende på kullgroper undersøkt i Hedmark. I en av 
kullgropene har det foregått brenning av kull i to separate faser. I en av kullgropene var trekullet i bunnen 
godt nok bevart til å si noe om ved og stabling: Her blei det observert delvis forkulla stokker med 
diameter på 15-20 cm. Stokkene var lagt lagvis i kryss. Det er overveiende sannsynlig at stokkene har 
vært stabla på samme måte i alle de her undersøkte kullgropene. 
 
Trekullprøver fra to av kullgropene er datert. Dateringene har gitt samtidige resultater til tidlig 
middelalder innenfor perioden 1030-1170 e.Kr. Det er all grunn til å tro at de andre kullgropene som blei 
undersøkt er fra samme periode. De her undersøkte kullgropene på Svenneby i Våler følger det kjente 
mønsteret fra tidligere undersøkte kullgroper i fylket, både når det gjelder konstruksjon, form, størrelse, 
anvendt trekull og alder. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING 

SVENNEBY (38/1), VÅLER KOMMUNE, 
HEDMARK  

CAND.PHILOL. GAUTE REITAN 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Tiltaket gjelder oppdyrking av ca 60 daa skogsareal som følge av behov for 
tilleggsjord innenfor LNF-område. Tiltakshaver og grunneier er Brede Svenneby. Det 
er kjent flere forekomster av kullgroper i nærområdet, og som følge av dette foretok 
Hedmark fylkes-kommune en arkeologisk overflateregistrering av området i juli 2008. 
Det ble påvist fem kullgroper innenfor det omsøkte arealet; id 116499/1-5 (jfr. rapport 
fra Hedmark fylkeskommune v/Egil Brodshaug, datert 4.juli 2008). 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersøkelsen ble gjennomført av feltleder og rapportforfatter Gaute Reitan 12.-14. 
oktober 2009. Ola Meiningen var gravemaskinfører. Gravemaskinen var i bruk om lag 
ett og et halvt dagsverk. 

3. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Svenneby gård ligger ved Glommas nordre/østre bredd midt mellom Holmen og 
Svennebyøya med gården Nedre Berg på motsatt side. Det omsøkte området ligger i 
søndre del av Våler, ca 4 km sør-sørøst for Våler sentrum, 1,5 km sør for Haslemoen 
og ca 800 m nord for Glomma. Videre ligger kullgropene ca 300 m sørøst for 
avkjøring mot Svenneby fra Rv 20, og sørøst for jernbanelinje øst for riksveien. To av 
de påviste kullgropene ligger nær jernbanelinja, mens den sørligste av dem ligger ca 
150 m lenger sør, like nordøst for et masseuttak. Terrenget utgjøres opprinnelig av 
bar- og lauvskog i et hovedsakelig flatt terreng. Undergrunnen utgjøres av fin sand. 
 
Det er kjent relativt store forekomster av kullgroper i sandområdene langs denne 
delen av Glomma. For eksempel blei det i 2005 registrert om lag 130 kullgroper ved 
Haslemoen leir, som ligger ca 2 km NV for nydyrkingsområdet. Videre er det kjent i 
overkant av 40 kullgroper cirka 1,5 km NV for de omsøkte kulturminnene. Her ligger 
et felt med 21 kullgroper som blei påvist i 2007 (id 109247). I umiddelbar nærhet til 
dette området er for øvrig i overkant av 20 kullgroper dispensert. Kullgropene har 
følgende id-nr: 5619, 5620, 25228, 25229, 25230, 35082, 35083, 45096, 54888, 
72498, 90463 og 98424. Av de ca 20 dispenserte anleggene er 7 kullgroper nærmere 
undersøkt, se nedenfor. 
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Fig. 1: De undersøkte kullgropenes beliggenhet i Våler, Solør. NB! Merk at 1-5 er anleggas undernummer til 
Askeladden id 116499. Nr. 2 var fjerna før undersøkelsen. For korrelasjon av Askeladden-numrene og KHMs 
benevnelser Kullgrop 1-4, se nedenfor. Ill. R. Borvik/KHM. 
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4. KULLGROPER OG FORSKNINGSSTATUS 

4.1 FORSKNINGSHISTORIKK 
Kullgroper går i hovedsak inn under jernvinneforskningen som har en lang tradisjon i 
Norge. En fullstendig oversikt vil sprenge rammene for denne prosjektplanen. Det 
henvises derfor til gjennomgangen av fagfeltet hos Jan Henning Larsen (1991, 2004), 
Lars Erik Narmo (1996), Bernt Rundberget (2002, 2007) og Lars F. Stenvik (2003). 
 
I tida etter annen verdenskrig var jernvinneforskninga i Øst-Norge på 1960- og 1970-
tallet konsentrert til Møsstrond i Telemark (Martens 1988). Kullgroper inngikk også i 
arbeidene til T. Dannevig Hauge (1946) og Isak Undås i Ustedalen (1961). Men det 
var først gjennom Dokkaprosjektets undersøkelser ved Dokkfløy i Gausdal Vestfjell, 
Oppland (1986-1989) at det blei gjort undersøkelser som ga grunnlag for forståelsen 
av jernvinna og bruken av kullgroper på det indre Østlandet (Larsen 1991, Jacobsen 
og Larsen 1992, Narmo 1996). Videre har Hallingdalsprosjektet (jfr. Bloch-Nakkerud 
og Lindblom 1994), Rødsmoprosjektet (Narmo 1997), Gråfjellprosjektet (Rundberget 
2007) og de store undersøkelsene på Fillefjell (Tyinkrysset), gitt mye kunnskap om 
kullgroper og kullbrenning i yngre jernalder og middelalder. 
 
Kullgroper har vært brukt for framstilling av kull til smiing eller til jernframstilling. 
Groper knytta til jernutvinning finnes gjerne i utmarka, mens smiekullgroper vanligvis 
er innmarksnære og dermed mer knytta til bosetningsområdene. Noen fast regel er det 
imidlertid ikke, og det er fravær av tilknytning til jernvinneanlegg som definerer en 
kullgrop som smiekullgrop. 
 
Grunnforholdene langs Glomma (sandholdig undergrunn) tilsier at det ikke er 
produsert jern i det aktuelle området. Det er ikke kjent malmholdige myrer, og det er 
heller ikke påvist jernvinneanlegg i nærområdet. Kullgropene på flatbygdene langs 
Glomma i denne delen av Hedmark kan tilsynelatende ikke knyttes til 
jernframstillingsplasser, slik tilfellet er lenger øst i kommunen og høyere opp i 
terrenget. Det er uklart om den store mengden kullgroper i det aktuelle området skal 
ses i lys av smieproduksjon i et lokalt perspektiv, eller om den inngår i en større, 
samfunnsmessig ”helhet” som foreløpig ikke er klarlagt. Det er også reist spørsmål 
om kullet som blei framstilt i stor skala i området kan ha vært frakta til andre områder 
hvor det blei framstilt jern, ettersom det ikke er kjent jernvinneanlegg i området. 
 
Kullgroper kan ligge enkeltvis og spredt rundt jernframstillingsanlegg, de kan være 
integrert i anleggene (Dokkfløy, Østerdalen, Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal), 
de kan danne en punktsverm rundt anleggene (Rødsmoen og Gråfjellet) eller ligge i 
rekke eller trekantformasjon (Dokkfløy) (Larsen 2004:152). De fleste kullgroper blir 
datert til perioden 950-1400 e. Kr. Det finnes imidlertid enkelte eldre og yngre 
eksempler. Noen få kullgroper har gitt datering til merovingertid. For 
etterreformatoriske groper dreier det seg ofte om dateringsmateriale med usikker 
kontekst. 
 
Kullgropenes form har sannsynligvis sammenheng med hvordan mila var bygd opp. 
Gropenes dimensjon og form har vært benyttet for å belyse regionale 
forskjeller/tradisjoner. Et interessant forhold er gropenes form som i øst (Hedmark) 
vanligvis er kvadratisk eller rektangulær, mens den lenger vest hovedsakelig er rund 
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eller oval. Grensa for denne forskjellen i form var tidligere antatt å gå ved Mjøsa, men 
nyere undersøkelser har imidlertid vist at denne grensa ikke er fast: Det er nemlig 
undersøkt flere kullgroper med kvadratisk eller rektangulær form også i vest. Det er 
derfor nødvendig å ta opp denne antatte regionale forskjellen til ny drøfting, og det er 
behov for ytterligere grunnlagsdata for å belyse temaet nærmere. 
 
Kullgroper er å regne for et massemateriale. Dette innbærer at en viktig del av den 
vitenskapelige verdien er knytta til tallfesting og utarbeiding av statistiske data som 
først blir tilgjengelig gjennom arkeologiske undersøkelser. Slike data har betydning 
for vår samla kunnskap om denne typen virksomhet på Østlandet og i Sør-Norge som 
helhet. Nettopp den store mengden kullgroper gir interessante muligheter for å 
vurdere produksjon av kull i tilknytning til jernutvinning og/eller smievirksomhet, og 
på denne måten belyse økonomiske forhold i jernalderen og middelalderen. 
Utmarksbruk i jernalder/ middelalder er et forskningstema ved Kulturhistorisk 
museum, hvor det legges vekt på å samle inn mest mulig enhetlig informasjon om 
kullgroper for bruk i statistiske analyser. Det dreier seg om form, dimensjon, 
vedstabling, treslag, datering, gjenbruk/flere bruksfaser, samt forholdet til eventuelle 
anlegg som sidegroper og tufter. 

4.2 UNDERSØKTE KULLGROPER I HEDMARK 
I de store registreringsprosjektene i Hedmark etter 1992, er det registrert 6802 
kullgroper (Rundberget 2007). I tillegg kommer mindre registreringer, slik at antallet 
kjente kullgroper i dag trolig er nærmere 8000. Kullgroper har vært et viktig 
kulturhistorisk tema i tre av de store prosjektene innenfor Kulturhistorisk museums 
ansvarsområde. Dette er Dokkaprosjektet i Oppland, samt Rødsmoprosjektet og 
Gråfjellprosjektet i Åmot kommune, Hedmark (Larsen 1991, Narmo 1996; 1997, 
Rundberget 2007). Utgravningsresultatene fra sistnevnte prosjekt er dels publisert 
(Rundberget 2007) og dels under bearbeiding. De undersøkte kullgropene fra de tre 
prosjektene kan knyttes til både jernutvinning og smiing. Sammenligna med 
eksempelvis Elverum og Åmot kommuner er det foretatt få faglige undersøkelser av 
kullgroper i Våler kommune. I Elverum kommune er det undersøkt anslagsvis 70 
kullgroper, mens det i Åmot kommune er undersøkt cirka 300. 

4.3 UNDERSØKTE KULLGROPER I VÅLER KOMMUNE 
Kullgroper er en alminnelig kulturminnetype i innlandet i Øst-Norge, og Våler 
kommune er blant de områdene hvor det er kjent en særskilt stor bestand. Et søk i 
kulturminnedatabasen Askeladden for Våler kommune gir 29 treff på lokaliteter med 
jernvinneanlegg, mens det er lagt inn over 800 kullgroper (enkeltminner). Det må for 
øvrig forventes at det finnes uregistrerte kullgroper i tiltaksområdets nærhet. 
 
Det er tidligere gjennomført enkelte mindre arkeologiske undersøkelser av kullgroper 
i Våler kommune. Ingen av kullgropene har vært knytta til jernvinneanlegg, og det er 
påvist både rektangulære og kvadratiske groper. Det foreligger flere 14C-dateringer 
som alle faller innen-for perioden 1010-1295 e.Kr. Samtlige dateringer er foretatt på 
furu. Antallet undersøkte groper innenfor det enkelte utgravningsprosjekt er relativt 
lavt, og i flere tilfeller har undersøkelsen vært begrensa til dokumentasjon i plan samt 
uttak av kullprøver i prøvestikk for 14C-datering. Arkeologiske utgravinger av 
kullgroper foretatt i Våler kommune de siste 15-20 årene er summarisk presentert i 
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tabellen nedenfor. Det henvises til rapporter i topografisk arkiv for nærmere 
opplysninger. 
 

Gård Antall undersøkte groper Dateringer, tidsrom Metode Undersøkelsesår Rapport ved 
Svenneby, 38/1 5 av 10 1030 - 1295 e. Kr. Maskin 2001 Tønnesen 2001a 
Kavlerud, 40/1,345 2 av 5 1165-1285 e. Kr. Maskin/pr.st. 2005 Bøckman 2007a 
Øverby, 47/3,15,51 4 av ? Sein vikingtid – 1400-t ? 1998 - 
Audenby, 51/20,21 4 av 6 1030 - 1215 e. Kr. ? 2001 Tønnesen 2001b 
Audenby, 51/18 3 av 7 1010-1290 e. Kr. Prøvestikk 2005 Bøckman 2007b 
Snarhol, 52/8 1 av 1 Ikke datert Prøvestikk 1999 Gustafson 1999 

 
For flere av de frigitte kullgropene har det vært knytta vilkår om undersøkelse til 
dispensasjonen. Undersøkelsene har sin bakgrunn i nydyrkingssaker, og metodene har 
variert fra snitting med gravemaskin til uttak av kullprøve fra prøvestikk. På 
Svenneby, 38/1 blei 5 av i alt 10 kullgroper undersøkt ved snitting med maskin i 
forbindelse med plan for nydyrking i 2001. Tiltakshaver var Brede Svenneby som for 
øvrig er søker i foreliggende dispensasjonssak. De undersøkte gropene er tolka som 
framstillingsplasser for trekull for smiing. Anleggene er datert til perioden 1030-1295 
e.Kr. I samme område, på Kavlerud, 40/1,345, blei det undersøkt to av i alt fem 
kullgroper i 2005. Også disse blei undersøkt i forbindelse nydyrking. En av gropene 
blei snitta med maskin, mens det blei tatt ut kull fra prøvestikk i en annen. Det 
foreligger to dateringer fra middelalder, henholdsvis 1165-1280 e. Kr. og 1215-1280 
e. Kr. 
 
Videre blei seks kullgroper frigitt uten vilkår i 2006. Også i dette tilfellet var 
bakgrunn for dispensasjonsbehandlingen nydyrking, og tiltakshaver var også her 
Brede Svenneby. Kullgropene lå under Våler, 41/355, på naboteigen nord for området 
med kullgropene som blei undersøkt i 1999. Kulturhistorisk museum påpekte i sin 
vurdering den gang at de tidligere undersøkte gropene på naboteigene syntes å gi et 
representativt bilde av kullgropene i dette området. Videre blei det lagt vekt på at det 
ikke forelå opplysninger som tyda på at en arkeologisk undersøkelse av de seks 
kullgropene ville gi vesentlig ny informasjon om aktuelle problemkompleks i dette 
området (se upublisert prosjektplan for undersøkelsen på Svenneby i KHMs 
Topografiske arkiv, utarbeida av Ole Chr. Lønaas 2008). 

 

5. UTGRAVINGA 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Utmarksbruk i jernalder/middelalder er et forskningstema ved Kulturhistorisk 
museum. Det legges vekt på å samle inn mest mulig enhetlig informasjon om 
kullgroper for bruk i statistiske analyser. Datering av kullgropene er viktig for å forstå 
den kulturhistoriske sammenhengen. Det er videre viktig å skaffe informasjon om 
hvilke typer treslag som har vært benyttet og forholdet til eventuelle sidegroper. 
Aktuelle problemstillinger vil ut i fra forskningsstatus blant annet være (jfr. KHMs 
prosjektplan utarbeida av prosjektleder Inger M. Berg-Hansen): 

• Hvilke treslag er benytta? 
• Når har produksjonen av kull funnet sted? 
• Hvilken form og dimensjon har gropene? Dette kan kun avklares med 

sikkerhet gjennom snitting med maskin. 
• Er det mulig å kaste lys over stablinga av trevirket i gropene? 
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5.2 UTGRAVINGSMETODE   
I henhold til prosjektplanen tok undersøkelsen sikte på å snitte to av gropene med 
maskin. På de andre skulle overflateprofilen dokumenteres, og trekullprøve tas ut fra 
manuelt gravde prøvestikk for datering. 
 
Imidlertid var det kaldt vær i den korte undersøkelsesperioden, noe som kunne 
redusere muligheten for å komme gjennom torvlaget med spade. Det blei derfor 
prioritert å snitte tre av gropene med maskin for å sikre at kullprøver kunne tas ut, 
mens den siste kullgropa blei overflatedokumentert og prøve tatt ut i prøvestikk.  
 
Den maskinelle utgravinga blei gjennomført i henhold til prosjektplanen ved at en 
halvdel blei gravd ut lagvis. Dette for å kunne gjøre sikre observasjoner angående 
gropenes bunnform. Deretter blei gropene gravd til bunns før profilene blei renska og 
retta opp for hånd med spade og graveskje, så dokumentert med foto og tegnin i 
målestokk, samt uttak av prøver fra sikker kontekst fra profilene. 
 
En av kullgropene (i rapporten kalt kullgrop 2) blei gravd grundigere ved at begge 
halvdelene av gropa blei gravd ut med en stående profilbenk på tvers. 

5.3 UTGRAVINGAS FORLØP 
Registreringa påviste fem kullgroper. En av disse (den nordligste, id 116499-2) var 
imidlertid blitt fjerna før undersøkelsen, da nydyrkingsarbeidet var påbegynt før 
KHMs undersøkelse fant sted. De øvrige fire kullgropene var satt igjen som ”øyer” 
med bevart skogbunnvegetasjon i det flate, åpne åkerlandskapet som på 
undersøkelsestidspunktet var blitt harva og pløyd. Trær var blitt hogd og fjerna forut 
for undersøkelsen. 
 
Det var fint og klart vær i undersøkelsesperioden, men med nokså lave temperaturer 
(omkring 8-10 minusgrader) på morgenene. Dette forsinka den manuelle 
opprenskinga og avrettinga av profilene noe. Det blei derfor lagt vekt på å ferdigstille 
opprensking av maskingravde profiler så effektivt som mulig for så å dokumentere de 
ulike profilene den påfølgende dagen. Telen i marka slapp taket mot ettermiddagene. 
Undersøkelsen i felt blei likevel gjenomført innenfor de på forhånd stipulerte og 
budsjetterte tidsrammene i henhold til prosjektplanen. 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Det blei ikke gjort søk etter tufter eller sidegroper omkring de fire gjenværende 
kullgropene. Årsaken var at det ikke blei prioritert å bruke tid på dette for å rekke 
ferdigstillelse av feltundersøkelsen, samt at eventuelle slike kan ha blitt ødelagt av den 
påbegynte harvinga rundt de enkelte kullgropene.  

5.5 UTGRAVINGA 
For kullgroper er det vanlig å oppgi følgende mål: Ytre diameter måles fra fot av voll 
på en side til fot av voll på motsatt side. Indre diameter måles fra topp voll til topp 
voll på motsatt side langs tenkt linje (Bloch-Nakkerud 1987).  
 
Det er i hovedsak profildokumentasjonen som blir vektlagt i beskrivelsene av de ulike 
anlegga nedenfor. 
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Fig. 2: De undersøkte kullgropene framsto som øyer med bevart skogbunn i for øvrig nyrydda åkermark. På bildet 
står gravemaskinen ved kullgrop 1, i bakgrunnen kullgrop 2 og 3. Bilde tatt mot sørvest. Foto: G. Reitan/KHM.  

 

Fig. 3: Det var kaldt vær i 
undersøkelsesperioden. Her detalj fra 
den frosne profilen i kullgrop 2. 
Foto: G. Reitan/KHM. 
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5.5.1 KULLGROP 1 (ID 116499-1) 
På overflata rundoval med svakt markerte voller og relativt grunn (ca 0,3-0,5 m) 
forsenkning sentralt. Vollen mest tydelig på nordsida. Pga. vollens utydelighet i sør 
var ytre tverrmål på gropa problematisk å fastslå, men anslått til ca 5,5 m. Indre 
diameter var ca 3,5 m. 
 
Snittet med gravemaskin blei anlagt om lag nordvest-sørøst. Den utgravde halvdelen 
var kraftig forstyrra av røtter, men bunnplanet lot seg likevel fastslå som kvadratisk 
eller rektangulært. Profilet viste at vollen på sørsida av gropa var ca 0,5 m høy, mens 
høyde på vollen på nordsida ikke lot seg fastslå pga. rotforstyrrelser. Bunnen var flat, 
sidekantene rette, og med et tydelig kullag i bunnen av gropa (ca 15 cm tykt). Bunnen 
av nedgravinga var ca 1,2 m under torva på vollen. Rødbrent sand var synlig langs 
tilnærma hele kullgropas kanter i profilet. Detaljer ved de bevarte delene av profilet 
(bunn og deler av sidekantene), som ikke var forstyrra av røtter antyda at det tilvirka 
treet var lagt lagvis i kryss. Bredden på nedgravninga var ca 2,4 m. 
 
Over bunnen var gropa fylt med sand med varierende grad av kullblanding. Disse 
massene skyldes innraste, kullholdige masser. Trekullprøve (KP-1) blei tatt ut i profil 
i bunnen.  
 

 

Fig. 3: Tegning av snitt gjennom kullgrop 1: Kullag i bunnen og sekundært innraste, kullholdige masser over dette. 
Kullprøve blei tatt ut i kullaget i bunnen. Ill.: G. Reitan/KHM.  
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5.5.2 KULLGROP 2 (ID 116499-3) 
På overflata framsto kullgrop 2 som rundaktig med tydelig voll rundt det meste av ei 
trang, dyp forsenkning i midten, med bratt fall mot bunnen. Forsenkninga avslørte 
ingen tegn til tydelig form eller orientering på kullgropa. Høydeforskjell mellom topp 
voll i nord og torvlag i bunnen av gropa på overflata var ca 0,7-0,8 m. Ytre diameter 
var ca 7 m, indre diameter ca 3,5 m.  
 
Det maskingravde snittet blei anlagt om lag sørvest-nordøst. Flategravinga viste at 
snittet var anlagt skeivt i forhold til kullgropas orientering. Det blei prioritert å 
flategrave også den andre halvdelen med en bevart profilbenk på ca 0,5 m bredde 
løpende over anlegget. Denne metoden viste at kullgrop 2 var svakt rektangulær, men 
noe avsmalnende i en ende (2-2,25x2,4 m), med rette sider og svakt avrunda hjørner. 
Dette blei dokumentert med tegning og foto før gropa blei gravd til bunns og 
dokumentert. Langs hele ytterkanten var det synlig en rand av rødbrent sand. 
 
Profilet viste at bunnen var nedgravd 0,9 m under opprinnelig markoverflate og 1,3 m 
under topp voll. Langs kantene mot bunnen av gropa var det relativt mye treverk 
bevart. Deler av dette var bare delvis forkulla, noe som trolig forklarer hvorfor dette lå 
igjen, og ikke var samla opp etter endt brenning. Det bevarte treverket avslørte at 
treverket var blitt lagt i kryss. Stokkene var relativt kraftige med inntil 20-25 cm i 
tverrmål, men det meste av trevirket syntes å ha en noe mindre (ca 15 cm) diameter. I 
bunnen av gropa var et tydelig, sammenhengende synlig i bunne, med kullblanda sand 
med varierende mengde kull ovenfor dette, med største sannsynlighet innraste masser.  
 
Trekullprøve (KP-6) blei tatt ut i profil av kullaget i bunnen, kullprøve KP-2 blei tatt 
ut fra de antatt innraste massene over dette.  

 

Fig. 4: Profildokumentasjon av kullgrop 2. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 5: Skisse av kullgrop 2, delvis flategravd, som tydelig viser bunnformen. Ill. G. Reitan/KHM. 
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Fig. 6: Foto som viser bunnformen. Mot nordøst. Foto: G. Reitan/KHM. 

 

 

Fig. 7: Delvis forkulla 
trestokker lå igjen i 
kantene av bunnen i 
kullgrop 2. Den dårlige 
forkullinga er trolig 
forklaringa på at dette 
ikke blei samla inn etter 
fullført brenning. Merk 
den rødbrente sanda 
langs ytterkanten. Foto: 
G. Reitan/KHM. 
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5.5.3 KULLGROP 3 (ID 116499-4) 
Kullgrop 3 er den sørligste av de tre som blei prioritert for grundig utgraving med 
gravemaskin. 
 
På overflata var kullgrop 3 lite tydelig. Den hadde svakt markerte voller og 
forsenkninga sentralt i gropa var grunn og uten skarpt fall ned mot bunnen. Ytre 
diameter blei anslått til ca 5-6 m, indre diameter 4 m. Høydeforskjell fra topp voll til 
overflate i bunnen sentralt var ca 0,5 m. 
 
Det maskingravde snittet blei anlagt om lag øst-vest. Dette viste seg å treffe godt på 
tvers av gropa, og den viste seg å være regelmessig og kvadratisk eller rektangulær, 
akkurat som den ovenfor beskrevne kullgrop 2. Flategravinga av den sørlige 
halvdelen viste ei tydelig, rundaktig grop sentralt, som inneholdt løse, kullholdige 
sandmasser – trolig spor etter oppsamlinga av kullet. Profilet etter at kullgrop 3 var 
gravd til bunns viser to adskilte kullag mot bunnen. Ulikt kullgrop 1 og 2 ovenfor kan 
ikke det øvre kullaget tolkes som innraste, kullholdige sandmasser etter oppsamling 
av det ferdig brente kullet: I kullgrop 3 har det blitt framstilt kull i to ulike omganger. 
De to kullaga har lik form, begge er regelmessige, med flat bunn og tydelig overgang 
mellom bunnen og sidekantene. Et kullholdig sandlag på ca 10-15 cm tykkelse skiller 
de to kullaga. Det nedre, og dermed eldste, av de to laga var tynnere (bare ca 2 cm 
tykt på den flate bunnen, inntil ca 5-6 cm tykkelse ved overgangen til sidene) i det 
nedre laget. Det øvre/yngste kullaget var betydelig tykkere, men ikke like tykt som i 
kullaget i den ovenfor beskrevne kullgrop 2. Oppsamlinga av trekull fra den eldste 
fasen har trolig vært grundigere enn i den yngste. Nedgravinga tilhørende den eldste 
brenninga var noe breiere i profilet enn den sekundære gropa. De to fasene lot seg 
imidlertid ikke observere i vollen rundt gropa. 
 
Det var for lite trekull bevart i de to laga til å si noe om stabling og retning på veden i 
de to fasene. Det er imidlertid liten grunn til å tro at det har vært særlig annerledes enn 
i kullgrop 2 og 3, altså lagvis i kryss. 
 
Kullprøver fra begge laga er vedartsbestemt (KP-3 fra øvre, KP-4 fra nedre). 
Trekullprøven fra det øvre kullaget blei prioritert for 14C-datering.  

 

Fig. 8: Profil gjennom kullgrop 3 viser to atskilte kullag etter to brenninger. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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Fig. 9: Delvis flategravd kullgrop 3 som viser at denne har hatt tilnærma samme form (kvadratisk til 
rektangulær) som kullgrop 2, trolig også kullgrop 1 og 4. Foto: G. Reitan/KHM. 

Fig. 10: Profilbilde som viser to atskilte kullag. Rødbrent sand i tilknytning til begge forteller at det øvre kullaget 
ikke er spor etter innraste kullmasser, men at kullaga er spor etter to separate brenninger. Foto: G. Reitan/KHM. 
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5.5.4 KULLGROP 4 (ID 116499-5) 
Kullgrop 4 blei kun overflateprofil dokumentert ved å strekke en vatra snor på tvers 
av gropa (orientert om lag nord-sør) og måle overflata av gropa ned fra denne snora. I 
nord var vollen kun svakt markert, men tydeligere i sør. Fra toppen av vollen var det 
her et til dels bratt fall via et trinn ned mot en smal, dyp forsenkning i bunnen. Dybde 
målt fra topp voll til torvoverflate på bunnen var ca 0,7 m.  
Et prøvestikk blei gravd i kanten av kullgrop 4 for uttak av trekullprøve. Profilet i 
prøvestikket blei ikke dokumentert.  
 
Form, dybde og antall brenningsfaser kan derfor ikke fastslås for kullgrop 4, men det 
er grunn til å anta at det er store likheter mellom denne og de andre beskrevne 
kullgropene på Svenneby når det gjelder både form og alder.  

 

 

Fig. 11: Overflateprofil på kullgrop 4. Ill.: G. Reitan/KHM. 
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5.5.5 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Askeladden-id KHM-betegnelse KP-nr. Kommentar? Vedartsbestemmelse v/H. I. Høeg 
116499-1 Kullgrop 1 KP-1 Profil bunn 40 biter bestemt: Alle furu 
116499-3 Kullgrop 2 KP-2 Profil bunn 2 biter bestemt: Alle furu 
116499-4 Kullgrop 3 KP-3 Øvre lag/yngste fase 40 biter bestemt: Alle furu 
116499-4 Kullgrop 3 KP-4 Nedre lag/eldste fase 40 biter bestemt: Alle furu 

 
 
 
Anlegg Kullpr.nr. Datering BP, 14C-år Kalibrert alder (1 σ) Lab.ref., NTNU 
Kullgrop 2 KP-2 945 ± 30 1030-1160 e.Kr. TRa-948 
Kullgrop 3 KP-3 915 ± 35 1040-1170 e.Kr. TRa-949 

 
 
 

C-nr. Anlegg  Kullprøve nr. Vedartsbestemt? Datert? 
C57413/1 Kullgrop 2 KP-2 Ja Ja 
C57413/2 Kullgrop 3, yngste lag KP-3 Ja Ja 
C57413/3 Kullgrop 1 KP-1 Ja Nei 
C57413/4 Kullgrop 3, eldste lag KP-4 Ja Nei 
C57413/5 Kullgrop 4 KP-5          Nei Nei 
C57413/6 Kullgrop 2, innraste masser KP-6          Nei Nei 

 

 

5.6 VURDERING AV UTGRAVINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Alle de tre grundig undersøkte kullgropene (kullgrop 1, 2 og 3) var orientert om lag 
nord-sør. Det er derfor grunn til å anta at også kullgrop 4 har vært orientert på samme 
måte, men dette kan ikke fastslås, siden denne ikke blei gravd ut med maskin, kun 
overflatedokumentert i tillegg til uttak av trekullprøve i prøvestikk. 
 
Kullgrop 2 blei grundigst undersøkt ved at denne blei avdekka i flata med en 
profilbenk stående igjen over anlegget. Kullgropas bunnform viste seg å være relativt 
regelmessig og en mellomting mellom kvadratisk og rektangulær med rette sider og 
svakt avrunda, men skarpt avgrensa og presise hjørner. Sannsynligvis har også de 
andre kullgropene hatt tilnærma samme bunnform, men det kan ikke sies sikkert, 
siden verken kullgrop 1 eller kullgrop 3 blei flategravd like grundig som kullgrop 2.  
 
Tidligere undersøkte kullgroper i denne delen av landet har vist seg å være tilnærma 
utelukkende kvadratiske eller rektangulære, slik som de her beskrevne på Svenneby. 
 
Alle kullgropene hadde flat bunn med bunnivå ca 1,2-1,3 m under torvoverflata på 
vollene. Kullgropenes bredde i tverrsnitt (målt langs den flate bunnen) var omkring 2-
2,4 m. Kullgrop 3 avslørte i snittet å ha to adskilte kullag i bunnen, noe som viser at 
det har foregått to faser av kullbrenning i denne. I de andre var det også masser med 
varierende mengder trekull i fyllmassene over trekullaget i bunnen, men i de andre 
skal dette forstås som innraste og sekundært deponerte masser etter eller i forbindelse 
med oppsamling av trekullet i gropene.   

Tab. 1: Vedartsbestemte trekullprøver fra Svenneby. 

Tab. 2: Radiologisk daterte trekullprøver fra to av de fire undersøkte kullgropene på Svenneby. 

Tab. 3: Liste over prøver innsamla fra de fire kullgropene på Svenneby. 
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Til sammen fire trekullprøver fra tre av kullgropene er vedartsbestemt (to fra kullgrop 
3), og alle inneholdt utelukkende kull av furu. To av de undersøkte kullgropene er 
datert, begge med resultater til tidlig middelalder: Kullgrop 2 er datert til 1030-1160 
e.Kr., kullgrop 3 til 1040-1170 e.Kr. De to daterte kullgropene er altså samtidige, og 
deres alder føyer seg inn i det fra før kjente mønsteret av undersøkte og daterte 
kullgroper i Våler og Hedmark for øvrig, med tydelig tyngdepunkt omkring 1100-
1200 e.Kr. 
 
På bakgrunn av beligenhet og konstruksjonsmessige likheter er det all grunn til å anta 
at de andre tre ikke daterte kullgropene på Svenneby er fra samme periode. 
 
De fire undersøkte kullgropene er gravd ned i finsortert sand. Det kjennes ikke til 
jernmalmholdige myrer i nærområdet, og det er derfor sannsynlig at kullgropene på 
Svenneby kan tolkes som anlegg for framstilling av kull til smiing, kanskje på 
Svenneby. 

 

6. KONKLUSJON 
I løpet av tre dager i midten av oktober 2009 blei fire kullgroper undersøkt i 
forbindelse med en nydyrkingssak på Svenneby (38/1) i Våler kommune. Tre blei 
undersøkt i en kombinasjon av flate- og profilgraving med gravemaskin, mens den 
siste bare blei undersøkt ved å dokumentere overflateprofilen i tillegg til uttak av 
trekullprøve i prøvestikk. 
 
Alle de tre grundigst undersøkte kullgropene viste seg å være kvadratiske til svakt 
rektangulære i bunnform. Denne bunnformen er nesten enerådende på kullgroper 
undersøkt i Hedmark. I en av kullgropene har det foregått brenning av kull i to 
separate faser. I en av kullgropene var trekullet i bunnen godt nok bevart til å si noe 
om ved og stabling: Her blei det observert delvis forkulla stokker med diameter på 15-
20 cm. Stokkene var lagt lagvis i kryss. Det er overveiende sannsynlig at stokkene har 
vært stabla på samme måte i alle de her undersøkte kullgropene. 
 
Trekullprøver fra to av kullgropene er datert. Dateringene har gitt samtidige resultater 
til tidlig middelalder innenfor perioden 1030-1170 e.Kr. Det er all grunn til å tro at de 
andre kullgropene som blei undersøkt er fra samme periode. De her undersøkte 
kullgropene på Svenneby i Våler følger det kjente mønsteret fra tidligere undersøkte 
kullgroper i fylket, både når det gjelder konstruksjon, form, størrelse, anvendt trekull 
og alder. 
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8. VEDLEGG 

8.1 UTSKRIFT AV KHMS GJENSTANDSBASE, C57413/1-6   
C57413/1-6  
Produksjonsplass (kullgroper) fra tidligmiddelalder fra SVENNEBY (38 /1), VÅLER K., 
HEDMARK.  
 
1)  prøve, kull  
Vasket, tørket og veid. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Prøven inneholdt kun kull av furu. Datering 
ga resultat til tidligmiddelalder, 945±30 BP/kal. 1030-1160 e.Kr. (TRa-948, DF-4334). Hele prøven ble 
forbrukt ved datering. 
Vekt: 18g  
Datering: Tidligmiddelalder (1030-1160 e.Kr.)  
Strukturnr: Kullgrop 2 Tatt ut fra bunnlag i profil.  
 
2)  prøve, kull  
Vasket, tørket og veid. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg (40 biter). Prøven inneholdt kun kull av furu. 
Datering ga resultat til tidligmiddelalder, 915±35 BP/kal. 1040-1170 e.Kr. (TRa-949, DF-4334). Hele 
prøven ble forbrukt ved datering. 
Vekt: 11g  
Datering: Tidligmiddelalder (1040-1170 e.Kr.)  
Strukturnr: Kullgrop 3 Tatt ut fra øvre/yngste kullag. Kullgropa har hatt to sikre bruksfaser.  
 
3)  prøve, kull  
Vasket, tørket og veid. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg (40 biter). Prøven inneholdt kun kull av furu. 
Ikke datert. 
Vekt: 18g  
Strukturnr: Kullgrop 1 Tatt ut fra bunnlag i profil.  
 
4)  prøve, kull  
Vasket, tørket og veid. Vedartsbestemt av Helge I. Høeg (40 biter). Prøven inneholdt kun kull av furu. 
Ikke datert. En kullprøve fra det øvre av to atskilte kullag (to brenningsfaser) i samme kullgrop er 
imidlertid datert til 1040-1170 (C57413/2), og må være yngre enn kullprøven på dette undernummeret.  
Vekt: 0,8g  
Strukturnr: Kullgrop 3 Tatt ut fra nedre/eldste kullag i profil. Kullgropa har to sikre bruksfaser.  
 
5)  prøve, kull  
Vasket, tørket og veid. Ikke vedartsbestemt eller datert. 
Vekt: 8,8g  
Strukturnr: Kullgrop 4 Tatt ut i prøvestikk.  
 
6)  prøve, kull  
Vasket, tørket og veid. Ikke vedartsbestemt eller datert. 
Vekt: 26g  
Strukturnr: Kullgrop 2 Tatt ut fra mulig eldste fase i bunnen av profil, men det er høyst usikkert om 
gropa har to bruksfaser. Det kan være at det dreier seg om en bruks-/brenningsfase og sekundært 
innraste masser etter - eller i forbindelse med - oppsamling av det brente kullet.  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Tiltaket gjelder oppdyrking av ca 60 daa skogsareal som 
følge av behov for tilleggsjord innenfor LNF-område. Tiltakshaver og grunneier er Brede Svenneby. 
Det er kjent flere forekomster av kullgroper i nærområdet, og som følge av dette foretok Hedmark 
fylkes-kommune en arkeologisk overflateregistrering av området i juli 2008. Det ble påvist fem 
kullgroper innenfor det omsøkte arealet: id 116499-1("Kullgrop 1"), id 116499-2, id 116499-3 
("Kullgrop 2"), id 116499-4 ("Kullgrop 3") og id 116499-5 ("Kullgrop 4"). En av disse (id 116499-2) 
var fjerna som følge av påbegynt nydyrkning før KHMs undersøkelse fant sted medio oktober 2009. De 
øvrige fire (kalt Kullgrop 1-4 fra øst mot vest) var satt av som "øyer" med bevart skogbunnvegetasjon i 
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det flate åkerlandskapet. Terrenget utgjøres opprinnelig av bar- og lauvskog i flatt terreng. 
Undergrunnen utgjøres av fin sand. Gravemaskin var i bruk til graving av tre av kullgropene, mens den 
siste (kullgrop 4, id 116499-5) kun blei overflatedokumentert med profil av høydekurve over anlegget, 
samt uttak av trekullprøve i prøvestikk. Med maskin blei kullgropene delt i to, og en halvdel blei fjerna. 
Dette blei gjort lagvis for å gjøre observasjoner av bunnform underveis, før de blei gravd til bunns. En 
av kullgropene (kullgrop 2, id 116499-3) blei i tillegg gravd ut i flata i to halvdeler, med en bevart 
profilbenk på ca 0,5 m bredde. Denne var omlag kvadratisk i bunnformen, mens de andre har var 
kvadratiske eller svakt rektangulære (vanskelig å fastslå eksakt ut fra bare en halvdel). I en av 
kullgropene (kullgrop 3, id 116499-4) var det to sikre, atskilte kullag som viser at det har foregått to 
brenninger i denne. I de øvrige framsto kun ett kullag i bunnen, men med innraste, kullholdige masser 
over dette. Et lite forbehold gjelder imidlertid kullgrop 2, id 116499-3, så to trekullprøver er samla inn 
fra denne. Alle kullgropene var omkring 5,5-7 m i ytre diameter. Bunnivået i dem lå gjennomgående ca 
1,2-1,3 m under torva på topp voll. Kullgropene inneholdt kun trekull av furu. Form, størrelse og alder 
følger mønsteret fra tidligere undersøkte kullgroper i området.  
 
Orienteringsoppgave:  Svenneby gård ligger ved Glommas nordre/østre bredd midt mellom Holmen og 
Svennebyøya med gården Nedre Berg på motsatt side. De undersøkte kullgropene ligger i søndre del av 
Våler, ca 4 km sør-sørøst for Våler sentrum, 1,5 km sør for Haslemoen og ca 800 m nord for tunet på 
Svenneby ved Glomma. Videre ligger kullgropene ca 300 m sørøst for avkjøring mot Svenneby fra Rv 
20, og sørøst for jernbanelinje øst for riksveien. To av de påviste kullgropene ligger nær jernbanelinja, 
mens den sørligste av dem ligger ca 150 m lenger sør, like nordøst for et masseuttak.  
 
Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32 N:  6725825 Ø: 
 658060  
 
INNBERETNING/litteratur:  Gaute Reitan, 04.08.2010, Rapport fra arkeologisk utgraving. 
Produksjonsplass (kullgroper) fra middelalder. Svenneby (38/1), Våler kommune, Hedmark.  
 
Funnet av:  Gaute Reitan, KHM 2009 
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8.2 FOTOLISTE, NEGATIVNR. CF.34187/1-34   

Bildenr. Motivbeskrivelse Fotograf Dato 
Retning 

mot 

Cf34187_01 

Utgravning av fire kullgroper i forbindelse med 
nydyrking på Svenneby (Gbnr. 38/1), Våler k., 
Hedmark 
 
Kullgrop 2 profil. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_02 Kullgrop 1 plan før utgravning. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 SV 

Cf34187_03 
Oversiktsbilde kullgrop 1 (nærmest), kullgrop 2, 3 
og 4 (helt t.v.) i bakgrunnen. Før utgravning. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 SV 

Cf34187_04 Oversikt kullgrop 1 (nærmest), 2 og 3. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 SV 

Cf34187_05 
Kullgrop 1 plan før utgravning. Denne lå lengst 
mot nord blant de fire undersøkte. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 

Cf34187_06 Oversikt kullgrop 2 (nærmest) og 3. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 SV 

Cf34187_07 Kullgrop 1 før utgravning, plan. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 

Cf34187_08 Kullgrop 2 før utgravning. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 S 

Cf34187_09 Kullgrop 2 før utgravning. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_10 Kullgrop 2 før utgravning. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 Ø 

Cf34187_11 
Kullgrop 4 før utgravning (kun dokumentert ved 
overflateprofil og prøvestikk). Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 SSØ 

Cf34187_12 Detalj kullgrop 2 Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_13 Detalj kullgrop 2 Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 

Cf34187_14 Kullgrop 3 under utgravning Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 S 

Cf34187_15 
Kullgrop 3 delvis flategravd: Rektangulær eller 
kvadratisk bunnform. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_16 Detalj bunnform kullgrop 3. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NV 

Cf34187_17 Detalj kullgrop 3. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 

Cf34187_18 Kullgrop 2 flategravd. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 

Cf34187_19 Kullgrop 2 flategravd. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 ØNØ 

Cf34187_20 Kullgrop 2 flategravd. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 SV 

Cf34187_21 Detalj delvis forkullet treverk i kant av kullgrop 2. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_22 Kullgrop 2 profil. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 

Cf34187_23 Detalj kullgrop 2. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009   

Cf34187_24 Trevirke, delvis forkullet, fra kullgrop 2. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009   

Cf34187_25 Detalj kullgrop 2. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_26 Detalj kullgrop 2 Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_27 Kullgrop 3. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_28 Kullgrop 3 profil. to brenningsfaser. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_29 Kullgrop 3 profil. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_30 Kullgrop 3 profil. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 N 

Cf34187_31 Kullgrop 3 profil. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 

Cf34187_32 Detalj kullgrop 2. Frost! Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 

Cf34187_33 Kullgrop 1 profil. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NNØ 

Cf34187_34 Kullgrop 1 profil. Reitan, Gaute 12.-14.10.2009 NØ 
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8.3 VEDARTSANALYSE 

 



Svenneby (38/1), Våler kommune, Hedmark  Saksnr. 08/11479 
   
 

 24 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen 

 

8.4 DATERINGSRAPPORT     
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