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SAMMENDRAG 
I forbindelse med en reguleringsendring for Vierli terrengpark ble det 24. juli 2012 

foretatt en arkeologisk undersøkelse av to kullgroper (ID 96579 og ID 96580). Telemark 

fylkeskommune hadde allerede i 2002 påvist de to kulturminner, der begge var i konflikt 

med reguleringsplanen. Det ble gitt dispensasjon fra kulturminneloven av 9. juni 1978, 

med vilkår om arkeologisk undersøkelse av kullgropene. 

 

Det ble gravet en sammenhengende sjakt (ca. 6 x 0,4 m) gjennom kullgropene med 

håndkraft. Gropene hadde kun en enkelt bruksfase, og var samtidige. Datering på bjørk 

med lav egenalder daterer bruksfasen til tidligste del av middelalder; 1020-1160 e.Kr. 

Gropenes bruk faller dermed sammen med øvrig dokumentert jernvinneaktivitet i 

området. 

 

Gropene beskrives som ovale, men milebunnens form er ikke sikkert dokumentert. Det er 

også usikkert om ID 96580 bør defineres som en sidegrop til ID 96579, eller om de to 

kullgropene skal anses som adskilte anlegg. 
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Vinje Telemark 

Saksnavn Kulturminnetype 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

VIERLI TERRENGPARK, SKEIET (151/538), 
VINJE KOMMUNE, TELEMARK  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen ble iverksatt i forbindelse med detaljregulering for Vierli Terrengpark. I 

forhold til tidligere områdereguleringsplan legges det til rette for erindringer av 

eksisterende skiløypetrasé, etablering av 20 nye hyttetomter og fortetting av eksisterende 

hyttefelt og næringsområde. Innenfor planområdet er det registrert flere automatisk 

fredete kulturminner. To av disse (ID 96579 og 96580) kom i konflikt med 

reguleringsendringene. 

 

Både Telemark fylkeskommune og Kulturhistorisk museum anbefalte Riksantikvaren å gi 

dispensasjon fra loven om kulturminner av 9. juni 1978 for ID 96579 og ID 96580. Det 

ble stilt vilkår om arkeologisk undersøkelse. Riksantikvaren innvilget 

dispensasjonssøknaden i brev av 22. august 2011. Omfang og kostnader ble fastlagt i 

vedtak av 28. juni 2012.  

 

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført med utgangspunkt i Kulturhistorisk 

Museum sin uttalelse for Vierli Terrengpark, datert 12. august 2011 (Gaut 2011). 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Det ble brukt 2 dagsverk på undersøkelsen. Følgende personer deltok: 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Lars S. Sørensen Feltleder 24.07.12 1 

Heidi Berg Feltassistent 24.07.12 1 

Sum 2 

 

Tiltakshaver stilte maskin til rådighet, men denne ble ikke anvendt ved undersøkelsen. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

I forbindelse med undersøkelsen var tiltakshaver på besøk ved oppstart. I løpet av dagen 

var flere turgående innom undersøkelsen. Alle fikk en kort gjennomgang av 

utgravningen, metode med videre. 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger på nordsiden av Svinefjellet og sør for Møsvatnet, ca. 8 km nord for 

Rauland sentrum. Området for de berørte kulturminnene er plassert på NV-siden av 

Motten (1131 m.o.h). Gropene var plassert på et mindre platå, ca. 950 m.o.h. på en NV-

vendt, sterkt skrående bergside. Gropene lå ca. 400 sør for Fv. 37. Nord og vest for 

planområdet var landskapet preget av svær hytteutbygging.  

 
Figur 1. Oversiktskart over planområdets geografiske plassering. 

Kartgrunnlag: Statens Kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 23.01.2013 MS 

 

Området mellom Rauland og Møsvatnet er spesielt rikt på jernvinnelokaliteter og 

kullgroper. Det er registeret mer enn 160 kullgroper bare på lokalitetene Dalebu, 

Storhaug, Flotubu og Bjønnvadshovden (data fra Askeladden). 
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Flere kullgroper – og ett jernvinneanlegg – i Vierlis nærområde er også utgravd. Den 

største undersøkelsen var i forbindelse med hyttefeltet på Storhaug, 600-1000 meter 

nordvest for ID 96579 og 96580 (Mjærum 2004). Der ble 15 kullgroper flategravd med 

maskin, mens det ble tatt ut kullprøver ved prøvestikk fra ytterligere 9 groper. 12 

kullprøver fra kullgroper og sidegroper er datert til tidsrommet AD 1000-1275. Gropenes 

datering og form gav et enhetlig preg. De undersøkte gropene var runde, med buet bunn 

og markerte voller. Ytre diameter varierte fra 4,0-7,3 meter, mens gropens indre diameter 

varierte fra 2,7-4,3 meter. 4 av gropene hadde to bruksfaser. 

 

Det er også undersøkt tre kullgroper ved Listaullia, 2 km vest for ID 96579-80 (Bøckman 

& Ystgaard 2004). Her ble det tatt ut kullprøver ved prøvestikk og profilet beskrevet. To 

av gropene er datert til AD 1035-1290. I motsetning til gropene ved Storhaug er gropene 

ved Listaullia beskrevet som kvadratiske, med flat bunn. Formen må likevel anses som 

usikker, da gropene ikke ble flategravd. 

 

Kullgroper, som ID 96579 og 96580, tilhører den vanligste funntypen i Vinje. Det er 

derimot registrert påfallende få ovnsanlegg i Vierlis nærområde. Anlegget som ble 

undersøkt ved Storhaug i 2004 er datert fra slutten av vikingtiden til høymiddelalder (AD 

975-1220). Dette sammenfaller med brukstiden på de daterte kullgroper i området og ved 

Listaullia – noe som indikerer en ganske konsentrert bruksfase. At aktiviteten har et 

tyngdepunkt på 1000- og 1100-tallet, med en markert nedgangsfase på 1200-tallet, 

sammenfaller dessuten med resultatet fra de mange undersøkelsene rundt Møsvatn, 3 km 

nord for planen (Larsen 2009:155-159). 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

I henhold til Kulturhistorisk museums saksbehandling (Gaut 2011) var den overordnede 

problemstilling å dokumentere og datere de to fornminnene som var registrert av 

Telemark fylkeskommune og som var i konflikt med tiltaket. 

 

Jernfremstilling og kullgroper er et viktig forskningstema for Kulturhistorisk Museum, og 

det er utarbeidet et grundig, faglig program om temaet (Larsen, 2009). Det blir lagt stor 

vekt på å samle inn mest mulig enhetlig informasjon om kullgroper. Det dreier seg om 

form, dimensjoner, vedstabling, treslag, datering, eventuell gjenbruk/flere bruksfaser og 

forholdet til eventuelle sidegroper. 

 

Aktuelle mål og problemstillinger for dette prosjekt var således å registrere og 

dokumentere form og dimensjoner, samt uttak av prøver til datering og vedartsanalyse. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Ved dette prosjektet ble det ansett å være tilstrekkelig å undersøke kullgropene for hånd. 

Gropene ble dokumentert i overflate og profil. Den enkelte kullgrop ble deretter utgravd 

for hånd ved å grave en sjakt tvers gjennom gropen. Plasseringen av gropene gjorde det 

mulig å grave en sammenhengende sjakt, der snittet begge gropene.    



151/10, Vinje kommune  2011/9246  

 

  

 8 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

Tidligere undersøkelser av kullgroper har påviste regionale forskjeller i formen (Larsen 

2009). Det ble således forsøkt å dokumentere bunnformen i hvert enkelt tilfelle. For å 

datere de enkelte anlegg ble det tatt ut trekullprøver til utvidet vedartsanalyse og 

radiologisk datering. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen forløp problemfritt over en enkelt dag. Kulturhistorisk Museum hadde 

allerede et utgravningslag på gang i forbindelse med utbyggingen av E134 Velemoen-

Grungedal, og to arkeologer fra denne undersøkelse sto for utgravningen. 

  

 
Figur 2. Oversiktskart over strukturenes plassering. 

Kartgrunnlag: Statens Kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 23.01.13 MS 
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6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det ble undersøkt i alt to kullgroper. Deres innbyrdes plassering kan ses på Fig. 2. Da det 

ikke ble gjort andre funn ved undersøkelsen, ble det valgt å beholde Askeladden-

nummereringen i etterarbeidsfasen og rapporten. 

 

ID 96579: 

Ovalformet kullgrop med indre mål på 2 x 1,5 m. Det var ikke mulig å bestemme gropens 

ytre mål, da denne var en del av det naturlige terrenget mot nord og vest. Mot sør gjorde 

plasseringen av kullgropen ID 96580, at det ikke var mulig å avgjøre avgrensingen av 

strukturen. Gropen hadde en dybde på 72 cm fra overflaten. Profilen (Fig. 3)viste et ca. 

16 cm dypt humus-/torvlag. Under dette var der bevart et ca. 22 cm tykt kulllag, med én 

bruksfase. Herfra ble der tatt ut en prøve til vedartsanalyse og datering.  

 

 
Figur 3. Cf34602_009. Profilfoto av ID 96579, sett mot V. 

 

ID96580: 

Ovalformet kullgrop med indre mål på 1,4 x 1,1 m. Som ved ID 96579 var det ikke mulig 

å bestemme gropens ytre mål pga. av topografien. Gropen hadde en dybde på ca. 64 cm. 

Profilen (Fig. 4) viste at kullaget hadde én bruksfase, og en tykkelse på ca. 20 cm. Der ble 

tatt ut en prøve til vedartsanalyse og datering fra dette laget. 
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Figur 4. Cf34602_011. Profilfoto av Id96580, sett mot V. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Der ble sendt inn en prøve fra hhv. lag 4 fra ID 96580 og lag 5 fra ID 96579 til 

vedartsanalyse ved Moesgård Museum. Analysen, foretatt av Peter Hambro Mikkelsen, 

identifiserte utelukkende bjørk i prøvene. Alle trestykkene formodes å være fra yngre 

stammer eller grener fra den lokale bjørkeskogen. Ingen stykker hadde mer enn 31 

årringer. På flere stykker var det mulig å erkjenne det innerste barklaget. Det er 

overveiende sannsynlig at virket er felt på våren, i begynnelsen av årets vekstperiode.  

 

7.2 DATERING 

Der ble sendt inn to prøver til radiologisk 
14

C-datering ved Universitetet i Uppsala. 

Prøvene var nær sammenfallende i alder, datert til henholdsvis 1020-1160 e.Kr. (ID 

96580) og 1020-1190 e. Kr. (ID 96579).  

 
Figur 5. Diagram som viser kalibrering og sannsynlighetsfordeling av 

14
C-datingene fra Vierli 

terrengpark. Data fra Ångstöm Laboratory, kalibrert i OxCal v3.10. 
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8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Den arkeologiske undersøkelse av kullgropene på Vierli Terrengpark, peger i retning at 

der over en kort periode i tidlig middelalder har foregått produksjon av trekull til 

jernvinna. 

 

Stratigrafi og datering av de to undersøkte gropene viser kun én bruksfase, og det er 

heller ikke mulig å skille de to gropene stratigrafisk (Fig. 6). Vollen mellom gropene og 

det tynne yngre kullsjiktet, som trolig skal forbindes med tømming av gropene, indikerer 

at kullgropene ble konstruert, fyrt opp og tømt parallelt – i løpet av én sesong. Veden er 

felt på våren, i begynnelsen av årets vekstperiode. 

 

Dateringen av gropene må anses som svært presis, tatt kalibreringskurven for 
14

C i eldre 

middelalder i betraktning. Dateringen er utført på bjørk med lav egenalder. Stratigrafien 

gjør dessuten at man kan se bort fra den seneste delen av dateringsspennet på prøven fra 

ID 96579, slik at sannsynlig bruksfase, selv med 2σ avvik, er 1020-1160 e. Kr. Dette  

sammenfaller med dateringen fra tidligere undersøkelser i området (Mjærum 2004, 

Bøckman & Ystgaard 2004). Undersøkelsen ved Vierli terrengpark bekrefter dermed 

antagelsen om at trekullproduksjon og jernutvinning i området har foregått i løpet av en 

kortere, intensiv periode i tidlig middelalder. 

 

 
Figur 6. Profiltegning, sett mot Ø (ID 69579 til venstre). Målestokk 1:20. 

 

Gropene er beskrevet som ovale, men det har ikke framkommet dokumentasjon av 

milebunnens form. Det er også verdt å merke seg gropenes ulike dimensjon og romlige 

plassering, med bare en drøy meters avstand og felles voll på en side. Det kan derfor 

spørres om ikke ID 96580 bør defineres som en sidegrop til ID 96579, eller om de to 

kullgropene skal anses som adskilte anlegg.   
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9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med en reguleringsendring for Vierli terrengpark ble det 24. juli 2012 

foretatt en arkeologisk undersøkelse av to kullgroper (ID 96579 og ID 96580). 

Kulturminnene lå på et mindre platå, ca. 950 m.o.h., i en NV-vendt skråli mot Motten, sør 

for Møsvatnet. Landskapet er preget av hytteutbygging.  

 

Det ble gravet en sammenhengende sjakt (ca. 6 x 0,4 m) gjennom kullgropene med 

håndkraft. Gropene hadde kun en enkelt bruksfase, og var samtidige. Datering på bjørk 

med lav egenalder daterer bruksfasen til tidligste del av middelalder; 1020-1160 e.Kr. 

Gropenes bruk faller dermed sammen med øvrig dokumentert jernvinneaktivitet i 

området. 

 

Gropene beskrives som ovale, men det har ikke framkommet dokumentasjon av 

milebunnens form. Det er usikkert om ID 96580 bør defineres som en sidegrop til ID 

96579, eller om de to kullgropene skal anses som adskilte anlegg. 
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11 VEDLEGG 

11.1 TILVEKSTTEKST, C58431/1-2 

C58431/1-2 

Produksjonsplass fra middelalder fra VIERLI TERRENGPARK av SKEIE (151/538), 

VINJE K., TELEMARK.  

1) Prøve, kull fra Id 96579, lag 5. Vekt: 24,1 gram. Vedartsbestemt til Betula og 

radiologisk datert til 919±31 BP, 1020-1190 calAD (Ua-4579).  

2) Prøve, kull fra Id 96580, lag 4. Vekt: 22,4 gram. Vedartsbestemt til Betula og 

radiologisk datert til 943±31 BP, 1020-1160 calAD (Ua-4578). 

Funnomstendigheter: Arkeologisk utgravning av to kullgroper (Id 96579 og 96580), 

gjennomført av KHM i 2012 (Sørensen & Gaut 2013). Planområdet var registrert av 

Telemark fylkeskommune i 2002. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med en endring 

av gjeldende reguleringsplan for utviding av eksisterende hytteområde og skiløype. 

Detaljert vedartsanalyse utført av Peter Hambro Mikkelsen ved Moesgård museum. 

Datering er utført ved Ångrström Laboratory, Uppsala. 

Orienteringsoppgave: Området er plassert ca. 8 km nord for Rauland sentrum, på N-siden 

av Svinefjellet og sør for Møsvatnet. Området ligger på NV-siden av Motten (1131 

moh.). Gropene var plassert på et mindre platå, ca. 950 moh. i en NV-vendt skråli. 

Gropene ligger ca. 400 m S for Fv. 37.  

Kartreferanse: UTM-koordinater: EU89, sone 33. N: 6642485 Ø: 116470 

LokalitetsID: 96579 og 96580.  

Litteratur: Sørensen, L. S. & B. Gaut, 2013: Rapport – arkeologisk utgravning. 

Kullgroper, Vierli Terrengpark, Skeie 151/538. Vinje kommune, Telemark. 

Kulturhistorisk Museums arkiv. Universitetet i Oslo. 
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11.2 PRØVER 

11.2.1 KULLPRØVER 

Prøve-
nr. 

Kontekst C-nr. Uppsala 
Lab.nr. 

Type Gram Treslag C-14 
datering 

Kalibrert 
alder (2σ) 

KP01 ID 96580, 
Lag 4 

58431/1 Ua-45678 AMS 22,4 Bjørk 943±31 BP 1020-1160 
e.Kr. 

KP02 ID 96579, 
Lag 5 

58431/2 Ua-4579 AMS 24,1 Bjørk 919±31 BP 1020-1190 
e.Kr. 

 

11.3 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf.34602_01 Oversiktsfoto, ID 96579. Ø LSS 24.07 

Cf.34602_02 Oversiktsfoto, ID 96579. N LSS 24.07 

Cf.34602_03 Oversiktsfoto, ID 96580. Ø LSS 24.07 

Cf.34602_04 Oversiktsfoto, ID 96580. S LSS 24.07 

Cf.34602_05 Arbeidsfoto. S LSS 24.07 

Cf.34602_06 Oversiktsfoto, sjakten av ID 96579 og ID 96580. N LSS 24.07 

Cf.34602_07 Arbeidsfoto. N LSS 24.07 

Cf.34602_08 Profilfoto, ID 96579 Ø LSS 24.07 

Cf.34602_09 Profilfoto, ID 96579 Ø LSS 24.07 

Cf.34602_010 Profilfoto, ID 96579 og 96580. Ø LSS 24.07 

Cf.34602_011 Profilfoto, ID 96580. Ø LSS 24.07 

Cf.34602_012 Profilfoto, ID 96580. Ø LSS 24.07 

Cf.34602_013 Profilfoto, ID 96580. Ø LSS 24.07 

 

11.4 ANALYSERESULTATER 

11.4.1 VEDANATOMISK ANALYSE 
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11.4.2 RADIOLOGISK DATERING 
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11.5 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

Originale plan- og profiltegninger i målestokk 1:20 av de undersøkte anleggene 

oppbevares i Topografisk arkiv, Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. 


