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SAMMENDRAG 
I forbindelse med søknad om nydyrking på Nordre Sætre i Åsnes ble det registrert tre 

kullgroper.  Dispensasjon ble gitt med vilkår om arkeologisk utgravning. Kullgropene ble 

gravd ut av Kulturhistorisk museum 13.-15. mai 2013.  

 

Kullprøvene som ble radiologisk datert i etterkant av utgravningen, ga dateringer fra 

vikingtid til høymiddelalder. Kullgropene hadde kvadratiske bunner, og sammenfaller i stor 

grad i form, størrelse og brukstid med tidligere undersøkte kullgroper i regionen.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

NORDRE SÆTRE, 199/1, ÅSNES K., HEDMARK 

 
 
 
 
 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Utgravningen har årsak i at Åsnes kommune på vegne av grunneier og tiltakshaver John 

Amundgaard søkte om nydyrking av et ca. 100 daa stort skogsareal på Nordre Sætre. 

Hedmark fylkeskommune gjennomførte en registrering 14.9.2012, hvor de påviste tre 

kullgroper. Den ene kullgropa var det kjørespor over (Amundsen 2012). Kullgropene har 

IDnr. 159010, 159012 og 159013 i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.  

 

Kulturhistorisk museum utarbeidet en prosjektplan (Rundberget 2013) som følge av 

dispensasjonssøknad. Prosjektplanen er datert 1.2.2013.  

 

Tiltakets lokalisering (Kartverket, etter Hedmark Fylkeskommune) 
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 DELTAGERE, TIDSROM 2

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 13. – 15. mai 2013. Undertegnede fungerte 

som feltleder. Gravemaskinfører Roger Sagerud deltok 14. mai.  

 BESØK OG FORMIDLING  3

Det ble ikke gjennomført noe formidlingsopplegg i forbindelse med undersøkelsen. Det 

var imidlertid flere som stakk innom. Tiltakshaver John Amundgaard fremviste 

kullgropene 13. mai, og stakk også innom med sønnen sin da utgravningen var i gang. En 

nabo og to skogsarbeidere kom også innom.  

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 4

Nordre Sætre ligger i Åsnes kommune, Hedmark. Skogsområdet kullgropene ligger i, er 

lokalisert drøyt 3 km sørøst for Flisa sentrum. Området er preget av jord- og skogbruk. 

Tiltaksområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til LNF-område. Det er kjent flere 

kull- og fangstgroper i skogsområdene i øst, vest og nord, men det er ikke kjent 

jernutvinning i umiddelbar nærhet (Rundberget 2013). 

 

 

Kullgropenes lokalisering (Kart: Magne Samdal) 
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Kulturminner i nærområdet (Kartutsnitt fra Askeladden) 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 5

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

En kullgrop er en rest av en gropmile med formål å produsere kull til jernproduksjon eller 

smie. Kunnskapsverdien er knyttet til den informasjon gropene kan gi om kullproduksjon 

i tilknytning til jernutvinning og/eller smievirksomhet i området (f.eks. Larsen 1991, 

Narmo 1996, Rundberget 2007).  

 

Utmarksbruk i jernalder/middelalder er et forskningsfelt ved Kulturhistorisk museum, og 

jernfremstilling og kullgroper har vært et viktig tema i tre av de store prosjektene 

innenfor Kulturhistorisk museums distrikt: Dokkaprosjektet i Oppland, Rødsmoprosjektet 

og Gråfjellprosjektet i Hedmark. 

 

Kullgroper er å regne for et massemateriale. De fleste kullgroper er datert til 

middelalderen, særlig innenfor 1000-1300-tallet, men det finnes også eldre og yngre 

eksempler. Den store mengden kullgroper gir interessante muligheter for å vurdere 
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produksjon av kull i tilknytning til jernutvinning og/eller smievirksomhet, og på denne 

måten belyse økonomiske forhold i middelalderen. 

 

Både form og dimensjon syntes å variere i ulike distrikter og kan bidra til å avgrense 

tradisjonsområder. Et interessant forhold er gropenes form som i øst (Hedmark) uten 

unntak er kvadratisk eller rektangulær, mens den lenger vest hovedsakelig er rund. 

Formen regnes å ha sammenheng med hvordan mila er bygget opp, og kan reflektere 

lokale tradisjoner eller forskjell i tid. Grensen mellom formene var tidligere antatt å gå 

ved Mjøsa. Det har imidlertid vist seg ved nyere undersøkelser at denne grensen ikke er 

fast, og at det er kullgroper med kvadratisk eller rektangulær form også i vest. En 

hovedproblemstilling vil være å kartlegge disse faktorene.  

 

Kulturhistorisk museum har begynt å foreta utvidete treartsanalyser. Gjennom dette kan 

en innhente opplysninger om treverket, dens egenalder og potensielt årstid for felling. 

Dette kan bidra til å se på ressursutnyttelse og om mulig datere virksomheten mer 

nøyaktig. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Kullgropene ble først dokumentert i plan ved hjelp av foto og tegning. Plantegningen 

angir ytre og indre diameter, samt nedskjæringen i midten. Det blir tatt mål mellom 

vollenes ytterkant, vollenes indre kant, fra toppen av vollen til bunnen av nedskjæringen, 

og av bunnen.  

 

Kullgropene ble deretter snittet ved hjelp av gravemaskin. Det ble her brukt en 12 tonns 

maskin med 80 cm bred pusseskuff, dessverre uten tilt. Den ene halvdelen av gropa ble 

fjernet. Denne halvdelen ble flategravd ned til kullaget i bunnen av gropa, for å se gropas 

form i plan, og for å få informasjon om vedens stabling i gropa. Bunnlaget ble 

dokumentert ved beskrivelse, foto og tegning før snittet ble fullført. Profilen renses 

deretter og dokumenteres med foto og tegning. På denne måten får man en profil som 

viser stratigrafien i hele gropa. Det vil her være mulig å påvise om det er flere bruksfaser, 

samt vollenes utstrekning da dette ikke alltid er så lett å se i plan. Etter dokumenteringen 

tar man ut en kullprøve fra profilen, dette for å kunne sette gropene inn i en 

kulturhistorisk sammenheng. 

 

I felt ble IDnr. fra Askeladden brukt på kullgropene, da dette også ble gjort i 

fylkeskommunens rapport (Amundsen 2012). Kullprøver ble nummerert fra KP1-KP4. 

Tegningene ble nummerert fortløpende fra 1-4. 

 

Utgravningen har fått C-nummer 58990. Bildene fra utgravningen har Cf-nummer 34681. 
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Skjematisk fremstilling av kullgropdokumentasjon. Ill.: B. Rundberget, rev. K. Loftsgarden 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen startet med at kullgropene ble dokumentert (foto og tegning) i plan. 

Plantegninger ble gjort i målestokk 1:50 cm. Gravemaskinen ankom 14. mai, og 

kullgropene ble da flategravd ned til kullaget som ble dokumentert (foto og tegning), før 

snittet ble fullført. Profilene ble renset opp og dokumentert ved hjelp av foto og tegning 

(målestokk 1:20 cm). Fra profilen ble det tatt ut fire kullprøver fra bunnlaget i gropene. 

Kullprøvene ble samlet inn fra de ytterste årringene i de forkullede stokkene i bunn. 

 

Tele vanskeliggjorde snittingen. Særlig var dette tilfellet i kullgrop 159012, hvor tela var 

inntil 40 cm dyp, og gikk ned til bunnen av kullgropa. Dette gjorde at bunnen ikke kunne 

fullstendig flateavdekkes, da kullaget fulgte med de store flakene maskina ville ha fjernet. 

Maskinføreren dunket i stedet på tela ca 20 cm over bunnen, slik at telelaget sprakk opp i 

biter som kunne renses bort manuelt for å avdekke kanten av bunnlaget. Som følge av 

dette tok det noe lengre tid å snitte kullgropene enn det normalt sett ville ha gjort, og det 

ble derfor prioritert og bare grave ut ¼ av kullgrop 159013. 

 

Det var også vanskelig å lage rette profiler på grunn av tela. Undergrunnen var dessuten 

finkornet sand, som hadde lett for å rase ut. Dette skjedde under opprensing av nordlig 

profil i kullgrop 159013. Østlig profil i kullgrop 159013 skulle også dokumenteres, men 

her hadde masser rast ut under avdekkingen. I vollen mot øst var det mye røtter som 

hadde rotet til massene. Dokumentering av denne profilen ble derfor nedprioritert. 
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Det var stort sett opphold under hele undersøkelsen. Sola tittet frem den dagen snittene 

skulle dokumenteres, men det gikk likevel greit å ta bilder. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Mye ferdsel med tunge maskiner i forbindelse med skogdrift i området har gjort kullgrop 

159012 nesten ugjenkjennelig i plan, da denne hadde til dels dype kjørespor over seg på 

kryss og tvers. I profil var det tydelig at massene i topp av hele gropa hadde blitt påvirket 

av dette. Vollene så ut til å ha blitt trykt ned, og skjøvet ut til sidene her. 

 

Det var ikke så lett å skjelne vollenes utstrekning i plan, da de var lave og det var stubber 

i og rundt dem. Det var lettere å få et reelt inntrykk av gropenes utstrekning i profilene, 

da den gamle markoverflata var synlig der.  

 

Det ble raskt tydelig at det fortsatt var tele i bakken. I id 159012 var dette særlig 

problematisk; antagelig fordi gropen ikke lå på en liten høyde slik som de to andre 

gropene gjorde. Telen gikk i tillegg ned i bunnen av kullgropen. For å kunne avdekke 

bunnen måtte maskinføreren derfor dunke på telelaget over kullgropbunnen, slik at 

jordflak med tele kunne fjernes manuelt. Dette tok litt lengre tid enn en normal 

flategraving, og førte til at det kun ble tid til å grave bort en fjerdedel av id 159013 den 

siste dagen.  

 UTGRAVNINGSRESULTATER 6

De tre kullgropene ligger på en tørr furumo preget av lyng og hvitmose. Undergrunnen 

består av fine sandmasser, som gir god drenering. 
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6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

 

Kullgropenes lokalisering (Kart: Magne Samdal) 
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6.1.1 ID. 159010 KULLGROP 

 

 

Kullgrop 159010 før utgravning. Jordbor markerer sentrum (Cf34681_01) 

 

 

Kullgrop 159010 er den midterste av gropene. Den lå på en lav rygg ca. 10 m NØ for en 

eldre skogsvei som går i omtrentlig SØ-NV retning, i flukt med den SV grensa for 

tiltaksområdet. Det gikk et kjørespor over denne gropa, men gropa var ikke skadet av 

dette. Av de tre kullgropene var det denne som så best bevart ut i plan. Vollen kunne ses 

som en svak forhøyning, nedskjæringen var nokså dyp, og bunnen var rektangulær. 

 

Før utgravning 
 

Etter 
utgravning 

Kullag 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

Dybde 
(m) 

Form i 
flate 

Form på 
gropa 
(bunn) 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

Faser Form, 
plan i 
bunn 

Bred-
de (m) 

Tykk-
else 
(cm) 

8,5x8 2 0,7 Sirkulær Rektangul
ær 

7,5 3,5 1 Firkantet 2,25 15-30 
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Bunnen av kullgrop id 159010. Tommestokken viser 1 meter (Cf34681_07) 

Snittet ble lagt Ø-V over gropa, og den sørlige delen ble flategravd. Kullaget i bunn var 

firkantet, og oppbyggingen med stokker var tydelig. I kantene stakk det stokker på tvers 

ut fra profilen, før det var lagt stokker på langs av profilen. Gropa hadde skrå sider og flat 

bunn. Kullprøve KP3 tatt ut fra bunnstokk i gropa. 

 

 

Profil av kullgrop id 159010 (Utklipp av Cf34681_08) 
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6.1.2 ID. 159012 KULLGROP 

 

Kullgrop 159012 før utgravning. Gropa er sterkt skadet av kjørespor. Jordbor markerer sentrum 

(Cf34681_02) 

 

 

Kullgrop 159012 var den sørligste gropa. Gropa lå i ei dump, men dette kan skyldes at 

den var kraftig overkjørt, slik at massene i og rundt gropa hadde blitt trykt ned og utover. 

Vollene var kun synlig i NV. Bunnen av gropa lå nede i et dypt kjørespor. 

 

Snittet ble lagt omtrent Ø-V over gropa, og den sørlige delen ble flategravd. Rundt 10 cm 

over kullaget starta tela. Kullaget i bunn ble gravd frem ved at maskinføreren dunket på 

tela med skuffa slik at tela sprakk og kunne krafses bort. Bunnen var firkantet, og det var 

lagt stokker på langs av profilen. Gropa hadde skrå sider og flat bunn. Kullprøve KP1 og 

KP2 ble tatt ut fra bunnstokk i gropa. 

 

Før utgravning 
 

Etter 
utgravning 

Kullag 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

Dybde 
(m) 

Form i flate Form på 
gropa (bunn) 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

Faser Form, 
plan i 
bunn 

Bred-
de (m) 

Tykk-
else 
(cm) 

5,5x 
4,5 

3x2,5 0,5 Sirkulær(?) Rektangulær 
(?) 

Ca. 
6,5 

2+ 1 Firkantet 1,25 60 
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Profil av kullgrop id 159012 (Utklipp av Cf34681_05) 

6.1.3 ID. 159013 KULLGROP 

 

Kullgrop 159013 før utgravning. Jorbor markerer sentrum (Cf34681_03) 

 

Kullgrop 159013 hadde kjørespor over, men var likevel godt synlig på overflaten. På 

grunn av tele i bakken rakk vi bare å grave ut ¼ av denne gropa. 

 
Snittet ble lagt Ø-V over gropa, og den sørøstre 1/4 delen ble flategravd. Kullaget i bunn 

var firkantetog det lå en stokk på langs av bunnen i profilen. Gropa hadde skrå sider og 

Før utgravning 
 

Etter 
utgravning 

Kullag 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

Dybde 
(m) 

Form i 
flate 

Form på 
gropa 
(bunn) 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

Faser Form, 
plan i 
bunn 

Bredde 
(m) 

Tykkelse 
(cm) 

5,75x5 2 0,5 Sirkulær Kvadratisk 5* 2* 1 Firkantet 1* 10 
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flat bunn. På grunn av veldig fine og tørre sand masser i undergrunnen, raste noe masse 

under bunnen ut under opprensing av profil. Kullprøve KP4 ble tatt ut fra bunnstokk i 

gropa. 

 

 

Profil (1/4) av kullgrop id 159013 (Cf34681_11) 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 7

Det ble samlet inn fire kullprøver fra bunnstokkene i kullgropene. Prøvene ble nummerert 

fra KP1-KP4. 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble sendt inn tre kullprøver til vedartsbestemmelse. KP2 fra kullgrop id 159012, KP3 

fra kullgrop id 159010 og KP4 fra kullgrop 159013 (se vedlegg under analyseresultater). 

Alle prøvene var hentet inn fra bunnstokker i kullgropene. 

 

Analysene ble utført hos Moesgård Museum (Mikkelsen 2013), og viste at prøvene 

utelukkende bestod av furu. De ytterste årringene fra eldre stammer, yngre stammer og 

eldre grener ble plukket ut til datering. I tillegg ble det plukket ut et kongleskjell til 

datering fra KP3 fra 159010. Disse delene ble prioritert til datering da de har lavere 

egenalder enn indre årringer, og derfor gir en mer riktig datering. 

7.2 DATERING 

De samme prøvene som var sendt til vedartsanalyse ble også sendt til radiologisk datering 

ved Ångströmlaboratoriet ved Uppsala Universitet (Possnert og Petterson 2013). 

Dateringene strekker seg fra vikingtid til høymiddelalder.  
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KP 2 fra 159012 ble datert til (furu, eldre og yngre stamme) 780-1000 e.Kr., KP 3 fra 

159010 ble datert til (furu, eldre og yngre stamme og kongleskjell) 1220-1390 e.Kr. og 

KP4 fra 159013 ble datert til (furu, eldre stamme og eldre gren) 1010-1160 e.Kr. Disse 

resultatene sammenfaller godt med tidligere undersøkelser av kullgroper i området. 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 8
DISKUSJON.  

Mye ferdsel med tunge maskiner i området har gjort at særlig kullgrop id 159012 var 

nesten ugjenkjennelig i plan. I profil var det også tydelig at massene hadde blitt påvirket 

av dette. Kullgrop id 159010 var imidlertid veldig godt bevart.  

 

Tele vanskeliggjorde snittingen. Særlig vanskelig var dette i 159012, hvor tela var inntil 

40 cm dyp, og gikk ned til bunnen av kullgropa. Dette gjorde at bunnen ikke kunne 

fullstendig flateavdekkes. Maskinføreren dunket i stedet på tela ca. 20 cm over bunnen, 

slik at telelaget sprakk opp i biter som kunne plukkes bort for å avdekke kanten av 

bunnlaget. Det var også vanskelig å lage rette profiler på grunn av tela. Undergrunnen var 

dessuten finkornet sand, som hadde lett for å rase ut. Dette skjedde under opprensing av 

nordlig profil i 159013. Likevel må utgravningsresultatene regnes som gode, da alle data 

kunne samles inn og dokumenteres.  
 

Dateringen av kullgropene til vikingtid og tidlig- til høymiddelalder stemmer godt 

overens med tidligere undersøkelser av kullgroper i området, og formen på gropene 

sammenfaller godt med den østlige tradisjonen for firkantede kullgropbunner. Selv om 

alle kullgropene ligger innenfor vanlig bruksperiode, viser dateringene at de ikke har vært 

i bruk samtidig. Det er heller ikke funnet jernvinneanlegg i nærheten. Dette kan tyde på at 

de er knyttet til smiing, og produksjonen kullgropene i mellom har slik sett en direkte 

relasjon. Det har tidligere blitt undersøkt en kullgrop på Nordre Sætre, ca. 1500 meter 

sørvest for nydyrkingsarealet (Gundersen 2011). Denne kullgropa har to dateringer til 

samme fase, henholdsvis 900-1005 e.Kr. og 1050-1210 e.Kr., og den har mest sannsynlig 

vært i bruk rett etter tusenårsskiftet. Denne dateringen samsvarer temmelig godt med 

dateringene på id 159012 og id 159013, som har henholdsvis 800-1000 e.Kr. og 1010-

1160 e.Kr. som sannsynlige bruksfaser. Id 159010 har vært i bruk i en seinere fase; 

sannsynligvis mellom 1220-1300 e.Kr.  

 SAMMENDRAG 9

I forbindelse med nydyrking på Nordre Sætre i Åsnes ble det gravd ut tre kullgroper med 

radiologisk datering til sen vikingtid til høymiddelalder. Kullgropene var kvadratiske og 

sammenfaller i form, størrelse og brukstid i stor grad med tidligere undersøkelser i regionen.  
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 VEDLEGG 11

11.1 STRUKTURLISTE 

Kullgrop 
ID 
C-nr. 

Før utgravning 
 

Etter 
utgravning 

Kullag 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

Dybde 
(m) 

Form i 
flate 

Form på 
gropa 
(bunn) 

Ytre 
diam 

Indre 
diam 

Faser Form, 
plan i 
bunn 

Bred-
de 
(m) 

Tykk-
else 
(cm) 

Bunn 

159010 
C58990 

8,5x8 2 0,7 Sirkulær Rektang
ulær 

7,5 3,5 1 Firkant
et 

2,25 15-30  

159012 
C58990 

5,5x4,
5 

3x2,5 0,5 Sirkulær(
?) 

Rektang
ulær(?) 

Ca. 
6,5 

2+ 1 Firkant
et 

1,25 60  

159013 
C58990 

5,75x
5 

2 0,5 Sirkulær Kvadratis
k (?) 

Ca 
4,5 

2 1 Firkant
et 

1* 10  

 

11.2 TILVEKSTTEKST, C58990 

C58990/1-4  

Produksjonsplass fra yngre jernalder/middelalder fra SÆTRE NORDRE (199/1), 

ÅSNES K., HEDMARK.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk 

museum utførte i perioden 13.05-15.05.13 arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper på 

Nordre Sætre i Åsnes kommune, Hedmark. Kullgropene ble registrert av Hedmark 

fylkeskommune i 2012 (Amundsen 2012) i forbindelse med en søknad om nydyrking, og 

fikk id 159010, 159012 og 159013. Kullgropene ligger på en lysåpen furumo, i hovedsak 

preget av hvitmose. Landskapet rundt er preget av jord- og skogbruk. Vedartsanalyser er 

utført ved Moesgård museum. Radiologisk C14 dateringer er utført hos 

Ångstrømlaboratoriet ved Uppsala universitet. 

 

Orienteringsoppgave: Kullgropene ligger i et skogholt drøyt 3 km sørøst for Flisa 

sentrum, vest for gruslagt traktorveg. Koordinatene angir midtpunktet i id 159013.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6722091,857, Ø: 

339522,368. 

 

LokalitetsID: 159010/159012/159013.  

 

Katalogisert av: Synnøve Viken. 

 

Prøver, kull .  

1) Kullprøve vedartsbestemt til furu. Ti stykker av eldre og yngre stamme radiologisk 

datert til 1128±33BP, kalibrert 780-1000 e.Kr. Hele prøven ble forbrukt ved datering. 

Fnr: KP2. Vekt: 6,3 gram. Strukturnr: 159012 Kullgrop. Kullprøve samlet inn fra 

bunnstokk i profil.  

2) Kullprøve vedartsbestemt til furu. Ti stykker av eldre og yngre stamme, samt et 

kongleskjell radiologisk datert til 727±34BP, kalibrert 1220-1390 e.Kr. Hele prøven ble 

forbrukt ved datering. Fnr: KP3. Vekt: 6,5 gram. Strukturnr: 159010 Kullgrop id 159010. 
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Kullprøve samlet inn fra bunnstokker i profil.  

3) Kullprøve vedartsbestemt til furu. Ti stykker fra eldre stamme og eldre gren 

radiologisk datert til 968±33BP, kalibrert 1010-1160 e.Kr. Hele prøven ble forbrukt ved 

datering. Fnr: KP4. Vekt: 8,8 gram. Strukturnr: 159013 Kullgrop id 159013. Kullprøve 

samlet inn fra bunnstokker i profil.  

4) Kullprøven er ikke vedartsbestemt eller datert. Fnr: KP1. Vekt: 13,4 gram.  

Strukturnr: 159012 Kullgrop id 159012. Kullprøven er samlet inn fra bunnstokker i 

profil.  

11.3 PRØVER 

11.3.1 KULLPRØVER 

Prøvenr. Kontekst C-nr. Lab.nr Gram Treslag Kommentar C14-dat. 

KP1 Kullgrop 
159012 

C58990/4  13,4  Fra stokker i 
bunnlag. Ytre 
årringer 

 

KP2 Kullgrop 
159012 

C58990/1 Ua-
47562 

6,3 Furu, eldre og 
yngre stamme 

Fra stokker i 
bunnlag. Ytre 
årringer 

1128±33BP 
780-1000 e.Kr. 

KP3 Kullgrop 
159010 

C58990/2 Ua-
47563 

6,5 Furu, eldre og 
yngre stamme 
og kongleskjell 

Fra stokker i 
bunnlag. Ytre 
årringer 

727±34BP 
1220-1390 e.Kr. 

KP4 Kullgrop 
159013 

C58990/3 Ua-
47564 

8,8 Furu, eldre 
stamme og 
eldre gren 

Fra stokker i 
bunnlag. Ytre 
årringer 

968±33BP 
1010-1160 e.Kr. 
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11.4 TEGNINGER 

1. Kullgrop 159012 plan og profil. Plan 1:50, profil 1:20. 13/5 -13 SV 
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2. Kullgrop 159010 plan. 1:50. 13/5 -13 SV 
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3. Kullgrop 159013 Plan og profil. Plan 1:50, profil 1:20. 13/5 og 15/5 -13 SV 
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4. Kullgrop 159010 profil. 1:20. 15/5 -13 SV 
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11.5 FOTOLISTE CF34681 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf34681_01.JPG Kullgrop 159010 V Synnøve Viken 13.05.2013 

Cf34681_02.JPG Kullgrop 159012 S Synnøve Viken 
 Cf34681_03.JPG Kullgrop 159013 S Synnøve Viken 
 Cf34681_04.JPG Bunn av 159012 i plan. Tele i bakken... N Synnøve Viken 
 Cf34681_05.JPG 159012 profil N Synnøve Viken 
 Cf34681_06.JPG 159010 flategraves Ø Synnøve Viken 
 Cf34681_07.JPG 159010 Bunn i plan N Synnøve Viken 
 Cf34681_08.JPG 159010 Profil N Synnøve Viken 
 Cf34681_09.JPG 159013 Bunnen i plan. Tele i bakken. N Synnøve Viken 
 Cf34681_10.JPG 159013 Hel profil (i vinkel) NØ Synnøve Viken 
 Cf34681_11.JPG 159013 Profil N Synnøve Viken 
 Cf34681_12.JPG 159010 Stokker i kant av bunnlag N Synnøve Viken 
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 VEDARTSANALYSE, PETER HAMBRO MIKKELSEN, MOESGÅRD MUSEUM 
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11.6.2 RADIOLOGISK C14-DATERING, GÖRAN POSSNERT OG ELISABET PETTERSON, 
ÅNGSTRÖMLABORATORIET, UPPSALA UNIVERSITET 

 
 



Gnr.199/1, Åsnes kommune  Saksnr. 2012/12720 

 

  

 30 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 

 

 



Gnr.199/1, Åsnes kommune  Saksnr. 2012/12720 

 

  

 31 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 



Gnr.199/1, Åsnes kommune  Saksnr. 2012/12720 

 

  

 32 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

11.7 KART 

11.7.1 KULLGROPENES LOKALISERING, NIVÅ 1 
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11.7.2 KULLGROPENES LOKALISERING, NIVÅ 2 
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11.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 


