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SAMMENDRAG 

 

I forbindelse med søknad om nydyrking av på gården Fossnes i Kongsberg kommune, 

foretok Buskerud fylkeskommune en registrering av tiltaksområdet, hvor det ble påvist 

seks kullgroper (ID157465, 157467, 157468, 157488, 157489 og 157493) hvor tiltaket 

kom i konflikt kulturminneloven. 

 

Kulturhistorisk museum foretok i perioden 19-25. juni 2013 en arkeologisk undersøkelse 

av de seks kullgropene. Kullgropene ble undersøkt for hånd. Undersøkelsen viste at alle 

kullgropene hadde rund eller oval milebunn. 

 

Det ble sendt inn i alt fem kullprøver til detaljert vedartsanalyse og radiokarbondatering. 

En prøve fra kullgrop 157465, og to prøver hver fra kullgrop 157467 og 157468, som 

begge hadde to faser med ulike kullag. Fire av prøvene inneholdt kun gran, og en prøve 

inneholdt bjørk og furu. Dateringene spenner fra 1280–1950 e.kr. 

 

Undersøkelsen indikerer at tradisjonen for kullfremstilling i grop har hatt en lang historie 

i området, og at kunnskapen har blitt holdt i hevd fra middelalder og inn i nyere tid.

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Fossnes 14/1, 4, 8 og 10 

Kommune Fylke 

Kongsberg Buskerud 

Saksnavn Kulturminnetype 

Fossnes  Kullgroper 

Saksnummer (KHM)  

12/13829 

Prosjektkode 

220180 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Tor Helge Brandsæter, 

Fossnesveien 51, 

3647 Hvittingfoss 

Tor Helge Brandsæter 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

19.-25.6.2013 

ETRS 1989 UTM 33N: 

Ø217493,7  

N6602339,7 

ØK-kart ØK-koordinater 

- - 

A-nr. C.nr. 
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ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

157465, 157467, 157468, 

157488, 157489 og 157493 
Cf34694 
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Saksbehandler: Prosjektleder: 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

FOSSNES, 14/1, 4, 8 OG 10. KONGSBERG KOMMUNE, 
BUSKERUD FYLKE  

MAGNAR MOJAREN GRAN 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført på bakgrunn av grunneier Tor Helge 

Brandsæters ønske om nydyrking av ett utmarksområde i tilknytning til allerede 

eksisterende innmark på gården Fossnes i Kongsberg kommune.  

 

Buskerud fylkeskommune gjennomførte i 2012 en registrering i området. Tiltaket kom i 

direkte konflikt med seks automatisk fredede kulturminner, alle kullgroper. Ved en av 

kullgropene (ID 57493) ble kun sikringssonen berørt av tiltaket, denne ble allikevel tatt 

med i dispensasjonen, da den trolig også ville ta skade av tiltaket.  

 

Fylkeskommunen anbefalte i brev til riksantikvaren 22. oktober 2012, å dispensere for de 

omsøkte kullgropene med vilkår om arkeologisk undersøkelse, med bemerkning om at 

tiltaket er å anse som et mindre privat tiltak. Kulturhistorisk museum støttet 

fylkeskommunens tilråding om dispensasjon i brev til riksantikvaren den 3. desember 

2012. Riksantikvaren gav i brev av 6. desember 2012 tillatelse til inngrep i de aktuelle 

kulturminnene, med vilkår om arkeologisk undersøkelse.  

 

Inngrepet ble ansett som et mindre privat tiltak og undersøkelsen ble bekostet av 

Riksantikvaren. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Tidsrommet for undersøkelsen var 19 – 25. juni 2013.  Deltagere var feltleder Magnar 

Mojaren Gran. Det ble benyttet i alt 5 dagsverk i felt. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Prosjektet hadde kun en besøkende (grunneier), og det ble ikke gjort noen formidling 

utover samtale med besøkende. 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Undersøkelsesområdet ligger omtrent 2,5 km sør for Hvittingfoss sentrum, på en flate øst 

for Numedalslågen, mellom elven og Fv 40. Området er omgitt av dyrket mark i nord og 

vest, og en skogkledd bekkedal i sør og øst. Store deler av området består av et hogstfelt 

preget av hogstavfall og til dels kraftig gjengroing av kratt og busker, men rommer også 

noe gran og løvskog i utkanten. Terrenget er kupert, bestående av flere små morenerygger 

i SSV/NNV gående retning.  Bekkedalen sør og øst for området virker å være utsatt for 

erosjon i senere tid, med spor etter utrasing. 

 

Fylkeskommunen registrerte i tillegg til de seks berørte gropene ytterligere to kullgroper, 

en kullmile og ett veifar i området.  De to øvrige kullgropene lå utenfor det berørte 

området, mens kullmilen og veifaret ble aldersbestemt til nyere tid. I tillegg til disse er 

det registrert ett fjernet gravfelt på den oppdyrkede marken vest for området (ID 80597), 

og en bygdeborg, Brubakkåsen (ID 51320), på vestre side av elven (Lønaas 2012). 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Mer overordnete utfordringer og satsingsområder knyttet til utgravning av kullgroper 

framgår av faglig program (Larsen 2009: kap.5). Ved undersøkelse av kullgroper legges 

det vekt på å samle inn mest mulig enhetlig data for bruk i statistiske analyser. Det dreier 

seg om form, dimensjon, treslag, vedstabling, datering, gjenbruk og forholdet til anlegg 

som tufter og sidegroper. 

 

I dette tilfellet er spørsmålet om kontekst relevant. I forbindelse med saksbehandlingen 

har det ikke vært anledning til å undersøke om det er kjent malmholdige myrer i 

nærområdet. Det er uvisst om kullgroper i disse traktene, herunder de omsøkte, kan 

knyttes til produksjon av kull for jernframstilling eller til smiing. Dersom groper 

beliggende nær bosetning langs Lågen representerer smiekullgroper, er det uklart om 

slike skal ses i lys av smieproduksjon i et lokalt perspektiv, eller om den inngår i en 

større, samfunnsmessig ”helhet” som foreløpig ikke er klarlagt. Et relevant spørsmål er 

om produksjonen av kull har vært framstilt i stor skala, og om kullet i tilfelle kan ha vært 

fraktet på Lågen for bruk i andre områder (Lønaas 2012). 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Samtlige kullgroper ble dokumentert og undersøkt for hånd. Hver enkelt grop ble først 

ryddet for all vegetasjon, slik at form og utstrekning fremstod tydelig. Dette for best 

mulig å fastslå gropas indre form, samt vollens topp og utstrekning. Denne ble så 

fotografert, og tegnet. Fra plantegningen fremgår informasjon om form og utstrekning for 

gropas bunnplan, indre vegg, vollens topp, og vollens ytre avgrensning. I tillegg til dette 

dokumenteres også helningsgraden på gropas indre vegger, generell terrengform hvor 

dette er nødvendig, samt eventuelle topografiske elementer av betydning for gropas 

form/tilstand.  

  

Selve utgravingen foretas i kun en kvadrant av gropa. Først ved avtorving, hvor 

eventuelle spor etter uttaksretningen ved tømming av gropa dokumenteres, deretter ved 
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flategraving ned til milebunn. Når kullaget er avdekket i plan fotograferes dette, og 

tegnes inn på plantegningen. Deretter graves en sjakt ned til steril grunn langs en av 

kvadrantens sider, slik at gropa kan dokumenteres i profil. Sjakten graves tilstrekkelig 

lang, slik at det dannes ett godt bilde av gropas oppbygning.  

 

Profilen fotograferes og tegnes. Profiltegningen inneholder alle lagfølgene i sjakta, med 

beskrivelser, samt en gjennomgående profil av gropas tverrsnitt i overflate fra vollens 

ytterste utstrekninger. Dette gjennomgående tverrsnittet gir informasjon om vollenes 

høyde, samt gropas indre form. 

 

I tillegg til foto og tegning gis en beskrivelse av gropas utforming og plassering i 

landskapet. Det tas så en kullprøve fra hver grop, for vedartsanalyse og datering. I de 

tilfeller hvor gropen har flere klart adskilte kullag tas det inn flere prøver. 

 

Ingen av kullgropene ble digitalt innmålt da kartfestingen fra registreringen ble ansett 

som tilstrekkelig.  

 

Alle kullgropene er registrert som egne lokaliteter, med individuelle ID-nummer i 

Askeladden, og den samme nummereringen er benyttet i denne rapporten. 

 

 

Dokumentasjon av kullgrop. Ill. B. Rundberget, rev. K. Loftsgarden 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Alle gropene ble lokalisert første dag. Tre av gropene var vanskeligere å finne igjen pga. 

vegetasjon og topografi. Samtlige groper, foruten en, var gjenfylt med hogstavfall. 

Mengden hogstavfall i gropene var til tider så stor at det forlenget arbeidet med gropa 

betydelig. På det meste gikk det med nesten to timer med fjerning av hugstavfall før 

gropa kunne dokumenteres.  
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Under hele perioden var det gode arbeidsforhold med oppholdsvær og sol. Dog var det til 

tider svært varmt. 

Grop 157468 ble undersøkt 19. og 20. juni. Grop 157467 ble undersøkt 20. og 21. juni. 

Grop 157465 ble undersøkt 21. juni. Grop 157489 ble undersøkt 24. juni. Grop 157493 

ble undersøkt 24. juni. Grop 157488 ble undersøkt 25. juni.  

I tillegg til de seks registrerte kullgropene ble ytterligere en uregistrert kullgrop påtruffet. 

Denne ble kartfestet og dokumentert i plan, men ikke gravd.  

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Tre av kullgropene var forstyrret i nyere tid. Kullgrop 157493 lå helt i utkanten av 

undersøkelsesområdet, på kanten av en bekkedal. Kanten virket rasutsatt, og deler av 

gropa var allerede rast ut. Siden gropa virket rasutsatt, ble det besluttet å foreta en enklere 

undersøkelse. Dokumentasjon i plan foregikk på vanlig måte, men det ble kun gravd et 

prøvestikk for å fastslå dybde og stratigrafisk lagfølge, samt uttak av en kullprøve. Det 

foreligger derfor ingen fullstendig profiltegning av gropa, Kun plantegning og 

overflateprofil.  

 

De to andre, grop 157465 og 157467, var begge forstyrret av ett nyere veifar, som kuttet 

gjennom den østre del av vollen av begge gropene. Dette ble dokumentert, men hadde 

ingen påvirkning for tolkningen av gropene. 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Det ble i alt undersøkt seks kullgroper, med Askeladden ID: 157465, 157467, 157468, 

157488, 157489 og 157493. Av disse seks ble én kun gitt en enklere undersøkelse (ID 

157493). I tillegg ble det gjort nyregistrering av en grop. Alle de undersøkte gropene 

hadde rund eller oval milebunn Dette samsvarer med den vanligste tradisjonen for 

kullgroper vest for Mjøsa (Larsen 2009: 63-65). Ingen av gropene hadde spor etter 

stablingen av veden. 

 

IDnr, Ytre 

diameter 

Indre 

diameter 

Dybde Tykkelse 

kullag 

Form 

bunnplan 

Form 

milebunn 

157468 230cm 85cm 16cm 10cm Rundt Rundt 

157467 130cm 80cm 30cm 10cm og 

3cm 

Ovalt Rundt 

157465 180cm 114cm 30cm 7cm og 

4cm 

Kvadratisk Ovalt 

157489 210cm 50cm 18cm 7cm Rundt Ovalt 

157493 230cm 135cm 24cm - Kvadratisk - 

157488 156cm 86cm 12cm 8cm Uregulært Rundt 

Uregistrert 

kullgrop 

225cm 58cm 10cm - Rundt - 
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6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Kullgrop ID 157465 

Gropa har en oval form i plan, med en noe irregulær kvadratisk nedgravning i bunn. 

Ingen klare spor etter voll. Gropa forstyrres av en dreneringsgrøft for traktorvei i NØ, og 

en morenerygg utgjør en naturlig avgrensning i SV. Gropa er svært lik grop 157467 i 

både form og plassering i terrenget, og har en oval/rund milebunn.  

 

I profilet har gropa også likheter med grop 157467, med to separate kullag. Det øverste 

kullaget er opp mot 20 cm tykt, og består i hovedsak av kullstøv blandet med silt. Det 

nederste kullaget er svært tynt, 2-3 cm, og består i stor grad av rent trekull, til dels i store 

biter. De to lagene skilles av et lyst brunt siltlag langs kanten av gropa, og av et mørkere 

grålig brunt siltlag mot midten. Under det nedre kullaget skimtes et fyllskifte med samme 

grålig brune siltmasse. Det øvre kullaget tynnes ut mot NØ kant, og synes å fortsette ut av 

gropa i form av ett 2-3 cm tykt lag. Dette representerer trolig utkastmasser fra tømmingen 

av gropa.  

 

Det ble sendt inn to kullprøver til radiokarbondatering fra denne gropa. Begge prøvene 

gav en kalibrert datering 1680 -1940 e kr. 

 

Kullgrop ID 157467 

Gropa har en oval form i plan, med en uregulær oval/ bønneformet nedgravning i bunn. 

Antydning til voll i SØ-del, men ingen voll i NV. Gropa forstyrres av en dreneringsgrøft 

for traktorvei i NØ-del, og en morenerygg utgjør en naturlig avgrensning i SV-del. Gropa 

er svært lik grop 157465 i både form og plassering i terrenget, og har en oval/rund 

milebunn.  

 

I profilet har gropa også likheter med grop 157465, med to separate kullag. Det øvre 

består hovedsakelig av kullstøv ispedd silt, og har en tykkelse på opp til 28 cm. Det nedre 

Cf34694_030: ID157465 utstrekning milebunn Cf34694_032: ID157465 profil 
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kullaget består av nesten rent trekull og er ca 3-4 cm tykt. Mot kanten av gropa er de to 

kullagene adskilt av et lag lys grålig brun silt, og mot midten synes dette laget å være 

iblandet undergrunnsmasser. Over det øvre kullaget er det langs kanten av gropa et mørkt 

grålig brunt siltholdig lag Dette fortsetter ut av gropa i NØ, og representerer trolig 

utkastmasser fra tømming av gropa. 

 

Det ble sendt inn to kullprøver til radiokarbondatering fra denne gropa. og prøven fra det 

øvre kullaget gav en kalibrert datering 1660- 1950 e.kr, mens prøven fra det nedre gav en 

kalibrert datering 1680- 1930 e.kr 

 

Kullgrop ID 157468 

Gropa ligger i nordre ende av en lav N-S gående morenerygg. Over torven var det et tynt 

lag kull, med brente kvister og vedkubber. Gropa har en rund forsenkning i midten, nokså 

bratt i S-del, noe slakere i N-del. Moreneryggen heller nedover i nordre retning, og gropa 

har antydning til voll kun i denne delen. Like under torva er det ett mørkt grått siltlag som 

skiller seg fra det lyse gråe utvaskningslaget. Og trolig representerer tømming av gropa. 

Milebunnen har en oval/rund form.  

 

Cf34694_023: ID157467 utstrekning milebunn Cf34694_024: ID157467 profil 

Cf34694_006: ID157468 utstrekning milebunn Cf34694_018: ID157468 profil 
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I profilet er det et kullag på mellom 20 og 25 cm, hovedsakelig bestående av kullstøv. 

Det er kun ett tydelig kullag, i gropa, som derfor ser ut til å representere en 

enkelthendelse. Det er dog en tynn fragmentarisk kullinse under kullaget, noe som kan 

antyde en eldre bruksfase. Kullaget gav en kalibrert datering 1280- 1400 e.kr. 

 

Kullgrop ID 157488 

Gropa har en tilnærmet rund form, dog noe irregulær, særlig i bunn. Uregelmessighetene 

skyldes trolig gamle overgrodde stubber, da gropa har svært høy gjenvekst av skog. En 

del søppel i tilknytning gropa kan også tyde på menneskelige forstyrrelser. Gropa ligger 

noe opphøyd, i enden av en lav morenerygg. Det er ingen synlig voll rundt gropa. 

Milebunnen har en rund form. 

 

Gropa har en enkel stratigrafisk oppbygning, med torvlag i topp, etterfulgt av ett grått 

siltlag. Disse dekker hele gropas utstrekning i profilet. Mellom det gråe siltlaget og 

kullaget ligger ett omrotet lag langs gropas kant. Dette dekker kullaget i kant av gropa, 

men mot midten ligger kullaget så vidt over det omrotede laget. Dette, i tillegg til at 

kullaget er fetere i bunn enn i topp, indikerer at gropa kan ha vært benyttet flere ganger. 

 

Kullgrop ID 157489 

Gropa har en rund form i plan, og ligger i en helling. Bunnen av gropa har også en rund 

form. Det er antydning til voll i SØ, S og V- del av gropa. Vollen er nokså utydelig. 

Gropa har avrundet bunn, og nokså slake sider. Noe brattere i NV, N og NØ-del. 

Milebunnen har en oval form. Det er ingen spor av tømming av gropa i den utgravde 

delen.  

 

Gropa har en enkel stratigrafisk oppbygning, med et torvlag i topp, over ett kullag.  

Cf34694_043: ID157488 utstrekning milebunn Cf34694_045: ID157488 profil 
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Kullgrop ID 157493 

Gropa ligger på kanten av en bekkedal, og omtrent 1/3 del av gropa virker å ha rast ut. 

Gropa ser ut til å ha en kvadratisk form, dog er dette noe usikkert pga. av den utraste 

tilstanden.  Bunnen er flat, med bratte sider i Ø og NØ- del. Noe slakere sider i NV og V. 

I N og V- del har gropa en lav voll. Det ble funnet flere deler av en gammel sykkel i 

gropa. Deler av denne ble i registreringen tolket som rester av ett gjerde.  

 

Pga.rasfaren ble det kun gravd ett lite prøvestikk i gropa, hvor følgende lagfølge ble 

registrert: 15 cm brunt siltholdig torvlag. 7 cm kullholdig grått siltlag. 5 cm tykt kullag. 

Undergrunn. 

6.2 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort noen funn i løpet av undersøkelsen. 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble i alt tatt ut åtte kullprøver under undersøkelsen. Av disse ble fem av prøvene valgt 

ut for detaljert vedartsundersøkelse og radiologisk datering, jf. prosjektplan (KP 1-5).  

Disse prøvene representerer kun tre av de seks undersøkte gropene. Siden to av gropene 

hadde spor etter flere bruksfaser, ble det prioritert å sende inn to prøver fra hver av disse 

gropene, jf. prosjektplan. De fem prøvene ble tatt fra kullgrop ID 157465, 157467 og 

157468.  

7.1 VEDARTSANALYSE 

Den detaljerte vedartsanalysen ble utført av Peter Hambro Mikkelsen ved Moesgård 

Museum i Danmark. Av de fem prøvene bestod fire av prøvene utelukkende av gran 

(PK2-4), mens en prøve bestod av bjørk og furu (KP1). Prøvene indikerer at alle deler av 

treet har vært anvendt. To av prøvene, fra kullgrop 157467 og 157465, indikerte at veden 

ble felt på sensommeren. Den detaljerte vedartsanalysen inkluderte også en utvelgelse av 

egnede kullbiter til radiologisk datering. 

Cf34694_035: ID157489 utstrekning milebunn Cf34694_036: ID157489 profil 
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7.2 DATERING 

Den radiologiske dateringen ble utført ved Uppsala Universitet. Resultatet var noe 

overaskende, og viste ett tidsspenn fra middelalder til nyere tid. 

 

Kullgrop 157465 hadde to ulike kullag, og to prøver fra denne gropa ble datert. KP 4 

representerte det øvre kullaget, og KP5 det nedre. Begge prøvene er fra gran og begge 

prøvene gav en kalibrert datering 1680 -1940 e kr. 

 

Kullgrop 157467 hadde to ulike kullag, og to prøver fra denne gropa ble datert. KP2 

representerer det øvre laget, og KP3 det nedre. Begge prøvene er fra gran, og KP2 gav en 

kalibrert datering 1660- 1950 e.kr, mens PK3 gav en kalibrert datering 1680- 1930 e.kr. 

 

Kullgrop 157468 hadde ett kullag, og en kullprøve fra denne gropa ble datert. Prøven er 

fra furu. KP1 gav en kalibrert datering 1280- 1400 e.kr. 

 
 

Dateringen fra kullgrop 157468 faller innenfor den forventede alderen for kullgroper, 

som er middelalder. Kullgrop 157465 og 157467 derimot, har en datering til nyere tid. 

Selv om kullgroper ofte knyttes til vikingtid/middelalder, har kullfremstilling i grop også 

vært anvendt i nyere tid, og det finnes flere eksempler på dette fra arkeologiske 

undersøkelser på Østlandet (Larsen 2009:65-66).  

 

De daterte prøvene er hentet inn fra sikre kontekster, og det er ingen åpenbar årsak til at 

prøvene kan ha blitt forurenset. De to kullgropene 157465, og 157467 er begge forstyrret 

av en moderne traktorvei, men kullagene synes ikke å være berørt av denne forstyrrelsen. 

Både gran og furu er treslag som kan oppnå høy egenalder. Dette gjelder spesielt for furu 

(Loftsgarden et al 2013:60-61). Dette kan ha hatt en påvirkning på dateringen fra 

kullgropene. Alle prøvene var fra gran, foruten PK1 som var fra furu. Den detaljerte 

vedartsanalysen indikerte derimot at prøvene hadde lav egenalder.   
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Som nevnt i kap. 5, er det registrert en kullmile fra nyere tid like ved kullgropene. Det er 

dermed nærliggende å knytte de to kullgropene 157465 og 157467, til dette anlegget. 

Selv om dateringene er svært vide, er det rimelig å anta at gropene stammer fra den eldste 

delen, rundt slutten av 1600-tallet, begynnelsen av 1700-tallet. 

 

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

For å forstå kullgropenes funksjon må vi sette de i sammenheng med det 

omkringliggende kulturmiljøet. Nærmeste registrerte jernvinneanlegg i Askeladden, 

(ID49635, 40040 og 40041), ligger omtrent 7 km SV for Fossnes.  Dette er den eneste 

registrerte jernvinnelokaliteten i nærområdet, og neste nærmeste lokalitet ligger i 

Flesberg kommune (ID118693) over 5 mil NV for Fossnes. Det er heller ikke mange 

registrerte kullgroper i nærområdet. Nærmeste lokalitet ligger i Hvittingfoss (ID130615, 

130616 og 130617), omtrent 3,5 km N for Fossnes, og er den eneste i umiddelbar nærhet. 

Om vi ser på kullmiler, er det registrert fire lokaliteter i nærområdet. Den ene ligger som 

tidligere omtalt sammen med kullgropene på Fossnes (ID157496). De andre tre ligger i 

Hvittingfoss (ID136542-4, 136532 og 158979). Det er med andre ord ikke mye 

informasjon å gå på, om man skal sette kullgropene på Fossnes inn i en større 

sammenheng. Dette er et generelt problem for kullgroper i lavlandet, hvor 

kunnskapsstatusen er mangelfull, sammenlignet med stølsområdene i fjellnære områder, 

hvor hytteutbygging har ført med seg ett høyt antall registreringer. Det er antatt at kull fra 

kullgroper enten ble brukt til jernfremstilling, eller til smiing. Dateringene, og den 

umiddelbare nærheten til kullmilen og gårdsbebyggelsen, kan antyde at det er snakk om 

en kullproduksjon fra nyere tid. Denne produksjonen kan ha vært til egen bruk på gården, 

eller til salg for industrien i området. Det er dog også spor etter jernvinne i området, så 

det kan heller ikke utelukkes at noen av gropene kan knyttes til en tidligere tidsperiode. 

Her byr det store tidsspennet i dateringene på utfordringer for tolkningen av gropenes 

funksjon.  

 

Det store tidsspennet i dateringene er likevel et spennende resultat som, med forbehold 

om eventuelle feilkilder, kan vitne om kullfremstilling fra middelalder og inn i nyere tid, 

hvor anvendelsen av kullet fra gropene kan ha endret seg fra lokal jernfremstilling til 

bruk i gårdsmia, eller for salg til industrien.  

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med nydyrking av på gården Fossnes i Kongsberg kommune, ble det i 

perioden 19-25. Juni 2013 foretatt en arkeologisk undersøkelse av seks kullgroper. 

Gropene ble undersøkt for hånd. Undersøkelsen viste at alle gropene hadde rund eller 

oval milebunn. To av gropene hadde to faser, representert ved adskilte kullag i profilet. 

Ingen av gropene hadde spor etter stabling av veden. 
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Det ble sendt inn i alt fem kullprøver til detaljert vedartsanalyse og radiokarbondatering. 

En prøve fra grop 157465, og to prøver hver fra grop 157467 og 157468, en fra hvert 

kullag. Fire av prøvene inneholdt kun gran, og en prøve inneholdt bjørk og furu. 

Dateringene spenner fra 1280- 1950 e.kr.  

 

Undersøkelsen indikerer at tradisjonen for kullfremstilling i grop har hatt en lang historie 

i området, og at kunnskapen har blitt holdt i hevd fra middelalder, og inn i nyere tid. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

IDnr, Ytre 

diameter 

Indre 

diameter 

Dybde Tykkelse 

kullag 

Form 

bunnplan 

Form 

milebunn 

157468 230cm 85cm 16cm 10cm Rundt Rundt 

157467 130cm 80cm 30cm 10cm og 

3cm 

Ovalt Rundt 

157465 180cm 114cm 30cm 7cm og 

4cm 

Kvadratisk Ovalt 

157489 210cm 50cm 18cm 7cm Rundt Ovalt 

157493 230cm 135cm 24cm - Kvadratisk - 

157488 156cm 86cm 12cm 8cm Uregulært Rundt 

Uregistrert 

kullgrop 

225cm 58cm 10cm - Rundt - 

 

11.2 TILVEKSTTEKST 

C.58962/1-8  

Produksjonsplass fra middelalder/nyere tid fra FOSSNES, av FOSS (14/1,4,8,10), 

KONGSBERG K., BUSKERUD.  

1) prøve, kull av trekull.  

Prøven inneholder >150 trekullstykker, herav flest små stykker samt to større stykker, 
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desuten blev der funnet rester av et par skjell fra kongle. Et av disse skjell er uttatt til 

C14, merket A. Ellers var det 9 stk. Pinus, gran, med 2 ÆS, 3 YS, 4 YG/kvist, herav 

uttatt to stykker til C14, henholdsvis C, med 1 årring og bark, D med 2/3 årringer og uten 

bark. Det er dessuten funnet et stykke Betula, bjørk, YS, her er stykker med 2 årringer og 

uten bark uttatt, merket B. Forøvrig var det et stykke med Ø 11 mm, 7 årringer og ingen 

bark, Ø 14 mm, 5 årringer og ingen bark. Fnr: P1. Vekt: 4,3 gram.  

Datering: 636+- 30 BP, 1290-1390 cal AD (Ua-47555)  

Strukturnr: 157468 kullgrop  

2) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av >200 trekullstykker, herav flest små stykker. Det ses bl.a. noen 

fragmenter av kvist og smågreiner. Prøven indeholdt 10 stk. Picea, gran, herav 2 ES, 6 

YS og 2 YG/kvist. I forøvrig var de ett stykke med Ø 3,4mm med > 4 årringer og uten 

bark og Ø 3,1 mm, med 4 årringer og ingen bark, dette tatt ut til C14. Fnr: P2. Vekt: 10,6 

gram.  

Datering: 146+- 35 BP 1670-1950 cal AD (Ua-47556)  

Strukturnr: 157467 Øvre kullag i kullgrop  

3) prøve, kull av trekull.  

1/3 Prøven består av >50 trekullstykker, herav flere MEGET store stykker. Der er 

utelukkende funnet Picea, gran, i prøvene. 1 ÆS, 7 YS og 2 YG/kvist. Fra YS et stykke 

med mere enn 20 årringer over 3,6 mm. Til C14 er det tatt ut ett stykke YG/kvist på Ø 3,9 

mm med 9 årringer og bark, vekst avbrutt i slutten av vekstsesong. 

2/3 Prøven består av et enkelt stykke, "rundstokk", Ø 150 mm, >50 årringer. Bestemt til 

Picea, gran, bark bevart, ytterste 5/6 årringer tatt ut til datering, sannsynligvis felt i slutten 

av vekstsesong. Bør prioriteres til datering fra P3. 

3/3 Prøven består av et enkelt stykke, "rundstokk", Ø 130 mm, >50 årringer. Bestemt til 

Picea, gran, bark bevart ytterste 2 årringer under bark tatt ut til datering, sannsynligvis 

felt i slutten av vekstsesong. Bør prioriteres til datering fra P3. 

Fnr: P3. Vekt: 190,3 gram.  

Datering: 74+-33 BP, 1690-1920 cal AD (Ua-47557)  

Strukturnr: 157468 Nedre kullag i Kullgrop  

4) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av >150 forholdsvis små stykker. 4 fragmenter av forkullede Picea-nåler er 

funnet, disse er alle fire tatt ut til C14 datering, oppbevart i samme plasttut, posen merket 

A. Alt identifisert trekull er Picea, gran, herav 2 ES, 7 YS og 1 YG/kvist. Til C14 tatt ut 1 

årring uten bark fra ES, merket B. 

Fnr: P4. Vekt: 8 gram.  

Datering: 99+-32 BP, 1690-1920 cal AD (Ua-47558)  

Strukturnr: 157465 Øvre kullag i kullgrop  

5) prøve, kull av trekull.  

1/3 Prøven består av > 50 ganske pene stykker trekull, heriblant 4 meget store stykker. 

Picea, gran, herav 9 ÆS og 1 ÆG. Fra ytterste årring i ES er det tatt 2 årringer uten bark 

til datering. Det EG hadde f.eks. 20 årringer over 11,6 mm, mens det ES hadde 18 

årringer over 330 mm. 

2/3 Prøven består av et enkelt stykke, "rundstokk", Ø 80 mm, >30 årringer. Bestemt til 

Picea, gran, ingen bark bevart, ytterste årringer tatt ut til datering. Prøven var ikke helt 

forkullet. 

3/3 Prøven består av et enkelt stykke, "rundstokk", Ø 840 mm, >24 årringer. Bestemt til 

Picea, gran, bark bevart, ytterste årring tatt ut til datering, sannsynligvis felt i slutten av 
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vekstsesong. Bør prioriteres til datering fra P5. 

Fnr: P5. Vekt: 316,6 gram.  

Datering: 107+-32 BP, 1690-1920 cal AD (Ua-47559)  

Strukturnr: 157465 Nederste kullag i kullgrop  

6) prøve, kull av trekull. Fnr: P6. Vekt: 3,8 gram.  

Strukturnr: 157489 kullgrop  

7) prøve, kull av trekull. Fnr: P7. Vekt: 6,4 gram.  

Strukturnr: 157493 Kullgrop  

8) prøve, kull av trekull. Fnr: P8. Vekt: 8,6 gram.  

Strukturnr: 157488 Kullgrop  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum foretok i perioden 

19-25. juni 2013 en arkeologisk undersøkelse av de seks kullgropene. Kullgropene ble 

undersøkt for hånd. Undersøkelsen viste at alle kullgropene hadde rund eller oval 

milebunn. Det ble sendt inn i alt fem kullprøver til detaljert vedartsanalyse og 

radiokarbondatering. En prøve fra kullgrop 157465, og to prøver hver fra kullgrop 

157467 og 157468, som begge hadde to faser med ulike kullag. Fire av prøvene inneholdt 

kun gran, og en prøve inneholdt bjørk og furu. Dateringene spenner fra 1280-1950 e.kr. 

Undersøkelsen indikerer at tradisjonen for kullfremstilling i grop har hatt en lang historie 

i området, og at kunnskapen har blitt holdt i hevd fra middelalder og inn i nyere tid.  

Orienteringsoppgave: Undersøkelsesområdet ligger omtrent 2,5 km sør for Hvittingfoss 

sentrum, på en flate øst for Numedalslågen, mellom elven og Fv 40  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6602339, Ø: 217493.  

LokalitetsID: 157465/157467/157468/157488/157489/157493.  

Innberetning/litteratur: Magnar Mojaren Gran, , Rapport arkeologisk utgravning 

Kullgroper Fossnes 13/1, 4, 8 og 10 Kongsberg Buskerud  

Funnet av: Magnar Mojaren Gran.  

Funnår: 2013.  

Katalogisert av: Magnar Mojaren Gran. 

 

11.3 PRØVER 

Prøvenr. Kontekst + nr. Prøvetype Kommentar  

P1 157468 Kullprøve  

P2 157467 Kullprøve Fra øvre kullag 

P3 157467 Kullprøve Fra nedre kullag  

P4 157465 Kullprøve Fra øvre kullag 

P5 157465 Kullprøve Fra nedre kullag 

P6 157489 Kullprøve  

P7 157493 Kullprøve  

P8 157488 Kullprøve  
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TEGNINGER 

 



Gbnr: 14/1, 4, 8 og 10, Kongsberg kommune Saksnr. 12/13829  

 

  

 19 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



Gbnr: 14/1, 4, 8 og 10, Kongsberg kommune Saksnr. 12/13829  

 

  

 20 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



Gbnr: 14/1, 4, 8 og 10, Kongsberg kommune Saksnr. 12/13829  

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



Gbnr: 14/1, 4, 8 og 10, Kongsberg kommune Saksnr. 12/13829  

 

  

 22 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



Gbnr: 14/1, 4, 8 og 10, Kongsberg kommune Saksnr. 12/13829  

 

  

 23 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



Gbnr: 14/1, 4, 8 og 10, Kongsberg kommune Saksnr. 12/13829  

 

  

 24 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



Gbnr: 14/1, 4, 8 og 10, Kongsberg kommune Saksnr. 12/13829  

 

  

 25 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

11.4 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

Cf34694_001 Kullgrop 157468 etter fremrydding SV Gran, Magnar Mojaren 19.06.2013 

Cf34694_006 Kullgrop 157468 utstrekning kullag SV Gran, Magnar Mojaren 19.06.2013 

Cf34694_016 Kullgrop 157467 etter fremrydding SØ Gran, Magnar Mojaren 20.06.2013 

Cf34694_018 Kullgrop 157468 profil SV Gran, Magnar Mojaren 20.06.2013 

Cf34694_023 Kullgrop 157467 utstrekning kullag SØ Gran, Magnar Mojaren 20.06.2013 

Cf34694_024 Kullgrop 157467 profil SØ Gran, Magnar Mojaren 21.06.2013 

Cf34694_028 Kullgrop 157465 etter fremrydding SØ Gran, Magnar Mojaren 21.06.2013 

Cf34694_030 Kullgrop 157465 utstrekning kullag SØ Gran, Magnar Mojaren 21.06.2013 

Cf34694_032 Kullgrop 157465 profil SØ Gran, Magnar Mojaren 24.06.2013 

Cf34694_033 Kullgrop 157489 etter fremrydding N/NØ Gran, Magnar Mojaren 24.06.2013 

Cf34694_035 Kullgrop 157489 utstrekning kullag N/NØ Gran, Magnar Mojaren 24.06.2013 

Cf34694_036 Kullgrop 157489 profil N/NØ Gran, Magnar Mojaren 24.06.2013 

Cf34694_038 Kullgrop 157493 etter fremrydding V/SV Gran, Magnar Mojaren 24.06.2013 

Cf34694_041 Kullgrop 157488 etter fremrydding V/SV Gran, Magnar Mojaren 25.06.2013 

Cf34694_043 Kullgrop 157488 utsrekning kullag SV Gran, Magnar Mojaren 25.06.2013 

Cf34694_045 Kulgrop 157488 profil SV Gran, Magnar Mojaren 25.06.2013 

Cf34694_047 Uregistrert Kullgrop SØ Gran, Magnar Mojaren 25.06.2013 

Cf34694_048 Uregistrert kullgrop SV Gran, Magnar Mojaren 25.06.2013 
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11.5 ANALYSERESULTATER 
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11.6 KART 

 

 

 Oversiktskart over undersøkelsesområdet (Kartgrunnlag: www.gislink.no) 

 

http://www.gislink.no/
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Ortofoto over undersøkelsesområdet (Kartgrunnlag: www.gislink.no). 

 

11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

- Feltdagbok 

- Orginaltegninger 

http://www.gislink.no/

