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SAMMENDRAG 

I forbindelse med nydyrking på Nordre Sætre i Åsnes kommune ble det gjennomført en 

arkeologisk utgravning av to kullgroper. Begge ble maskinelt snittet og dokumentert. 

Begge gropene kan defineres som mellomstore og kvadratiske. I en av gropene ble det 

påvist indikasjoner på to bruksfaser (id 169837). I id 169836 ble det påvist indikasjoner 

på krysstabling. 

 

Det ble samlet inn kullprøver fra begge gropene og tre prøver ble sendt til utvidet 

vedartsanalyse ved Moesgård museum. Alle prøvene inneholdt trekull av furu (Pinus). 

Prøvene ble deretter videresendt til radiologisk datering ved Uppsala universitet. Id 

169837 ble datert til tidlig middelalder, mens to prøver fra id 169836 ble datert til 

høymiddelalder.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

NORDRE SÆTRE, 199/61, ÅSNES KOMMUNE, 
HEDMARK FYLKE  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Utgravningen har årsak i at Åsnes kommune på vegne av grunneier Astrid Schellungen 

og tiltakshaver Ole Sjulrud søkte om nydyrking av et ca. 100 daa stort skogsareal på 

Nordre Sætre 199/61.  Hedmark fylkeskommune gjennomførte etter dette en registrering 

hvor de påviste en kullgrop og en grop som kan være fangst- eller kullgrop.  

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Utgravningen ble gjennomført av Ingar M. Gundersen 21.-22.05.14. Det ble benyttet 18 

timer på undersøkelsen. 

 

Gravemaskinfører var Ragnar Hemseter. Tiltakshaver Ole Sjulstad besøkte utgravningen 

samme dag.  

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Dagens Åsnes preges både av store skoglandskaper og intensivt oppdyrkede 

jordbrukslandskaper. Kommunen er svært rikt på kulturminner, som i all hovedsak kan 

knyttes til utnyttelse av utmarksområdene. Dette dreier seg spesielt om 

kullfremstillingsanlegg og fangstlokaliteter, som er de to største funnkategoriene i 

kommunen. Det omsøkte skogsområdet ligger drøyt 3 km sørøst for Flisa sentrum, i et 

landskap dominert av jord- og skogbruk. Tiltaksområdet er i kommuneplanens arealdel 

avsatt til LNF-område. Det er kjent flere kullgroper og fangstgroper i skogsområdene i 

øst, vest og nord. Det er ikke kjent jernutvinning i umiddelbar nærhet. 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kullgroper er en relativt vanlig kulturminnetype i utmarka på Østlandet, og var i 

hovedsak benyttet for kullproduksjon i yngre jernalder og middelalder. Kullgropenes 

forhold til jernproduksjonen i yngre jernalder og middelalder har vært et viktig tema ved 

flere store prosjekter innenfor Kulturhistorisk museums distrikt, som Dokkaprosjektet 

(Larsen 1991), Rødsmoprosjektet (Narmo 1997) og Regionfelt Østlandet (Rundberget 

2007). Kunnskapsstatus og framtidsperspektiver er presentert i Kulturhistorisk museums 

faglige program om emnet (Larsen 2009). 

 

Kullgroper viser regionale forskjeller og ulike håndverkstradisjoner ved at størrelse og 

form varierer. På østsiden av Mjøsa, syd for Koppang, er gropene kvadratiske eller 

rektangulære (jf. Narmo 1997), mens de på vestsiden oftest er sirkulære eller ovale 
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(Larsen 1991). Nyere undersøkelser har imidlertid vist større grad av variasjon vest for 

Mjøsa. 

 

Kullgroper utgjør imidlertid et såkalt massemateriale. Dette innebærer at en viktig del av 

den vitenskapelige verdien er knyttet til tallfesting og utarbeidelse av statiske data, som 

først blir tilgjengelig etter en arkeologisk undersøkelse. Slike data utgjør et viktig 

grunnlag for vår samlede kunnskap om denne typen virksomhet på Østlandet som helhet. 

Utnyttelsen av utmarksressursene i den aktuelle perioden er et satsningsområde ved 

Kulturhistorisk museum, og det vektlegges derfor å samle inn mest mulig enhetlig 

statistisk materiale om kullgropene. Dette kan være form, dimensjon, vedstabling, treslag, 

datering, eventuelle bruksfaser og forholdet til eventuelle nærliggende kulturminner. 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

Kullgropene var målt inn i forbindelse med registreringen, og deretter lagt inn i 

kulturminnedatabasen Askeladden. Den samme geometrien ligger til grunn for 

kartmaterialet benyttet i denne rapporten.  

 

For å sikre statistiske data om 

kullgropens dimensjoner og form, ble 

den tegnet og fotografert i både plan og 

profil. Ved plantegning strekkes det opp 

to målebånd i 90 graders vinkler i 

forhold til hverandre fra et 

referansepunkt sentralt i gropa. 

Strukturen tegnes deretter i 1:50 med 

utgangspunkt i målebåndene, og det 

markeres for yttervoll, toppvoll, indre 

diameter og bunnplan. Man er 

oppmerksom på elementer som 

underbygger tolkningen av kullgropens 

form, og markerer for stubber, steiner 

eller skader som kan ha hatt innvirkning 

på strukturens fysiske egenskaper ved 

tidspunktet for undersøkelsen. 

Plantegningene er likevel å forstå som 

stilistiske gjengivelser, og har som 

formål å sikre sammenlignbare 

statistiske data.  

 

Kullgropen blir dermed snittet med 

gravemaskin langsmed hovedaksen, slik 

at relasjonen til sidegropa kan belyses nærmere. Ved maskinell snitting blir halve 

strukturen flategravd ned mot det bevarte kullsjiktet i milebunnen. Milebunnen blir 

deretter renset fram for hånd og fotodokumentert. Man tegner deretter formen på 

milebunnen inn på plantegningen, før snittet fullføres ned i urørt undergrunn. Profilen 

renses dermed frem for hånd, før man fotograferer profilen og tegner den i 1:50. Tilslutt 

tar man ut kullprøver fra de ulike bruksfasene og markerer av for disse på tegningen. 

Figur 1: Dokumentasjonsprinsipper for kullgroper 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

Begge kullgropene ble maskinelt snittet og bunnformen dokumentert. Begge kan 

defineres som mellomstore og kvadratiske.  

 

Id 169836 

Ytre diameter: 6,3 m. 

Indre diameter: 3 m. 

Diameter milebunn: 2,5 m. Milebunnen ble diagonalt snittet, og nøyaktig mål er derfor 

ikke kjent.  

 

 

Figur 2: Kullgrop id 169836 i profil. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34788/14-17). 

 

Beliggenhet: Flatt jordbrukslandskap, men tidligere furumo. Bevokst med furutrær og 

blåbærlyng.  

Overflatebeskrivelse: Sterk skadet i vollene av traktorspor, men nedskjæringen intakt. 

Antydning til yttervoll i sørøst. Flate voller og svakt buet nedskjæring. Uregelmessig 

bunnform. 

Milebunn: Kvadratisk milebunn med svært lite kull og noe varmepåvirkning i ytterkant. 

Et sirkulært kullsjikt i sentrum er sekundært deponert.  

I profil: Svake voller. Gropa er langt på vei gjenfylt av masser som har erodert inn fra 

sidene. Veldefinert og rett milebunn, med kraftig varmepåvirkning i begge ender. To 

forkullede stokker synlige i nordøst med diameter på ca. 10 cm. De står skrått i forhold til 

profilen og peker mot sørøst og nord, ettersom gropen ble snittet diagonalt i forhold til 

formen på milebunnen. En mulig fragmentert bunnstokk også påvist i bunn med samme 

diameter, men presset flatt av vekten. Organiseringen av stokkene indikerer krysstabling.  

 

Id 169837 

Ytre diameter: 6,85 

Indre diameter: 3,15 

Diameter milebunn: 2,1 
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Figur 3: Kullgrop id 169837 i profil. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34788/21-25). 

 

Beliggenhet: Svakt sørvesthellende terreng i det som tidligere har vært en svak 

forhøyning i landskapet. Gropa er beliggende få meter sørvest for det som har vært det 

høyeste punktet. Området rundt er nydyrket, men har tidligere vært en flat furumo med 

åpen undervegetasjon av blåbærlyng.  

Overflatebeskrivelse: Antydning til yttervoll i sørvest, men er flat og lite markert. Kun 

antydning til toppvoll i nordvest. Nedskjæringen er imidlertid skarp, dyp og tydelig og 

viser en klar kvadratisk form med definerte hjørner og flat bunn.  

Milebunn: Uregelmessig kullsjikt i det som kan være to faser. En sekundær fase ser ut til 

å ha delvis ødelagt kullsjiktet fra den første fasen. Tydelig varmepåvirket rand i sør og 

sørøstre hjørne, men virker forstyrret i vest.  

I profil: Rett milebunn og kraftig innrasing i nordøst. Kullsjiktet indikerer to faser, men 

lagene er såpass fragmenterte og ujevne at dette vel så gjerne kan være forårsaket av 

innrasing fra sidene. Lagdelingen er vanskelig å følge i mesteparten av strukturen, med 

unntak av vollmassene.  

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6

6.1 VEDARTSANALYSE 

Tre kullprøver ble sendt til utvidet vedartsanalyse ved Moesgård museum. KP 1 og KP3 

fra kullgrop id 169836 var hentet ut fra bevarte forkullede trestokker i milebunnen.  

 

Vedartsanalysen viser at begge stokkene var av furu (Pinus) med minst 10 årringer, men 

verken senter av stokkene eller bark var bevart. KP1 har trolig hatt en diameter på over 

10 cm. Begge har hatt god vekst i årringsforløpet. Den ytterste årringen i begge stokkene 

ble skåret løs og videresendt til radiologisk datering.  
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Figur 4: Detalj av bevarte stokker i kullgrop id 169836 med markering for analyserte kullprøver. 

Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34788/18). 

 

KP4 fra kullgrop id 169837 ble tatt ut i profil fra milebunnen. Det ble identifisert 10 

trekullstykker av furu (Pinus), hvorav flere grenstykker og biter fra eldre og yngre 

stammer. En gren hadde 30 årringer innenfor 1 cm, noe som tyder på meget langsom 

vekst. Dette øker muligheten for at trevirket kan ha hatt høy egenalder. Bark ble ikke 

påvist. De to ytterste årringene fra det største stykket ble skåret løs og videresendt til 

radiologisk datering.  

6.2 DATERING 

Kullgroper knyttes i all hovedsak til jernvinneteknologien i yngre jernalder og 

middelalder, og det foreligger få eller ingen sikre dateringer til eldre jernalder (Larsen 

2009:66). Det er etter hvert kommet inn flere etterreformatoriske dateringer fra 

kullgroper fra ulike områder (Amundsen 2008; Larsen 2009:66, 148, 152), men 

hovedbrukstiden kan defineres innenfor vikingtid og middelalder med et tyngdepunkt på 

1200-tallet (Larsen 2004:154). I Hedmark ligger majoriteten av C14-dateringer fra 

kullgroper innenfor 1040 – 1280 e. Kr., men i motsetning til andre fylker ser det ikke ut 

til at kullgroper har vært i bruk etter ca. 1400 e. Kr. (Larsen 2009:125). Generelt sett ser 

det også ut til at kullgropene i fylket i stor grad sammenfaller med jernproduksjonen i 

middelalder, ettersom C14-dateringene fra kullgroper og jernvinneanlegg i stor grad 

sammenfaller. I utgravningssammenheng er det kun i to tilfeller tidligere foretatt C14-

dateringer av kullgroper i Åsnes. I det ene tilfellet gjaldt dette en begrenset undersøkelse 

av to kullgroper og en slagghaug mellom Vermundsjøen og Gravberget (Jf. Bergstøl 

2010). Alle de radiologiske dateringene lå innenfor 1000 – 1200 e. Kr. En kullgrop ble 

undersøkt 2 km sør for Flissundet bru i forbindelse med gang- og sykkelvei langsmed 

KP1 

KP3 
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Rv20 i 2010, og ble radiologisk datert til 900 – 1005 e. Kr. og 1050 – 1210 e. Kr. 

(Gundersen 2011a). I 2011 ble det undersøkt en kullgrop på Bjørkåsen innenfor 

reguleringsplan for Nittedal torvindustri (Gundersen 2011b). En kullprøve ble radiologisk 

datert til 1025-1155 e. Kr. Det er imidlertid foretatt enkelte undersøkelser i 

nabokommunene Våler og Grue, og C14-dateringene ligger i all hovedsak innenfor 1000 

– 1300 e. Kr. (Larsen 2009:123-124, Demuth og Bergstøl 2007). Alle de radiologiske 

dateringene er foretatt på furu. I et tilfelle, på Piksrud i Grue, ble en kullprøve datert til 

895 – 1015 e. Kr. 

 

KP4 fra id 169837 resulterte i 1029 ± 33 BP, 985-1025 e. Kr. Dette indikerer en brukstid 

i tidlig middelalder, evt. overgangen vikingtid-tidlig middelalder. Dateringsmaterialets 

beskaffenhet indikerer at brukstiden trolig ligger innenfor tidlig middelalder.  

 

KP1 og KP3 fra id 169836 resulterte i 808 ± 31 BP, 1215-1265 e. Kr., og 826 ± 31 BP, 

1185-1260 e. Kr. Dette indikerer en brukstid i høymiddelalder.  

 

Figur 5: Kalibrerte dateringer fra Nordre Sætre 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 7

De utgravde kullgropene på Nordre Sætre kan defineres som mellomstore etter gjeldende 

definisjoner (Jf. Narmo 1996:170), og hadde kvadratiske milebunner. En av gropene 

hadde spor etter to bruksfaser (id 169837), men kullsjiktene var såpass ujevne og 

fragmenterte at indikasjonene på to faser vel så gjerne kan skyldes innrasing etter 

brenning og tømming. Det ble derfor ikke prioritert å daterte begge sjiktene. I id 169836 

ble det påvist indikasjoner på krysstabling av tømmeret.  

 

En kullprøve fra id 169837 ble radiologisk datert til tidlig middelalder, mens to prøver fra 

id 169836 begge resulterte i høymiddelalder. Tidligere undersøkelser av kullgroper i 

Åsnes og tilgrensende kommuner har likeledes påvist kvadratisk eller rektangulær 

milebunn, med de fleste dateringene innenfor samme tidsperiode. Hovedresultatene 

sammenfaller dermed godt med det som tidligere er kjent i området rundt, og i fylket som 

helhet. 
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 VEDLEGG 9

9.1 TILVEKSTTEKST 

C59484-C59485 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av to kullgroper på Sætre Nordre i 

forbindelse med nydyrking. Begge kullgropene ble undersøkt ved maskinell snitting og 

kan defineres som mellomstore og kvadratiske. Tre kullprøver ble sendt til utvidet 

vedartsanalyse ved Moesgård museum, og deretter til radiologisk datering ved 

Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Dateringene indikerer en brukstid til tidlig- og 

høymiddelalder for de to gropene. 

Litteratur: Gundersen, Ingar M., 2016: Rapport fra arkeologisk utgravning. Kullgroper. 

Nordre Sætre, 199/61, Åsnes kommune, Hedmark 

 

C59484/1-3 

Produksjonsplass fra høymiddelalder fra NORDRE SÆTRE, (199/61), ÅSNES K., 

HEDMARK. 

1) Prøve av kull, vekt: 35,7 gram. Alt trekullet kommer fra samme forkullede stokk. 

Store stykker, delvis ubrent. Vedartsanalysen viser at stokken var av furu (Pinus) med 

minst 10 årringer, men verken senter av stokken eller bark var bevart. Stokken har trolig 

hatt en diameter på over 10 cm og har hatt god vekst i årringsforløpet. Den ytterste 

årringen ble skåret løs og videresendt til radiologisk datering. Prøven ble datert til 808 ± 

31 BP, 1215-1265 e. Kr.(Ua-49525). Tatt ut i profil fra milebunnen. 

2) Prøve av kull, vekt: 83 gram. Alt trekullet kommer fra samme forkullede stokk. Store 

stykker. Ytterved kan være bevart. Tatt ut i profil fra milebunnen.  

3) Prøve av kull, v ekt: 43,4 gram. Alt trekullet kommer fra samme forkullede stokk. 

Store stykker. Vedartsanalysen viser at stokken var av furu (Pinus) med minst 10 

årringer, men verken senter av stokken eller bark var bevart. God vekst i årringsforløpet. 

Den ytterste årringen i stokken ble skåret løs og videresendt til radiologisk datering. 

Prøven ble datert til 826 ± 31 BP, 1185-1200 og 1205-1260 e. Kr. (Ua-49526). Tatt ut i 

profil fra milebunnen. 

Orienteringsoppgave: Flat furumo 420 meter øst for Rv2, 230 meter sørøst for 

Karlstadvegen og 420 meter nordvest for tunet på Sætre nordre. 

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6721937,934, Ø: 338803,239. 

LokalitetsID: 169836. 

 

C59485/1-2 

Produksjonsplass fra tidligmiddelalder fra NORDRE SÆTRE, av SÆTRE NORDRE 

(199/61), ÅSNES K., HEDMARK. 

1) Prøve av kull, vekt: 1,3 gram. Små stykker, delvis ubrent. Vedartsanalysen 

identifiserte 10 trekullstykker av furu (Pinus), hvorav flere grenstykker og biter fra eldre 

og yngre stammer. En gren hadde 30 årringer innenfor 1 cm, noe som tyder på meget 

langsom vekst. Dette øker muligheten for at trevirket kan ha hatt høy egenalder. Bark ble 

ikke påvist. De to ytterste årringene fra det største stykket ble skåret løs og videresendt til 
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radiologisk datering. Prøven ble datert til 1029 ± 33 BP, 985-1025 e. Kr. (Ua-49527). 

Tatt ut i profil fra milebunnen.  

2) Prøve av kull, vekt: 0,2 gram. Små stykker. 

Orienteringsoppgave: Flat furumo 460 meter nord-nordvest for tunet på Sætre Nordre, 

220 meter sørøst for Karlstadvegen og 630 meter øst for Rv2. Tatt ut i profil fra 

milebunnen. 

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6722071,566, Ø: 338980,260. 

LokalitetsID: 169837. 

 

 

 

 



9.2 KULLPRØVER 

C-nr KP-
nr 

Id Kontekst Beskrivelse Vekt (g) Vedartsanalyse Lab.nr Ukalibrert 
datering 

Kalibrert datering 
1 sigma 

C59484/1 KP1 169836 Tatt ut i profil fra 
milebunnen i 
kullgrop.  

Alt trekullet kommer fra samme 
forkullede stokk. Store stykker, delvis 
ubrent. Ytterved trolig bevart. 

35,7 Furu (Pinus) Ua-
49525 

808 ± 31 BP 1215-1265 e. Kr. 

C59484/2 KP2 169836 Tatt ut i profil fra 
milebunnen i 
kullgrop.  

Alt trekullet kommer fra samme 
forkullede stokk. Store stykker. 
Ytterved kan være bevart. 

83     

C59484/3 KP3 169836 Tatt ut i profil fra 
milebunnen i 
kullgrop.  

Alt trekullet kommer fra samme 
forkullede stokk. Store stykker. 
Ytterved trolig bevart. 

43,4 Furu (Pinus) Ua-
49526 

826 ± 31 BP 1185-1200 e. Kr. 
1205-1260 e. Kr. 

C59485/1 KP4 169837 Tatt ut i profil fra 
milebunnen i 
kullgrop.  

Små stykker, delvis ubrent. 1,3 Furu (Pinus) Ua-
49527 

1029 ± 33 BP 985-1025 e. Kr. 

C59485/2 KP5 169837 Tatt ut i profil fra 
milebunnen i 
kullgrop.  

Små stykker.  0,2     
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9.3 TEGNINGER 

Kullgrop id 169837 i plan 
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Kullgrop id 169837 i profil 



 

 

 

 

 
 



9.4 FOTOLISTE 

fotokort_id Filnavn Motiv Sett mot LokalitetsID Fotograf Opptaksdato 

556393 Cf34788_01.JPG Kullgrop. Før snitting nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556394 Cf34788_02.JPG Kullgrop. Før snitting nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556395 Cf34788_03.JPG Kullgrop. Detalj av 
nedskjæring 

sv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556396 Cf34788_04.JPG Detalj av nedskjæring sv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556397 Cf34788_05.JPG Kullgrop. Før snitting vsv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556398 Cf34788_06.JPG Kullgrop. Før snitting vsv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556399 Cf34788_07.JPG Kullgrop. Detalj av 
nedskjæring 

vsv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556400 Cf34788_08.JPG Kullgrop. Oversiktsbilde nø 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556401 Cf34788_09.JPG Kullgrop. Oversiktsbilde nø 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556402 Cf34788_10.JPG Kullgrop. Milebunn i plan nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556403 Cf34788_11.JPG Kullgrop. Milebunn i plan nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556404 Cf34788_12.JPG Kullgrop. Milebunn i plan nv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556405 Cf34788_13.JPG Kullgrop. Milebunn i profil nv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556406 Cf34788_14.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 1/4 

nv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556407 Cf34788_15.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 2/4 

nv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556408 Cf34788_16.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 3/4 

nv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556409 Cf34788_17.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 4/4 

nv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556410 Cf34788_18.JPG Kullgrop. Detalj av stokker i 
milebunn 

nv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556411 Cf34788_19.JPG Kullgrop. Detalj av stokker i 
milebunn 

nv 169836 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556412 Cf34788_20.JPG Kullgrop. Milebunn i profil nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556413 Cf34788_21.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 1/5 

nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556414 Cf34788_22.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 2/5 

nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556415 Cf34788_23.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 3/5 

nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556416 Cf34788_24.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 4/5 

nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 

556417 Cf34788_25.JPG Kullgrop. Profilsekvens, fra 
venstre 5/5 

nnv 169837 Ingar M. Gundersen 21.05.2014 
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9.5 ANALYSERESULTATER 
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