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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HØYMYR, 90/1, NOTODDEN KOMMUNE, TELEMARK 
BERNT RUNDBERGET 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Planen legger til rette for boligbygging med tilhørende anlegg som veier, friområder 
og lekeområder. Planområdet ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2005, og 
det ble påvist 7 kullgroper, hvorav id 92599 senere ble avskrevet og to kullgroper (id 
92595 og id 92600) ligger utenfor planområdet. Av de fire kullgropene innenfor 
planen ble to groper foreslått regulert til bevaring (id 92593 og id 92594), mens to 
kullgroper ble søkt dispensert gjennom planen (id 92596 og 92598). 
 
Telemark fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 
kulturminneloven § 8, 4. ledd i brev av 17. juli 2006 hvor de anbefalte dispensasjon 
for to av kullgropene med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. Kulturhistorisk 
museum uttalte seg i brev av 5. september 2006 til Riksantikvaren hvor museet støtter 
fylkeskommunens tilråding om dispensasjon av de to kullgropene, men var av den 
oppfatning at samtlige kullgroper innenfor planområdet måtte underlegges 
dispensasjonsbehandling. I brev av 17. november 2006 til fylkeskommunen ga 
Riksantikvaren tillatelse til inngrep i de aktuelle kulturminnene med vilkår om en 
arkeologisk undersøkelse 
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble utført 13.-14. august 2007. Arbeidet ble gjort av prosjektleder 
Bernt Rundberget. Gravemaskinfører Håvard Kaasa fra Heimdal Maskinentrepenør 
bisto med maskin 14. august. 
 

3. FORMIDLING  

Avisen Telen var på feltet den 14. august, og en artikkel kom på trykk 18. august. 
Tiltakshaver med familie var innom den 14. august for å få opplysninger om 
kulturminnene og bruken av disse. 
 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger ved Svelgfoss, om lag 3 – 4 km nord for Notodden sentrum. Det er 
tidligere registrert gravhauger ved Hova og Lisleherad nord for planen. Det er 
eksisterende bebyggelse i nord, øst og sørøst. Et sandtak kommer inn sørøst for 
plangrensen. Svelgfossveien går gjennom området og deler planen i en østre og en 
vestre del. Terrenget utgjør en furumo med noe innslag av våtere myrområder. I vest 
er området forholdsvis flatt med noen få mindre høyder. I øst heller terrenget noe mer 
mot bebyggelsen øst for planområdet. Som følge av skogsdrift er de fleste store 
furutrær hogget, slik at mindre furutrær, klynger med gran og bjørk dominerer 
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landskapsbildet. Undervegetasjonen består av lyng og busker. Det er tydelige spor 
etter kjøring med traktor eller skogsmaskiner i området. 
 
Innenfor planen var det i utgangspunktet kjent et usikkert kulturminne beskrevet som 
en mulig gravhaug eller tjæremile (id 3539). Ved registreringen ble denne avskrevet 
som del av en naturlig morene. Det ble under registreringen påvist i alt seks 
kullgroper (Edvardsen 2005). To av kullgropene, id 92595 og id 92600, lå sør for 
plangrensen. Fire kullgroper lå innenfor planen, hvorav ett (id 92593) ble 14C-datert til 
Cal AD 980-1270 (ß-208218). Tre kullgroper, id 92593, id 92594 og id 92598, lå vest 
for Svelgfossveien. Disse varierer i størrelse, men alle hadde oval form, de er intakte 
og godt bevarte. Kullgropa id 92596 lå rett øst for veien, i kant med påbegynt 
sykkelsti og var påført betydelig skade i vestre voll. Kullgropene har fått fortløpende 
nummerering (U.nr) under undersøkelsen 
 

Id-
nr. 

U.nr Ytre m Indre m Dybde Form Merknad 

92593 Kg.1 8,0 4,0 70 cm Sirk/oval 14C-datert (ß-208218): 920 +/- 80 
BP, Cal AD980-1270 

92594 Kg.2 11,0 7,0 100 cm Sirk/oval - 
92596 Kg.3 5,5 3,0 - Sirk/oval Skadet 
92598 Kg.4 6,0 3,0 60 cm Sirk/oval - 

Benevning og registreringsmål på de undersøkte kullgropene.  
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Ved Kulturhistorisk museum legges det vekt på å samle inn mest mulig enhetlig 
informasjon om kullgroper for bruk i statistiske analyser. 14C-datering av kullgropene 
er viktig for å forstå den kulturhistoriske sammenhengen. Videre er avklaring av 
gropenes form og dimensjon sentral for å kunne studere områdets tilhørighet i en 
større regional sammenheng. Bare ved utgravning med maskin kan det virkelig slås 
fast hvilken form en grop har. En utgravning gir også bedre grunnlag for måltagning, 
da registreringsmål ofte er usikre på grunn av gjenrasing og gjenfylling. Gjennom 
utgravning vil det også være mulig å påvise om gropene har flere bruksfaser og 
hvordan veden har vært stablet. Det er videre viktig å skaffe informasjon om hvilke 
typer treslag som har vært benyttet og forholdet til eventuelle sidegroper (det er ikke 
opplyst at kullgropene har sidegroper). Det vil også være sentralt å vurdere om 
kullgropene kan knyttes til framstilling av kull for jernutvinning eller til 
smievirksomhet. 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Kullgropen id 92593 ble 14C-datert ved registreringen og ble nedprioritert. Det ble 
likevel gjort en overflatedokumentering i plan. To av kullgropene, id 92594 og 92598, 
ble undersøkt med maskin. Den siste, id 92596 ble overflatedokumentert og det ble 
foretatt et prøvestikk.  
 
Gropene undersøkt med maskin ble undersøkt ved en kombinasjon av profil- og 
flategravning.  Metoden er som følger: Halve gropa graves med maskin ned til 
kullaget for å kunne dokumentere gropens form i plan. Underveis må man være 
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oppmerksom på muligheten av å få informasjon om vedens stabling. Form og 
utstrekning på kullaget dokumenteres før profilen føres ned i undergrunnen. Det 
legges vekt på profildokumentasjon da lag i voller og kanter kan gi opplysninger om 
flere bruksfaser.  
 

 
Figur 1: Definerte målepunkter ved dokumentasjon av kullgroper. 

 
Kullgropene begrenses til dokumentasjon i plan samt uttak av kullprøver i prøvestikk 
for 14C-datering ble undersøt slik: En vatret snor spennes tvers over nedgravningen og 
vollen, deretter tegnes kullgropen i plan. Prøvestikket legges slik at veggen i 
prøvestikket flukter med snoren. Prøvestikket kan med hell legges i ytterkant av gropa 
hvor det ofte er bevart mer kull enn midt i gropa. Prøvestikkets overflate markeres på 
plantegningen ved å måle ned fra snoren med tommestokk. Prøvestikkets profil 
tegnes, og lagene beskrives. 
 

5.5 UTGRAVNINGEN 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn.  

5.5.2 KULLGROPENE 

Kullgrop Kg.1 
Plan: Kullgropa lå på en furumo/hogstflate. Lavvegetasjonen besto hovedsakelig av 
gress. Gropa bar tydelig preg av slitasje da den er brukt som del av en terrengbilløype. 
Kjørespor gikk gjennom gropas vestlige del. Her var det også tatt ut masse, samtidig 
som veggene var gjenrast. En nedgraving lå også i den sørøstre vollen. Denne var dyp 
og tydelig. Det er usikkert om den er samtidig eller av nyere dato. De bratte veggene 
som ikke hadde rast, indikerer at denne kan være av nyere dato. Gropveggen til 
kullgropa var slak og bunnen bolleformet. Vollen er klar og tydelig i den østre delen 
men borte i V. Kullgropa ble datert under registreringen (AD980-1270) og det ble 
ikke prioritert å ta prøvestikk. 
Med jordbor ble det påvist et 15-20 cm tykt kullag under et 40 cm tykt lag med 
påfylte masser. Dette øvre laget kan være rester etter massen som er fjernet i V. I 
nedgravingen i vollen i SØ var det ikke kull i bunnen. Noe kull ble påvist i veggene, 
men dette er trolig rester etter miledekket til kullgropa. 
 
 
 
 



Gnr. 90/1 , Notodden kommune  Saksnr. 05/15982 

 5Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Kullgrop Kg.2 
Plan: Kullgropa var stor og sirkulær og hadde tydelige men flate voll. Selve gropa var 
mosevokst mens vollene var bevokst med lyng. Veggene i gropa var slake og bunnen 
var flat. 
Profil: I profil framsto gropa med to faser. Dette var synlig underveis ved at en kunne 
skille to ytterkanter som to gjennomgående ringer med brent sand i mellom. Hadde 
det vært innrast masse (tunger) ville ikke disse vært gjennomgående. Milebunnen i 
fase 1 var klart kvadratisk, mens milebunnen i fase 2 trolig har vært sirkulær. I profil 
kom også to faser klart til syne da et gjennomgående lag kullblandet sand skilte fasene 
mot bunnen. Det var imidlertid ikke mulig å skille lagene ut mot kantene. Av den 
grunn er det ikke gjort forsøk på å skille kullagene i profil (se tegn.). Gropa har blitt 
gjenfylt etter bruk. Dette kommer fram av det tykke kulturlaget i gropa. Trolig har 
dette skjedd rett etter andre brenning. Kullgropas fase 1 er datert til AD1230-1290. 
 

 
Figur 2: Profil gjennom kullgrop Kg.2 (Cf33885_026) 
 
Kullgrop Kg.3 
Plan: Kullgropa lå på kanten av en terrasseflate med en terrassekant i Ø. Deler av 
gropas østre voll ligger ned over terrassekanten. Det meste av massen er kastet her 
ved graving av gropa. Veg og påbegynt gang- og sykkelsti ligger rett vest for gropa og 
sykkelstien har tatt noe av vollen. Selve nedgravingen var ikke berørt. Gropa hadde 
jevne slake vegger og en bolleformet bunn. Den var klart sirkulær. 
Prøvestikk: Under et tynt torvlag lå et sandblandet lag med linser av kull. Gropa 
syntes godt tømt. Kullaget var mer homogent inn mot senter og en kullprøve ble tatt 
ut fra dette området     
 
Kullgrop Kg.4 
Plan: Liten sirkulær kullgrop liggende på en flat furumo. Det var antydning til voll i Ø 
og NØ. For øvrig framsto kullgropa bare som et lite søkk i bakken. Veggene var 
slake, men den nordvestre var noe brattere. Bunnen var bolleformet.  
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Snitt: I profil kom det fram et kullag som viser at kullgropa var benyttet en gang. I 
vollen kom den oppkastede gropmassen fram, men bare et tynt sjikt antydet 
miledekke. Trolig er denne kastet tilbake i gropa. Veggene var nedraste og 
sammenblandete. En kullprøve tatt ut mot bunnen av milebunnen fikk datering Y. enn 
AD1895. Ut fra hva en kunne se var konteksten god, da det ikke kunne sees spor etter 
nyere forstyrring. Likevel må kullet representere en annen aktivitet, mulig en brent 
rot. 
 

 
Figur 3: Kullgrop Kg.4, etter opprensking (Cf33885_1). 

5.5.3 DATERING 

To av kullgropene ble datert. Kullgrop Kg.2 er datert til AD1230-1290. Kullgrop 
Kg.4 er datert til Y. enn AD1895. 

6. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON.  

Kullgropene som ble undersøkt hadde forskjellig størrelse og form. Av de som ble 
snittet hadde kullgrop Kg.2 en sirkulær og en kvadratisk fase. Kullgrop Kg.4 var 
sirkulær. De to øvrige hadde også sirkulære nedgravinger og trolig er grunnformen 
også tilsvarende. Størrelsen på gropene varierte også. Kullgropene Kg.3 og Kg.4 var 
små, mens gropene Kg.1 og Kg.2 var betydelig større, både i omkrets og dybde. Det 
er ikke mulig å se noen kronologiske forskjeller i dette da de to dateringene som 
foreligger begge er fra de to store gropene. En ser da vekk i fra dateringen av den lille 
kullgrop Kg.1 som er datert til nyere tid. 
 
Det er ikke registrert jernvinneanlegg i dette området. Men i tillegg til de undersøkte 
kullgropene er det påvist ytterligere 7 innen et lite areal. Trolig ligger det også mange 
flere kullgroper omkring i skogene. Platået ligger på ca 140 moh. Og med bakgrunn i 
dette er det lite trolig at det er noen omfatende malmdanning. Dette tilsier at 
kullgropene mest sannsynlig er benyttet til smievirksomhet i middelalderen.   
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7. LITTERATUR 

Edvardsen, Bjørn Christian 2005: Arkeologiske registreringer på Høymyr 90/1, 
Notodden kommune, Telemark. Top.ark, Buskerud fylkeskommune. 

8. VEDLEGG 

8.1. TILVEKST 

C.56226/1-4  
Produksjonsplass fra middelalder fra HØYMYR-LISLEHERAD av HØIMYR (90 
/1), NOTODDEN K., TELEMARK.  
1)  prøve, kull av trekull  
Kullprøve tatt fra Kg.3/id 92596 
Vekt: 4,4  
Datering: VT-MA  
 
2)  prøve, kull av trekull  
Prøve fra kullgrop Kg.4. Prøven er i sin helhet benyttet til datering (Y. enn 1895). 
Vekt: 11 g  
Datering: VT-MA  
 
3)  prøve, kull av trekull  
Prøve fra kullgrop Kg.2, fase 1. Prøven er i sin helhet benyttet til datering (furu- 
AD1230-1295). 
Vekt: 6,9 g  
Datering: VT-MA  
 
4)  prøve, kull av trekull  
Prøve fra Kg.2, fase 2. 
Vekt: 21,8  
Datering: VT-MA  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgraving. Terrenget utgjør en furumo med noe 
innslag av våtere myrområder. I vest er området forholdsvis flatt med noen få mindre 
høyder. I øst heller terrenget noe mer mot bebyggelsen øst for planområdet. Som følge 
av skogsdrift er de fleste store furutrær hogget, slik at mindre furutrær, klynger med 
gran og bjørk dominerer landskapsbildet. Undervegetasjonen består av lyng og 
busker. Det er tydelige spor etter kjøring med traktor eller skogsmaskiner i området. 
Funnet omfatter kullprøver fra 4 kullgroper. Alle kullgropene er gravd, to med 
gravemaskin og to med prøvestikk. Kullgropene varierer i størrelse; to er store og to 
er små. En av de maskingravde gropene hadde to bruksfaser hvorav den eldste hadde 
kvadratisk milebunn og den yngste sirkulær milebunn. Tre av gropene ble datert; Kg.1 
under registreringene gjort av Telemark fylkeskommune (AD980-1270), og to under 
de arkeologiske undersøkelsene; Kg.2 (AD1230-1290) og Kg.4 (Y. enn 1895). Denne 
siste dateringen er ikke representativ, og må ha sammenheng med en yngre 
skog/rotbrann.  
Orienteringsoppgave:  Planområdet ligger ved Svelgfoss, om lag 3 - 4 km nord for 
Notodden sentrum. Det er tidligere registrert gravhauger ved Hova og Lisleherad nord 
for planen. Det er eksisterende bebyggelse i nord, øst og sørøst. Et sandtak kommer 
inn sørøst for plangrensen. Svelgfossveien går gjennom området og deler planen i en 
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østre og en vestre del.  
Kartreferanse/-KOORDINATER:  M711/N50, Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 33 N: 
 6620323.8 Ø:  176490.4  
FornminneID:  92593/92594/92596/92598  
Funnet av:  Bernt Rundberget, 2007 
 

8.2. TEGNINGER 

1. Kullgrop Kg.4, plan og profil 
2. Kullgrop Kg.1, plan 
3. Kullgrop Kg.3, plan 
4. Kullgrop Kg.2, plan og profil 
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8.3. FOTOLISTE.  

Filnavn Motivbeskrivelse Utfyllende_Info Retning_Sett_Mot 

Cf33885_001.jpg Kg.4 plan Tatt av Bernt Rundberget Ø 

Cf33885_002.jpg Kg.1 plan Tatt av Bernt Rundberget SSØ 

Cf33885_003.jpg Kg.3 plan Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_004.jpg Kg.3 plan Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_005.jpg Kg.3 plan Tatt av Bernt Rundberget N 

Cf33885_006.jpg Kg.3 plan Tatt av Bernt Rundberget N 

Cf33885_007.jpg Kg.3, prøvestikk Tatt av Bernt Rundberget V 

Cf33885_008.jpg Kg.2, plan Tatt av Bernt Rundberget N 

Cf33885_009.jpg Kg.2, plan Tatt av Bernt Rundberget N 

Cf33885_010.jpg Kg.4, Arb.bilde gravemaskin Tatt av Bernt Rundberget Ø 

Cf33885_011.jpg Kg.4, snitting av grop med maskin Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_012.jpg Kg.4, snitting av grop med maskin Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_013.jpg Kg.4, milebunn Tatt av Bernt Rundberget NV 

Cf33885_014.jpg Kg.4, milebunn Tatt av Bernt Rundberget NV 

Cf33885_015.jpg Kg.4, milebunn Tatt av Bernt Rundberget NV 

Cf33885_016.jpg Kg.4, profil Tatt av Bernt Rundberget NV 

Cf33885_017.jpg Kg.4, profil Tatt av Bernt Rundberget NV 

Cf33885_018.jpg Kg.4, profil, nærbilde Tatt av Bernt Rundberget NV 

Cf33885_019.jpg Kg.4, profil, SV-voll Tatt av Bernt Rundberget NV 

Cf33885_020.jpg Kg.2, snitt 80 cm dybde Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_021.jpg Kg.2, snitt 80 cm dybde Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_022.jpg Kg.2, snitt 80 cm, m målestokk Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_023.jpg Kg.2, milebunn Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_024.jpg Kg.2, milebunn, m. målestokk Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_025.jpg 
Kg.2. Mathias Hordvei som god 
gravehjelp Tatt av Bernt Rundberget Ø 

Cf33885_026.jpg Kg.2, profil Tatt av Bernt Rundberget NØ 

Cf33885_027.jpg Kg.2, profil, nærbilde Tatt av Bernt Rundberget NØ 
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 8.4. KART 

 
Høymyr-Lislesherad. Oversikt. Askeladden. 
 

 
Høymyr-Lisleherad. Gravde kullgroper. Askeladden. 
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8.5 VEDART OG DATERING 
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8.6 MEDIA 
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