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SAMMENDRAG
I 1991 ble 4 kullgroper undersøkt på Rindal nedre knyttet til ny lokalvei til
Vingrom. Gropene er ikke i Askeladden
Gropene ble undersøkt ved hjelp av gravemaskin fra tiltakshaver. Ytre diameter
2,9-4,8 m. Rydningsrøys X2 ble avskrevet som automatisk fredet.
Seks kullprøver ble analysert, alle av gran. Et par av gropene ble tolket til å ha 2
bruksfaser. De fire C14-dateringene, en fra hver grop, lå innen AD1180-1400.
Med de store mengdene kullgroper i Lillehammer er det ikke magasinert
restmateriale fra analysene.
BAKGRUNNEN FOR UNDERSØKELSEN
I brev av 18. april 1991 til Oppland fylkeskommune søkte Statens Vegvesen
Oppland om frigivelse av automatisk fredete kulturminner som ville bli berørt ved
anlegg av ny lokalvei langs rv. E6, HP 04, fra Vingrom til Øyre. Dette gjaldt
kullgropene R I A og B, R II, R III og rydningsrøys X 2.
Bakgrunnen for planen var at rv. E6 skulle bygges ut til motorveistandard i
forbindelse med OL-94 på Lillehammer. Det måtte derfor anlegges ny lokalvei på
strekningen for å unngå av- og påkjørsler fra bebyggelsen.

.

Søknaden ble oversendt fra Oppland fylkeskommune, Fylkeskonservatoren, i
brev av 22. april 1994. Selv om fornminnene lå i et område som man mente
hadde høy bevaringsverdi, fant man ut fra de foreliggende opplysninger å
anbefale søknaden da fornminnene ved eventuell justering av traseen ville bli
innestengt i et nettverk av veier løsrevet fra sitt naturlige miljø og samtidig være
vanskelig tilgjengelige.
Saken ble behandlet på møte i Fornminneutvalget 24. juni 1991. I brev av 12. juli
1991 ble fornminnene frigitt med vilkår om at tiltakshaver bekostet en arkeologisk
undersøkelse.
Universitetets Oldsaksamling oversendte budsjett og tidsplan for undersøkelsen i
brev av 10. mars 1992. I brev av 30. mars 1992 aksepterte tiltakshaver vedtaket
og vilkårene.
DELTAGERE. VARIGHET
Utgravningen ble gjennomført i tiden 18.-21. mai 1992 under ledelse av forsker II
Jan Henning Larsen. Som feltassistenter deltok Sissel Kvarteig og Torbjørn
Røberg. Statens Vegvesen Oppland foretok rydding av gropene og stilte
gravemaskin til disposisjon under utgravningen.
PROBLEMSTILLINGER
Universitetets Oldsaksamling avsluttet undersøkelsene ved Dokkfløyvatn i
Gausdal kommune i 1989. Resultatene derfra var derfor retningsgivende for
undersøkelsene på Rindal nedre.
For det første var det viktig å avklare om gropene hadde sammenheng med
jernvinneanlegg på stedet.
Videre stod problemstillinger knyttet til vedart og datering sentralt. Endelig var det
viktig å få gode mål på gropene til bruk i statistiske analyser. Bunnplanets og
nedskjæringens form inngikk i dette analysesettet.

GRAVNINGSMETODIKK
Problemet knyttet til jernvinneanlegg ble løst ved intensiv prøvestikking i
området, men hverken ved fylkeskonservatorens eller Oldsaksamlingens
undersøkelser ble det funnet slagg eller malm.
Gropene ble oppfattet som enkeltstående objekter, og det ble derfor lagt ut
separate målesystem.
For forståelse av bruken var profil vesentlig, og det ble lagt en profil gjennom
hver grop. Orienteringen av denne var ulik etter forholdene på stedet, særlig var
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det viktig å unngå store røtter i den. Det ble operert med lokale målesystem for
hver grop.
For å få grep på nedgravningens form ble den ene halvdelen gravet ned til det
underliggende trekullaget. Profilen ble renset, og det ble gravet en grøft langs
profilen ned til steril undergrunn før denne ble dokumentert ved tegning og fotos.
GRAVNINGENS GANG
Gropene ble ryddet og dokumentert før halvparten av hver grop ble flategravd
ned til kullaget. Profilen ble renset ned til steril undergrunn og prøver tatt ut.
FORNMINNENE
De berørte automatisk fredete kulturminnene lå i slakt Ø-hellende skogsterreng
mot rv. E6 og Mjøsa i skogsterreng bestående av granskog med noe bjerk, i
bunnsjiktet mose og lyng.
R IA - kullgrop
Gropen lå lengst i S og var vid og bolleformet og med avflatet bunn. Vollen var
kraftig oppbygget mot hellingen i Ø, mens det ikke var tydelig voll i V.
Mål: ytre diameter 6,7 m, mål mellom toppunkt på voll 4.8-4,9 m og dybde 0,65m
Diameteren på nedgravningen gjennom undergrunnen 2,8-2,9 m mens kullagets
diameter i bunnen var 1,6-1,7 m. Tykkelsen var 0,3-0,4 m, og det var dekket av
et inntil 0,3 m tykt lag med kullblandet sand, muligens miledekke som er spadd
ned i gropa for å stabilisere den mot innrasing. Mens det i gropene II og III var
velbevarte stokker, var det i IA bare oppløste små kullstykker.
Det er foretatt vedartsanalyse av 20 kullfragmenter fra kullaget, alle var av gran
(vedartsprøve nr. 1). Prøven er radiologisk datert til 630+65 BP, kalibrert alder
AD 1280-1400 (T-10929).
R IB - kullgrop
Gropen var liten, tilnærmet kvadratisk på platå 2,5 m N for R1A. Vollen var svært
uklart markert, og en del stein fantes i bunnen.
Det ble lagt profil NNØ-SSV diagonalt over gropen. Gropen virket kvadratisk med
1,8-2,0 m lange sider.
Ytre diameter N-S 4,8 m, Ø-V 5,5 m, Diameter mellom høyeste punkter på
profilen 3,5 m. Dybde 0,6 m. Diameter nedgravning gjennom undergrunnen 2,3
m, bunnens diameter 1,6 m.
Det var et kraftig kullag over undergrunnen bestående av alunskifer, stein og
gulbrun morenegrus. Det kunne bare spores en bruksfase. Kullaget hadde en
lengde 2,4-2,5 m i profilen og tykkelsen var 0,2-0,3 m. Forholdsvis store
kullstykker og deler av stokker var bevart.. Kullaget fantes like under 5-10 cm tykt
lag av torv og muld.
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Det er foretatt vedartsanalyse av 20 kullfragmenter fra kullaget, alle var av gran
(vedartsprøve 2). Prøven er radiologisk datert til 620+40 BP, kalibrert alder AD
1290-1395 (T-10930).
R II - kullgrop
Gropen var firkantet med svakt antydet voll i N og S, kraftig i Ø, men knapt synlig
i V. Forhøyning i NV-del av bunnen bestående av kull.
Ytre mål N-S 7 m, avstand mellom høyeste punkt på vollen 5,1 m, nedgravningen
gjennom undergrunnen N-S 3,4 m, Ø-V 2,9 m, Bunnen firkantet N-S 2,2 m, Ø-V
2,0 m
Kullaget best bevart i N-delen. Her ble det gjort forsøk på å bevare deler av det.
En stokk Ø-V i N, bredde 0,2 m, lengde 0,5 m. Ellers ligger mileveden på kryss
og tvers, og det er også spor etter «staur» som er stukket ned. Mot bunnen var
det kraftige stokker bredde 0,12 m som ligger N-S.
Kullaget hadde en lengde på 2,6 m i profilen. I laget ble funnet en stor lomme
med ren sand, noe som i felt førte til tolkningen at det dreide seg om to separate
bruksfaser, men som i ettertid er vanskelig å verifisere. Samlet hadde lagene en
tykkelse på 0,4-0,5 m.. I forlengelsen av trekullagene fortsatte nedgravningen
ytterligere 0,8 m mot S, men her fantes bare spredt kull i nedgravningen.
Det er foretatt vedartsanalyse av 20 kullfragmenter fra det øvre kullaget
(vedartsprøve 3) og 20 fragmenter fra det undre (nedre) kullaget (vedartsprøve
4), alle var av gran. Prøven fra det nedre kullaget (Rindal nr. 3) er radiologisk
datert til 765+65 BP, kalibrert alder AD 1220-1280 (T-10931).
R III - kullgrop
Gropen hadde Utbygd voll mot Ø, ellers var den ikke tydelig. Den virket svært
kvadratisk med indre mål N-S 4 m med nedgravningen N-S 4 m. Nedgravningen
gjennom undergrunnen 2,9 m Ø-V. Kullaget i bunnen var 2,7 x 2,2 m med
avrundete hjørner. Det var tydelig at veden hadde vært stablet N-S.
Laget hadde en tykkelse på 0,3 m. Det var konsentrert kull i toppen under torven
og i bunnen over undergrunnen, avdelt av et lag kullblandet sand. Dette ble tolket
som ulike bruksfaser, men dette er vanskelig å verifisere.
Det er foretatt vedartsanalyse av 20 kullfragmenter fra det øvre kullaget
(vedartsprøve 5) og 20 fragmenter fra det undre (nedre) kullaget (vedartsprøve
6), alle var av gran. Prøven fra det nedre kullaget (Rindal nr. 4) er radiologisk
datert til 815+40 BP, kalibrert alder AD 1180-1260 (T-10932).
X 02 - rydningsrøys
Etter befaring med fylkesarkeolog Harald Jacobsen var vi enige i at røysen var
fra etterreformatorisk tid. Det viste seg også under utstikkingen at røysen ikke
ville bli berørt av veianlegget, og det ble derfor ikke foretatt undersøkelse.
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NATURVITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER
Det ble oversendt 6 prøver til vedartsanalyse til Leif M. Paulssen 26. mars 1993.
Det var 1 prøve fra kullaget i R IA (prøve nr. 1), 1 fra kullaget i R II (nr. 2), 2
prøver fra R II (nr. 3 fra øvre kullag og nr. 4 fra nedre kullag) og 2 prøver fra R III
(nr. 4 fra øvre kullag og nr. 6 fra nedre kullag).
I henhold til rapport av 9. april 1993 fra Leif M. Paulssen ble det tatt ut 20
fragmenter fra hver prøve, og alle de bestemte 120 fragmentene ble bestemt til å
skrive seg fra gran.
Fire prøver ble innsendt til radiologisk datering ved Laboratoriet for radiologisk
datering i Trondheim 19. juli 1993 (DF-2459). Svar forelå i rapport av 8.
november 1993.
Resultatene fremgår av nedenstående tabell:

Prøvens
navn

Spesifikasj
on

T-nr.

Rindal nr. 1

R IA, kullag

Rindal nr. 2
Rindal nr. 3
Rindal nr. 4

Alder
BP

Kalibrert
alder

T10929

630+65

12801400

T10930

620+40

12901395

R II, nedre
kullag

T10931

765+65

12201280

R III, nedre
kullag

T10932

815+40

11801260

R IB, kullag

KONKLUSJON
Alle gropene viste seg å ha vært brukt til kullbrenning. Det ble ikke påvist
tilknytning til jernvinneanlegg, og gropene har trolig vært brukt til produksjon av
smikull.
Gropene var dels firkantet (kvadratisk/rektangulær), dels rundaktige.
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