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SAMMENDRAG 

I forbindelse med fortetting av eksisterende hytteområde med nye tomter og tilhørende 

infrastruktur i Bykle kommune undersøkte Kulturhistorisk museum to kullgroper med 

tilhørende sidegroper (id 99093 og id 99329). Med unntak av én sidegrop ble alle strukturer 

maskinelt snittet og flateavdekket. De to kullgropene kan defineres som mellomstore, og 

hadde sirkulær og rektangulær milebunn. I én av kullgropene ble det funnet en sekundær 

kokegrop.  

Det ble samlet inn kullprøver fra alle påviste strukturer, og seks prøver ble sendt inn til 

vedartsanalyse. Prøvene inneholdt trekull av furu (Pinus) og bjørk (Betula), men med 

dominans av bjørk. Prøvene ble C14-datert til høymiddelalderen.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

 

OTROSÅSEN HYTTEFELT, HOVDEN 2, 2, BYKLE KOMMUNE, AUST-AGDER 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er fortetting av eksisterende hytteområde 

med nye tomter og tilhørende infrastruktur, samt planlagte tilførselstraséer til allerede 

eksisterende løypenett. Aust-Agder fylkeskommune gjennomførte arkeologiske 

registreringer i 2015 og påviste da 29 kullgroper, tre jernvinneanlegg med tre identifiserte 

slagghauger, to aktivitetsflater tilknyttet en av kullgropene, én røsteplass og én tuft innenfor 

planområdet.  

 

Tiltaket i planforslaget er i direkte konflikt med sju kullgroper og to aktivitetsflater (id 

99029, 99093, 99329, 99597, 99629 og 214147). Riksantikvaren ga i brev av 22. januar 

2016 tillatelse til gjennomføring av tiltak i planen med vilkår om arkeologiske 

undersøkelser av id 99093 og 99329 i hht. kml. § 8, 4. ledd. Det ble ikke stilt vilkår om 

utgravning av de automatisk fredete kulturminnene id 99029, 99597, 99629 og 214147. 

 

Reguleringsplanen ble vedtatt 25. august 2016, og i brev av 16. juni 2017 til Riksantikvaren 

ber Aust-Agder fylkeskommune om at det blir gjennomført arkeologiske undersøkelser i 

forbindelse med realisering av vedtatt reguleringsplan. Riksantikvaren fattet vedtak om 

omfang og kostnader i hht. kml. § 10 i brev av 7. juli 2017. Kulturhistorisk museum foretok 

utgravningene i tidsrommet 23. til 26. oktober 2017. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 

 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Anette Sand-Eriksen Feltleder 23.-26.10 4 

Solveig Lyby Feltarkeolog 23.-26.10 4 

Sum   8 

 

Undersøkelsen ble utført 23.-26. oktober av feltleder Anette Sand-Eriksen og feltarkeolog 

Solveig Lyby. Hovden Hytteservice var med på befaring den første dagen, hvor det ble 

avtalt hvilke trær som måtte felles før oppstart med gravemaskin påfølgende dag. Det ble i 

alt brukt gravemaskin i seks timer fordelt over to dager.   
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Figur 1 Oversiktskart over utgravningslokalitetene (Av: Anette Sand-Eriksen). 
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger sentralt på Hovden øverst i Setesdal. I øst renner elven Otra ned til 

innsjøen Hartevatn og i sør ligger fjelltoppen Otrosåsen, ca. 850 moh. Omkringliggende 

terreng består av mindre vann, tjern og myrer, med små bergknauser mellom våtområdene 

og enkelte mindre skogholt. Nåværende hyttefelt er organisert med spredt bebyggelse av 

fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, med adkomst fra Rv9 i øst, og et opparbeidet 

løypenett.  

 

Hovden har vært og er fremdeles et naturlig krysningspunkt for ferdsel over fjellet. Langs 

vann og elver ligger det gårdstun mens det i heiområdene finnes nedlagte støler. 

Høyfjellsressurser som jakt, fiske og jernutvinning har vært basis for bosetningen, men det 

har også vært drevet husdyrhold og åkerbruk i området (Bukkemoen og Damlien 2017). 

Arkeologiske funn og vegetasjonshistoriske analyser tyder på at området ble tatt i bruk fra 

rundt 7000 f.Kr., mens det fra 500 e. Kr. er spor etter et mer intensivt jordbruk (Mikkelsen 

1972). Dette innebærer trolig at en fastere bosetnings- og driftsform etableres, med 

korndyrking nær gårdstunet og beitebruk på stølene. Pollenanalyser viser at det er liten 

jordbruksaktivitet i tidsrommet 1350–1550 e.Kr. (Høeg 1991). Det er også foretatt 

arkeologiske undersøkelser av gravhauger og hustufter fra eldre jernalder (Rolfsen 1977). 

 

Ikke langt fra de undersøkte lokalitetene ligger Bykle-Vinjeheia, som trolig har vært et av 

hovedområdene for jernutvinning i vikingtiden og middelalderen innenfor dagens Norge 

(Bloch-Nakkerud 1987, Rolfsen 1992). Turisme og hytteutbygging har ført til at området 

har gjennomgått storstilt utgravningsvirksomhet siden slutten av 1970-tallet, og 

registeringer ble gjennomført allerede på 1950- og 60-tallet (Larsen 2009: Nakkerud og 

Wigestrand 1982:26). Det er for eksempel registrert rundt 1100 lokaliteter med automatisk 

fredete kulturminner i området fra Hovden og til Telemarks grense i vest, hovedsakelig 

bestående av kullgroper, men også bortimot 100 jernfremstillingsanlegg. Over 250 

radiologiske dateringer viser at jernutvinningen på Hovden hovedsakelig foregikk i 

perioden 950–1450 e.Kr., slutten av vikingtid og middelalder, men med påvist produksjon 

av jern i de foregående periodene folkevandringstid og merovingertid (Mjærum og Larsen 

2014:108).  

 

Jernvinneanleggene i området ligger tett og de fleste ser ut til å ha ligget i blestertufter, 

altså anleggstyper som hadde tak. Disse er enklere å se i terrenget enn anlegg uten tuft, men 

gjennom nyere undersøkelser har det fremkommet flere anlegg som ikke var synlige på 

markoverflaten. Eksempelvis ble det på Breiveskaret, omlag 2 km fra planområdet, 

gjennomført en arkeologisk undersøkelse av en lokalitet hvor det fremkom ti 

jernvinneanlegg, 242 kullgroper og fem røsteplasser for malm (Mjærum 2011, 2013). I 

2018 gjennomførte KHM en undersøkelse av to jernvinneanlegg ca. 1 km fra planområdet. 

Ett av anleggene hadde svært godt bevarte rester av en blestertuft med både stolpehull, gulv 

og veggfundament, i tillegg ble det funnet opptil to meter lange og tilhugde furustokker i 

en tilstøtende myr, som trolig stammer fra bygningen øverste deler (Mjærum 2018).  

 

Innenfor planområdet var det fra før kjent tre jernvinneanlegg og en rekke kullgroper 

beliggende langs elva, men ingen var registrert sentralt i hyttefeltet. Under 

kontrollregistrering av de elvenære jernvinneanleggene i 2013 samt registering i 

forbindelse med fortetting av hytteområdet, ble det til sammen påvist 43 automatisk fredete 
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kulturminner innenfor planområdet; 29 kullgroper, tre jernvinneanlegg med tre 

identifiserte slagghauger, to aktivitetsflater tilknyttet en kullgrop, en røsteplass og en tuft 

(Sundet 2015). 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Bruken av utmarka i jernalder og middelalder har i de siste tiårene fått økt fokus i norsk og 

skandinavisk arkeologisk forskning. Spesielt jernutvinninga vært gjenstand for omfattende 

undersøkelser, og som ett av mange produksjonsledd i fremstillingen av jern har kullgroper 

stått sentralt (f.eks. Rundberget 2013; Loftsgarden 2015, 2017). Det legges derfor vekt på 

å samle inn mest mulig enhetlig informasjon om gropene. I Bykle, som i store deler av Sør-

Norge, ligger gropene enkeltvis spredt rundt jernframstillingsplassen. Mange anlegg og 

kullgroper ligger i øvre skogsbygder og lavere fjellstrøk opp mot tregrensen i områder med 

god tilgang på myrmalm og skog. Det fins også kullgroper der kullet ble brukt til smiing, 

men disse ligger som regel nærmere selve (jordbruks)bosetningen.   

 

Undersøkelse av kullgroper viser at størrelse og form varierer regionalt, og tradisjonelt er 

kullgropene på østsiden av Mjøsa kvadratiske eller rektangulære (Narmo 1997) mens de 

på vestsiden oftest er sirkulære eller ovale (Larsen 1991). Nyere undersøkelser har 

imidlertid vist at det er variasjoner og det er derfor nødvendig å moderere oppfatningen av 

en streng regional inndeling av variasjon (Larsen 2009; Loftsgarden 2015). Hovden har 

vært regnet for å høre til tradisjonen med runde groper, men også her har det blitt påvist 

groper som ble antatt å ha en rektangulær bunnform (Larsen 2009: 171; Mjærum 2007). I 

tilknytning til kullgroper har det i tillegg blitt anlagt mindre groper ved siden av eller like 

utenfor vollen. Funksjonen til disse sidegropene er ikke klarlagt, men er særlig vanlige i 

Agder og Telemark. For eksempel ble det påvist sidegroper i 35 % av 534 undersøkte 

kullgroper øverst i Setesdal (Bloch-Nakkerud 1987).  

 

Kullgropene må undersøkes som en del av helheten i jernvinna, og det legges vekt på å 

samle inn mest mulig enhetlig informasjon om kullgropene gjennom problemrettet 

utgravning. Det dreier seg om form, dimensjon, vedstabling, treslag, datering, eventuell 

gjenbruk/flere bruksfaser, forholdet til sidegroper samt sidegropenes funksjon. Sentrale 

problemstillinger i så henseende er (Bukkemoen og Damlien 2017): 

 

- Kan det påvises arbeidsflater knyttet til kullbrenningen og hvilke aktiviteter har 

foregått?  

- Kan det påvises andre strukturer som f.eks. tufter?  

- Hvilken alder har kullbrenningen?  

- Er kullbrenningen samtidig med jernutvinningen i området?  

- Hvordan er kullgropene utformet?  

- Hvilken dimensjon har de?  

- Hvilke treslag er brukt?  

- Er det ulike bruksfaser?  

- Hvilken funksjon har sidegropene?  
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4.2 UTGRAVNINGSMETODE, DOKUMENTASJON OG FORLØP 

De to lokalitetene, og de strukturene som var synlig i plan ble først dokumentert med foto. 

Id 99093 ble også tegnet i plan før det ble maskinelt flateavdekket. Årsaken til at ikke 

begge områdene ble tegnet var at id 99329 var så gjengrodd at det ikke var mulig å 

dokumentere lokaliteten uten betydelig rydding og fjerning av hogstavfall. I tillegg skulle 

førstnevnte lokalitet (id 99093) flateavdekkes ettersom det ved registeringen skulle ha vært 

påvist to aktivitetsflater i tilknytning til kullgropen. Området ble også grundig kartlagt med 

prøvestikk, jordbor og finsøkingsprobe for enkel påvisning av metaller. Med unntak av et 

flatt og tilsynelatende bearbeidet område ble det ikke påvist noe utover kullrike områder 

og et fåtall stein.  

 

Plantegningen på id 99093 ble gjort ved å strekke opp to målebånd i 90 graders vinkler i 

forhold til hverandre fra et referansepunkt sentralt i gropa. Lokaliteten ble tegnet i 1:50 

med utgangspunkt i målebåndene. Yttervoll, toppvoll, indre diameter og bunnplan ble 

markert, i tillegg ble faktorer som kan påvirke kullgropas form tatt hensyn til under 

dokumentasjonen. Ved avtorvingen ble det anvendt en gravmaskin på 14 tonn, og totalt 

avdekket 56,5 m2 før påviste strukturer ble snittet og klargjort for videre undersøkelse. 

Deretter ble maskinen flyttet videre til id 99329, som sammen med den nordlige sidegropen 

ble snittet med maskin. Kullgropens andre sidegrop ble senere sektorsnittet, ettersom den 

lå veldig nært tomtegrensa og nabohytta i øst-sørøst. Før snittene ble fullført ned til urørt 

undergrunn ble strukturenes bunnplan dokumentert med fotografi og supplerende notater. 

Alle profiler ble deretter fotografert og tegnet i 1:20 ut fra vatret snor. Under etterarbeidet 

har disse blitt digitalt rentegnet i Adobe Photoshop. Ved fotodokumentasjon ble det 

anvendt et kamera av typen Olympus Tough TG-5 med tilhørende fotostang. Bildene er 

digitalt sikret gjennom Universitetsmuseenes Fotoportal ved KHM under Cf53431. 

Utgravningen og lokaliteten har fått aksesjonsnummer 2017/1265 og museumsnummer 

C61255. Alle lister (f.eks. fotolister, strukturbeskrivelser), notater og dagbok ble digitalt 

ført på iPad i felt. 

 

Det ble innsamlet kullprøver for vedartsbestemmelse og radiokarbondatering fra alle 

påviste strukturer. Nødvendig innmåling i felt ble gjennomført av feltleder ved løpende 

behov, og foregikk problemfritt. Det ble målt inn seks strukturer, i tillegg til grenser, 

topografiske elementer, prøver og snitt.  Det ble anvendt en Trimble R6 GPS med CPOS-

nøyaktighet til innmåling. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.2) ble brukt til 

behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og 

publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring 

og eventuell distribusjon. 
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4.3 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Ettersom id 99329 lå tett på tomtegrensen til nabohytten var det ikke hugget noe trær rundt 

selve lokaliteten ved oppstart fordi tiltakshaver ønsket å felle færrest mulig trær. I samråd 

med maskinfører ble det derfor avklart et minimum antall trær som måtte felles for å få inn 

gravemaskinen. Dette ble også vurdert opp mot hvordan man skulle tilnærme seg et 

kulturminne så tett opptil en allerede etablert hyttetomt, med tanke på hvilken retning 

kullgropa kunne snittes så vel som deponering av masser. Kullgropa hadde også to 

tilknyttede sidegroper, og den ene lå slik til at den ikke kunne maskinelt snittes uten at det 

ville føre til inngrep i nabotomta og måtte derfor sektorsnittes for hånd.  

 

Kullgropa var fylt med hogstavfall, men det virker ikke til at dette har ført til forstyrrelser 

av selve kullsjiktet tilknyttet kullproduksjonen og påvirket således ikke tolkning eller 

kontekst for uttak av kullprøver. Siden lokaliteten måtte ryddes og da det ville gå med mye 

tid til håndgraving ble det ikke ansett som hensiktsmessig å bruke tid på 

plandokumentasjon utover foto og supplerende notater. Når det gjelder plandokumentasjon 

så kan det være vanskelig å definere formen på kullgropene ut i fra en overflateregistrering, 

ettersom erosjon og vegetasjon over tid kan endre gropas form. Tolkningen av formen på 

kullgropene er derfor utelukkende basert på formen på milebunnen slik denne fremsto ved 

utgravning.  

 

For de naturvitenskaplige prøvene er det flere elementer som kan påvirke resultatet. En 

feilkilde ved for eksempel karbondatering er egenalderen på det daterte organiske 

materialet. Tresorter som furu kan bli svært gamle i naturlig skog, og således kan trekullet 

ha en høy egenalder. Dateringen dermed bli betraktelig eldre enn hendelsen man ønsker å 

datere (jf. Loftsgarden mfl. 2013).  

 

 
Figur 2 Id 99293 ved oppstart. Kullgropen er fylt med hogstavfall og mindre trær og busker, i venstre 

bakkant skimtes nabohytta. Sett mot nordvest (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf35090_0010) 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 

5.1 ID 99093 

Lokaliteten lå i et lite søkk i øst/sørøstlig hellende terrenget og med en fjellknaus i 

sør/sørvest. Rundt lokaliteten var det spredt skog av enkelte større grantrær og mindre 

løvtrær, samt undervegetasjon bestående av ulike busker og lyngvekster. Mot nordvest var 

terrenget fuktigere, før det etter hvert gikk over til tilnærmet myrlandskap.   

 

I følge registeringsrapporten besto lokaliteten av en kullgrop med to aktivitetsflater; en 

mulig arbeidsflate (1,7 x 2 meter) nord-nordvest for gropa (id 99093-2) og et flatere parti 

(2,7 x 2,1 meter) på utsiden av østvollen. Dette var beskrevet som mulig røsteplass eller 

tuft (id 99093-3; Sundet 2015:12, 21). Under prøvestikking og etter avtorving registrerte 

aktivitetsområder fastslått å være et kulluttrekk (id 99093-2) og en naturlig flate med en 

ansamling av stein (id 99093-3). Før avtorving fremstod sistnevnte flate som mulig ryddet. 

Det fremkom det ikke noe som tydet på spor etter tuft eller røsting, men derimot moderne 

forstyrrelser i form av en bålplass (jf. Sundet 2015:14). Under rensing av flaten dukket det 

blant annet opp en gaffel og gulvplank, og det flate, tilsynelatende bearbeida området må 

ses i sammenheng med at stedet har blitt benyttet som bålplass i nyere tid.     

 

Selve kullgropa (id 99093-1) var sirkulær med tydelig toppvoll og indre voll; henholdsvis 

3,5 x 3,7 meter og 1,9 x 2 meter. Yttermålene var derimot noe mer utydelig, spesielt ut mot 

de registrerte aktivitetsflatene, men målte rundt 5 meter. Før snitting fremsto bunnen som 

sirkulær og målte 1,15 x 1,3 meter, milebunnens form ble bekreftet under snitting, mens 

dimensjonen viste seg å være opp mot 1,6 meter. I senter var kullgropa 0,5 meter dyp. 

Under snitting kom det frem en sidegrop på sørlig side, som før avtorving fremsto som en 

naturlig forsenkning mellom en stor stein og en rot, eventuelt en del av vollkanten. 

Sidegropa hadde en diameter på omtrent 0,6 meter. Kullsjiktet var likt i både kullgropa og 

sidegropa; bestående av finkornet, fett kullag. Kullaget var tynt, og sidene i profilen var 

avrundet. I sørlig del, mot sidegropa, er det mulige spor etter mer enn en bruksfase. Dette 

kan imidlertid også være forårsaket av innraste vollmasser. Kulluttrekket viser at det at er 

sannsynlig at tømmingen har foregått i nordnordøstlige retningen 

 

 
Figur 3 Profil av id 99093. Til venstre i bildet ses den spor etter det sannsynlige kulluttrekket og ar gropa 
har blitt tømt i retning nord, mens det til høyre er en mindre sidegrop. Prøven i kullgropa er LuS-13424 og 
sidegropa er 13425 (Av: Anette Sand-Eriksen).  
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Figur 4 Id 99093 etter avtorving. I høyre bakkant ligger den antatte røsteplassen eller tuften (id 99093-3), 
men som etter all sannsynlighet er forårsaket av moderne aktiviteter. Til venstre er det påviste 
kulluttrekket, registret som mulig arbeidsområde (id 99093-2). På fremsiden av dette, like ved rota til høyre 
kom sidegropen frem, jfr. figur 5. Sett mot øst (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf35090_0026). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 
Id 99093 ved snitting, 
milebunnens form var 
sirkulær. I forkant ses 
sidegropa. Sett mot nord 
(Foto: Solveig Lyby, 
Cf35090_0033). 
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5.2 ID 99329 

Lokaliteten lå på en knaus med lett bjørkeskog og noen større bartrær, samt 

undervegetasjon bestående av ulike busker og lyngvekster. Mot sør skrår knausen ned mot 

Øvre Otrosvegen mens den i vest og nordvest grenser mot nabohytta med tilhørende 

gruslagt parkeringsplass og innkjørsel. Terrenget flater ut og skogen blir noe tettere i nord, 

før knausen skrår ned mot id 99093.  

 

Selve kullgropa var sirkulær med synlig voll i øst og sør. Vollen kunne delvis defineres 

mot vest, men går her over i sidegrop med synlig voll. Nordvollen ligger i flatere terreng, 

og kunne ikke like lett defineres og var i tillegg dekket av ei stor maurtue. Også her var det 

en sidegrop med synlig overgang til kullgropa, men uten voll på nordsiden. I tillegg til flere 

usikre voller var kullgropa fylt med hogstavfall, kvist og løv, og sikre mål kunne dermed 

kun hentes fra profil. Kullgropa hadde ytre lengdemål på 4,5 meter, toppvoll 3,1 meter, 

indre lengdemål på 2,2 meter, og en dybde på 0,4 meter med en nedgravningsdybde på 

0,25 meter. Bunnformen kunne ikke observeres før snitting, men fremsto som en 

rektangulær milebunn på 1,2 meter. Bunnsjiktet var forstyrret av en sekundær kokegrop 

gravd ned i bunnen til kullgropa på 0,65 meter i diameter, med avrundet til ujevn form og 

omlag 20 cm tykke fyllmasser av kull, sand og varmepåvirket stein. Det 1014 cm dype 

kullsjiktet var iblandet sand, noe som kan være forstyrrelser av den sekundære 

nedgravningen.  

 

Nordlig sidegrop hadde ytre mål på 1,4 meter og indre diameter på 0,6 meter, bunnlengde 

målte 0,4 meter med rett vegg mot kullgropa i sør og rett til svakt skrånende vegg mot nord. 

Kullsjiktet var 15 cm dypt og bestod av blandet kullholdig sandig silt. Sørvestlig sidegrop 

målte 0,85–1 meter, og hadde et tynt kullsjikt. Laget var forstyrret av røtter og steiner, 

spesielt i vest hvor kullsjiktet virket tømt, men var noe tydeligere og ca. 2 cm tykt mot 

kullgropa i øst. Her var det dekket av et ca. 3 cm tykt lag av brungrå sand og silt før et 

1520 cm tykt lag med kull (utkast eller uttrekk fra kullgropa) dekket hele den østlige delen 

av sidegropa.  

 

 

 
 
Figur 6 Profil av id 99329. Prøven i kullgropa er lab.nr. 13428 tatt i lag 7, kokegropa er 13429, og nordlig 
sidegrop 13426 tatt i lag 9 (Av: Anette Sand-Eriksen). 
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Figur 7 Id 99329 med kokegrop nedgravd i kullgropa. Sett mot vest (Foto: Anette Sand-Eriksen, 
Cf35090_0052). 
 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

6.1  VEDARTSANALYSE 

Seks kullprøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum (se 9.5). 

Analysen viste at prøvene inneholdt både bjørk (Betula) og furu (Pinus), men at bjørk var 

den dominerende tresorten (tabell 1). Én prøve inneholdt bjørk alene og én inneholdt kun 

furu, mens resten hadde innslag av begge tresortene. Innholdet i prøvene avspeiler trolig 

tilgjengelige tresorter, men også valg basert på brenselverdi. Flere av de analyserte 

trekullstykkene viser tegn til tettvokst ved, noe som kan tyde på langsom vekst under harde 

vekstforhold (Out og Mikkelsen 2017). Det skyldes trolig at trærne har vokst i et 

høyereliggende område. 

Tabell 1 Analyseresultater av vedanatomi fra id 99093 og id 99329 

PK.nr. Strukturnr. Strukturtype Vekt Påvist Analyseresultater 

564 
A400 

Id99093 
Kullgrop 5,1 

Betula sp., bjørk 
Pinus sp., furu 

Prøven består av ca. 125 trekullfragmenter 
(<2,5 cm). Et fragment bjørk har 
bemerkelsesverdig smale årringer  

565 
A400 

Id99093 
Kullgrop 2,8 

Betula sp., bjørk 
Pinus sp., furu 

Prøven består av ca. 75 trekullfragmenter 
(<3 cm). 

566 
A440 

Id99093 
Kullgrop 2,2 

Betula sp., bjørk 
Pinus sp., furu 

Prøven består av ca. 75 trekullfragmenter 
(<3 cm). Noen fragment er delvis brune 

567 
A450 

Id99329 
Kullgrop 13,1 Betula sp., bjørk 

Prøven består av ca. 75 trekullfragmenter 
(<5 cm). 

568 
A430 

Id99329 
Kullgrop 2,5 

Betula sp., bjørk 
Pinus sp., furu 

Prøven består av ca. 40 trekullfragmenter 
(<3,5 cm). 

200008 
A430 

Id99329 
Kokegrop 2,3 Pinus sp., furu 

Prøven består av ca. 125 trekullfragmenter 
(<3 cm). 
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ID PK.nr. Strukturnr.  
LuS 

Lab.nr 
Datert materiale 

Ukalibrert 
C14-dat. 

Kalibrert datering 

id 
99093 

564 400, kullgrop 13424 Betula sp., bjørk:  845 ± 35 1045‒1265 AD (95,4.0 %)  

id 
99093 

565 400, sidegrop 13425 Betula sp., bjørk 935 ± 40 1020-1190 AD (95,4 %) 

id 
99329 

566 
440, N 

sidegrop 
13426 Betula sp., bjørk:  835 ± 35 1055-1270 AD (95,4 %) 

id 
99329 

567 
450, SV 

sidegrop 
13427 Betula sp., bjørk 940 ± 40 1015-1185 AD (95.4 %) 

id 
99329 

568 430, kullgrop 13428 Betula sp., bjørk 870 ± 35 1040-1255 AD (95,4 %) 

id 
99329 

20008 
430, 

kokegrop 
13429 Pinus sp., furu  790 ± 35 1180-1280 AD (95.4 %) 

 
Tabell 2 Analyseresultater av radiokarbondatering fra id 99093 og id 99329 

 

 

 

 

 
 

Figur 8 Modellering av C14-dateringene for å snevre inn bruksfasene (Av: Steinar Solheim) 
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6.2 DATERING 

De seks vedartsbestemte prøvene (tabell 2) ble sendt til Lunds Universitet for radiologisk 

datering (se 9.5). Fra id 99093 ble en prøve fra kullgropa og en fra sidegropa datert til 

henholdsvis til 10451265 (LuS-13424) og 10201190 (LuS-13425), dvs. 

høymiddelalderen i Norge, ned mot overgangen fra tidlig middelalder. Prøvene tilhørende 

id 99293 ble også tidfestet innenfor høymiddelalderen, med en innsnevret bruksfase til 

midten av 1200-tallet (figur 8); Kullgropa med datering til 10401255 (LuS-13428) og den 

sekundære kokegrop til 11801280 (LuS-13429), mens sidegropene fikk noe sprikende 

dateringer, den sørvestlige til 10151185 evt. (LuS-13427) og den nordlige til 10551270 

evt. (LuS-13426). Den yngste dateringen befinner seg altså innenfor tidlig middelalder,opp 

mot overgangen til høymiddelalder.  

 

Alle prøvene bortsett fra kokegropa (A430; LuS-13429) ble datert på bjørk. Ettersom furu 

(nåletre) kan oppnå en høyere egenalder enn bjørk (løvtre), kan furu gi et mye eldre resultat 

enn tidspunktet da trevirket ble forkullet i mila. 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 

Årsaken til å anlegge kullgroper har som navnet antyder vært å produsere kull som enten 

kan brukes i produksjon eller som varmekilde om vinteren (Bloch-Nakkerud 1987). 

Kullgroper ligger gjerne i nærheten av produksjonsanleggene, og like ved id 99093 og id 

99329 er det kjent flere anlegg, deriblant tre jernvinneanlegg som er registrert innenfor 

planområdet (Sundet 2015). 

 

Kullgropenes form og størrelse varierer fra region til region (Larsen 2009:67). På østsiden 

av Mjøsa er kullgropene som oftest kvadratiske eller rektangulære (Narmo 1997), mens 

vest for Mjøsa er de gjerne sirkulære eller ovale (Larsen 1991). Loftsgarden (2015:148) 

har i sin sammenstilling av kullgroper undersøkt mellom 2005 og 2010 påpekt at 

tolkningen av utforming kan være vanskelig, spesielt for små groper, men det ser ut til at 

det kan opprettholdes et skille øst og vest for Mjøsa. Det finnes imidlertid flere eksempler 

på at gropene har ulik utforming i et område. De undersøkte kullgropene i Otrosåsen virker 

å være et eksempel på dette, med både rund (id 99093) og rektangulær form på milebunnen 

(id 99329). Begge kullgropene hadde også sidegroper, hvis funksjon fortsatt er usikker.  

 

Sidegroper viser seg å ofte være tømt, og deres funksjon har derfor blitt sett i sammenheng 

med luftmekanismer inn til selve milen (Bloch-Nakkerud 1987:57-58). En alternativ 

forklaring er at de har fungert som vannsisterner under kullbrenningen (Narmo 1996:46-

49). Eksempler på tykke kullsjikt og spor etter varmepåvirkning har ført til at sidegropene 

har blitt sett på som en variant av en reell kullgrop, f.eks. på Gråfjell (Rundberget 

2007:263-266). Slike groper kan muligens være en parallell til tvillinggropene (Larsen 

2009:67). Sidegropene som ble undersøkt her inneholdt ikke informasjon angående 

funksjon, og tykkelse og tilstedeværelse av kullsjikt varierte. Det er derimot større 

sannsynlighet for at fyllet stammer fra tømmingen av kullgropa enn at de representerer en 

faktisk kullgrop, til tross for at sidegropene og kullgropene har noe varierende dateringer.  

 

I vedartsanalysene fra begge kullgropene og to av sidegropene (PK564, PK565, PK566 og 

PK568) ble det påvist både bjørk og furu, men med sterk hovedvekt av bjørk. I den 

sørvestlige sidegropa til id 99329 (PK567) ble det kun påvist bjørk og i den sekundære 
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kokegropa i samme kullgropa ble det kun påvist furu (PK20008). Det er interessant at disse 

representerer ytterpunktene for dateringene med 10151185 og 11801280. Med unntak 

av ytterligere en datering til 10201190 har de øvrige kullprøvene dateringer med 

hovedvekt på 1200-tallet. Dette samsvar i stor grad med at kullgroper i all hovedsak knyttes 

til jernvinneteknologien i yngre jernalder og middelalder (Larsen 2009:66), og 

hovedbrukstiden kan defineres innenfor vikingtid og middelalder med et tyngdepunkt på 

1200-tallet (Larsen 2004:154). Hovedresultatene sammenfaller dermed godt med det som 

tidligere er kjent i området (Larsen 2009: 169170). 

 

Ingen av gropene hadde entydige spor etter mer enn én bruksfase, men det kan virke som 

at de samme kullgropene har blitt brukt flere ganger over en lengre periode, men har fått 

dateringer som overlapper det samme tidsrommet. Sidegropene gir likevel noen 

indikasjoner omkring flere bruksfaser. I sørvestlig sidegrop til id 99329 er de to mulige 

sjiktene av kull, hvor det nederste er datert til 10151185. Dette ligger tidligere enn de 

øvrige dateringene, og kan tyde på at mens selve kullgropene har blitt tømt og gjenbrukt, 

har masser i sidegropa blitt liggende igjen.  

 

Det ble i tillegg påvist en sekundær kokegrop, som også kan stamme fra en senere 

bruksperiode i området. Kokegropa ble i motsetning til kullgropene og sidegropene datert 

på furu, og siden nåletre kan oppnå en høyere egenandel enn løvtre kan prøven potensielt 

gi et eldre resultat enn tidspunktet da trevirket ble forkullet.  
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 VEDLEGG 

9.1 STRUKTURLISTE 

Struktur Metode Grad Strukturbeskrivelse Mål (i cm) 

Id99092 
(A400) 

Snittet med 
maskin 

Helt 
Sirkulær milebunn, flat i profil. Svakt 
skrående sider 

Lengde:350-370/190-200, 
Dybde:50, Diameter milebunn: 160 

Id99092 
(Sidegrop) 

Snittet med 
maskin 

Delvis Avrundet bunn og sider Lengde:120, Dybde:14 

Id99329 
(A430) 

Snittet med 
maskin 

Helt 
Rett og skrående vegg, trolig svakt 
buende bunnform, forstyrret 

Ytre lengde:450, Indre lengde: 220 
Dybde:40, Diameter milebunn: 120 

Id99329 
(Kokegrop) 

Snittet med 
maskin 

Delvis 
Sekundær kokegrop, kull og 
varmepåvirket stein 

Lengde: 65 

Id99329 
(A440) 

Snittet med 
maskin 

Helt 
Rett og svakt skrående vegg, rett 
bunnform 

Lengde:380-530, 
Diameter milebunn: 40 

Id99329 
(A450) 

Snittet for 
hånd 

Delvis  
Lengde:85-100,  
 

 

 

 

9.2 TEGNINGER 

 

 

 

 

 

 

Struktur Tegningsnr. Hvem 

Id99092 (A400) 1 Solveig Lyby 

Id99092 (A400 og sidegrop) 2 Anette Sand-Eriksen 

Id99329 (A430 og A440) 3 Solveig Lyby 



2,2, Bykle kommune  Saksnr. 15/14642 

 

  

 19 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 



2,2, Bykle kommune  Saksnr. 15/14642 

 

  

 20 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 

 



2,2, Bykle kommune  Saksnr. 15/14642 

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

9.3 TILVEKSTTEKST 

C61255/1 

Produksjonsplass (kullgrop) fra høymiddelalder fra OTROSÅSEN HYTTEFELT, av 

HOVDEN (2), BYKLE K., AUST-AGDER.  

 

1) 8 kullprøver. 6 prøver vedartsbestemt og datert 

PK564 (A400, kullgrop). Vedartsbestemt til bjørk (Betula), C14-alder 845 ± 35 og datert 

til 1045AD ( 6.3%) 1085AD, 1125AD ( 1.1%) 1135AD, 1150AD (88.0%) 1265AD. 

Vekt: 5,1 gram (LuS 13424) 

 

PK565 (sidegrop til kullgrop A400). Vedartsbestemt til Betula, C14-alder 935 ± 40 og 

datert til 1020AD (95.4%) 1190AD. Vekt: 2,8 gram. (LuS 13425) 

 

PK566 (A440 sidegrop til A430). Vedartsbestemt til Betula, C14-alder 835 ± 35 og datert 

til 1055AD ( 2.5%) 1080AD, 1150AD (92.9%) 1270AD. Vekt: 2,2 gram (LuS 13426) 

 

PK567 (A450 sidegrop til A430). Vedartsbestemt til Betula, C14-alder 940 ± 40 og datert 

til 1015AD (95.4%) 1185AD. Vekt: 13,1 gram (LuS 13428) 

 

PK568 (A430 Kullgrop). Vedartsbestemt til Betula, C14-alder 870 ± 35 og datert til 

1040AD (20.6%) 1100AD, 1115AD (74.8%) 1255AD. Vekt: 2,5 gram (LuS 13428) 

 

PK200008 (kokegrop i kullgrop A430). Vedartsbestemt til Pinus, C14-alder 790 ± 35 og 

datert til 1180AD (95.4%) 1280AD. Vekt: 2,3 gram (LuS 13429) 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. Innkommet ved arkeologiske undersøkelser 

av kullgroper i Bykle kommune i 2017. Lokalitetene (id 99093, id 99329) var registrert 

av Aust-Agder fylkeskommune i 2015 11. Lokalitetene ligger XX m fra hverandre i et 

etablert hytteområde. Det omkringliggende terreng besto av et lett kupert landskap med 

skogholt og våtområder. Id 99093 målte 3,5 x 3,7 m og hadde sirkulær milebunn. Id 

99329 målte 4.5 i diameter og hadde rektangulær milebunn. Ved id 99239 ble det funnet 

en sekundær kokegrop. 

 

Orienteringsoppgave: Lokalitetene ligger i utmark vest/sørvest for riksvei 9 og Hovden 

sentrum. Lokalitetene var bevokst med bar- og løvtrær, og undersøkelsesområdet var 

omkranset av flere fjelltopper. Otrosåsen ligger like sør for utgravningsområdene, 

tilgrensende mot innsjøen Hartevatn og med elva Otra i øst.  

  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6603151,81, Ø: 

406605,22.  

LokalitetsID: 99093/99329.  

 

Funnet av: Anette Sand-Eriksen.  

Funnår: 2017.  

Katalogisert av: Anette Sand-Eriksen. 
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9.4 FOTOLISTE 

Cf35090_ Hvem Beskrivelse Dato Mot Strukturnr. 

0001 ASE Kullgrop ID99329 ved oppstart, fylt av hugstavfall 23.10.17 Ø A430 

0002 ASE Kullgrop ID99329 ved oppstart, fylt av hogstavfall. I 
bakkant kan man se hvor nært kullgropa ligger nabohytte 

23.10.17 SV A430 

0003 ASE Kullgrop ID99093 ved oppstart 23.10.17 NØ A400 

0004 ASE Kullgrop ID99093 ved oppstart 23.10.17 NØ A400 

0005 ASE Kullgrop ID99093 ved oppstart 23.10.17 Ø A400 

0006 ASE Kullgrop ID99093 ved oppstart 23.10.17 SØ A400 

0007 ASE Aktivitetsflate ID99093-3 ved oppstart, her kan man se 
det moderne ildstedet/bålområdet. I bakkant ser man 
kullgrop (ID99093-1) 

23.10.17 NV A400 

0008 ASE Aktivitetsflate ID99093-3 ved oppstart, her kan man se 
det moderne ildstedet/bålområdet. I bakkant ser man 
kullgrop (ID99093-1) 

23.10.17 NV A400 

0009 ASE Aktivitetsflate ID99093-2 ved oppstart. I bakkant ser man 
kullgrop (ID99093-1) 

23.10.17 Ø A400 

0010 ASE Kullgrop ID99329 ved oppstart, fylt av hugstavfall. I 
bakkant ser man nabohytta, kullgropa ligger like inntil 
tomtegrense 

23.10.17 NV A430 

0011 ASE Sidegrop liggende SV for ID99329 ved oppstart 23.10.17 NV A450 

0012 ASE Kullgrop ID99329 ved oppstart, fylt av hugstavfall og flere 
mindre trær som må fjernes  

23.10.17 Ø A430 

0013 ASE Sidegrop liggende N for ID99329 ved oppstart.  23.10.17 S A440 

0014 SL Snø 24.10.17 SØ A400 

0015 SL Snø 24.10.17 Ø A400 

0016 SL Snø 24.10.17 NV A400 

0017 ASE Bunnform av 99329  24.10.17 Ø   

0018 ASE Bunnform av 99329  24.10.17 Ø A430 

0019 ASE Bunnform av 99329  24.10.17 V A430 

0020 ASE Bunnform av 99329  24.10.17 V A430 

0021 ASE Bunn av Nlig sidegrop (A440) til 99329 24.10.17 V A430 

0022 ASE Bunn av Nlig sidegrop (A440) til 99329 24.10.17 NV A440 

0023 ASE Bunn av Nlig sidegrop (A440) til 99329 24.10.17 NV A440 

0024 ASE Oversiktsbilde 99093 (A400)  24.10.17 V A400 

0025 ASE Oversiktsbilde 99093 (A400)  24.10.17 Ø A400 

0026 ASE Oversiktsbilde 99093 (A400)  24.10.17 Ø A400 

0027 ASE Oversiktsbilde der det mulige aktivitetsområde 99093-2 
skulle vært 

24.10.17 Ø 
  

0028 ASE Oversiktsbilde der det mulige aktivitetsområde 99093-3 
skulle vært 

24.10.17 Ø 
  

0029 ASE Oversiktsbilde av 99093-1 24.10.17 Ø A400 

0030 ASE Oversiktsbilde av 99093-1 24.10.17 SV A400 

0031 ASE Oversiktsbilde av 99093-1 24.10.17 SV A400 

0032 SL Bunn av sidegrop funnet S for ID99093-1 25.10.17 NØ   

0033 SL Bunn av sidegrop og bunn av ID99093-1 25.10.17 N A400 

0034 ASE Bunn av ID99093-1 25.10.17 N A400 

0035 ASE Bunn av ID99093-1 25.10.17 N A400 



2,2, Bykle kommune  Saksnr. 15/14642 

 

  

 23 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

0036 ASE Bunn av ID99093-1 25.10.17 NØ A400 

0037 ASE Profil ID99093-1, hel 25.10.17 NØ C555, A400 

0038 ASE Profil ID99093-1 fra siden, skimter sidegropen i bakkant  25.10.17 Ø C555, A400 

0039 ASE Profil av ID99093-1, detaljbilder fra N mot S. 1/5 25.10.17 Ø C555, A400 

0040 ASE Profil av ID99093-1, detaljbilder fra N mot S. 2/5 25.10.17 Ø C555, A400 

0041 ASE Profil av ID99093-1, detaljbilder fra N mot S. 3/5 25.10.17 Ø C555, A400 

0042 ASE Profil av ID99093-1, detaljbilder fra N mot S. 4/5 25.10.17 Ø C555, A400 

0043 ASE Profil av ID99093-1, detaljbilder fra N mot S. 5/5 25.10.17 Ø C555, A400 

0044 ASE Profil av sidegrop til 99093-1, viser hvordan den lå litt 
inneklemt mellom rot og stein 

25.10.17 Ø C555 

0045 ASE Oversikt ID99093-1, profil 25.10.17 NØ C555, A400 

0046 ASE Oversikt ID99093-1, profil 25.10.17 NØ C555, A400 

0047 ASE Oversikt ID99093-1, profil 25.10.17 Ø C555, A400 

  ASE Profil ID 99329 og Nordlig sidegrop 25.10.17 V C550, A430, 
A440 

0049 ASE Profil ID99329 25.10.17 V C550, A430 

0050 ASE Profil av ID99329, detaljbilder fra S mot N. 1/5 25.10.17 V C550, A430 

0051 ASE Profil av ID99329, detaljbilder fra S mot N. 2/5 25.10.17 V C550, A430 

0052 ASE Profil av ID99329, detaljbilder fra S mot N. 3/5 25.10.17 V C550, A430 

0053 ASE Profil av ID99329, detaljbilder fra S mot N. 4/5 25.10.17 V C550, A430 

0054 ASE Profil av ID99329, detaljbilder fra S mot N. 5/5 25.10.17 V C550, A430 

0055 ASE Detaljbilder av sidegrop Nordenfor ID99329 25.10.17 V C550, A440 

0056 ASE Detaljbilder av kokegrop i kullgrop ID99329 25.10.17 V C550, A430 

0057 ASE Oversikt ID99329, profil 25.10.17 NV C550, A430, 
A440 

0058 ASE Oversikt ID99329, profil 25.10.17 V C550, A430, 
A440 

0059 ASE Oversikt ID99329, profil 25.10.17 NV C550, A430, 
A440 

0060 ASE Oversikt ID99329, profil 25.10.17 V C550, A430, 
A440 

0061 SL Sektorsnitt av sidegrop S for ID99329 25.10.17 SV C570, A450 

0062 SL Sektorsnitt av sidegrop S for ID99329 25.10.17 SV C570, A450 

0063 SL Sektorsnitt av sidegrop S for ID99329 25.10.17 N C570, A450 

0064 SL Sektorsnitt av sidegrop S for ID99329, detalj Nordlig 
profil 

25.10.17 N C570, A450 

0065 SL Sektorsnitt av sidegrop S for ID99329, utkant Sørlig profil 25.10.17 SV C570, A450 
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