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SAMMENDRAG
I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Sørli massetak ble det i tidsrommet
24.09 – 05.10.2018 gjennomført arkeologiske undersøkelser av seks kullgroper, en
fangstgrop, og en tjæremile registrert innenfor planområdet.
En av de registrerte kullgropene ble ikke gjenfunnet, mens fangstgropen ble avskrevet som
natur. Kullgropene var av betydelig størrelse med kvadratisk bunnform, og fikk en datering
fra tidlig til høymiddelalder. De føyer seg slik pent inn i både den tidsmessige og
formmessige tradisjonen for kullproduksjon i søndre Hedmark. Et nærliggende
jernvinneanlegg peker mot at kullgropene har vært brukt i forbindelse med jernproduksjon
i området. Tjæremilen fikk en maksimal eldste alder til senmiddelalder/nyere tid, og må
slik sees som uavhengig av kullproduksjonen. Sammen speiler i midlertid disse strukturene
både en intensiv og ekstensiv bruk av utmarken i området over lengre tid.
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1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av Sørli massetak gjennomførte Hedmark
fylkeskommune en arkeologisk registrering/kontrollregistrering av planområdet i 2007.
Det ble påvist åtte automatisk fredete kulturminner i form av seks kullgroper, en fangstgrop
og en tjæremile (ID13251, ID23059, ID81163 og ID109289). Syv av de åtte kulturminnene
var tidligere registrert i forbindelse med ØK-registreringer. Disse ble registrert på nytt, og
ytterligere en kullgrop ble påvist. Alle ble målt inn på nytt. En kullgrop (ID20415) ble ikke
gjenfunnet under registreringene i 2007 og er derfor slettet fra Askeladden.
Lokalitets
id
13251-1
13251-2
23059-1
23059-2
81163-1
81163-2
81163-3
109289-1

Type

Mål

Kullgrop

7 m diam., 0,8 m dyp

Kommentar

Kull. Markert. Det er kjørt med beltet
maskin tett inntil.
Tjæremile 10 m, 1 m dyp, renne 4,5 m Kull. Mulig gjenbrukt kullgrop.
lang
Kullgrop
12 m diam., 1 m dyp
Kull. Markert. Sidegrop.
Kullgrop
8 m diam., 0,7 m dyp
Kull. Trolig forstyrret, asymmetrisk
form.
Kullgrop
8 m diam.
Kull. Markert. Mulig gjenbrukt
fangstgrop.
Kullgrop
10 m diam., 0,7 m dyp
Kull. Rektangulær. Mulig gjenbrukt
fangstgrop.
Fangstgrop 7 m diam., 0,7 m dyp
Markert. Traktformet.
Kullgrop
6 m diam., 0,7 m dyp
Kullsjikt i voll. Delvis tildekket av
masser fra industriområdet.

Tabell 1 Oversikt over kontrollregistrerte og nyregistrerte automatisk fredede
kulturminner etter fylkeskommunens registrering i 2007
Alle de registrerte kulturminnene lå innenfor planområdet, og ble søkt dispensert fra
kulturminneloven i hht. kml. § 8, fjerde ledd samme år. Riksantikvaren ga i brev av 17.
desember 2008 tillatelse til inngrep i kulturminnene med vilkår om en arkeologisk
undersøkelse. Reguleringsplanen ble vedtatt 11. februar 2009.
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Figur 1 Kart over lokalitetene. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer
NE12000 150408SAS.
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Figur 2 Kart over lokalitetene. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer
NE12000 150408SAS.
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DELTAGERE, TIDSROM

Navn
Silje Hårstad
Andreas Ropeid Sæbø
Sum
Håkon Hansson

Stilling
Utgravningsleder
Assistent

Periode
24.09-05.10.2018
24.09-05.10.2018

Gravemaskinfører

26.09-04.10.2018

Dagsverk
10
10
20
7

Tabell 2 Oversikt over deltagere på utgravingen

3

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Massetaket ligger på Korpberget på Sørli i Stange kommune. Området ligger 4 km sør for
Stange sentrum, og øst for og inntil jernbanelinjen. De vestlige delene av planområdet
består i dag av massetak og tømmerterminal. Landskapet er skogkledd utenom eksisterende
tiltaksområder, og består av lave rygger med bratt stigende terreng i øst, hvor landskapet
flater ut på toppen.
Området som i dag ligger under massetaket, Solberg gnr. 146/3, lå tidligere under Holte
gnr. 114. Det er ingen tidligere gjenstandsfunn registrert på Solberg, men det er gjort
løsfunn på gården Holte gnr. 114:
En fint formet og godt bevart dolk av mørk flint fra yngre steinalder/eldre bronsealder
(C28551) ble funnet under våronna i 1952, helt oppe på bakken på gården Holte, 114/1.
Det er også innlevert et tveegget sverd av jern (C35950) som ligner Vikingsverd type H,
fig. 79 (Petersen, 1919), funnet av Simen Snekkersveen i jordmasser som lå under nedrevet
låve på bruket Snekkersveen Østre. På samme bruk skal det også være funnet en
skafthullsøks fra yngre steinalder/eldre bronsealder (ID13256).
3-500 meter sør for de aktuelle lokalitetene, på vestsiden av jernbanelinjen, er det registrert
et jernvinneanlegg (ID151504) og flere kullgroper.
Stange kommune har store skogsarealer hvor det ligger mange kullgroper, samt andre
utmarksminner slik som tjæremiler, fangstgroper og jernvinneanlegg. I følge
kulturminnedatabasen Askeladden er det registrert 498 kullframstillingsanlegg (rundt 550
enkeltgroper) i kommunen. Videre er det registrert 77 tjærebrenningsanlegg, 118
fangstlokaliteter og 17 jernvinneanlegg. Disse kulturminnene utgjør til sammen en
betydelig andel av de til sammen omkring 1200 automatisk fredete kulturminnene som er
registrert på kommunen i Askeladden. Det er sannsynlig at det finnes langt flere foreløpig
uregistrerte kulturminner av disse typene i utmarksområdene i Stange.
I perioden 1992–1994 ble det gjennomført tre sikringsundersøkelser av til sammen syv
fangstgroper og fem kullgroper i Stange allmenning. Undersøkelsene var finansiert av
Riksantikvaren. Av andre relevante utgravninger i Stange skal nevnes en undersøkelse på
Atlungstad i 2004. Her ble det blant annet undersøkt fem kullgroper hvorav fire var
overpløyde. Tre av kullgropene hadde en kvadratisk bunnform og er daterte innenfor
perioden AD 1160–1415 (Johansen og Holm 2007). I 2011 ble fem kullgroper undersøkt
på Jønsrud i samme kommune. Samtlige av disse var av kvadratisk bunnform, og ble datert
til AD 1025-1450 (Sæther 2016). Den seneste undersøkelsen av kullgroper i området ble
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

8

146, Stange

2008/20567

foretatt i 2017. Da ble det undersøkt til sammen åtte kullgroper. To av de undersøkte
kullgropene var registrert som tjæremiler før undersøkelsene. I skrivende stund har fire av
kullgropene fått en datering til AD 1150-1290 (Zawalska & Nielsen in prep). Det er ikke
gjennomført noen undersøkelse av tjæremiler i kommunen tidligere.
I Brynsåsen, ved kommunegrensen til Løten, er det undersøkt et ti-talls kullgroper. Med
unntak av en dobbelgrop som hadde oval/rund bunnplan, hadde alle de andre firkantet
grunnplan. To av gropene er datert til 11–1200-tallet (Risbøl 1997:20-21).
Kullgroper
Kullgroper går i hovedsak inn under jernvinneforskningen som har en lang tradisjon i
Norge (av senere tilskudd til forskningsfeltet kan nevnes Tveiten 2012, Rundberget 2013,
Causevic 2014 og Loftsgarden 2015). I tiden etter annen verdenskrig var
jernvinneforskningen i Øst-Norge på 1960- og 1970-tallet konsentrert til Møsstrond i
Telemark (Martens 1988). Kullgroper inngikk også i arbeidene til Hauge (1946) og Undås
i Ustedalen (1961). Men det var først gjennom Dokkaprosjektets undersøkelser ved
Dokkfløy i Gausdal Vestfjell, Oppland, fra 1986 til 1989 at det ble gjort undersøkelser som
ga grunnlag for forståelsen av jernvinna og bruken av kullgroper på det indre Østlandet
(Larsen 1991, Jacobsen og Larsen 1992, Narmo 1996). Videre har Hallingdalsprosjektet
(jf. Bloch-Nakkerud og Lindblom 1994), Rødsmoprosjektet (Narmo 1997),
Gråfjellprosjektet (Rundberget 2007) og de store undersøkelsene på Fillefjell
(Tyinkrysset), gitt mye kunnskap om kullgroper og kullbrenning i yngre jernalder og
middelalder (Larsen 2009).
Kullgroper blir hovedsakelig datert til perioden AD 800–1400, og er knyttet til bruk av de
mindre sjaktovnene med sideavtapping av slagg. Mange jernvinneanlegg og kullgroper fra
denne tida ligger i øvre skogsbygder og lavere fjellstrøk opp mot tregrensen der det var god
tilgang på myrmalm og skog. Det finnes også kullgroper der kullet ble benyttet til smiing.
Groper knyttet til jernutvinning finnes gjerne i utmarka, mens smiekullgroper vanligvis er
mer knyttet til områder med gårdsbosetning (innmarksnære). Noen fast regel er det ikke,
da smiekullgroper kan finnes langs gamle veifar i utmarka (Narmo 1997), og det er fravær
av tilknytning til jernvinneanlegg som definerer en kullgrop som smiekullgrop. Dette er en
problematisk definisjon, særlig i områder der det er gjennomført få ekstensive
registreringer.
Kullgroper er å regne for et massemateriale. Dette innebærer at en viktig del av den
vitenskapelige verdien er knyttet til tallfesting og utarbeiding av statistiske data, som først
blir tilgjengelig gjennom arkeologiske undersøkelser. Slike data har betydning for vår
samlede kunnskap om denne typen virksomhet på Østlandet og i Sør-Norge som helhet.
Nettopp mengden gir interessante muligheter for å vurdere produksjon og økonomiske
forhold i jernalderen og middelalderen. Undersøkelser viser at deres størrelse og form
varierer regionalt. Tradisjonelt er gropene på østsiden av Mjøsa antatt for å være
kvadratiske eller rektangulære (jf. Narmo 1997, 2000), mens de på vestsiden helst er
sirkulære eller ovale (Larsen 1991). Denne regelen har vist seg å kunne opprettholdes for
det østlige området (Hedmark), mens det ser ut til å være en større variasjon enn tidligere
antatt i formen på kullgropene for resten av Sør-Norge. Sidegroper er mindre, gravde
groper ved kullgropene, eventuelt utenfor vollen (Bloch-Nakkerud 1987:20). Funksjonen
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er ikke klarlagt. De er særlig vanlige i Agder og Telemark og tilhører hovedsakelig den
vestlige kullgroptradisjonen.
Mange kullgroper er undersøkt på Rødsmoen og Gråfjellområdet i Åmot kommune, i
tillegg er det undersøkt en del kullgroper i Våler og Elverum kommuner.
Mindre undersøkelser blant annet gjort i Stange (Risbøl 1997), i Elverum (bl.a. BlochNakkerud 1987:65, Mikkelsen 1986), i Våler, i Hamar, i Ringsaker, Stor-Elvdal, Koppang
og Alvdal.
Dateringer av kullgroper i Hedmark, totalt 255 stk. (før 2008), viser at hovedaktiviteten har
foregått i tidlig og høymiddelalder, innenfor tidsrommet AD 1000–1300. Bildet er trolig
samme i Stange, men det er interessant at en datering går opp til midten av 1400-tallet.
Datering av en kullgrop til nyere tid må sies å være usikker.
Tjæremiler
Utvinning av tjære har vært knyttet til utnyttelse av skogen helt inn i vår tid. Hvor langt
tilbake i tid aktiviteten har foregått er derimot usikkert. Det er imidlertid dokumentert at
tjære blant annet er benyttet på Halsnøybåten (romertid) fra Hordaland og Gokstadskipet
(vikingtid) fra Vestfold (Rolfsen 2002:263 m/litteraturhenvisninger). Fra middelalderen
finnes flere skriftlige kilder som omtaler bruk av tjære.
Tilgang til furu er avgjørende for hvor tjæreproduksjonen foregikk, men det finnes få
opplysninger om produksjonsmetoden. Utvinning av tjære skjer ved oppvarming av
kjerneved, helst tyrived fra furu, slik at harpiksen renner ut uten at veden tar fyr. Det finnes
to hovedmetoder for framstilling av tjære. Det ene prinsippet bygger på en ekstern
varmekilde (nyere tids miler). Ved den andre metoden benyttes veden i milen også til
oppvarming. Formene tjæremile, tjærehjell og tjæregrøft (tjæregrav) er konstruert ut fra
prinsippet med intern varmekilde, der veden både var råstoff og brensel (Larsen 1990:172).
Betegnelsen tjæremile er en samlebetegnelse for alle typer miler, men også for en bestemt
type mile. Denne typen mile består av en traktformet grop i hellende terreng. I gropen, også
kalt «mileskål», finner man gjerne et dekke av never og tyrispik. I bakkant og eventuelt på
sidene av gropens voll kan det finnes spor etter lufteåpninger. En grøft/renne/kanal fører ut
fra gropen i nedkant for avtapping av tjæren. I grøften kan man eksempelvis finne rester av
en uthult stokk. Avtapping av tjæren finner sted i en tappegrop. Tjærehjell skiller seg fra
tjæremile ved at det er bygd opp en trekonstruksjon på den siden av milen som vender ut
mot bakkeskråningen. Tjærehjell er kanskje den vanligste formen for gropmile.
Tjæregrøfter er lange, smale, grøftformete miler i hellende terreng.
Sentrale områder der bruken av miler er kjent, er Oppland, Hedmark og Trøndelag. Den
første faglig undersøkte tjæremilen i Øst-Norge ble gravd ut i 1989 i forbindelse med
Dokka-prosjektet i Oppland. Anlegget var en tjærehjell fra vikingtid/middelalder (Larsen
1990). Siden da er det undersøkt relativt få tjæremiler i Øst-Norge.
I forbindelse med Rødsmoprosjektet i Åmot kommune på 1990-tallet ble det registrert 18
tjæremiler, hvorav fem ble videre undersøkt (Bergstøl 1997). Fire av milene var av typen
tjærehjell, mens den siste var en grøftmile. Avtappingen var konstruert på ulikt vis. I ett
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tilfelle var det en avtappingsgrop kledd med never, mens en annen mile hadde
avtappingsrenne i form av en uthult stokk. Tjærehjellene hadde en diameter på opptil 10
meter. Milene var gjenbrukt flere ganger, i alt sju ganger på det meste. Dateringene ser ut
til å fordele seg i to perioder, fra 1000–1300 e.Kr. og fra 1400–1700 e.Kr. Etter denne tida
er det i sørlige del av Hedmark undersøkt ytterligere tjæremiler, både -groper, -hjell og grøft. De fleste er datert til seinmiddelalderen og tidlige etterreformatorisk tid, men
dateringer av tjæregrøftene viser til bruk i vikingtiden (Paulsen 2006, Reitan og BergHansen 2006, 2007, Demuth og Bergstøl 2007, Holm og Berg-Hansen 2007).
Innenfor Regionfelt Østlandet i Åmot kommune er det registrert både tjæregrøfter og
tjærehjell. I regi av Gråfjellprosjektet ble 13 av anleggene som var registrert som tjæremiler
undersøkt. Sju av anleggene ble omdefinert til kullgroper, mens to anlegg ble avskrevet
som natur. I alt er fire tjæregrøfter undersøkt (Stene 2004, 2006). Det synes ikke å ha vært
en sammenheng mellom produksjonen av tjære og kull, ettersom tjærehjell i områder med
kullgroper er omdefinert til kullgroper. Produksjonen i dette området synes å ha vært
sparsom, og tjæren har trolig vært til eget bruk og ikke produsert for et marked. Nyere
undersøkelser av tjæremiler og kullgroper i Ullensaker kommune, Akershus, viser derimot
at det er en sammenheng mellom produksjon av tjære og kull. Utgravninger på
Bartjernmoen i 2010 (Wenn 2011) og innenfor Gardermoen næringspark i 2010
(Gundersen 2012) og 2011 (Derrick 2012) avdekket at flere av de undersøkte tjæremilene
var anlagt over eldre kullgroper. Tjæremilene hadde flere bruksfaser, opptil sju faser, og
produksjonen kan dateres fra tidlig-høymiddelalder og inn i nyere tid. Resultatene indikerer
at det har vært en gradvis overgang fra kull- til tjæreproduksjon, og at de ulike
produksjonene kan ha foregått parallelt i en overgangsperiode. Dette kan trolig knyttes til
en endret landskapsutnyttelse over tid, etter hvert som ressurstilfanget har endret seg i takt
med økende avskoging (Gundersen 2012).

4

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET

4.1

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

Som nevnt over ligger mye av kunnskapsverdien for kullgroper i det statistiske materialet.
En relativt liten andel av det totale antall registrerte kullgropene i Stange er undersøkt, og
utgravningene ville slik sett gi muligheten til et mer utfyllende bilde av kullgroptradisjonen
i dette området. Samtidig ville resultatene føye seg inn i de større linjene for jernproduksjon
i interregional skala.
Det er undersøkt få tjæremiler i Norge generelt. Det er derfor viktig å innhente
grunnlagsdata gjennom arkeologiske utgravninger for å kunne belyse hvordan utvinning
av tjære ble drevet og organisert i forhistorisk tid og middelalder. I dette tilfellet var det
også interessant å kartlegge forholdet mellom tjæremilen og de omkringliggende
kullgropene.
Utnyttelsen av dette området/landskapet i spesielt i jernalder og middelalder stod sentralt.
Dateringene av de enkelte anleggene hadde potensiale til å belyse om de ulike
ressursutnyttelsene har foregått samtidig, erstattet hverandre over tid, eller vært adskilte
hendelser i tid så vel som rom.
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4.1.1 KULLGROPER






Hvilke treslag er benyttet?
Når har produksjonen av kull funnet sted?
Hvilken form og dimensjon har gropene?
Er det mulig å kaste lys over stablingen av trevirket i gropene?
Er det sidegrop knyttet til den ene gropen, og hva inneholder den eventuelt?

4.1.2 TJÆREMILER






4.2

Hvilken type mile dreier det seg om; tjæremile eller tjærehjell?
Konstruksjonsmåte mht. milekammer, avløp, avtappingssystem må dokumenteres.
Hvilken type ved er benyttet; tømmer eller stubber?
Datering – når skjedde tjæreproduksjonen?
Er tjæremilen gjenbrukt?
Hvor stort ble utbyttet?
UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON

4.2.1 KULLGROP
Grunnet gropenes størrelse (den største hadde en ytre utstrekning på 12 meter) ble det
besluttet å snitte samtlige strukturer med maskin, da graving av manuelle prøvestikk i liten
grad ville gitt tilfredsstillende informasjon om noe annet enn gropenes alder. I noen tilfeller
ble også områdene rundt kullgropene avtorvet for å påvise eventuelle sidegroper eller
kullag.
Før snitting ble gropene fotografert og innmålt i plan. Det ble ikke prioritert å tegne i plan.
Dette fordi det grunnet gropenes størrelse ville tatt for lang tid, samtidig som innmålingene
ble ansett å være mer nøyaktig i så stor skala. Det ble i midlertid tegnet raske skisser for å
forklare topografiske forhold som ikke kom frem gjennom innmålingsdataene.
Samtlige gjenfunne kullgroper ble målt inn og fotografert i plan før påfølgende flategraving
og snitting med maskin. Underveis i flategravingen ble gropenes bunnform innmålt,
fotografert og tegnet. Til slutt ble konstruksjonene totalsnittet med maskin, profilet ble
dokumentert med tegning og foto, og prøver til naturvitenskapelige analyser tatt ut.
4.2.2 TJÆREMILE
Tjæremilen ble undersøkt etter de samme prinsipper som kullgropene, med flategraving og
maskinell snitting og påfølgende dokumentasjon. I tillegg ble det vedtatt å avtorve deler av
området rundt milen for å påvise eventuelle ventilasjonssystemer. Det ble besluttet å snitte
milen i to motstående kakestykker for bedre å klarlegge de forskjellige
konstruksjonselementene i milen, og sikre tilstrekkelig tilgang til og dokumentasjon av
disse. Visse elementer ble også snittet for hånd i frykt for at snitting med maskin ville bli
for destruktivt.
4.2.3 GIS
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.1.2) ble brukt til behandling og
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analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av
GIS-data ble ESRIs ArcMap 10.4.1 benyttet.
Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Trimble
RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis-format før
eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport skjer via kabel fra
målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i Intrasis og ESRIs
ArcMap 10.4.1.
Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/Euref89 sone 32N, og lagret i ESRI
geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk
museum. I tillegg blir det respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring
og eventuell distribusjon.
4.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Den første dagen av prosjektet gikk med til oppstart og reise, samt befaring av området i
det henseende å lokalisere de aktuelle kulturminnene. Ved ankomst ble det klart at avtalt
hogst ikke var gjennomført. Særlig påvirket dette de to nordligste kulturminnene
(ID13251) som det var planlagt å undersøke først, og som i stor grad var preget av
gjengroing i form av større trær og busker. De resterende gropene var heller ikke ryddet,
men dette bød ikke på nevneverdige problemer da terrenget her var åpent og glissent
bevokst.
Hogst ble gjennomført senere i prosjektet, og med unntak av endring i prioriteringer hadde
dette få konsekvenser for tidsbruk og gjennomføring av prosjektet for øvrig.
Noe tid ble i midlertid brukt på finrensing av noen av strukturene i forkant av innmåling
og dokumentasjon i plan.

Figur 3 Kullgrop ID13251-1 (høyre) og tjæremile 13251-2 (venstre) før hogst
(Cf53423_001 og Cf53423_002)
Én av gropene ble ikke gjenfunnet, og ved kontrollering av området mot fylkeskommunens
registreringsdata viste det seg at denne lå under en grushaug i dagens massetak og må antas
å være tapt.
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For øvrig var feltarbeidet preget av fint vær med mye sol, men med noe kalde temperaturer
og nedbør i form av regn og sludd mot slutten av prosjektet.
4.4

KILDEKRITISKE FORHOLD

Lav høstsol skapte vanskeligheter i dokumentasjonsprosessen, da sterk sol visket ut
lagskiller, samt førte til sterkt kontrasterte skygger på en del av fotomaterialet.
Én av kullgropene ble ikke gjenfunnet (Askeladden ID109289.) Den er antatt fjernet av
utbygger ved en tidligere utvidelse av massetaket. Forholdet ble rapportert til
fylkeskommunen og Riksantikvaren.
I tillegg var en av kullgropene (ID23059-1) delvis tildekt av masser fra massetaket.
Dette gjorde at den ikke kunne dokumenteres i sin helhet i plan. En annen kullgrop
(ID13251-1) så ut til å være delvis forstyrret av en gammel skogsvei.
Tre av prøvene sendt til datering viste seg å inneholde røtter og sopp av nyere dato, noe
som kan ha påvirket dateringsresultatet. Dette gjaldt samtlige prøver tatt fra tjæremilen
med underliggende kullgrop og grop.
I tillegg vil dateringer basert på furu kunne fremvise en relativt høy egenalder, noe som vil
kunne gi et noe feilaktig inntrykk av resultatene.

5

UTGRAVNINGSRESULTATER

5.1

STRUKTURER OG KONTEKSTER

Det ble i alt undersøkt fem enkeltstående kullgroper, en fangstgrop som ble avskrevet som
natur, og en tjæremile som viste seg å være anlagt i en eldre kullgrop. I det følgende vil
den kombinerte tjæremilen og kullgropen beskrives i samme underkapittel, mens de
enkeltstående strukturene vil behandles for seg.
5.1.1 TJÆREMILE A2355 OG KULLGROP A2880, ID13251-2
Strukturnummer Indre mål

A2355
A2880

Ytre mål

Dybde overflate

5,2x5,7 m 9,6x9,4 m 0,8 m
4m
-

Total dybde

LuS-nummer

Datering 2σ

1,16 m
-

14421
14424

1460-1645AD
1180-1285AD

Tjæremilen lå rett sør for ID13251-1 i tiltagende sørhellende terreng. Rett øst for milen
gikk en gammel traktorvei, men den så ikke ut til å ha berørt strukturen i nevneverdig grad.
Milen var tydelig i landskapet, med en sirkulær til avrundet kvadratisk form i plan, definert
av en tydelig voll. I midten var tjæremilen vagt traktformet med en samlet helling mot sør
hvor mileskålen gikk over i en tydelig renne med utløp i en grop på nedsiden av milens
sørlige voll. Vollen var for øvrig noe bredere og slakere i nord, og relativt bratt og høy i
sør.
Ut fra gropens form i plan ble det identifisert fire konstruksjonselementer som ble vektlagt
i de videre undersøkelsene: Voll, mileskål, tapperenne og mulig tappegrop.
Tapperennen hadde en bredde på 40–45 cm og en lengde på 420 cm i plan, og løp fra den
sørlige delen av mileskålen ned mot tappegropen. Der hvor rennen så ut til å starte i
mileskålen ble det observert en oval fordypning.
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Tappegropen var sirkulær i form med en diameter på 80 cm og en dybde på 25 cm (før
snitting). Gropen hadde en utydelig overgang til tapperennen i nord, men lå noe forskjøvet
mot øst i forhold til denne.

Figur 4 ID13251-2 i plan, sett mot sør (Cf53423_063).
Milen ble avtorvet, flategravd og snittet i to motstående kakestykker for å få klarhet i
forholdet mellom de forskjellige konstruksjonselementene nevnt over. Området nord og
vest for milen ble også avtorvet for å undersøke om det var mulig å påvise
ventilasjonssystemer i tilknytning til milen. Det ble også anlagt flere mindre, håndgravde
snitt i tapperennen og tappegropen for å avklare konstruksjonsmessige forhold som ikke
like lett ville latt seg oppdage i maskingravde profiler.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

15

146, Stange

2008/20567

Figur 5 Tjæremile ID13251-2 i plan med markerte snitt
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Figur 6 Nordøstre kvadrant av tjæremile etter avtorving (Cf53423_076)
Under avdekking av nordøstre kvadrant ble det observert områder med bevart tyrispik i
mileskålen. Midt i laget var treverket spesielt godt bevart. Bitene lå nedover, mot midten
av gropen med enkelte biter liggende på tvers. Det var i midlertid ikke snakk om et helhetlig
lag, men heller flekkvise forekomster.

Figur 7 Bevart treverk i mileskål (Cf53423_088).
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Under de bevarte trerestene kom det også stedvis til syne forkullede biter av bark. Disse
ble antatt å være rester etter et barklag som ville ha bidratt til en enklere transport av den
destillerte tjæren fra mileskålens sider og ned til tappekonstruksjonen i bunn. En
dateringsprøve ble tatt inn fra dette laget allerede i avdekkingsfasen av undersøkelsen.

Figur 8 Kullag fremkommet under avdekking av nordøstre kvadrant av tjæremile
(Cf53423_080)
Under den videre avdekkingen ble det påvist et meget tydelig kullag på østsiden av vollen.
Ettersom vi grov oss gjennom vollen dukket kullet opp også under denne, og det ble tidlig
klart at tjæremilen var anlagt over en eldre kullgrop.
Under avdekking og snitting av tjæremilens sørvestlige kvadrant kom også kullgropen til
syne her, men da hovedsakelig under mileskålen og ellers kun ved enkelte kullflekker og
brent sand rundt vollen.
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Figur 9 Spor av kull og rødbrent sand under avdekking av sørvestre kvadrant av tjæremile
(Cf53423_101).
Kullgropen fremsto som et tydelig kvadratisk/rektangulært lag i plan, og tjæremilen som
en sirkulær nedgravning over/i denne. Rødbrent sand var synlig rundt store deler av
kullgropen.

Figur 10 Kullgrop under tjæremile i henholdsvis nordøstre og sørvestre kvadrant. I plan.
På bildet til venstre sees tjæremilen som en sirkel innenfor kullgropen (Cf53423_095 og
Cf53423_102)
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I profil fremsto kullgropen som kvadratisk med rett bunn og rette til skrå sider. I den østlige
vollen var det tydelige utkastede masser fra kullproduksjonen, noe som samsvarte med
observasjonene som ble gjort under flategravingen av den nordøstre kvadranten.
I det østlige profilet (C2901) var det også tydelig hvordan tjæremilen hadde blitt gravd ned
i kullgropen. Mot midten av mileskålen var kun få centimeter av kullgropen bevart.

Figur 11 Østlige profil av tjæremile og kullgrop. (Cf53423_098)
I det sørlige profilet (C2927) ble det også observert en nedgravning under selve kullgropen.
Det lot seg ikke gjøre å fastslå funksjonen til denne, men en dateringsprøve ble tatt ut for
sammenligning med de overliggende strukturene.
For øvrig ga C2927 en tydeligere oversikt over forholdet mellom mileskål og tapperenne.

Figur 12 Sørlig profil (C2927) av tjæremile og kullgrop med tolkninger:1) Bunnen av grop
under kullgrop, 2) Bunn av kullgrop, 3) Bunn av mileskål. Til høyre i bildet markerer denne
linjen også bunnen av utkastede masser fra tjæremilen, 4) Mulig spor etter plugg i bunnen
av mileskålen. Har sannsynligvis hengt sammen med tappestokk, 5) Område med løse og
forstyrrede masser. (Cf53423_118)
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Ut fra informasjonen som var tilgjengelig i det sørlige profilet så det ut til at tjæremilen var
blitt gravd ned i den eldre kullgropen, samtidig som man har gravd seg ned i vollen i sør
for å anlegge tapperennen. Det kan deretter se ut som en ny voll ble anlagt over denne for
å fullføre den traktformede mileskålen. Etter endt bruk er det nærliggende å tro at
tappestokken, som da ville ha vært plassert i bunnen av tapperennen, har blitt fjernet. De
løse, sterkt omrotete massene i denne delen av profilet underbygger denne tolkningen.
I profilet var det også synlig et fyllskifte som både i dybde og plassering kunne samsvare
med en mulig tappeplugg.
Et håndgravd snitt ble anlagt i overgangen mellom tapperenne og tappegrop. Undergrunnen
var i midlertid dominert av større steiner, noe som gjorde gravingen utfordrende. Profilet
viste en tydelig nedgravd tapperenne i nord som så ut til å ligge noe høyere enn den antatte
tappegropen i østprofilet. Sistnevnte var i midlertid vanskelig å undersøke grunnet de
nevnte undergrunnsforholdene.

Figur 13 Venstre: Halvt tverrsnitt av tapperenne i snittets nordprofil (Cf53423_069).
Høyre: Antatt bøttegrop i snittets østprofil (Cf53423_068).
En beregning av utbytte fra tjæreproduksjonen er presentert av Jostein Bergstøl (1997:37)
og Perry Rolfsen (2002:258) ved følgende formel: V=2/3πr²h. Det antas her at omtrent 70%
av volumet er fast vedmasse, og at 1 m³ gir omtrent 48 liter tjære under optimale forhold.
For å beregne utbyttet i den aktuelle tjæremilen er høyden antatt å være lik dybden på
milen, målt fra toppen av vollen under utkastmassene i C2927 og ned til overgangen til
kullgropen i bunn. Radius er basert på milens indre diameter fra mileskålens ytterkant.
Dette gir en radius på 2,4 meter og en høyde på 1 meter. Ved å bruke overnevnte formel
får vi følgende verdier: (2 x 3,14 x 5,76 x 1):3=12 m³. 70% av dette vil gi en antatt vedmasse
på 8,4m³. Ved optimal destillering vil dette ha produsert omtrent 400 liter tjære, men
sannsynligvis mellom 250 og 335 liter.
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Dateringsresultatene for tjæremilen kom fra barklaget som ble påvist i mileskålen, og viser
en bruk i senmiddelalder/nyere tid. Kullgropen fikk en datering til høymiddelalder.
5.1.2 KULLGROP A1637, ID13251-1
Indre mål

Ytre mål

4x2,8 m

6,6x6,5 m 1,3 m

Dybde overflate

Total dybde

LuS-nummer

Datering 2σ

1,5 m

14422

1035-1215AD

Strukturen lå rett nord for ID13251-2, i blandingsskog i et terreng som skrånet fra
vest/nordvest mot sør/sørøst. Dette førte til at den nordlige til vestlige delen av gropen
fremsto som brattere og lengre enn i de øvrige retninger. Gropen hadde en delvis oppbrutt,
sirkulær ytre form i plan, var nokså dyp, og det ble observert bemerkelsesverdig mye stein,
særlig i øst. Her lå også gropen tett inntil en gammel traktorvei som gikk nord-sør, parallelt
med de anlagte gropene i området. Bunnen var mer oval i formen. Vollen var tydelig i sør
og øst, mens den i nord og vest var så godt som ikke-eksisterende. Det kunne se ut til at
gropen var blitt gravd inn i en naturlig skråning. Før graving så det ut til å gå en 1,5 meter
lang og 0,5 meter bred renne ut av strukturen i sør.

Figur 14 Kullgrop ID13251-1 i plan (Cf53423_060).
Under snitting ble det ikke påvist en klart avgrenset bunn i strukturen, slik som i de andre
gropene. Kull dukket opp her og der, og det var et sterkt innslag av det som så ut til å være
påfylte masser (grågul siltsand) stedvis i hele snittet, og særlig i nord. Det ble konkludert
med at gropen mest sannsynlig var blitt ødelagt, sannsynligvis av traktorveien som gikk
like ved. Den antatte rennen i sør kan slik sett ikke anses å ha vært intensjonell.
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Figur 15 Kullgrop ID23051-1 i profil (Cf53423_070/071)
Profilet fremviste en grunn grop med tydelig flat bunn og varierende mengde kull bevart.
Høyre side var lett skrånende mot overflaten, og det opprinnelige torvlaget med
overliggende påkastmasser var vagt synlig i profilets ytterste utstrekning. I høyre siden av
gropen var det synlig et tykkere lag beigerosa siltsand over en tynn kullinse, lignende
forholdene i den senere omtalte ID81163-2. I venstre side var gropens avgrensning mer
utflytende og usikker. Dette kunne delvis ha skyldtes en større stubbe med ditto røtter som
så ut til å ha forstyrret massene noe.
Dateringsresultatene viste en bruk av gropen i tidlig/høymiddelalder.
5.1.3 KULLGROP A1055, ID23059-1
Indre mål Ytre mål

Dybde
Total dybde
overflate

LuS-nummer

Datering 2σ

Dateringskontekst

6,2x6 m

1,19 m

14414
14415
14416
14417

1025-1210AD
1180-1280AD
1215-1295AD
1040-1255AD

1908 – Lag 4 venstre side
1909 – Lag 4 høyre side
1910 – Lag 1 bunn
1913 – Lag 1 under torv

10,6x9,9 m

1,5

Kullgropen lå på en liten høyde i terrenget, i glissen blandingsskog nordvest for ID230592, og fremsto som avlangt oval i plan, men har sannsynligvis opprinnelig vært rund. I øst
var strukturen forstyrret av nedraste masser fra det høyereliggende pukkverket, og gropens
opprinnelige form og utstrekning lot seg slik ikke dokumentere i sin helhet. Vollen var noe
uklar. Gropens bunn fremsto som ujevn og uklart avgrenset, og i tillegg til de
menneskeskapte forstyrrelsene var også denne gropen forstyrret av bioturbasjon i form av
tuer, stubber, og enkeltvise lavere trær.
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Figur 16 Kullgrop ID23059-1 i plan (Cf53423_011).
Under snitting fremsto gropens bunn irregulært rektangulær/kvadratisk. Det ble påvist
betydelige mengder kull i gropens voll og utenfor denne under snitting.

Figur 17 Bunnplan av ID23059-1 (Cf53423_021).
Kullgropen fremviste også i profil en tydelig kvadratisk/rektangulær form med flat bunn,
ujevn venstre side, og skrå høyre side. Store mengder kull var synlig i vollen på begge
sider. Gropen var anlagt kun få centimeter over grunnfjell. Profilet fremviste flerfoldige
lag som ble ansett å kunne representere forskjellige bruksfaser. Særlig i bunnen, men også
24
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hist og her i de øvrige lagene, var kullet godt bevart og man kunne skimte én nesten hel,
forkullet vedski nederst i midten av gropen. I venstre side var vollen delvis påfylt med
moderne masser. På denne siden kunne det skimtes et opprinnelig torvlag under påkastede
masser fra graving av gropen, som igjen lår under kull og dagens torv. Forøvrig var deler
av profilet forstyrret av røtter og stubber. Stedvis hadde dette ført til at torven og profilet
under hadde kollapset noe. Opprinnelig torv var av denne grunn ikke mulig å påvise i høyre
side av profilet.
Denne kullgropen fremviste ved første øyekast det beste potensialet for en avklaring om
stabling av utvinningsmaterialet. Kullet var i midlertid så fragmentert at det vanskelig
kunne påvises med sikkerhet. De biter som var godt nok bevart lå horisontalt i samme
retning, men dette var ytterst få, og det er usikkert om dette speiler faktisk stabling eller
nedfalte stokker.

Figur 18 Kullgrop ID23059-1 i profil (Cf53423_034).
Kullprøver ble tatt ut fra et representativt utvalg av lagene for å synliggjøre gropens
tidshorisont, og avgrenset brukstiden fra sen vikingtid til høymiddelalder.
I tillegg til en datering av gropen i seg selv var det av særskilt interesse å få klarhet i
tidsforholdet mellom lag 4 og de øvrige lagene. Lag 4 fremsto først som en primær
nedgravning forstyrret av senere faser, men det kunne også presentere to adskilte, tidlige
bruksfaser av gropen. De to dateringene av laget viste en viss diskrepans i tidshorisont,
men sammenlignet med de øvrige dateringene i gropen fremsto det som rimelig klart at
denne var av underlegen betydning. De øvrige dateringene viste at det øverste kullaget i
gropen fremskaffet den nest eldste dateringen, mens det nederste fikk den yngste. Dette gir
stratigrafisk sett ikke mening, og det totale dateringsmaterialet speiler nok heller bruk av
trevirke med relativt høy egenalder, og dateringene er i så måte ikke egnet til å gi en
detaljert forståelse av gropens interne, kronologiske forhold.
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Figur 19 Detalj av lag 1 og 4 i henholdsvis venstre og høyre side av profil
(Cf53423_028/Cf53423_031).
5.1.4 KULLGROP A1000, ID23059-2
Indre mål

Ytre mål

4,3x4,6 m 9,5x12 m

Dybde overflate

Total dybde

LuS-nummer

Datering 2σ

0,90 m

1,15 m

14413

1030-1225AD

Kullgropen lå i en østhellende skråning i skrinn blandingsskog, rett sørøst for ID23059-1.
I plan fremviste strukturen en tilnærmet rund, men irregulær form med dyp, ujevn bunn og
en tydelig voll i nord, øst og sør. Mye av ujevnhetene kan nok tilskrives en del tuer og noe
buskas og gamle stubber som hadde vokst over gropen.

Figur 20 Kullgrop ID23059-2 i plan før snitting (Cf53423_004)
Under avdekking ble det påvist et utkastlag i østlige til sørlige del av vollen og utenfor
denne i terrengets fallretning. Gropens bunnform viste seg å være klart kvadratisk til
rektangulær i plan med lengde 3,9 meter og største bredde 1,86 meter.
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Figur 21 Bunnplan av ID23059-2 (Cf53423_020).
I profil fremviste gropen en samsvarende rektangulær bunn. Det var tydelige spor etter
uttak av kull i vollen på begge sider av profilet, og man kunne også se det originale
torvlaget under uttaksmassene i høyre side av profilet. Det var ikke bevart nok trevirke i
gropen til å med sikkerhet kunne fastslå virkets stablingsorientering før brenning, men
enkelte bevarte kubber hadde en orientering øst-vest. En mulig krysstabling kan i midlertid
ikke utelukkes, ei heller at kubbene under brenning eller tømming har falt ned fra en
opprinnelig vertikal posisjon.

Figur 22 Bunn av ID23059-2 i profil (Cf53423_024).
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Figur 23 Søndre del av ID23059-2 i profil (Cf53423_23).

Figur 24 Nordre del av ID23059-2 i profil(Cf53423_025).
Kullgropen ble datert på furu fra nedre del av lag 1 til 1030-1225 AD, tidlig til
høymiddelalder.
5.1.5 KULLGROP A1100, ID81163-1
Indre mål

Ytre mål

Dybde overflate

5,3x4,2 m 8,4x9,3 m 1 m

Total dybde

LuS-nummer

Datering 2σ

1,18

14420

1160-1270AD

Kullgropen var tydelig i landskapet, beliggende på en steinete bergrygg i glissen
blandingsskog mellom to andre groper (ID81163-3 i nordvest og ID81163-2 i sør).
Terrenget helte relativt kraftig nedover i øst, noe slakere i vest (hvor terrenget flatet ut få
meter fra strukturen) og veldig slakt i sør mot ID81163-2, som lå noe lavere i terrenget.
Den sørlige vollen gikk nesten over i vollen til ID81163-2. Gropen fremsto som øyensynlig
regulært rund i formen med en avrundet firkantet bunn. Vollen var tydelig i sør, øst og vest,
noe vagere i nord, og i nordøst var den omtrent usynlig. Vollen hadde flat topp i øst og
vest, noe mer avrundet i sør. En del stubber og tuer i strukturen forringet tydeligheten noe,
og hadde sannsynligvis forstyrret strukturens opprinnelige form. Dette særlig i sørøstre del
av vollen. Her var det også en del stein.
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Figur 25 Kullgrop ID81163-1 i plan (Cf53423_038).
Etter planavdekking fremsto bunnen av gropen rektangulær/kvadratisk, med en lengde på
3,1 meter og bredde ut fra profilet på 1,4 meter.

Figur 26 Bunnplan av ID81163-1 (Cf53423_47).
I profil fremsto kullgropen som traktformet med flat bunn og rette sider som bøyde utover
mot toppen av profilet. I sør kunne man skimte gammelt torvlag og utkastede masser og
kull fra anleggelse av, og uttak fra, gropen. I nordlige del av profilet var undergrunnen
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dominert av grunnfjell. Innslag av antatt steril grunn var synlig i kullaget i bunnen. Dette
ble tolket å være masser fra sidene som har rast ned ved uttak fra gropen.

Figur 27 ID81163-1 i profil (Cf53423_056).
Kullgropen ble datert på furu til 1160-1270 AD, høymiddelalder.
5.1.6 KULLGROP A1076, ID81163-2
Indre mål

Ytre mål

Dybde
Total dybde
overflate

5,2x5,5 m 8,4x8,5 m 1 m

1,25

LuS-nummer

Datering 2σ

Dateringskontekst

14418
14419

1040-1260AD
1045-1260AD

Kullag under torv
Nedre del av kullgrop

ID81163-2 var den sørligste av tre groper beliggende tett inntil hverandre på et høydedrag
i glissen blandingsskog. Den var også den lavest liggende av de tre. Nord for gropen skrånet
terrenget slakt oppover, mens i sør og øst skrånet det relativt bratt ned mot et lite tjern. I
vest flatet terrenget ut på et lite platå.
Gropen var øyensynlig sirkulær i plan med avrundet rektangulær bunnform. Gropen hadde
tydelig voll i vest, sør og øst, mens den i nord var vanskeligere å få øye på. I nord lå gropen
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nær vollen til ID81163-1. Strukturen var forøvrig noe forstyrret av stubber, trær og tuer,
og dette hadde nok forringet formen noe.

Figur 28 Kullgrop ID81163-2 i plan (Cf53423_44).
Strukturen ble gravd maskinelt ned til bunnplan. Under graving ble formen observert til å
være klart rektangulær, men kullaget var veldig tynt (2 cm) og store deler forsvant under
avdekking. Et tydelig lag rødbrent sand omringet hele bunnen.

Figur 29 Rester av bunn av ID81163-2 (Cf53423_049).
I profil hadde gropen flat bunn og skrå, tilnærmet rette sider. Tidvis veldig tynt kullag i
bunn, fra 2-17 cm tykt. Over kullaget i bunn lå det et relativt tykt (16 cm) lag guloransje
sand. Over dette igjen lå det stedvis små sjikt med kull, og det er også noe kull i deler av
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torven. I sidene av gropen lå det et lag rødbrent sand inntil kullkonsentrasjonene. Dette
laget var opptil 7 cm tykt. Det var omtrent ikke rødbrent sand i bunnen av strukturen. I
vollene på begge sider var det opprinnelige torvlaget synlig under opptil 30 cm dype
påkastede masser. Profilet var delvis forstyrret av røtter og stein, og undergrunnsmassene
var også veldig løse. Bunnen av gropen hadde en bredde på 3,7 meter og en samlet dybde
under torv på 30 cm.

Figur 30 Kullgrop ID81163-2 i profil. Det opprinnelige torvlaget er synlig under vollen i
venstre side av bildet (Cf53423_050).
To kullprøver ble sendt til datering, en fra bunnen av gropen og den andre fra
kullforekomster rett under torven. Resultatene sammenfalt i så stor grad at det var vanskelig
å avgjøre om kullet stammet fra forskjellige brenninger eller ikke.
Dateringsresultatene viste en bruk av kullgropen i tidlig/høymiddelalder.
5.1.7 AVSKREVET STRUKTUR A1124, ID81163-3
Rett nord for A1076 og A1100 var det registrert en mulig fangstgrop. Denne ble snittet
maskinelt, som de øvrige strukturer. Under snitting ble det klart at gropen ble utgjort av et
naturlig søkk i det underliggende grunnfjellet, dekt av relativt beskjedne mengder
undergrunnsmasser og torv. Det ble ikke påvist spor etter graving eller en faktisk voll.
Strukturen ble derfor avskrevet som natur.
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Figur 31 Avskrevet struktur ID81163-3 i profil (Cf53423_041).

6

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

6.1

VEDARTSANALYSE

I alt 13 prøver ble sendt til vedartsbestemmelse. Analysene ble utført av Jannie Koster
Larsen ved Moesgaard Museum. Samtlige bestemmelige prøver besto av nåletrær.
Askeladden- StrukturID
ID
Prøve-ID

23059-2
23059-1
23059-1
23059-1
23059-1
81163-2
81163-2
81163-1
13251-1
13251-2

1000
1055
1055
1055
1055
1076
1076
1100
1637
2355

1906
1908
1909
1910
1913
2745
2744
2748
2800
2865

13251-2
13251-2

2880
2880

2929
2911

13251-2

2355

2797

Påvist art
Kontekst

Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Tjæremile. Bark fra mileskål.
Grop under kullgrop under
tjæremile
Kullgrop under tjæremile
Tjæremile.
Treprøve
fra
tyrispik.

Pinus, Furu/ Indet. Ubestemt
nåletre, kongleskall
Picea, gran/pinus, furu
Picea, gran/pinus, furu
Pinus, furu
Picea, gran/pinus, furu
Pinus, furu
Pinus, furu
Pinus, furu
Pinus, furu
Indet. Ubestemt, bark.
Pinus, furu
Picea, gran/pinus, furu
Pinus, furu

Tabell 3 Oversikt over vedartsanalyseresultater.
6.2

DATERING

Samtlige strukturer (med unntak av PK2865 og PK1906, som er av ukjent art) er datert på
nåletrær. Dette vil si at prøvene kan være påvirket av en relativt høy egenalder, og er slik
sett kun egnet til å gi en maksimumsdatering for bruken av strukturene.
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Grunnet den usikre konteksten for dateringsmaterialet fra tjæremilen, samt forekomsten av
nyere tilkomst av soppvekst i prøvene, ble det viktig å vurdere resultatene opp mot de
øvrige dateringene for å anslå om de var representative for strukturen. Dateringen fra
kullgrop A2880 sammenfalt fint med de øvrige kullgropene, og skilte seg fra dateringene
fra tjæremilen. Slik sett er det grunn til å anta at dateringene samlet sett gjenspeiler
strukturenes brukstid heller enn de nyere forstyrrelsene i prøvene.
Dateringen av et stykke kongleskall vil gi en mer presis datering, da kongler har en meget
lav egenalder.
LuS-nummer

Prøvenr. Strukturnr. Datert materiale

Gram C14-alder

Kalibrert alder 2σ

14413

1906

1000

1,4

885±40

1045-1215AD

14414
14415
14416
14417
14418
14419
14420
14421
14422
14423
14424
14425

1908
1909
1910
1913
2744
2745
2748
2797
2800
2865
2911
2929

1055
1055
1055
1055
1076
1076
1100
2355
1637
2355
2880
2880

1,7
1,6
1,7
1,5
1,9
1,6
1,5
1,9
1,5
1,6
1,7
1,4

920±40
790±35
755±35
870±40
865±35
855±35
820±35
645±35
900±35
340±40
780±40
810±35

1040-1160AD
1220-1270AD
1225-1285AD
1050-1220AD
1055-1225AD
1155-1245AD
1185-1260AD
1285-1390AD
1045-1190AD
1480-1635AD
1220-1275AD
1205-1265AD

macrofossil, kongleskall,
indet.
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus
macrofossils, bark, indet.
charcoal, Pinus
charcoal, Pinus

Tabell 4 Oversikt over dateringsresultater i tabellform.
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Figur 32 Oversikt over dateringsresultater.

7

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON

I løpet av undersøkelsen ble det undersøkt fem enkeltstående kullgroper og en kombinert
kullgrop/tjæremile.
7.1

KULLGROPER

Samtlige kullgroper fremviste en kvadratisk bunnform, og underbygger slik den
tradisjonen man mener å se i kullproduksjonen på østsiden av Mjøsa. Én av gropene viste
tydelige tegn på å ha blitt gjenbrukt ved flere brenninger. Størrelsen på gropene varierte fra
seks til tolv meter i største ytre mål. Flere av kullgropene hadde et lag av siltsand over de
kullholdige lagene. Det er mulig dette er et resultat av gjenfylling av gropene.
Samtlige kullgroper hadde indre mål på mellom 3,1 og 6 meter, noe som plasserer dem i
kategorien mellomstore kullgroper (etter Narmo 1996:170).
Vedartsanalysen av prøvene tatt ut fra gropene viste utelukkende bruk av bartrær i
brenningen. Både gran og furu ble påvist, mens furu var den dominerende arten. Alle
radiologiske dateringer fra kullgropene viste en bruk i perioden 1000-1300, men
dateringsmaterialet var hovedsakelig furu som kan inneha en betydelig egenalder og slik
gi et noe feilaktig bilde. Et eksempel på dette var ID81163-1, hvor den synlige stratigrafien
klart viste flere faser med brenning, men hvor stratigrafisk eldre lag fikk de yngste
dateringene. En av kullgropene ble i midlertid datert på et kongleskall som har en langt
lavere egenalder, og slik må antas å vise en sikrere datering. Samlet sett viser dateringene
uansett en overbevisende overlapping, og det er nærliggende å tro at samtlige kullgroper
35
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har vært i bruk samtidig, eller kontinuerlig, innenfor den tidsperioden dateringene viser.
Dette plasserer dem også trygt innenfor den etablerte tidslinjen for kullgroper i Hedmark
for øvrig, som viser en intensiv produksjon i tidlig- og høymiddelalder.
I forhold til antall kullgroper i Stange kommune (550) er det påvist få jernvinneanlegg (17).
Ett av disse anleggene ligger i midlertid innenfor overkommelig avstand til de undersøkte
kullgropene (<500 meter), og det er sannsynlig at disse produksjonslokalitetene kan settes
i sammenheng med hverandre. Det kan i midlertid ikke utelukkes at det ligger andre,
uoppdagede jernvinneanlegg i området som også kan knyttes opp mot de undersøkte
kullgropene. Man kan se for seg at flere av kullgropene har vært i bruk samtidig, og minst
en av dem viser tegn til flere produksjonsfaser. De usikre dateringsmomentene gjør det i
midlertid vanskelig å avgjøre de temporale forholdene med sikkerhet. Det virker i midlertid
sannsynlig at de har forsynt en jernvinne i nærheten, og det er mulig at de enkelte
kullgropene er anlagt strategisk for å utnytte de tilgjengelige treressursene i umiddelbar
nærhet til gropene. Det har nok vært betydelig mer økonomisk å frakte ferdig kull til
jernfremstillingsovnen enn tømmer.
En av problemstillingene for prosjektet omhandlet tilstedeværelsen av en sidegrop til en av
kullgropene (ID23059-2). Denne ble ikke gjenfunnet ved de arkeologiske undersøkelsene.
Det var heller ikke mulig å med sikkerhet fastslå stablingen av trevirke i kullgropene. Til
dette var det bevarte kullet for fragmentarisk, og de enkelte vedskier/større kullbiter som
var bevart ble ikke ansett å være representative.
7.2

TJÆREMILE

I den undersøkte tjæremilen lot det seg gjøre å påvise og avgrense selve mileskålen,
tapperennen og tappegropen. Det er også sannsynlig at tappestokkens plassering i
tapperennen gjenspeiles i et lengre sammenhengende lag med løse masser som strekker seg
fra mileskålen og ned til tappegropen i sør. Selve stokken ble i midlertid ikke funnet, og
det er mulig at denne er fjernet etter at milen gikk ut av bruk.
I det sørlige profilet ble det lagt merke til et fyllskifte som så ut til å gå gjennom tjæremilen
og ned i den eldre kullgropen i den sørlige delen av mileskålen. Det er mulig at dette
fyllskiftet er spor etter en tappeplugg. Plasseringen i nærheten av tapperennen og den
antatte plasseringen av tappestokken peker mot dette.
I de anlagt profilene gjennom tjæremilen var det ikke mulig å fastslå en flerfaset bruk av
milen. Det er i midlertid tydelig at den på ett eller annet tidspunkt har blitt tømt for masser.
Rester etter tyrispik og samme type rødbrune masser som sentralt i gropen ble påvist i og
utenfor vollen i sør, samt i tapperennen og tappegropen. Det anses derfor som mulig at den
har vært i bruk ved i alle fall to destilleringer, selv om man ikke kan skille disse fra
hverandre i profilene.
Tjæren ser ut til å være utvunnet fra tilhogde tyrispik, og et røft estimat tilsier at man kunne
ha produsert mellom 250 og 400 liter tjære i milen.
Det var store mengder kull iblandet massene i tjæremilen. Disse ble i midlertid ansett å
være lite egnet til datering da de kunne stamme fra den underliggende kullgropen.
Dateringsprøver ble derfor sendt inn fra barklaget som ble funnet i mileskålen og fra rester
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av tyrispik. Sistnevnte ville ikke gi et godt grunnlag for datering grunnet potensielt høy
egenalder, men ble sendt til analyse som en reserveløsning eller, i beste fall, et supplement.
Barken lot seg ikke vedartsbestemme, men ga en betydelig yngre datering enn tyrispiken,
og egnet seg slik til å gi en maksimumsdatering for tjæremilen. Dateringsresultatene viste
at tjæremilen ikke kunne være eldre enn fra 1460, men sannsynligvis en del yngre.
Det er ved tidligere undersøkelser presentert en kontinuitet i bruk av kullgroper og
tjæremiler der hvor disse opptrer i kombinasjon. I dette tilfellet spriker dateringene såpass
at dette sannsynligvis ikke er tilfelle. Det er heller nærliggende å tro at man ved å bruke
en allerede eksisterende grop i terrenget har spart seg for en betydelig mengde arbeid i
anleggelsen av tjæremilen.

8

SAMMENDRAG

I forbindelse med utvidelse av Sørli massetak ble det høsten 2018 foretatt arkeologiske
undersøkelser av fem enkeltstående kullgroper og en kombinert kullgrop/tjæremile.
Undersøkelsen viste at kullgropene har hatt en sammenfallende bruksperiode til tidlig/høymiddelalder, og produksjonen kan sannsynligvis knyttes til et nærliggende
jernvinneanlegg. En av kullgropene hadde blitt gjenbrukt som tjæremile på et senere
tidspunkt, og denne bruken kan tidligst ha funnet sted mot slutten av 1400-tallet.
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10 VEDLEGG
10.1 STRUKTURLISTE
Askeladden-ID

Intrasis-ID

Strukturtype

23059-2
23059-1
81163-2
81163-1
13251-1
13251-2
13251-2
81163-3
109289

1000
1055
1076
1100
1637
2355
2880
1124
-

Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Kullgrop
Tjæremile
Kullgrop
Avkrevet struktur
Ikke gjenfunnet kullgrop

10.2 TILVEKSTTEKST, C61622
C61622/1
Produksjonsplass
fra
vikingtid/middelalder/nyere
tid
fra
SØRLI
TØMMERTERMINAL, av HOLTE/SOLBERG (114,146/3), STANGE K., HEDMARK.
Prøvene stammer fra arkeologiske undersøkelser av tre lokaliteter i forbindelse med
utvidelse av Sørli massetak i Stange kommune, Hedmark. Utgravningene ble utført av
Kulturhistorisk museum i perioden 24.09.-05.10.2018. Lokalitetene ble registrert av
Hedmark fylkeskommune i 1996, og senere kontrollregistrert av samme instans i 2007. Det
ble under kontrollregistreringen også registrert et nytt automatisk fredet kulturminne, en
kullgrop, som ikke ble gjenfunnet ved undersøkelsene i 2018. Lokalitetene består av
tilsammen fem kullfremstillingsanlegg fra sen vikingtid/middelalder og en kullgrop
gjenbrukt som tjæremile i etterreformatorisk tid. Et utvalg prøver er vedartsbestemt av
Jannie Koster Larsen ved Moesgaard museum, og videre datert ved Laboratoriet för C14datering ved Universitetet i Lund.
1) 18 prøver, kull. 13 prøver er vedartsbestemt og datert:
PK1906, fra kullgrop A1000: Vedartsbestemt til pinus/furu og indet./ukjent. 1,4 mg
kongleskall av ukjent art datert: 885±40 BP, 1045-1215 calAD (LuS_14413)
PK1908, fra kullgrop A1055: Vedartsbestemt til picea/gran og pinus/furu. 1,7 mg furu
datert: 920±40 BP, 1040-1160 calAD (LuS_14414)
PK1909, fra kullgrop A1055: Vedartsbestemt til picea/gran og pinus/furu. 1,6 mg furu
datert: 790±35 BP, 1220-1270 calAD (LuS_14415)
PK1910, fra kullgrop A1055: Vedartsbestemt til pinus/furu. 1,7 mg furu datert: 755±35
BP, 1225-1285 calAD (LuS_14416)
PK1913, fra kullgrop A1055: Vedartsbestemt til picea/gran og pinus/furu. 1,5 mg furu
datert: 870 ±40 BP, 1050-1220 calAD (LuS_14417)
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PK2744, fra kullgrop A1076: Vedartsbestemt til pinus/furu. 1,9 mg furu datert: 865±35
BP, 1055-1225 calAD (LuS_14418)
PK2745, fra kullgrop A1076: Vedartsbestemt til pinus/furu. 1,6 mg furu datert: 855±35
BP, 1155-1245 calAD (LuS_14419)
PK2748, fra kullgrop A1100: Vedartsbestemt til pinus/furu. 1,5 mg furu datert: 820±35
BP, 1185-1260 calAD (LuS_14420)
PK2800, fra kullgrop A1637: Vedartsbestemt til pinus/furu. 1,5 mg furu datert: 900±35
BP, 1045-1190 calAD (LuS_14422)
PK2865, fra tjæremile A2355: Bark av ukjent art. 1,6 mg datert: 340±40 BP, 1480-1635
calAD (LuS_14423)
PK2929, fra grop under kullgrop A2880: Vedartsbestemt til pinus/furu. 1,4 mg furu datert:
810±35 BP, 1205-1265 calAD (LuS_14425)
PK2911, fra kullgrop A2880: Vedartsbestemt til picea/gran og pinus/furu. 1,7 mg furu
datert: 780±40 BP, 1220-1275 calAD (LuS_14424)
PK2797, fra tjæremile A2355: Vedartsbestemt til pinus/furu. 1,9 mg furu datert: 645±35
BP, 1285-1390 calAD (LuS_14421)
Orienteringsoppgave: Samtlige strukturer opptrer parvis på naturlige forhøyninger i
landskapet, i en stripe av glissen blandingsskog beliggende mellom dagens pukkverk i nord
og øst og jernbanelinje i vest/sørvest.
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6728469, Ø: 621234.
Lokalitets-ID: 13251/23059/81163/109289.
Litteratur: Hårstad, S. 2019: Rapport – arkeologisk utgravning. Kullgroper og tjæremile.
Solbergskogen 146/3. Stange, Hedmark. Kulturhistorisk Museums arkiv, Universitetet i
Oslo.
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10.4 FOTOLISTE
Bildenr.

Motiv

Cf53423_001.JPG Kullgrop.
Manglende
hogst
dokumentert.
Cf53423_002.JPG Tjæremile (sørlige). Manglende
hogst dokumentert.
Cf53423_003.JPG Målestokk 1 meter. Fangstgrop.
Cf53423_004.JPG Målestokk 1 meter. Sett mot vest.
Cf53423_011.JPG Masser
fra
pukkverk
og
Fangstgrop 1055
Cf53423_013.JPG Målestokk 1 meter
Cf53423_014.JPG Målestokk 1 meter.
Cf53423_015.JPG Fangstgrop sett fra en stubbe 10
meter fra gropa. Målestokk 1
meter.
Cf53423_016.JPG Arbeidsbilde.
Cf53423_017.JPG Arbeidsbilde. Flategraving av
kullgrop.
Cf53423_018.JPG Arbeidsbilde. Flategraving av
kullgrop.
Cf53423_019.JPG 1795, uttakslag, i plan.
Cf53423_020.JPG Bunnform kullgrop. (AL1838)
Cf53423_021.JPG Bunnform av kullgrop.
Cf53423_023.JPG Søndre del av kullgrop etter
snitting. Målestokk 1 meter
Cf53423_024.JPG Midtre del av kullgrop etter
snitting. Her ser vi selve kullaget.
Målestokk 1 meter.
Cf53423_025.JPG Nordlige del av kullgrop i profil.
Målestokk 1 meter.
Cf53423_026.JPG 1/8. Kullgrop i profil.
Cf53423_027.JPG 2/8. Kullgrop i profil.
Cf53423_028.JPG 3/8. Kullgrop i profil.
Cf53423_029.JPG 4/8. Kullgrop i profil.
Cf53423_030.JPG 5/8. Kullgrop i profil.
Cf53423_031.JPG 6/8. Kullgrop i profil.
Cf53423_032.JPG 7/8. Kullgrop i profil.
Cf53423_033.JPG 8/8. Kullgrop i profil.
Cf53423_034.JPG Oversikt kullgrop profil.
Cf53423_035.JPG A1124 i plan, sett fra den tydelige
vollen i vest. Målestokk 1 meter
Cf53423_036.JPG 1124 sett fra sør. Målestokk 1
meter
Cf53423_038.JPG Kullgrop i plan
Cf53423_039.JPG Kullgrop i plan
Cf53423_041.JPG 1124 i profil. Målestokk 1 meter.
Cf53423_042.JPG 1076 og 1100 i plan.
Cf53423_043.JPG 1076 og 1100 i plan.
Cf53423_044.JPG 1076 oversikt plan.
Cf53423_045.JPG Kullgrop oversikt plan.
Cf53423_047.JPG Bunnform kullgrop plan.
Cf53423_049.JPG Bunnplan kullgrop.
Cf53423_050.JPG Oversikt profil kullgrop.
Cf53423_051.JPG Detalj
profil.
Fotomosaikk
kullgrop. 1/5
Cf53423_052.JPG Detalj
profil.
Fotomosaikk
kullgrop.2/5
Cf53423_053.JPG Detalj
profil.
Fotomosaikk
kullgrop.3/5
Cf53423_054.JPG Detalj
profil.
Fotomosaikk
kullgrop.4/5
Cf53423_055.JPG Detalj
profil.
Fotomosaikk
kullgrop.5/5
Cf53423_056.JPG Målestokk 1 meter.
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1637

vest

Silje Hårstad

25.09.2018

2355

vest

Silje Hårstad

25.09.2018

1000
1000
1055

nord
vest
nord

Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018
Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018
Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018

1055
1055
1055

nord
vest
øst

Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018
Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018
Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018

1647
1000

sør
øst

Silje Hårstad
Silje Hårstad

25.09.2018
25.09.2018

1000

nordvest

Silje Hårstad

26.09.2018

1795
1000
1055
1000

vest
øst
nordøst
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Silje Hårstad
Silje Hårstad
Silje Hårstad
Andreas Ropeid Sæbø

26.09.2018
26.09.2018
25.09.2018
25.09.2018

1000

vest

Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018

1000

vest

Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018

1055
1055
1055
1055
1055
1055
1055
1055
1055
1124

nordøst
nordøst
nordøst
nordøst
nordøst
nordøst
nordøst
nordøst
nordøst
øst

Silje Hårstad
Silje Hårstad
Silje Hårstad
Silje Hårstad
Silje Hårstad
Silje Hårstad
Silje Hårstad
Silje Hårstad
Silje Hårstad
Andreas Ropeid Sæbø

1124

øst

Andreas Ropeid Sæbø 27.09.2018

1100
1100
1124
1076
1076
1076
1076
1100
1076
1076
1076

sørøst
nordøst
sørøst
sørvest
sørvest
nord
sørøst
øst
sør
nordvest
nordvest

Silje Hårstad
25.09.2018
Silje Hårstad
25.09.2018
Andreas Ropeid Sæbø 27.09.2018
Silje Hårstad
28.09.2018
Silje Hårstad
28.09.2018
Silje Hårstad
28.09.2018
Silje Hårstad
28.09.2018
Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018
Silje Hårstad
25.09.2018
Silje Hårstad
25.09.2018
Silje Hårstad
25.09.2018

1076

nordvest

Silje Hårstad

25.09.2018

1076

nordvest

Silje Hårstad

25.09.2018

1076

nordvest

Silje Hårstad

25.09.2018

1076

nordvest

Silje Hårstad

25.09.2018

1100

øst

Andreas Ropeid Sæbø 25.09.2018

26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
26.09.2018
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Cf53423_057.JPG Detaljfoto av lag 1. Målestokk 1
meter
Cf53423_058.JPG Detaljfoto av lag 3, 4 5, 6 og 8.
Målestokk 1 meter.
Cf53423_059.JPG Kullgrop, plan.
Cf53423_060.JPG Kullgrop, plan.
Cf53423_061.JPG Grop nord for tjæremile. Mulig
ventil? Plan.
Cf53423_062.JPG Tappegrøft og -grop sør for
tjæremile. Plan.
Cf53423_063.JPG Tjæremile i plan. Mot nord
skimtes tappekran og tappegrop.
Cf53423_064.JPG Arbeidsbilde
Cf53423_065.JPG Arbeidsbilde
Cf53423_066.JPG Kullflekk som kom fram under
snitting av 1637
Cf53423_067.JPG Tjæremile. Fremrestikkstang står i
tappegropen, bakre står i bunn av
mileskål.
Cf53423_068.JPG C2793
øst.
Tverrsnitt
av
tappegrop.
Cf53423_069.JPG C2793
nord.
Tverrsnitt
av
tapperenne?
Cf53423_070.JPG Nordre del av 1637 i profil.
Målestokk 1 meter.
Cf53423_071.JPG Søndre del av1637 i profil
Cf53423_072.JPG Arbeidsvilje. Avtorving tjæremile.
Cf53423_073.JPG Arbeidsvilje. Avtorving tjæremile.
Cf53423_074.JPG Arbeidsvilje.
Opprensking
av
tjæremile.
Cf53423_076.JPG Tjæremile, plan etter Avtorving av
nordøstre kvadrant.
Cf53423_077.JPG Obligatorisk stangselleri.
Cf53423_078.JPG Detalj. Tyrispik in situ etter
Avtorving.
Cf53423_080.JPG Tjæremile etter at vollen var
delvis gravd. Målestokk 1 meter.
Cf53423_081.JPG Tjæremile etter avdekking av
nordøstre kvadrant. Målestokk 1
meter
Cf53423_082.JPG Detaljfoto vedskier i vollen i
tjæremile. Målestokk 50 cm.
Cf53423_083.JPG Detaljfoto skier i tjæremile.
Målestokk 50 cm
Cf53423_087.JPG C2801. Tverrsnitt av sjakt som
krysser tapperenne i tjæremile.
Cf53423_088.JPG Detalj vedskier.
Cf53423_090.JPG Oversikt
nordøstre
kvadrant
tjæremile.
Cf53423_091.JPG Detaljfoto. De øverste skiene
ligger samme retning som de vi
har funnet tidligere, mens de
nedre vedskiene ligger på tvers.
Målestokk 50 cm
Cf53423_093.JPG C2878. Tverrsnitt tapperenne
tjæremile.
Cf53423_094.JPG C2878. Tverrsnitt tapperenne
tjæremile.
Cf53423_095.JPG 2355 under avdekking. Målestokk
1 meter
Cf53423_096.JPG Tjære/kulminerte
etter
avdekking. Målestokk 1 meter.
Cf53423_097.JPG Arbeidsbilde
Cf53423_098.JPG Søndre profil 2355 nordøstre
kvadrant. Målestokk 1 meter.
Cf53423_099.JPG Avtorvet
sørvestre
kvadrant
tjæremile.
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Cf53423_100.JPG Tappekanal sett i plan etter
Avtorving.
Cf53423_101.JPG Sørvestre kvadrant etter utjevning
av voll og opprensking.
Cf53423_102.JPG Bunn kullgrop under tjæremile. I
sør ses tappekanalen som er fylt
med masser fra kullgropa.
Cf53423_103.JPG Profil 2921. Målestokk 1 meter.
Cf53423_104.JPG Kullgrop 2880 og tjæremile 2355,
nordprofil, 1/4
Cf53423_105.JPG Kullgrop 2880 og tjæremile 2355,
nordprofil, 2/4
Cf53423_106.JPG Kullgrop 2880 og tjæremile 2355,
nordprofil, 3/4
Cf53423_107.JPG Kullgrop 2880 og tjæremile 2355,
nordprofil 4/4
Cf53423_108.JPG Kullgrop 2880 og tjæremile 2355,
nordprofil.Oversikt.
Cf53423_109.JPG Arbeidsvilje.
Utfordrende
lysforhold under dokumentasjon.
Cf53423_110.JPG Hull i 2355. Målestokk 50 cm.
Cf53423_111.JPG Hull nr. 2 (sørvest for hull nr. 1kr)
i 2355. Målestokk 50 cm.
Cf53423_112.JPG To hull nord på 2355. Målestokk
50 cm
Cf53423_113.JPG 0113-0120 C2927
Cf53423_114.JPG 0113-0120 C2927
Cf53423_115.JPG 0113-0120 C2927
Cf53423_116.JPG 0113-0120 C2927
Cf53423_117.JPG 0113-0120 C2927
Cf53423_118.JPG 0113-0120 C2927
Cf53423_119.JPG 0113-0120 C2927
Cf53423_120.JPG 0113-0120 C2927
Cf53423_121.JPG Grop i profil. Målestokk 50 cm.
Cf53423_122.JPG C2930
Cf53423_123.JPG C2930
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Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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10.6 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON



Originale tegninger – 16 ark
Feltdagbok – 13 ark

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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