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SAMMENDRAG 
Sommeren 2017 undersøkte arkeologer fra Kulturhistorisk museum i Oslo det som var 
registrert som 16 kullgroper i Nordbygdi i Seljord kommune, Telemark. Utgravningen ble 
foretatt i forbindelse med utviklingen av en næringspark mellom E134 og Bygdaråi i 
Nordbygdi. Feltarbeidet ga grunnlag for å konkludere med at fem av gropene faktisk var 
anvendt til kullbrenning mens elleve av gropene nå tolkes som naturdannelser.  
 
De fem kullgropene var anlagt på flatmark langs elva, på sandete og steinete undergrunn. 
Undersøkelsen viste at furu og gran var anvendt i produksjonen og at det ble produsert 
kull i gropene i tidsrommet fra ca.1450–1900 e.Kr. Ut fra resultatene antas det at 
kullproduksjonen var knyttet til smievirksomhet på gårdene i Nordbygdi eller eventuelt i 
de sentrale delene av Seljord. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
KLOMSET, 39/1, SELJORD, TELEMARK  
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Med bakgrunn i kommunens ønske om å legge til rette for nytt næringsareal i Seljord, ble 
det bestemt å utvide eksisterende industriområde langsmed E134 i Nordbygdi, drøye 2 
kilometer sørvest for Seljord sentrum. Planområdet ble registrert av Telemark 
fylkeskommune i mai 2008. Det ble da påvist totalt 16 kullgroper (id 116002, id 116004-
116018), samt et anlegg datert til etterreformatorisk tid (id 116003), som dermed bortfalt 
fra dispensasjonssøknaden. Sensommeren 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum så 
arkeologiske utgravninger av de dispenserte kulturminnene. 
 

2 DELTAGERE, TIDSROM 
I perioden 31. juli til 8. august 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum i Oslo 
arkeologiske undersøkelser av registrerte kullgroper innenfor planområdet. Mannskapet 
besto av en utgravningsleder, med ansvar for undersøkelse og dokumentasjon, 
feltmannskapet, samt rapportskriving, og en assistent. Undersøkelsen ble gjennomført 
over én dag med pakking utkjøring og befaring, fem dager med utgravning og 
dokumentasjon, og én dag med innkjøring og utpakking. 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Jo-Simon F. Stokke Utgravningsleder 31.7.–8.8.2017 7 
Wenche N. Kristiansen Assistent 31.7.–8.8.2017 7 
Sum   14 
 Gravemaskinfører 1.8.–2.8.2017 2 

Tabell 1: Oversikt over feltmannskap og dagsverk benyttet i felt. 
 

3 BESØK OG FORMIDLING  
Formidling ble ikke spesielt prioritert ved prosjektet. Dette var delvis grunnet 
undersøkelsen størrelse og varighet, men også at planområdet lå avsidesliggende til 
utentilknytning til f.eks. et turområde. Det var følgelig heller ingen besøkende i felt. 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
I utgravningens prosjektplan skrives det følgende om planområdet (Glørstad og Damlien 
2017): 
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Planområdet ligger på en flomslette langs begge sider av elva Bygdaråi, som renner 
nordøst fra Vigdesjå og munner ut i Seljordsvatnet 2 km nordøst for planområdet. Både 
sørvestover langs elva, og nordøstover på flatene mot Seljordsvatnet, er det registrert 
flere automatisk fredede kulturminner, i hovedsak gravminner fra jernalderen, men også 
fredede bygg, sagnkirker og andre kulturminner er representert. 

 
Figur 2: Kartutsnitt over Nordbygdis beliggenhet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NE12000-150408SA. 
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Under Nordgarden lå tidligere Dyrskuplassen. Her ligger en stor gravhaug (id 21219) - en 
av de siste synlige gravminnene på et gravfelt som skal ha hatt opptil 150 gravhauger. I 
2006 gjennomførte Kulturhistorisk museum en undersøkelse på Dyrskuplassen (Kjos 
2008). Undersøkelsen avdekket kokegroper, stolpehull og nedgravninger (id 98397). 
Dateringer av kokegropene viser at kokegropsfeltet har vært i bruk i flere hundre år, fra 
førromersk jernalder til vikingtid, og det er mulig at disse kan settes i sammenheng med 
gravfeltet på Dyrskuplassen. 
 
Størsteparten av planområdet ligger på nordsiden av Bygdaråi, og er i stor grad sterkt 
utbygd og planert. Her lå en tidligere registrert gravhaug (id 62092) som under 
registreringen ble avskrevet som automatisk fredet kulturminne, i samråd med 
Kulturhistorisk museum. Deler av planområdet befinner seg på sydsiden av elva, og 
terrenget preges her av blandingsskog og kratt, med til dels steinete undergrunn. 
Telemark fylkeskommunes registreringer ble foretatt i sistnevnte område. 
 
Telemark fylkeskommune gjennomførte registreringer i planområdet sør for Bygdaråi 
mai 2008. På en sandterrasse i et skogsområde ble det påvist et kulturminneområde med 
15 kullgroper og 2 anlegg tolket som kullgroper/evt. tjæremiler. Området med 
kulturminner var om lag 200 x 30 meter. I ytterkanten av området lå kullgropene spredt, 
med ca. 30-40 m. mellom hverandre, mens flere groper lå samlet på midten, kun få meter 
fra hverandre. Det ble påvist kull i alle gropene ved hjelp av sonderingsbor eller 
prøvestikk med spade. Det ble sendt inn tre kullprøver til C14-datering, hvor to falt 
innenfor tidsrommet middelalder/renessanse (id 116002 er datert til AD 1460–1660, id 
116012 er datert til AD 1440–1640). Ett anlegg ble datert til etter-reformatorisk (id 
116003 datert til AD 1540–1950), og var dermed ikke inkludert i den arkeologiske 
utgravning. 
 
Kullgroper har vært brukt for fremstilling av kull som varmekilde og reduksjonsmateriale 
i jernfremstillingen, og de er i seterområdene og bjørkeskogsbeltet nært knyttet til 
produksjonsanleggene. Jernvinneforskningen har lang tradisjon i Norge, og for en 
oversikt over denne henvises til gjennomgangen hos Jan Henning Larsen (1991; 2004, 
2009), Lars Erik Narmo (1996), Bernt Rundberget (2002, 2013), og Damlien & 
Rundberget (2007). Teknologi og arkeologiske forhold knyttet til kullgroper er drøftet av 
Tom Bloch-Nakkerud (1987). 
 
Kullgroper dateres primært til tiden 800–1400 e.Kr. og knyttes til bruk av de mindre 
sjaktovnene med sideavtapping av slagg. Mange anlegg og kullgroper fra denne tiden 
ligger i øvre skogsbygder og lavere fjellstrøk opp mot tregrensen i områder hvor det så 
vel var god tilgang på myrmalm som skog. Det finnes også kullgroper hvor kullet er 
brukt til smiing; disse er helst bygdenære. 
 



39, Klomset  2008/10933  
 
  

 8 Kulturhistorisk museum 
Arkeologisk seksjon 

 

Sentralt i jernvinneforskningen står Irmelin Martens (1988) undersøkelser på Møsstrond 
ved Møsvatn i Vinje, Telemark. På bakgrunn av sine undersøkelser har Martens diskutert 
teknologisk utvikling innen jernframstilling, bosetting, økonomiske forhold, kontaktsoner 
med mer. Et stort antall kullgroper ble registrert. Utgravningene ble imidlertid konsentrert 
om jernvinneanlegg med blestertufter, og omfattet i liten grad kullgropene. Dateringene 
av funn tilknyttet jernproduksjon og bosetting spenner fra folkevandringstid til 
middelalder, der aktiviteten synes å ha vært størst i perioden 950–1150 e.Kr. (Martens 
1988:101, 112). Registreringene viste at kullgroper var den mest tallrike 
kulturminnetypen som kan knyttes til jernvinna. 
 
Martens oppfatter Møsvatn og Hovden (Bykle-Vinjeheia) som samme jernvinneområde. 
På Breive og Hovden i Setesdal er det registrert og undersøkt flere kullgroper og 
jernvinneanlegg. Perry Rolfsen (1992:79) har anslått antallet jernvinneanlegg i dette 
området til rundt 1000, mens antallet kullgroper kan være rundt 14000. Produksjonen av 
jern i området ses på som en ”industri” som må ha hatt nasjonal betydning. Utvinningen 
av jern startet i sen vikingtid. Utvinningen var mest intensiv på 1100-, 1200- og 1300-
tallet, mens den avtok på 1400-tallet. 
 
NIKU foretok også registreringer langs deler av Møsvatn i forbindelse med ny konsesjon 
for kraftutbyggingen. Foruten 116 kullgroper ble det registrert 63 jernvinneanlegg, 11 
slaggforekomster og 24 tufter (Risbøl 1999). 
 
Flesteparten av undersøkelser av kullgroper i Telemark de siste årene er foretatt i Vinje 
kommune. Et viktig tillegg til utgravningene på Møsstrond ble gjort i 2004 innen 
planområdet for deler av Farhovd, Livoll og Flotubu i Vinje, bare omkring 1 km vest for 
Møsvatn og i samme miljø. Her var det registrert 1 jernvinneanlegg og 65 kullgroper. I 
tillegg til undersøkelsen av jernvinneanlegget, en ovn og en tuft, ble 24 kullgroper 
undersøkt ved utgravningene. Det ble innhentet 12 14C-dateringer, alle på bjørk, med 
resultater som lå innen perioden 1000–1275 e.Kr. (Mjærum 2004). De mange 
kullgropene i forhold til det ene produksjonsanlegget er problematisk, og det bør ikke 
utelukkes at det kan finnes uregistrerte ovner under markoverflaten. 
 
I planområdet Listaullia i Vinje ble 3 kullgroper undersøkt 2004; prøvemateriale fra to 
groper ble analysert. Dateringene falt innen perioden 1035–1290 e.Kr. (Bøckmann 2004). 
12 kullgroper er også gravd ved Leirgrav og Holtar (Wikstrøm 2006). I planområdet for 
Vierli terrengpark i Vinje ble to kullgroper gravd i 2012. Dateringen falt innen perioden 
AD1020–1160 (Sørensen 2013). Dateringene fra kullgropene fra disse undersøkelsene 
støtter opp om tidligere resultater fra Farhovd, Livoll og Flotubu og Møsvatn. Med 
unntak av to forurensede prøver falt alle dateringene innenfor tidsrommet 985–1170 e.Kr. 
 
Kullgroper er også undersøkt i Bitdalen. Lokaliteten besto av syv kullgroper, hvorav tre 
ble undersøkt. De to daterte kullgropene var datert svært likt, mellom 1035–1240 e.Kr. 
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(Bergstøl 2007). Høsten 2007 ble det undersøkt fem kullgroper ved Torehovdammen, 
Møsvatn. C14-dateringene fra gropene indikerer at de har vært i bruk innenfor 
tidsrommet 1005–1285 e.Kr. (Storrusten 2007). En utgravning på Sjøtveit i Tinn 
kommune i 2002 kan også nevnes. 14C-dateringer herfra viser at kullgropene var i bruk i 
tidsrommet 1290–1480 e.Kr.. Det ble ikke påvist jernframstillingsanlegg i tilknytning til 
disse kullgropene (Amundsen 2003). 
 
Kullgroper er brukt som eksempel på regionale forskjeller. Undersøkelsene viser at deres 
størrelse og form varierer regionalt. På østsiden av Mjøsa, syd for Koppang, er gropene 
kvadratiske eller rektangulære (jf. Narmo 1997). De seneste undersøkelsene her er 
foretatt i Gråfjellet, Åmot kommune; her er gropene firkantete, for det meste kvadratiske, 
men også noen rektangulære forekommer (Rundberget 2007). På vestsiden av Mjøsa har de 
lenge helst blitt antatt å være sirkulære eller ovale (Larsen 1991). Utgravninger i Valdres 
i 2004 og 2005 viste at det også var kvadratiske groper på Beitostølen og rektangulære 
groper ved Tyinkrysset opp mot Fillefjell i Vang. Det er derfor nødvendig å moderere 
oppfatningen noe, selv om det synes å være et fast mønster i den østlige tradisjonen at 
gropene har rettvinklete hjørner. Møsvatn har sammen med Hovden i Setesdalen vært 
regnet til å høre til tradisjonen med runde groper, men også i dette området er det stilt 
spørsmål om alle er runde, blant annet som følge av NIKUs registrering (Risbøl 1999). 
 
 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
I utgravningens prosjektplan fremkommer det følgende om problemstillinger og 
prioriteringer (Glørstad og Damlien 2017): 
Kullgropene innenfor planområdet må ses i en større sammenheng, der en arkeologisk 
undersøkelse vil kunne gi utfyllende opplysninger omkring problemstillingene knyttet til 
de øvrige undersøkelsene i Telemark. Særlig må det tas i betraktning at 
kullgropundersøkelsene først kom i gang i Telemark i 2002, og at det fremdeles er et stort 
behov for data fra ulike deler av fylket (Larsen 2009). 
 
Sluttfasen på Møsstrond i Telemark ligger tidligere enn i naboområdene Hovden og 
Ustedalen; det regnes med nedgangsfase fra midten av 1100-tallet. Irmelin Martens viser 
til at det er få dateringer fra den avsluttende fasen (1997:14). Martens gjør bruk av 
Masca-kalibrerte dateringer. Etter omkalibrering til dagens standarder mener Larsen 
(2004) at det også må ha vært stor virksomhet inn på 1200-tallet, selv om de fleste 
dateringene er fra 1000–1100-tallet. Han peker på viktigheten av flere dateringer, blant 
annet fra kullgroper, for å belyse sluttfasen. 
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Utmarksbruk i jernalder/middelalder er et forskningstema ved Kulturhistorisk museum, 
og det legges vekt på å samle inn mest mulig enhetlig informasjon om kullgroper. Det 
dreier seg om form, dimensjon, vedstabling, treslag, datering, eventuell gjenbruk/flere 
bruksfaser, forholdet til sidegroper samt sidegropenes funksjon. Siden man tradisjonelt 
har antatt at kullgropene var runde, er det nødvendig å teste dette på bakgrunn av blant 
annet NIKUs registrering der det ble påvist groper som ble antatt å ha annen bunnform.  
 
Aktuelle problemstillinger i forkant av undersøkelsen var blant annet: 

• Når fant kullbrenning sted? 
• Hvilken form og dimensjon har gropene? Kan groper av visse former knyttes til 

bestemte perioder eller bestemte typer av jernframstillingsanlegg? 
• Hvilke treslag har vært benyttet? 
• Er det mulig å kaste lys over stablingen av trevirket i gropene? 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 
Et utvalg av gropene undersøktes ved hjelp av gravemaskin. Dette foregikk ved at halve 
gropen ble flategravd ned til kullaget for å kunne dokumentere milebunnens form i plan. 
Underveis var man oppmerksom på muligheten for å få informasjon om vedens stabling. 
Deretter gravdes gropen til bunns, og profilet ble renset og dokumentert. Ut fra 
informasjon i profilet ble det vurdert om kullgropen hadde flere bruksfaser, og det ble tatt 
ut kullprøve for vedartsanalyse og C14-datering fra milebunnens kullinse(r). 
 
De øvrige kullgropene ble undersøkt manuelt. I den forbindelse ble plan og 
overflateprofil målt opp. Deretter grov vi en mindre sjakt langs profilet ned til 
undergrunnen, dokumenterte snittet og tok ut kullprøve. Ved begge de skisserte metoder 
sikres en forsvarlig dokumentasjon av de kullgropene. 
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Figur 3: Skjematisk fremstilling av kullgrop (Gundersen og Lieng Andreadakis 2016:210, 
fig. 19.1). 
 
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte 
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) 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.  
 
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.  
 
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. 
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Det ble tidlig åpenbart at planområdet var blitt avskoget like etter fylkeskommunens 
registrering i 2008. Registreringen ble gjort i tett, plantet granskog, som skapte gode 
visuelle forhold med minimalt av underskog, men mindre ideelle innmålingsforhold for 
GPSen. Avskogingen hadde jevnet ut topografien, ved at hogstavfall hadde fylt opp noen 
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av gropene, mens tettvokst bringebærkratt og bregner gjorde det meget vanskelig å finne 
selv de gropene som ikke var fylt igjen. 
 

 
Figur 4: Wenche N. Kristiansen demonstrerer vegetasjonstetthet. Foto: Jo-Simon 
Frøshaug Stokke/KHM. 
 
Når i tillegg innmålingsdataen hadde en stor feilmargin grunnet forholdene under 
registreringene, ble mye tid anvendt på å rydde skog og lete frem alle 16 registrerte 
kullgropene. Denne tiden ble spart inn ved at seks ekstra kullgroper ble snittet maskinelt i 
tillegg til de åtte lagt opp til i prosjektplanen, men det ble ikke brukt tid på å avdekke 
milebunnen i plan ved disse seks. 
 
 

 
Figur 5: Til venstre: Jo-Simon Frøshaug Stokke følger på maskinell snitting av en 
kullgrop. Til høyre: Wenche N. Kristiansen dokumenterer profilet av en kullgrop. Foto: 
Wenche N. Kristiansen/ Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Skogdriften i området så ikke ut til å ha forstyrret kulturminnene i nevneverdig grad, 
utover igjenfylling av noen av kullgropene på overflaten. Undergrunnen var derfor mest 
trolig kun påvirket av naturlige prosesser, som tele, røtter, nedbrytning og lignende. 
 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
Alle de 16 registrerte kullgropene ble gjenfunnet, innmålt med ny geometri og gitt nytt 
strukturnummer, gravd og dokumentert. 11 av disse ble avskrevet i etterarbeidsfasen, de 
fleste sannsynligvis et resultat av rotvelt. De gjenværende 5 ble tolket som kullgroper på 
bakgrunn av gropens dybde og form, funn av kullinse(r) og vollens utforming. 
 

 
Figur 6: Kartbilde som viser de undersøkte kullgropene. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 

 

6.1.1 KULLGROPENE 
De undersøkte strukturene presenteres i det følgende etter stigende strukturnummer. I 
henhold til problemstillingene skissert i prosjektplanen fokuserer beskrivelsen av 
strukturene på formen til grop og voll i plan, milebunn i plan og profil, eventuelle 
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åpninger av vollene og avvikende kontekster og laginndelinger. Mindre fokus er lagt på 
laginndelinger forårsaket av naturlige prosesser. Samtlige av kullgropene lå på en nokså 
flat sandterrasse langs Bygdaråi. 
 

A2022 

Tydelig, oval, flatbunnet grop. Det var antydning til en bred, utflytende voll i nord, men 
ikke ellers. 
 
To tydelige kullinser var synlige i profilet. Den eldre kullinsen (fig. 8, lag 5) gikk over i 
et like tykt, mørkebrunt lag til begge sider (fig. 8, lag 4). Dette tolkes å være den 
samtidige markoverflaten. Mellom de to kullinsene lå et tykt lag omrotede masser 
bestående av en blanding av brunjordsprofilen, torv og kull. Dette kan tyde på at gropen 
delvis ble fylt igjen etter bruk. 
 
Steiner opptrådte primært i fyllmassene mellom de to kullinsene (fig. 8, lag 3). 
 

 
Figur 7: Foto av kullgrop A2022 i profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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Figur 8: Illustrasjon av kullgrop A2022 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 

A2073 

Meget tydelig, dyp, avlang, rektangulær grop på overflaten. Etter flategravingen fremsto 
milebunnen litt uregelmessig i enden, og bør beskrives som oval snarere enn rektangulær. 
Strukturen hadde ingen synlige voller. 
 
Meget tydelig kullinse i profilet, med store biter trekull (fig. 10, lag 2). Nedgravningen 
var helt buet i bunn, og skar igjennom en eldre markoverflate (fig, 10, lag 4). 
 
Det var lite stein i tilknytningen til nedgravningen, sammenlignet med mange av de 
øvrige kullgropene undersøkt i området. 
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Figur 9: Foto av kullgrop A2073 i profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 

 
Figur 10: Illustrasjon av kullgrop A2073 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
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A2109 

Grunn og utydelig, rund grop på overflaten. Strukturen ble kun snittet, og det er dermed 
uvisst hvordan milebunnen så ut i plan. Strukturen er anlagt mellom terrasekanten i 
nordvest og et mindre, gammelt bekkeleie i øst. Strukturen har ingen tydelige voller, men 
gropen kan være brutt opp i nordøst ut mot bekkeleiet. 
 
Tydelig kullinse umiddelbart under torva som var buet i bunn (fig. 12, lag 2). 
 
Det var ellers lite stein og spor etter utfelling under gropen, sammenlignet med andre 
groper undersøkt i området. 
 

 
Figur 11: Foto av kullgrop A2109 i profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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Figur 12: Illustrasjon av kullgrop A2109 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 

A2121 

Tydelig, dyp, oval grop på overflaten, anlagt i slakt øst-hellende skråning. Hoggstavfall 
hadde delvis fylt igjen gropa. Strukturen ble kun snittet, og det er dermed uvisst hvordan 
milebunnen så ut i plan. Tydelig voll i nord og øst. Stubbe i vollen i nordøst forstyrrer 
noe. 
 
Tydelig kullinse under tykke lag med mulig påførte masser (fig. 14, lag 3). 
Nedgravningen var helt buet i bunn. Det var en del kull i torvlaget, og det er uvisst om 
det egentlig dreier seg om to kullinser, og dermed gjenbruk av strukturen. 
 
Undergrunnen var meget steinete, men steinene lå ikke konsentrerte i tilknytning til 
nedgravningen. 
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Figur 13: Foto av kullgrop A2121 i profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
 

 
Figur 14: Illustrasjon av kullgrop A2121 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
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A2156 

Tydelig, dyp, rund grop på overflaten. Strukturen ble kun snittet, og det er dermed uvisst 
hvordan milebunnen så ut i plan. Ingen tydelige voller. 
 
Nedgravningen var dyp og helt buet i bunn og inneholdt mange kullbiter (fig. 16, lag 2). 
Et lag omrotede løsmasser over kullinsen kan tyde på en delvis utrasing av vegger eller 
voller ned i gropen, eventuelt en intensjonell gjenfylling. 
 
Det var ingen steinkonsentrasjon i forbindelse med nedgravningen, men undergrunnen 
var forholdsvis grusete. 
 

 
Figur 15: Foto av kullgrop A2156 i profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug Stokke/KHM. 
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Figur 16: Illustrasjon av kullgrop A2156 i plan og profil. Illustrasjon: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 

OPPSUMMERING 

Kullgrop Form i plan Max.dim. bunn Indre voll Topp voll Ytre voll 
A2022 Oval 130 cm 190 cm - - 
A2073 Rektangulær 190 cm 280 cm - - 
A2109 Rund 200 cm - - - 
A2121 Oval 90 cm 180 cm 270 cm 430 cm 
A2156 Rund 60 cm 160 cm - - 
Tabell 17: Oversikt over kullgropenes standarddimensjoner. 
 
For å kunne sammenlignes med andre undersøkte kullgroper indikeres følgende 
standarddimensjoner i tabell 17 der de var gjeldende: maksimal utstrekning av bunn på 
grop; indre mål av voll; topp på voll; ytre mål av voll. I felt ble også maksimal mål på 
bunn av grop før rydding, samt snitt og prøver målt inn digitalt. 
 
Ytre diameter av vollen er et entydig mål, men indre mål har vært definert på ulike vis. 
Opprinnelig gjelder målet avstanden fra topp voll til topp voll (Bloch-Nakkerud 1987). 
Lars Erik Narmo viser til at indre diameter må måles fra der nedskjæringen i gropa 
tangerer målebåndet (1997: 75). Vollen kan være flat med en forhøyning på midten, og 
man kan komme helt feil ut ved slavisk å følge definisjonen til Bloch-Nakkerud. Målet på 
bunnen er et mål som ofte benyttes, og trolig er det dette målet som er oppgitt som indre 
mål av fylkeskommunen i registreringsrapporten. 
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AVSKREVNE STRUKTURER 
11 av de 16 registrerte strukturene som ble undersøkt ble siden avskrevet. Ingen av disse 
gropene viste seg å ha en synlig kullinse i profilet når de ble snittet. Få hadde noen form 
for voll eller laginndeling som sikkert indikerte at gropen på overflaten var forårsaket av 
en nedgravningen i undergrunnen. Videre havnet dateringsresultatene av trekull innhentet 
fra disse strukturene generelt utenfor det tidsrommet kullgroper var i bruk på Østlandet, 
d.v.s. ca. 800–1500 e.Kr. (Larsen 2009:66). Restmaterialet fra disse prøvene har blitt 
kassert. 
 

 
Figur 18: Foto av eksempel på avskrevet struktur A2097. Foto: Jo-Simon Frøshaug 
Stokke/KHM. 
 
Når likevel forstyrrelser av undergrunnen forkom i enkelt av strukturene uten kullinse, 
skyldes dette mest sannsynlig at de er et resultat av gamle rotvelt. Trekull fra profilet av 
de avskrevne gropene ble som regel hentet inn fra tynne kullhorisonter like under 
torvlaget. Slike horisonter er gjerne et resultat av intensjonell avsviing av utmarka eller 
skogbranner. 
 
Se for øvrig rapportvedleggene for komplett strukturliste, tegninger og analyseresultater 
(kap. 10 inneværende rapport). 
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7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 
Det ble tatt ut én kullprøve fra hver av de undersøkte kullgropene. I tillegg ble det tatt ut 
kullprøve i hver av de avskrevne strukturene (se vedlegg 10.3.1 og 10.6). Der det var 
mulig, ble de største kullbitene valgt ut under prøvevaskingen. Disse kan ved detaljerte 
vedartsanalyser i større grad fortelle om hvilke del av treet som har vært benyttet, 
egenalder og eventuelt hogsttidspunkt. 
 
Den vedartanatomiske analysen ble utført ved Moesgaard museum (Vandkrog Salvig et 
al. 2017). 
 
Prøvenr. Strukturnr. Vedart Antall Kommentar 
2033 2022 Picea, gran 

 
 
Pinus, furu 
Pinus, furu? 

7 
 
 
2 
1 

2 stamme, 2 eldre 
stamme, 3 yngre 
stamme 
2 yngre stamme 
1 eldre stamme 

2086 2073 Picea, gran 10 6 yngre stamme 
1 stamme/gren 
2 yngre 
stamme/eldre gren 
1 eldre gren 

2120 2109 Picea, gran 
 
Pinus, furu 
 
Picea, gran? 
 
Picea/Pinus, 
gran/furu 

3 
 
3 
 
3 
 
1 

2 stamme/gren, 1 
kvist 
1 stamme, 2 kvist 
2 stamme/gren, 1 
kvist 
1 stamme/gren 

2133 2121 Pinus, furu 10 7 yngre stamme 
3 yngre gren 

2160 (oppgitt som 
2168 i rapport) 

2156 Pinus, furu 10 9 stamme 
1 yngre stamme 

Tabell 19: Resultatene fra vedanatomisk analyse. Etter Vandkrog Salvig et al. 2017. 
 
En gjennomgang av analyseresultatene viser at gran og furu er de eneste anvendte 
tresortene. I kullgropene A2022 og A2073 er det gran som dominerer. Furu dominerer i 
kullgropene A2121 og A2156, mens prøven fra A2109 inneholdt en blanding av gran og 
furu. Dette står i kontrast til de avskrevne strukturene, hvor analysen viste innslag av 
løvtrær, og en generelt større variasjon (se vedlegg 10.6). Forskjellene underbygger at det 
er en vesensforskjell mellom de to kategoriene av strukturer. 
 

7.2 DATERING 
Samtlige av strukturene inneholdt brent organisk materiale som lot seg datere radiologisk. 
Analysen ble gjennomført av Laboratoriet for C14-datering ved universitetet i Lund. 
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P.nr Strukturtype Struktur Daterbart materiale Ukalibrert BP Kal. f.Kr. 
(2σ) 

Lab. ref. 

2033 Kullgrop A2022 Picea 390 ± 40 BP 1435 – 
1635 e.Kr. 

LuS-13263 

2086 Kullgrop A2073 Picea 185 ± 35 BP 1645 – 
1915 e.Kr. 

LuS-13267 

2120 Kullgrop A2109 Pinus 235 ± 40 BP 1520 – 
1925 e.Kr. 

LuS-13270 

2133 Kullgrop A2121 Pinus 340 ± 40 BP 1460 – 
1645 e.Kr. 

LuS-13271 

2168 Kullgrop A2156 Pinus 330 ± 40 BP 1465 – 
1645 e.Kr. 

LuS-13274 

Tabell 20 Resultatene fra den radiologiske analysen. 
 
Analysen viste at kullgrop A2022, A2121 og A2156 gav dateringer til senmiddelalder–
tidligmoderne tid, mens A2073 og A2109 ga etterreformatoriske dateringer. Kullgropene 
A2073 og A2109 skiller seg ut ved å ha yngre dateringer enn det som normalt assosieres 
med denne strukturtypen. Begge er tydelige nedgravninger med tjukk kullinse. Selv om 
man ikke kan utelukke kontaminering av konteksten med ynger trekull som følge av 
f.eks. bioturbasjon, er det mer sannsynlig at dateringene reflekterer bruken av strukturene. 
 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Totalt ble det undersøkt fem kullgroper i forbindelse med utgravningsprosjektet. Samtlige 
lå på flatmark i en streng parallelt med elva Bygdaråi, mellom 40 og 50 meter fra dagens 
elveløp. Alle gropene var godt tømte for kull. Det har utelukkende vært anvendt gran og 
furu i gropene, noe som etter alt å dømme gjenspeiler datidens lokale flora (jf. Larsen 
2009:63). 
 
Dateringsresultatene viste at gropene var tatt i bruk meget sent, etter mellom 1400 og 
1500 e.Kr., en periode da kullgroper trolig er tilknyttet smievirksomhet og ikke 
jernutvinning (Larsen 2009:66). Dette sammenfaller med at jernvinneanleggene primært 
befinner seg i de indre deler av fylket. Groper i lavereliggende deler, slik som Nordbygdi, 
skriver seg oftere fra senmiddelalderen og nyere tid og kan knyttes til smiing (Larsen 
2009:162-163). Undersøkelsesresultatene av gropene i Nordbygdi passer således særs 
godt sinn i dette mønsteret. 
 
Det er nærliggende knytte å knytte kullbrenningen til behovet for kull som må ha 
eksistert på gårdene i Nordbygdi og til andre deler av Seljord i middelalder og tidlig 
etterreformatorisk tid.  
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 
Strukturnummer AskeladdenID Tolkning Tegning Prøver Foto 

2011 116002 Avskrevet Ja 2021 
(kassert) 

001, 010 

2022 116008 Kullgrop Ja 2033 002, 011 

2034 116006 Avskrevet Ja 2010, 2047 
(kassert) 

003, 012 

2048 116012 Avskrevet Ja 2061 
(kassert) 

004, 013 

2062 116010 Avskrevet Ja 2072 
(kassert) 

005, 014 

2073 116011 Kullgrop Ja 2086 006, 015 
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10.2 TILVEKSTTEKST, C60831 
Produksjonsplass (kullgrop) fra middelalder fra NORDBYGDI INDUSTRIOMRÅDE, 
av KLOMSET NEDRE (39/1), SELJORD K., TELEMARK. 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av 16 groper registrert som 
kullproduksjonsanlegg i forbindelse med utviklingen av en næringspark mellom E134 og 
Bygdaråi i Nordbygdi i Seljord kommune. Kulturhistorisk museums undersøkelse i 2017 
har gitt grunnlag for å konkludere med at fem av gropene hadde blitt anvendt til 
kullbrenning mens elleve av gropene tolkes som naturdannelser.  
 
De fem kullgropene var anlagt på flatmark langs elva, på sandete og steinete undergrunn. 
Undersøkelsen viste at furu og gran var anvendt i produksjonen og at det ble produsert 
kull i gropene i tidsrommet fra ca.1450–1900 e.Kr. Ut fra resultatene antas det at 
kullproduksjonen var knyttet til smievirksomhet på gårdene i Nordbygdi eller eventuelt i 
de sentrale delene av Seljord. 
 
1) 5 prøver av trekull. Samtlige er vedartsanalysert og C14-datert: 
 
PK2033, kullgrop A2022: vedartsbestemt til gran og furu. 1,4 mg datert: 390±40 BP, 
1435–1635 e.Kr. (LuS-13263). 
 
PK2086, kullgrop A2073: vedartsbestemt til gran. 1,6 mg datert: 185±35 BP, 1645–1915 
e.Kr. (LuS-13267). 
 
PK2120, kullgrop A2109: vedartsbestemt til gran og furu. 1,6 mg datert: 235±40 BP, 
1520–1925 e.Kr. (LuS-13270). 

2087 116007 Avskrevet Ja 2096 
(kassert) 

007, 016 

2097 116015 Avskrevet Ja 2108 
(kassert) 

008, 017 

2109 116018 Kullgrop Ja 2120 018 

2121 116005 Kullgrop Ja 2133 019 

2134 116017 Avskrevet Ja 2145 
(kassert) 

020 

2146 116014 Avskrevet Ja 2155 
(kassert) 

021 

2156 116004 Kullgrop Ja 2168 023 

2169 116009 Avskrevet Ja 2180 
(kassert) 

022 

2181 116013 Avskrevet Ja 3015 
(kassert) 

026 

2190 116016 Avskrevet Ja 3012 
(kassert) 

025 
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PK2133, kullgrop A2121: vedartsbestemt til furu. 1,6 mg datert: 340±40 BP, 1460–1645 
e.Kr. (LuS-13271). 
 
PK2160, kullgrop A2156: vedartsbestemt til furu. 1,6 mg datert: 330±40 BP, 1465–1645 
e.Kr. (LuS-13274). 
 
Samtlige prøver er vedartsbestemte ved Moesgård museum. 
 
Litteratur: 
Stokke, Jo-Simon F. 2018: Arkeologisk rapport. Kullgroper, Klomset 39/1, Seljord, 
Telemark. Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. 
 
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6592773, Ø: 477413. 
LokalitetsID: 116004/116005/116008/116011/116018. 
Funnet av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 
Funnår: 2017. 
Katalogisert av: Jo-Simon Frøshaug Stokke. 
 

10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 
Prøvenummer Struktur Kontekst Innhold Vekt (g) Tatt i profil 

2010 2034 Uvisst Trekull 1,20 Ja 

2021 2011 Uvisst Trekull 2,90 Ja 

2033 2022 Kullinse Trekull 2,10 Ja 

2047 2034 Uvisst Trekull 0,20 Ja 

2061 2048 Uvisst Trekull 0,90 Ja 

2072 2062 Uvisst Trekull 0,60 Ja 

2086 2073 Kullinse Trekull 11,90 Ja 

2096 2087 Uvisst Trekull 12,50 Ja 

2108 2097 Uvisst Trekull 0,20 Ja 

2120 2109 Kullinse Trekull 0,40 Ja 

2133 2121 Kullinse Trekull 2,40 Ja 

2145 2134 Uvisst Trekull 0,10 Ja 

2155 2146 Uvisst Trekull 0,50 Ja 
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2168 2156 Kullinse Trekull 1,10 Ja 

2180 2169 Uvisst Trekull 0,50 Ja 

3012 2190 Uvisst Trekull 0,10 Ja 

3015 2181 Uvisst Intet 0 Ja 

 
Tegninger 
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10.4 FOTOLISTE 
Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 
Cf35222_001 Bunn av A2011 i plan V JSFS 31.07.2017 
Cf35222_002 Bunn av kullgrop A2022 i plan S JSFS 31.07.2017 
Cf35222_003 Bunn av A2034 i plan V JSFS 31.07.2017 
Cf35222_004 Bunn av A2048 i plan N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_005 Bunn av A2062 i plan N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_006 Bunn av kullgrop A2073 i plan N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_007 Bunn av A2087 i plan N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_008 Bunn av A2097 i plan NV JSFS 01.08.2017 
Cf35222_009 Jo-Simon F. Stokke graver kullgrop maskinelt 

 
WNK 01.08.2017 

Cf35222_010 Profil i A2011 V JSFS 01.08.2017 
Cf35222_011 Profil i kullgrop A2022 S JSFS 01.08.2017 
Cf35222_012 Profil i A2034 V JSFS 01.08.2017 
Cf35222_013 Profil i A2048 N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_014 Profil i A2062 N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_015 Profil i kullgrop A2073 N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_016 Profil i A2087 N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_017 Profil i A2097 NV JSFS 01.08.2017 
Cf35222_018 Profil i kullgrop A2109 N JSFS 01.08.2017 
Cf35222_019 Profil i kullgrop A2121 NØ JSFS 01.08.2017 
Cf35222_020 Profil i A2134 S JSFS 01.08.2017 
Cf35222_021 Profil i A2146 Ø JSFS 01.08.2017 
Cf35222_022 Profil i A2169 V JSFS 01.08.2017 
Cf35222_023 Profil i kullgrop A2156 SV JSFS 01.08.2017 
Cf35222_024 Wenche N. Kristiansen dokumenterer kullgrop  JSFS 02.08.2017 
Cf35222_025 Profil i A2190 SV JSFS 07.08.2017 
Cf35222_026 Profil i A2181 S JSFS 07.08.2017 
Cf35222_027 Wenche N. Kristiansen leter etter kullgrop i kratt 

 
JSFS 07.08.2017 
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