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SAMMENDRAG

1 forbindelse med utbygging ved Grinddsmoen vest, Elverum kommune, utførte Kulturhistorisk
museum 30. og 31.  august 2006 arkeologisk undersøkelse av fem kullgroper, R1  (ID91743-1), R2
(ID91743-2), R4 (ID91743-4), R5 aD91743-5) 08 R9 (ID91743-9).

En  person   deltok  på  undersøkelsen,   og   det   ble  bm]st  totalt  to   dagsverk.   Kullgropene   ble
dokumentert i plan, før det ble tatt et prøvestikk i hver av gropene. Profilene ble dokumentert, og
kullprøver ble tatt ut fta bunnen av gropene.

A11e fem kullgropene hadde en kvadratisk fasong i overflaten. Undersøkelsesmetoden umuliggjør
en bestemmelse av kullgropenes fasong.

Det er sendt fire kullprøver til datering ved NTNU.

Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo
Postboks 6762, St. 0lavs plass, 0130  0slo
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING

GRINDALSIVIOEN VEST,

GRINDALEN  13/873,  ELVERUM KOMMUNE,
HEDMARK

TRYGGVE CSISAR

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

1 forbindelse med forslag til reguleringsplan for Grindalsmoen vest som gjelder
industri-  og forretningsområder,  samt parkering og atkomst,  foretok Hedmark
Brlkeskommune en arkeologisk registrering av planområdet i juni 2005. Det ble
påvist 14 kullgroper, hvorav ni groper ligger innenfor planområdet.

Riksantikvaren ga i brev av 27. mars 2006 til Hedmark firlkeskommune tillatelse
til   imgrep   i   de   omsøkte   kullgropene   med   vilkår   om   en   arkeologisk
undersøkelse.

Undersøkelsens omfang og vilkår ble fastsatt i Riksantikvarens brev av 25. juli
2006.  Det  er  utarbeidet  prosjektplan  for  undersøkelsen  i  sammenheng  med
Kulturhistorisk  museums  uttalelser  til  reguleringsplanen  og  omfanget  (Berg-
hansen og Lønaas 2006).

2.  DELTAGERE, TIDSROM

Den arkeologiske utgravingen ble utført 30.  og 31.  august 2006. Feltleder var
Tryggve Csisar. Det ble bmlst to dagsverk på undersøkelsen.

Været var i perioden delvis skyet og pent.

3.  FORMIDLING

Det ble ikke gitt noe formidling på utgravingen.

Kultuhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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4.  LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER

Planområdet ligger nord for Rv25 og vest for eksisterende industriområde på
Grindalsmoen. Et boligområde avgrenser området i nordøst. Området består
primært av relativ flat fiirumo med enkelte høydedrag. Det finnes enkelte
myrlendte partier som er drenerte, og flere skogsbilveier og stier går gjennom
området. Undergrunnen består av fin sand og silt, med noe stein i den vestlige
delen av planområdet.

Det finnes svært mange kullgroper i Elverum kommune. I tillegg er det registrert
60 jemvinneanlegg  i  kommunen.  Det  er  fta før  undersøkt flere  kullgroper  i
området, eksempelvis på Grundset i nord og Temingipoen i sør.

5.  UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

Kullgroper   har   vært   bmlst   til   fiemstilling   av   kull   til   smiing   eller   til
jemffemstilling (se Berg-Hansen og Lønaas 2006). De aller fleste kullgropene
dateres til middelalder, og da helst ffa tiden 1100 til 1400 e. Kr.

Det finnes store mengder kullgroper i deler av Øst-Norge, og den er en vanlig
fornmimetype i Hedmark. Kullgroper regnes som massemateriale. Mye av den
vitenskapelige verdien er derfor knyttet til utarbeidelsen av statistiske data, som
først blir tilgj engelig gj ennom arkeologiske undersøkelser.

Hovedproblemstilling for undersøkelsen er tidfesting av bruken a,v kullgropene.

Problemstillingene det fokuseres på er:
•    Hvilken vedart er brukt til kullbrenning?
•    Når ble kullbrenningen drevet (datering)?
•    Hvilke dimensjoner har gropa?

5.2 UTGRAVNINGSMETODE

Kullgropene ble først ryddet for kvister og små buskei og trær. De ble deretter
fotografert. Det ble lagt opp målebånd i kryss og tegnet i plan (målestokk 1 :50).
Plantegningene   angir  ytre   diameter,   toppvoll,   nedskjæringen  i   midten   og
bunnplan. Høyde ble målt fia bunnplan til toppvoll.  Ytre diameter er målt ffa
vollens ytterkant, og indre diameter fia nedskj æringens begynnelse.

Det ble tatt stikk med jordbor rundt i vollen for å søke etter kullrester.

Deretter ble det tatt et prøvestikk på 0,5 x 0,5 m for å få frem stratigrafien under
gropa. En av profilsidene i hvert prøvestikk ble renset og fotografert. Den ble så
tegnet i målestokk 1 :20. Kullprøver ble tatt ut fia sikker kontekst i bunnen av
gropa, og i ett tilfelle også fia et øvre kullag (R2).

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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Prøvestikket ble til slutt Brlt igj en med den utgravde massen.

Hedmark  fi7lkeskommunes  nummerering  fta  registreringen blir  ftlgt  i  denne
rapporten. Kullgropene er nummerert fia Rl til R14. Kullprøvene har nr. K10 til
K15.  Prosjektet  har  museumsnr.  C55328.  Gropene  er  målt  inn  med  GPS  i
forbindelse med fiJlkeskommunens registrering.

`   5.3 UTGRAVNINGENS FORLøP

Utgravingen  startet  onsdag  30.08.  R2  og  R4  ble  undersøkt,  mens  Rl  ble
påbegynt. Torsdag 31.08. ble Rl flllført, og R5 og R9 ble deretter undersøkt.

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD

lngen av gropene hadde store synlige skader. R2, R5  og R9 virket uforstyrret.
Rl og R4 hadde noen skader på vollen etter skogstrafikk.

Rl hadde også betydelige mengder modeme avfall både i gropa og under torva.
Dette var  et forstyrrende  element,  og kan ha endret fasongen på bunnplanet.
Kullagene under gropene synes derimot uforstyrret, og avfdlet i Rl  har trolig
ikke påvirket kullprøven

Undersøkelsesmetoden umuligÆør bestemmelsen av kullgropenes fasong.

5.5 UTGRAVNINGEN

5.5.1  FUNNMATERIALE

`Ingen rienstandsfimn ble gjort i løpet av utgravingen.

5.5.2 STRUKTURER

Fem kullgroper ble undersøkt: R1, R2, R4, R5 og R9.

Kullgrop R1 (ID91743-1)
Kullgropa  ligger  på  flat  fimmo  med  myrterreng  i  øst,  og  en  sti  skjærer
ytterkanten  av  vollen  i  øst.  Bunnen  har  et  kvadratisk  utseende  i  overflaten.
Vollen er lav, og mangler fi]11stendig i nordvest.

:::iE:::::=
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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Det finnes  en sidegrop  om  lag tre meter nordvest for  gropa.  Sidegropa synes
ikke modeme, men det ble ikke påvist kull i den.

Det finnes en del modeme avfåll i hovedgropa, hovedsakelig metallemballasje.

Kullgropa måler 7,5 m i ytre diameter. Indre diameter er 3,7 m,  og dybden er
0,95 m. I vollen ble det stedvis påvist et kullblandet sandlag 1-5 cm tykt.

Profilet i prøvestikket viser at det modeme avfållet utgiør et 20-35 cm tykt lag
under overflaten, og et eldre torvlag kommer til syne under avfallet. Det finnes
et   kraftig   kullag   i   bunnen   av   gropa.    En   kullprøve   ble   tatt   ut   for
vedartsbestemmelse og datering. Gropa har hatt 6n bruksfase.

Kullgrop R2 ¢D91743-2)
Kullgropa  ligger  på  flat  fiJrumo,  og  har  bevart  voll  rundt  hele  gropa.  På
overflaten  er  den rund  med  et  kvadratisk bunnparti.  I  den nordlige  delen  av
vollen er kullaget 15-20 cm tykt, mens det ellers er opptil 5 cm.

Kullgropa måler 8,5  m i ytre diameter. Indre diameter er 3,7 m, og dybden er
0,85 m.

Profilet i prøvestikket viser et 20 cm tykt kullag i bunnen, og kullprøve ble tatt
ut herffa.  Ovenfor dette laget fantes  det store, delvis forkullede trestokker,  og
disse ble tatt inn for vedartsbestemmelse. Gropa har hatt 5n bruksfase.

Kullgrop R4 aD91743-4)
Kullgropa ligger på slakt hellende fiinmo.  Det er skogsbilveier i nord og øst.
Den har en markert voll i nord, og det er et 10-20 cm tykt kullag i vollen. Det
finnes  ingen voll  i  sør,  noe  som  skyldes  skogsbiltrafikk.  På  overflaten  synes
kullgropa rund. Gropa har en kvadratisk nedskjæring, og et ovålt bumparti.

Kullgropa måler 7,0 m i ytre diameter. Indre diameter er 3,4 m, og dybden er 0,7
m.

Profilet i prøvestikket viser to kullag i  gropa,  som er atskilt av et kullblandet
sandlag. Trolig har gropa har hatt to bruksfaser. En kullprøve ble tatt ut fia det
nederste laget for vedartsbestemmelse og datering.

` Kullgrop R5 ¢D91743-5)
Kullgropa ligger på flat mark med mye lyng.  Området ellers  er småkupert og
preget av blandingsskog. Det er kraftig voll rundt hele gropa, og det er et 2-8 cm
tykt siltblandet kullag i vollen. På overflaten er kullgropa rund med et kvadratisk
bu-parti.

Kullgropa måler 6,0 m i ytre diameter. Indre diameter er 2,0 x 2,5 m, og dybden
er 0'7 m.

Profilet i prøvestikket viser et 12 cm tykt kullag i bunnen, og kullprøve ble tatt
ut herffa for vedartsbestemmelse og datering. Under torva fantes det også et tynt

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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kullag.   Dette   ble   tolket   som   rester   etter   utrast   masse.   Gropa  har   hatt   5n
bruksfase.

Bilde  1:   KiAllgrop  R5,  profil.  Gropa  har  en  bratt  nedskjæring.  Et  12  cm  ojkt  kullag finnes  i
bunnen. Negativnr. Cf: 315 3 5 , bilde 5 .

Kullgrop R9 (ID91743-9)
I forhold til prosjektplanen, lå denne gropa ca 50 meter lenger nord enn det som
var markert.

Kullgropa ligger på flat fiirumo i et noe steinet område.  Gropa har ingen voll  i
nord, ellers er den lav. Det er et  10 cm kullblandet siltlag i vollen. På overflaten
er kullgropa tilnærmet rund. Den har en bratt nedskjæring. Gropa er dyp, og har
på overflaten en markert kvadratisk fasong.

Kullgropa måler 9,0 m i ytre diameter. Indre diameter er 5,0 m, og dybden er 1,3
m.

Profilet i prøvestikket viser et tynt kullag i  gropa.  Gropa har hatt 6n bruksfase,
og  er  godt  tømt  for  kull.  En  kullprøve  ble  tatt  ut  for  vedartsbestemmelse  og
datering.

5.5.3  DATERING

Fire kullprøver er sendt til C 14-datering ved NTNU (K10, K12, K 14 og K15).

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

Det ble tatt inn seks kullprøver, to fi.a R2 og 5n fta hver av de andre fire
kullgropene.

5.5.5 ANALYSER

Seks trekullprøver (K10 -K15) er sendt til vedartsbestemmelse hos H.1. Høeg.

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.

Undersøkelsen viste at bunnpartiet ved alle fem kullgropene hadde en kvadratisk
fasong på overflaten. Man bør være klar over at undersøkelser ved bruk av
prøvestikk umuliggj ør bestemmelsen av kullgropenes fasong. Undergrunnen
besto også av fm sand og silt som lett kan rase ned i gropa.

Størrelsen på fire av gropene var forholdsvis like. R9 skiller seg noe ut, siden
den har en nor dypere grop enn de andre. Denne gropa syntes også godt tømt for
kull. Det eksisterte mye kull i bunnen av de fire andre gropene. Gode kullprøver
ble tatt ut.

R4 hadde trolig to bruksfaser, mens de fire andre hadde kun 6n.

6. KONKLUSJON

Kulturhistorisk    museum    utførte    30.    og    31.    august    2006    arkeologisk
undersøkelse  av  fem  kullgroper ved  Grindalsmoen vest,  Grindalen,  Elverum
kormune.

En  person   brukte   totalt   to   dagsverk  på  undersøkelsen.   Kullgropene   ble
dokumentert i plan, og det ble tatt prøvestildc i gropene. Kullprøver ble tatt ut fia
bumen av gropene.

Kullgropa er en sentral fomminnetype i  området,  o6 undersøkelsen vil  derfor
kunne bidra til å gi økt kunnskap om kullproduksjonen i området.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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7. LITTERATUR

Berg-Hansen, Inger Marie og Lønaas, Ole Christian 2006: Pros/.eÆØ/cr73.
Arkeologisk undersøkelse av automatisk f tedete kul,turminner (id
91743-1-5, 9,12-14; 9 l"llgroper). Forslag til reguleringsplan
f ;or Grindalsmoen vest, Grindalen,13/873 , Elverum kommune,
ÆecJmczrÆj6;JÆe. Kulturhistorisk museum, Oslo.

8. VEDLEGG

8.1. STRUKTURLISTE

Kul'grop(R-.nr.)C-nr- Før utgravning Etterutgravning Kullag

Ytre lndre Dybde Form i Form pa gropa Ytre lndre Faser Tykk- Bunn
diam diam (m) flate (bunn) diam diam else(cm)

R1C55328 7,5 4,0 0,95 Rund Kvadratisk 7,5 4,0 1 12-20 Skrå

R2C55328 8,5 3,7 0,85 Rund Kvadratisk 8,5 3,7 1 20 Flat

R4C55328 7,0 3,4 0,7 Rund Kvadratisk 7,0 3,4 2 40 Flat

R5C55328 6,0 2,Ox2,5 0,7 Rund Kvadratisk 6,0 2,Ox2,5 1 12 Flat

R9C55328 9,0 5,0 1,3 Rund Kvadratisk 9,0 5,0 1 8 Ujevn

•   8.2. FUNN OG PRØVER

Liste over kullprøver

Prøvenr. Kontekst C.nr. Gram Kommentar
K10 Kullgrop R4 C55328/1 34,6 Fra kullag  i bunn
K11 Kullgrop  R2 C55328/2 71,4 Stokker over kullag i bunn
K12 Kullgrop R2 C55328/3 10,0 Fra kullag i bunn
K13 Kullgrop R1 C55328/4 17,4 Fra kullag i bunn
K14 Kullgrop R9 C55328/5 24,8 Fra kullag i bunn
K15 Kullgrop R5 C55328/6 9,0 Fra kullag i bunn

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
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8.3. TEGNINGER

1. Kullgrop R1. Plan 1 :50 og profil 1 :20
2. Kullgrop R2. Plan 1 :50 og profil 1 :20
3. Kullgrop R4. Plan 1 :50 og profil 1 :20
4. Kullgrop R5. Plan 1 :50 og profil 1 :20
5. Kullgrop R9. Plan 1:50 og profil 1:20

8.5. FOTOLISTE.

Negativnr. Cf.31535

Saksm.05/10863

Film 1Bildenr. Motiv Retning mot Fotograf Dato

24 Kullgrop R4,  plan S TryggveCsisar(TC) 30.08.06

23 Kullgrop R4,  plan Ø TC 30.08.06
22 Kullgrop R4,  profil iprøvestikk N TC 30.08.06

21 Kullgrop R4,  profil iprøvestikk N TC 30.08.06

20 Kullgrop R2,  plan V TC 30.08.06
19 Kullgrop R2,  plan SV TC 30.08.06
18 Kullgrop R2 profil iprøvestikk Ø TC 30.08.06

17 Kullgrop R1,  planmedsidegropiforgrunnen S TC 30.08.06

16 Kullgrop R1,  plan Ø TC 30.08.06
15 Kullgrop  R1,  plan Ø TC 30.08.06
14 Kullgrop R1, avfall iprøvestikk SV TC 30.08.06

13 Kullgrop R1, avfall iprøvestikk NV TC 30.08.06

12 Kullgrop R  profil iprøvestikk NØ TC 31.08.06

11 Kullgrop R9,  plan SØ TC 31.08.06
10 Kullgrop R9,  plan S TC 31.08.06
9 Kullgrop R9,  profil iprøvestikk NV TC 31.08.06

8 Kullgrop R9,  profil iprøvestikk NV TC 31.08.06

7 Kullgrop R5,  plan S TC 31.08.06
6 Kullgrop R5,  plan S TC 31.08.06
5 Kullgrop R5,  profil iprøvestikk N TC 31.08.06

4 Kullgrop R5,  profil iprøvestikk N TC 31.08.06

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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8.6. ANALYSER

lngen analyser foreligger per d.d.

8.7. KART

1. Oversiktskart 1 : 10 000
2. Kart over undersøkelsesområdet

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Forminneseksjonen
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Høeg  -  Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  lnger  Marie  Berg-Hansen.

I.arvik,   10/11-06.

Analvse av 4  kullprøver fra Grindalsmoen vest,  Gr±ndalen,  13/873
Elveruin  kommiune,   Hedmark,   Tiltakskode  759048.

K10.
Det  ble  bestemt  30  biter.     Alle  var  Pinus  (furu).

K12.-Det  ble  bestemt  20  biter.    Alle  var E±qi±g  (furu).

K14.-Det  ble  bestemt  s  biter.    Alle  var £±±]±g  (furu).

K15.-Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var E±±±±s  (furu).
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LABOF}ATOFilET FOR RADIOLOGISK DATERING
Adr.:   NTNU -GIØshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondheim

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATERINGSRAPPORT

oppdragsgiver:   Bey`g-Hansen, Inger  M.

KHM/Fornmi nneseksj onen/Ui o
Postboks   6762   St.   0lavs   plass,   0130  0slo

DF-399l

Lab. Oppdragsgivers ref, Materiale Dateri 14C alder Kalibreri 613C

ref. del før nåtid alder •..

T-18819T-18820T-18821 C55328/5 , R9 -kul l gy`op/K14 Ty.ekul 1 6.094.896.09 975   ±   501015±75930±40 AD 1015 -1155AD975-1155AD1030-1170 -26 .1*-26.1*-26.1*+

Gy`indalen,    Elvey`umHedmai.kC55328/6,R5-kullgy`op/K15 FuruTrekul 1

Gy`indalen,    ElveT`umHedmay`kC55328/11,R4-kullgrop/ Fuy.uTrekul 1

K10,    GT`indalen,    Elvey`umHedmay`k Fuy.u

Dat°:     ii   MAy   2oo7                                                                      Laboratoriet for Fladiologisk Datering

5:d2 # ød3&f 2-                        stA:1f:æ2:
Fred  H.   Skogseth                                                                        Steinar                                       -
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