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Rapport om undersøkelse av kullgrop (fornm.nr. 669)             l sa
Snarhol, 52/8, Våler kommune, Hedm`ark
ØK-kart: CX 064-5-3
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Bakgrunn
1 forbindelse med planer om nydyrking søkte grumeier om dispensasjon  ffa
kultuminneloven for en kullgrop. I planområdet er det registrert 5 kullgroper. Fire av disse
ligger i utkanten av området (fornmnr. 668,670,67.1,672), .og.blir bevart, den femte (fcmm.nr.
669) ligger midt i området og Hedmark ftrlkeskommune anbefalte dispensasjon. UKM,
0ldsaksamlingen innvilget dispensasjon i brev av 16. august 19.99, med betingelse.at det
foretas en undersøkelse som finansieres av tiltakshaver (prosjekt 19994011).

Undersøkelsen
Kullgropen ligger på en flat fiirumo sør.for Braskereidfoss, øst for Glomma, mellom plassene
Kristmoen og Myreng. Undersøkelsen ble foretatt 19 august 1999, med godt vær.

Ved registreringen beskrives gropa som nind, ytre d. 5,30 m, indre mål 1,40 m x 1,60 m,
dybde 1,75 m, med utydelig voll. Målene sammenfaller bra med min dokumentasjon.
Gropa ble tegnet i plan (målestokk 1 : 50). Deretter ble det tatt et prøvestikk, .50 `cm x 40 cm,
omtrent midt i gropa. Det ble fjernet noe søppel (malingspann og lignende).
Gropas bunn var ca.  1,25 m under toppen av vollen, 50 cm under torvoverflaten i bunnen av
gropa.  Her var et ca. 25 cm tykt kullag over undergrunnen som er lys, fin sand. Det ble tatt ut
en kullprøve. Det ble tegnet profil av gropas .overflate med profilen i prøvestikket (.1 : 50).

Det ble tatt et prøvestikk i vollen, 40 cm x 20 cm, 30 cm dypt. Under 5 cm torv var et 5 cm
brun sand over et tynt lag kull, herunder 7-10 cm omrotet Lys sand med kullbiter,
undergrunnen er gul sand, også her er innslag av kullbiter og lys sand. Lagskillene i profilen
kan ha sammenheng dels med gravingen av gropa, hvor masser ffa undergrunnen btir lagt
rundt nedgravningen, dels er det rester av torven ffa mila etter at deme ble tømt. Profilen ble
tegnet i målestokk 1 : 10.

Kullprøven er treslagsbestemt som fiiru. og .er arkivert for evt. datering (Aksesjonsnr. 99/140).

I forbindelse med undersøkelsen ble jeg forevist de øvrige kullgropene. En av dem, fornm.nr.
670, ligger tett ved en eldre gårdsveg .som går over vollen, gropa .har forøvrig _en utydelig voll.

Fotoliste (fargepositiv)
2.  kullgropen før undersøkelsen, tatt mot N. Grunneier  Jan_ArildElsetrønning.
3.   samme.
4.   profil i prøvestikk i gropa, viser kullaget i bunnen av gropa.
5.    samme
6.   profil i prøvestikk i vollen, viser omrotet masse.
7.    samme.
8.   prøvestikket i gropa med spade, mot N
9.    samme.
10. grunneier Jan Arild Elsetrønning står i kullgrop form. nr. 670 som ligger tett ved en

gammel gårdsveg. Mot NV.
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Høeg  -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Lil  Gustafson.

Larvik,   17/10-99.

Analvse  av  kullDrøve  fra  Snarhol,   52/8,  Våler  kommune,  Hedmark.
Prosiekt  19994011.

Kullcrrop   (fornm.   nr.   669).
Det  ble  bestemt  17  biter.     A11e  var  Pinus   (furu).
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