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1.0 BAKGRUNN FOR UNDERSøKELSEN
1 forbindelse med utbyging av Nummedalstunet i Veggli sentrum, Rollag kommune ville
kullgrop Rl registrert av Buskerud fylkeskommune 28.05.98 vÆ,ars Groseth bli berørt.
Tiltakshaver Anleggsplan AS v/ Odd-Eldar Tveiten søkte derfor i brev av 16.07.98 om
tillatelse til inngrep i sikringssonen. I brev av 27.08.98 ble søknaden endret til inngrep i selve
kullgropen. Søkanden ble behandlet i fomminneutvalgsmøtet 07.09.98 som sak F117.2/98,
saksnummer 98/4429. Kullgropen ble ffigitt under forutsetning av at den først ble arkeologisk
undersøkt.

2.0 TIDSROM OG DELTAKERE
Utgravningen ble gjennomført 17. september 1998 av Jens Rytter og gravemaskinfører Sven
Egil Haugen.

3.0 FORMIDLING
Allerede i samtale med tiltakshaver Odd-Eldar Tveiten kom det ffem at det knyttet seg stor
lokal interesse til utgravningen av kullgropen. Meget få automatisk ffedete kulturminner i
Nummedalen er i nyere tid utgravd av arkeologer. VeggH skole hadde henvendt seg til
tiltakshaver med en forespørrelse om en rundvisning for en skoleklasse i forbindelse med
utgravningen. Det ble avtalt at skoleklassen kunne møte opp på utgravningsdagen ved
lunsjtid. Tiltakshaver var dessverre forhindret i selv å møte ffem denne dagen. På
utgravningsdagen viste det seg at ikke kun en klasse, men de fleste klasser på skolen ønsket å
følge utgravningen. De dukket opp i grupper innenfor skoletiden hele dagen. Hver gruppe fikk
en introduksjon om kulturminnetypen kullgroper og deres fi]nksjon i jemutvimingsprosessen
i vikingtiden og middelalderen. Det ble klart gjort oppmerksom på forskjellen mellom denne
type automatisk ffedete kultuminner og de senere kullmilene som også finnes i store mengder
i Nummedalen. De sistnevnte typen henger sammen med bergverksdriften i Kongsberg på
1600-1700-tallet. I løpet av dagen ble det formidlet til minst 100 elever og lærer. En lengere
samtale ble også ført med Jens Gladheim, som eide gården Gladheim (Glaim) ca 2 km sydvest
for utgravningsområdet. Han informerte om at det fantes opp i mot 200 uregistrerte kullgroper
på hans eiendom, samt flere jernutvinningsanlegg. Det var bl.a. blitt flnnet en stor slaggblokk
ved utbedring av gårdsveien for mange år siden. Slaggblokken stammer sannsynligvis ffa en
gropsjaktovn ffa eldre jemalder. Gladheim hentet flere eksempler på slagg og ovnsfragmenter
funnet på bakken på eiendommen. Det kume fastslås at.det fantes slagg av eldre jemaldertype
og rester av ovnskapper. Funnene var gjort på flere forskjellige plasser og må stamme ffa flere
ulike j5mutvimingsplasser. Flere andre lokale besøkende ga uttrykk for kjennskap til større
forekomster av kullgroper i området rundt Veggli.

4.o LAmsKAPET
Undersøkelsesområdet ligger på sydsiden av Nummedalslågen. Da undertegnede ankom
plassen var det meste av planneringsarbeidene utført og kullgropen lå igjen som et av de siste
urørte områder. Det er derfor vanskelig å beskrive landskapet. Kullgrop Rl ligger sammen
med de andre registrerte mellom de to elvene Nørsteåe mot nordvest og Medåe mot sydøst.
Gropen ligger ca 150m sydøst for Nørsteåe og 350m nordvest for Medåe. Vegetasjonen består
av b]andingsskog med gran og fiiru som hovedtyper og forskjellige typer lyng, gress og mose
i underskogen. Marken er blokkrik og undergrunnen består de fleste steder av stein og større
steinblokker. Noen steder er avsatt mer sand og grus over steinene for eksempel der hvor Rl
er gravd. Området rundt Rl bestod av flat terreng med nordøst-sydvest gående
terrasser.Avstanden til Nummedalslågen er ca 1 km. Området mellom kullgrop Rl og
Nørsteåe er i dag nedbyggd primært av stedets Samvirkelag og parkeringsplass (ikke på ØK-



kart). Området mot Medåe er skog, men vil ved fi]1lførelsen av reguleringsplanen over tid bli
nedbygd. I følge registreringsrapporten ligger kullgrop Rl på brinken mot NNV på en av
terrassene.

5.0 UH`GRAVNINGEN
Som nevnt i avsnitt 3.0 er det gjennomført få utgravninger av forhistoriske strukturer i
Nummedalen i nyere tid. Utmarkskulturminnene som kullgroper, jernvinneplasser og
fangstanlegg er lite kjent. Dette overrasker litt når området ligger i ett belte av
jernproduserende områder ffa Geilo i nord til Hovden i syd. IJokalmiljøet er kullgropene ofte
blitt koplet opp mot produksjonen av kull til sølwerket på Kongsberg på 1600-1700-tallet. I
dag vet vi at denne kulturminnetypen ofte henger sammen med jernutvinning i vikingetid og
midde`1alder og at kullet til bruk i Kongsberg ble produsert i kullmiler som har et helt annet
utseende. Trekull er nødvendig ved jernvinne med sjåktovn som introduseres i Norge på 600-
700-tallet, men ikke ved tidligere jemvinne i gropsjaktovner. S]aggklumper fimnet på gården
Gladheim (Glaim) sydvest for utgravningsområdet indikerer at det også har foregått utvinning
av jem i gropsjaktovner i området. Jemutvinningen i området kan derfor være noe eldre enn
kullgropene.

5.1 Problemstimnger
Den primære problemstillingen var å få sikkert daterende materiale ffa gropen. Deretter fulgte
spørsmålene om utseende og bruksfaser.

Kullgrop RI
På overflaten var kuugropen veldig tydelig. Den hadde tydelig voll på i den Østhge halvdelen,
mens vollen i den vestlige halvdelne var vanskeligere å avgrense. Gropen lå i hellende terreng
mot vest og dette store det vanskeligere å utskille vollmassen. Bunnformen så ut til å være
rektangulær. Følgende mål ble tatt på gropen i plan.

Ytterkant voll til ytterkant voll           5,4m (N-S)                   5,7m (ø-V)
Topp voll til topp voll                          4,1m (N-S)                   3,7m (ø-V)
Bunngrop (rektangulær)                      1,2m QTV-Sø)            0,9m (Nø-SV)
Størst dybde                                            O,7m

Dessverre var det i nyere tid blitt fylt en god del store stein opp i gropen og noen hadde brent
bål. Steinene hadde presset seg noe ned i topplagene noe som tydlig ffemgikk av
snittegningen.

Etter dokumentasjonen i plan ble gropen snittet. Den Østligste halvdelen ble utgravd da det var
den m5st praktiske siden for tiltåkshaver. Ved snittingen kom et tydelig kullag fi.em og
gropens flmsksjon som kullgrop kunne fastslås med sikkerhet. Følgende mål kunne tas i
snittet:
Ytterkant vollmasse til ytterkant vollmasse                5,lm
Topp voll til topp voll                                                      4,5m
Brede bunnlaget                                                                 2,Om
Dybde (bunngrop -topp gammel undergrunn)         0,8m

Stratigrafien i gropen var forholdsvis klar. Det gikk å utskille den oppgravde vollmassen både
på syd og nordsiden av gropen. Vollene var forholdsvis brede ca 1,5m, men veldig lave ca
O,1-0,15m. Mot nord var laget avgrenset av kraftige blokker. Kullaget var ca 10-15cm tykt og



kraftigt hele veien. Bunnen i gropen virket lett avrundet utffa kullagets form. Nedgravningen
stoppet på overgangen til et kraftigt stein/blokklag. Følgende lag kunne utskilles.

Lag 1: Torvlaget ca 5-15cm tykt. Lå over det meste av gropen.
Lag 2:  Vollmassene. Over disse lå et tynt kullag som må stamme ffa tømmingen av gropen.

Lagene var ca 10-15 cm tykke.
Lag 3 :  Sand/siltlag med stort innhold av trekull. Laget ligger stratigrafisk klart adskilt ffa

kulllaget på nær mitt i gropen. Steinene som var nedkastet i gropen hadde ødelagt
muligheten til å tolke laget. Det kan ha vært brent ved i gropen etter kullbrenningen,
men før det modeme bålet. Laget var ca 10cm tykt og konstrert til gropen.

Lag 4: Utrast vollmasse og undergrunn. Dekket store deler av kullaget i bunnen av gropen,
men lå under lag 3. Laget gjorde det umulig å se nedgravningskanten til gropen.
Denne er imidlertid stipulert på snittegningen.

Lag 5: Tynt utvaskingslag under vollmassene (lag 2). Tolket som markoverflaten før gropen
ble gravd.

Lag 6:  Anrikingslag. Også eldre enn gropen. Lå under lag 5 og deler av laget var rast ut i
gropen etter bruken.

Lag 7:  Kullaget i bunnen av gropen. Rester etter siste brenning.
Lag 8: Natulig avsatt grus og steinlag i bunnen av gropen. Ligger også under lag 6.

Det eri ikke mulig å utskille mer enn en bruksfase i gropen ut ffa stratigrafien i snittet. Gropen
er gravd i et område med lette avsettninger i toppen og bunnen på gropen ligger ved
overgangen til et kraftig stein/gruslag som er det vanligste i hele området. De tynne vollagene
kan tyde på at mest masse er blitt lagt i skråningen mot vest ved gravningen av gropen. Denne
delen ble imidlertid ikke undersøkt nærmere.

Vedartsanalysen viser at det er brukt bjerk (se vedlegg D). En av kullbitene hadde bevart
barken. Det kan derfor fastslås at bjerken som er brukt er hugget på vinteren.

6.0 SA`h"NDRAG
Ved utgravningen av kullgrop Rl kunne det kun påvises en brenningsfase i den undersøkte
delen. Dette var litt overraskende når vi vet hvor vanskelig det er å grave groper i bakken i
dette området. Imidlertid er 27 andre groper registert innen reguleringsplansområdet.
Undergrunnsforholdene har a]tså ikke lagt noen demper på gravelysten. Gropens bunnform så
ut til å være rektangulær. Undergrunnsforholdene og gravmaskinens tenner gjorde det
imidlertid umulig å avgjøre dette ved gravning i plan. Stratigrafien viser at gropen må ha en

:å:hd::åsiåisaåtøyydå:dfeørrd|a4C=ydea::åans:e:åsfoer:i|:åågr:kuannå::seø±å|?:åpaevn.dlenngneenå:¥ne:ralderkan
forskningsmessig veldig viktig. Det å få dokumentert og datert kulturminner i tilknytning til
jernutvinning i Nummedalen vil være med til å dekke et inntil nå lite kjent jernvinneområde i
Sør-NQrge.



7.0 VEDLEGG

A.FUNNKATALOG

BJØRKGÅRDEN, 13/3, ROLLAG KOMMUNE, BUSKERUD

C 52006/ A98/164

I forbindelse med reguleringsplansarbeide ble det registrert 28 kullgroper i planområdet
(se registreringrapport i top.ark. vÆjars Groseth). Den ene, R1, ville bli berørt av
utbyggingen i år og ble derfor søkt ffigitt. Trekullet kommer ffa bunnlaget i denne gropen.
Utgravningsrapport i top. ark. v/Jens Rytter.

C52006: 1               Trekull ffa bunfilag i kullgrop R1. Vekt l l7,4g. Vedartsbestemt til
bjerk.



8. TEGNINGER
En plantegning (ikke rentegnet) og en snittegning i skala 1:20.
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C. FOTOLISTE
Bildene er på samme film som de ffa prosjekt 19983001/film 3 Veien og 19983006 Geilo.
Det er litt forskjell på nummenekken på svart/hvitt og dias. Alle bilder tatt 17.09.98.
Svartmvitt filmnummer 24402, negativ 16-25. Ikke flere opptak på filmen.

Bildenummer
FD              SÆI

16

Motiv

Rl fiør snitting
Sarme
Sa-e
sarme, oversikt
Næropptak av RI
Næropptak av RI
R1, snittet; Nø-del og senter
R1, snittet, SV-del og senter
R1, Næropptak vollmasse i NØ-voll
R1, Næropptak senter grop
R1, Næropptak vollmasse i SV-voll
R1, Oversikt snitt.
R1, Oversikt snitt

Sett mot



D. ANALYSER
D I  Rapport fra vedartsbestemmelse.
D2 Dateringsrapport ffa  14-C datering i Trondheim (ikke mottatt ennå).



Høeg  -   Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Skogbrynet  21  F,
0283   0SLO

Til  Jens  Rytter.

Oslo,   11/11-98.

Analvse  av  1   kullprøve  fra  kokeqrop,   Biørkcrården,   13/3,   Rollacr
kommine,   Buskerud.     Prosiektnr.   19983008.

A98/164:1,   R1,   Bunnlaq   i  crropen.
Det  ble  bestemt  40  biter.    Alle  var  Betula  (bjerk).    En bit

var  med  bark.    Den  hadde  full  ytterste  årring.

jtLh  Jh   #6`1`



E. FmT
E1. Utsnitt av M711-kartblad 161511 (Nore) med undersøkelsesområdet mai.kert.
E2. Utsnitt av øK-kartblad BU 048-5-4 (Veggli) med utgravningsområdet mai.kert.
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UNIVERSITETETS
OLDSAKSAMLING

Frederiks gate 2
0164  0slo

Tillegg til innberetning av 16. oktober 1998 ved Jens Rytter

Dateringsrapporten   fi.a  undersøkelsen   av  kullgrop   (R1)   på  Bjørkgården,   Rollag

kommune, Buskerud, forelå 8. juni 1999.

Trekullet kommer ffa bunnen av gropen og er vedartsbestemt av Helge lrgens Høeg til
bjørk. Kullprøven på 6,4 g er datert til C14 alder før nåtid 940 +/- 40, kahbrert alder

1030-1165 e.Kr.

Kullgropens brukstid er demed høyst sannsynlig tidlig middelalder.

Vedlegg: Dateringsrappoft datert 8. juni 1999.



LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING

Adr.:  NTNU -Gløshaugen,  Sem Sælandsv. 5, 7034 Trondheim
Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATERINGSRAPPORT

oppdragsgiver:   Lay`sen,   Jan   H.
IAKN/Universitetets   Oldsaksaml i.ng
Universitetet   i   Oslo

DF-3042

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert 14C alder Kalibrert 013C
ref. del før nåtid alder O/oo

T-14014 A98/164:1,   Bjørkgården Trekul l 6.49 940   ±   40 AD1030 -1165 -26.1*

Rollag,   Buskerud Bjørk
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