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SAMMENDRAG 
I forbindelse med nydyrkning ved Nystølen i Hol kommune undersøkte Kulturhistorisk 

museum to kullgroper (ID 213456 og 213457). Begge ble sektorsnittet for hånd og 

dokumentert. De kan defineres som mellomstore, og fremsto som tydelig sirkulære. 

Kullgropene var synlige i terrenget med delvis markerte voller og en svært markert indre 

vollstruktur og bunnflate. 

 

Det ble samlet inn kullprøver fra begge gropene, og de ble sendt inn til detaljert 

vedartsanalyse ved Moesgård museum. Begge prøvene inneholdt trekull av bjørk 

(Betula). De ble deretter videresendt til radiologisk datering ved Uppsala universitet, og 

prøvene ble datert til tidlig og høymiddelalderen.  

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Skurdal 90/4 

Kommune Fylke 

Hol Buskerud 

Saksnavn Kulturminnetype 

Søknad om nydyrkning Kullgroper 

Saksnummer (KHM)  

2015/9953 

Prosjektkode 

430340 

Grunneier, adresse Tiltakshaver 

Aslak Geir Skurdal Aslak Geir Skurdal 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

13.-14.6.2016 
EU89-UTM; Sone 33  N: 6722259.077 

                                     Ø: 127461.587 

A-nr. C.nr. 

2016/520  60588 

ID nr. (Askeladden) Negativnr. (KHM) 

213456, 213457 Cf35022 
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Saksbehandler: Prosjektleder: 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

SKURDALEN, 90/40, HOL KOMMUNE, BUSKERUD 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Utgravningen har sin bakgrunn i søknad om nydyrkning over tre felt på til sammen 27 

dekar for gården Skurdal 90/4 i Hol kommune. Buskerud fylkeskommune gjennomførte i 

forkant av dette en registering hvor det ble påvist syv kullgroper innenfor de planlagte 

dyrkingsarealene.  

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Anette Sand-Eriksen Feltleder 13.-14.6 2 

    

Sum   2 
 

Undersøkelsen ble utført 13.-14. juni av Anette Sand-Eriksen. Tiltakshaver og grunneier 

Aslak Geir Skurdal viste de registrerte kullgropene før oppstart samt besøkte feltet 

sammen med familie senere samme dag.  

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Tiltaksområdet ligger 980 moh. i et terreng bestående av bjørkeskog med 

undervegetasjon av einer, gress og lyng, og like i nord renner elva Ufysja. Det er kjent 

flere kullgroper i området, og tidligere undersøkelser har datert kullgroper i umiddelbar 

nærhet til tiltaksområdet innenfor tidsspennet ca. 1170-1270 e.Kr. og 1300-1410 e.Kr. 

(Boon 2005). Sammen med gjennomførte registeringer danner dette et bilde av Skurdalen 

som et sentralt område for jernutvinning i middelalderen, trolig også tidligere. Navnet 

Skurdalen kan være en indikasjon på dette, siden det visstnok er avledet av det 

gammelnorske ordet skurfa som betyr jern. Navnet kan dermed henspille på at det har 

blitt drevet jernutvinning i dalen. 

 

De tre planlagte områdene for nydyrking ligger 1,5 km fra gården Skurdal 90/4, og 

grenser mot allerede dyrket mark ved Nystølen. Av de syv registrerte kullgropene ble det 

i felt avgjort å grave de to kullgropene med ID 213456 og 213457. Disse lå innenfor det 

største feltet sammen med tre andre registrerte kullgroper og et jernvinneanlegg med 

tilhørende kullgrop som er regulert til bevaring. De valgte kullgropene lå på et lite 

høydedrag i lett bjørkeskog, med Nord-Skurdalsvegen og elva Ufysja i nord, og et 

myrområde i øst. 
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 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kullgroper ble brukt til jernproduksjon i yngre jernalder og middelalder, og har sammen 

med jernfremstilling vært et viktig kulturhistorisk tema i tre av de store prosjektene 

innenfor Kulturhistorisk museums distrikt: Rødsmoprosjektet (Narmo 1997) og 

Gråfjellprosjektet (Rundberget 2007) i Hedmark, og Dokkaprosjektet (Larsen 1991) i 

Oppland. Også i Hallingdalen har det blitt registret svært mange kullgroper, spesielt i de 

øvre delene av dalførene i Buskerud (Larsen 2009), og av de seks viktigste 

jernvinneområdene i Norge lå tre stykker i Hallingdalen (Bloch-Nakkerud og Lindblom 

1994:30). Det er påvist produksjon i både eldre og yngre jernalder, med merovingertid og 

middelalderen som de mest aktive periodene, mens produksjonen har virket å synke i 

vikingtiden og tatt slutt på 1300-tallet (Bloch-Nakkerud og Lindblom 1994:43ff).  

 

Kullgroper utgjør et såkalt massemateriale, og en viktig del av dens vitenskapelig verdi er 

knyttet til utarbeidelse av statistisk data som viser regionale forskjeller og ulike 

håndverkstradisjoner ved at størrelse og form varierer. Tradisjonelt er kullgropene på 

østsiden av Mjøsa kvadratiske eller rektangulære (jf. Narmo 1997) mens de på vestsiden 

oftest er sirkulære eller ovale (Larsen 1991). Nyere undersøkelser har imidlertid vist at 

det er variasjoner vest for Mjøsa, dette også i Skurdalen. Tre undersøkte kullgroper rett 

ved tiltaksområdet hadde kvadratisk/rektangulær form (Boon 2005). Undersøkelsen tok 

dermed sikte på å kartlegge kullgropens form og størrelse, samt datere virksomheten 

gjennom detaljerte treartsanalyser.    

 

4.2 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Kullgropene ble først fotografert og tegnet i plan. Plantegningene ble gjort ved å strekke 

opp to målebånd i 90 graders vinkler i forhold til hverandre fra et referansepunkt sentralt i 

gropa. Kullgropene ble tegnet i 1:50 med utgangspunkt i målebåndene. Yttervoll, 

toppvoll, indre diameter og bunnplan ble markert, i tillegg ble faktorer som kan påvirke 

kullgropas form tatt hensyn til under dokumentasjonen.  

 

Kullgropene ble deretter sektorsnittet for hånd. Dette innebærer å fjerne en kvartdel av 

kullgropene for å få dokumentert bunnformen. Kullsjiktet og det utgravde partiet ble så 

dokumentert med fotografi og supplerende notater før snittet ble fullført ned til urørt 

undergrunn. Profilene ble deretter fotografert og tegnet i 1:20 ut fra vatret snor, og senere 

digitalt rentegnet i Adobe Photoshop. Tilslutt ble en kullprøve tatt ut og markert på 

tegningene.  

 

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. 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. 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

Begge kullgropene ble sektorsnittet for hånd, og kan defineres som mellomstore og 

sirkulære.  

 

ID 213456 

Ytre diameter: 5-6 meter 

Indre diameter: 2,15 meter 

Diameter milebunn: 1,55 meter 

 

Beliggenhet: Ligger i lett hellende terreng på et lite høydedrag. Det er bjørkeskog med 

undervegetasjon av einer, gress og lyng i området. Det er flere større steiner sør for 

kullgropa, og de strekker seg ned mot den andre kullgropa, mens terrenget flater ut i vest 

og nordvest.  

Overflatebeskrivelse: Tidvis vanskelig å avgjøre ytre voll i vest pga. delvis flatt terreng, 

samt at det har vokst en del småtrær og kratt i vollkanten. Indre vollstruktur var imidlertid 

svært tydelig, og vollveggene buer ned mot en tydelig sirkulær bunnform med ca. 1 meter 

i diameter.  

Milebunn: Sirkulær milebunn. Pga. sektorsnitting er de nøyaktige målene av milebunnen 

ikke kjent.    

I profil: Fett kull i bunn, med et noe mer sandblandet lag over, dette kan muligens 

indikere to faser, men det virket mer å være forårsaket av innrasing fra sidene. Det var 

ikke mulig å utlede noe om vedstabling. 

 

 

 
 

FIGUR 1: Profiltegninger av kullgrop ID 213457 øverst og kullgrop ID 213456 nederst.  
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ID213457 

Ytre diameter: 5, 20 meter 

Indre diameter: 2,75 meter 

Diameter milebunn: 1,40 meter 

 

Beliggenhet: Ligger på et lite høydedrag i lett bjørkeskog med undervegetasjon av einer, 

gress og lyng. Ligger like øst for ID 213456, og området mellom dem er steinete. I sør er 

det en bratt skråning ned mot et flatere område hvor det går en traktorvei og elva Ufysja 

ligger. Mellom skråningen og kullgropa flater terrenget ut.  

Overflatebeskrivelse: Vollen er noe overdimensjonert noen steder, dette kan ha 

sammenheng med nærliggende bjørkeskog og kratt. I likhet med ID 213456 er den indre 

vollstrukturen tydeligere enn den ytre, og også her er det er sirkulær bunnform med ca. 1 

meter i diameter, men de indre vollveggene er brattere enn hos den andre kullgropa.    

Milebunn: Sirkulær milebunn, med 10-20 cm kullag bevart og noe varmepåvirkning i 

ytterkant. Pga. sektorsnitting er de nøyaktige målene av milebunnen ikke kjent.    

I profil: Innrasing fra vest siden av vollen. Fett kull i bunnen, med et tynt blandet lag av 

kull og sand over. Bortsett fra noe sand var det primært størrelsen på kullet som gjorde at 

dette ble vurdert som to lag, men ikke to faser. Det var ikke mulig å utlede noe om 

vedstabling. 

 

 

 
 

FIGUR 2: Bunnform kullgrop ID 213457 (Cf35022_09.JPG). 
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 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6

6.1 VEDARTSANALYSE 

To kullprøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum.  

Vedartsanalysen viser at begge prøvene var av bjørk (Betula) og at de besto av grenved, 

den ene med bevart bark. De ytterste årringene i begge prøvene ble tatt ut og videresendt 

til radiologisk datering. 

 

6.2 DATERING 

Kullprøven fra ID213456 resulterte i 581 ± 26 BP, 1300-1370 e. Kr.  Dette indikerer en 

brukstid i høymiddelalder. 

 

Kullprøven fra ID213457 resulterte i 918 ± 27 BP, 1040-1110 e. Kr. Dette indikerer en 

brukstid i tidlig middelalder. 

 

 
FIGUR 3: Kalibrerte datering for Skurdal 

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE 7

De to utgravde kullgropene kan defineres som mellomstore etter gjeldende definisjoner 

(Jf. Narmo 1996:170), og hadde sirkulær milebunn. En av gropene hadde mulige spor 

etter to bruksfaser (ID213456), men kullsjiktene var såpass uklare at dette også kan 

skyldes innrasing etter brenning og tømming. De mer spesifikke dateringsresultatene, 

1315-1355 e.Kr. og 1385-1405 e.Kr., viser likevel at to bruksfaser kan ha vært en reell 

mulighet.  

    

Tidligere undersøkelser i området har datert nærliggende kullgroper innenfor tidsspennet 

ca. 1170-1270 e.Kr. og 1300-1410 e.Kr. Bortsett fra at dateringen på ID213457 er litt 

tidligere, på andre halvdel av 1000-tallet og like ned til overgangen mellom vikingtid og 

middelalder, samsvarer dette med dateringene fra Skurdal. Den sirkulære milebunn føyer 

seg inn i den tradisjonelle utformingen vest for Mjøsa. Hovedresultatene sammenfaller 

dermed godt med det som tidligere er kjent i området.  
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 VEDLEGG 9

9.1 STRUKTURLISTE 

 

 

9.2 TILVEKSTTEKST 

C60588 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av to kullgroper ved Nystølen i forbindelse 

med nydyrking. Utgravningen le gjennomført i perioden 13.-14. juni 2016. Begge 

kullgropene ble undersøkt ved sektorsnitting for hånd, begge kan defineres som 

mellomstore og sirkulære. Tre kullprøver ble sendt til utvidet vedartsanalyse ved 

Moesgård museum, og deretter til radiologisk datering ved Ångströmlaboratoriet i 

Uppsala. Dateringene indikerer en brukstid til tidlig og høymiddelalder.  

 

Produksjonsplass fra tidlig og høymiddelalder fra NYSTØLEN, av SKURDAL (90/4), 

HOL K., BUSKERUD. 

 

1) Prøve av kull, vekt: 8,1 gram. Ca. 100 stykker trekull fra milebunn, hvorav 

størstedelen er små stykker på under 0,5 cm, men flere pene stykker på mellom 1 og 3 

cm. Vedartsanalysen identifiserte 10 trekullbiter av bjørk (Betula). Trekull fra eldre gren, 

hvor de ytterste 17 årringene like under det bevarte barklaget er tatt ut, datert til 581 ± 26 

BP, 1300-1370 e. Kr.  

 

2) Prøve av kull, vekt: 6,4 gram. Ca. 75 små stykker trekull fra milebunn, hvor 10 

trekullbiter ble identifisert som bjørk (Betula). Trekull fra eldre gren hvor syv årringer ble 

skåret løst, datert til 918 ± 27 BP, 1040-1110 e. Kr.  

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 3, N: 6722259.077, Ø: 127461.587 

LokalitetsID: 213456 og 213457 

Litteratur: Sand-Eriksen, Anette., 2017: Rapport for arkeologisk utgravning. Kullgroper. 

Skurdal 90/4, Hol kommune, Buskerud 
 

9.3 KULLPRØVER 

C-nr. KP ID Beskrivelse Vekt  
(gram) 

Vedarts- 
analyse 

Lab. 
nr.: 

Ukalibrert 
datering 

Kalibrert 
datering  
1 sigma  

60588/1 519 213456 Ca. 100 stykker, de fleste små, men noen større på 1-3 
cm. Trekull fra eldre gren, ytterste 17 årringene like 
under det bevarte barklaget er tatt ut og videresendt til 
radiologisk datering. Tatt ut fra milebunn. 

8,1 Betula Ua-
55393 

581±26 
BP 

1300-
1370 e.kr 
(1315-
1355 og 
1385-
1405) 

60558/2 536 213457 Ca. 75 små stykker. Trekull fra eldre gren, syv årringer 
ble skåret løst og videresendt til radiologisk datering. 
Bark ble ikke påvist. Tatt ut fra milebunn. 

6,4 Betula Ua- 
55394 

918±27 
BP 

1040-
1110 e.kr 
 

 

Struktur Metode Grad Mål (i cm) Tegningsnr. Fotonr. 

A500 (ID213456) Sektorsnittet for hånd Delvis L: 600, B: 450, D:80 1 1-5 

A520 (ID213457) Sektorsnittet for hånd Delvis L: 520, B: 460, D:70-85 2 6-17 
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9.4 TEGNINGER 
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9.5 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv 
Tatt 
mot 

Fotograf 
Dato 

Cf35022_01.JPG 213456 ved oppstart NNØ ASE 13.6.16 

Cf35022_02.JPG 213456 ved oppstart SSV ASE 13.6.16 

Cf35022_03.JPG Sektorsnitt av 213456, østlig profil Ø ASE 13.6.16 

Cf35022_04.JPG Sektorsnitt av 213456, nordlig profil N ASE 13.6.16 

Cf35022_05.JPG 213456 etter sektorsnitt NNØ ASE 13.6.16 

Cf35022_06.JPG 213457 ved oppstart NNØ ASE 14.6.16 

Cf35022_07.JPG 213457 ved oppstart SSØ ASE 14.6.16 

Cf35022_08.JPG Bunnform 213457 Ø ASE 14.6.16 

Cf35022_09.JPG Bunnform 213457 Ø ASE 14.6.16 

Cf35022_10.JPG Sektorsnitt av 213457, østlig profil Ø ASE 14.6.16 

Cf35022_12.JPG Sektorsnitt av 213457, østlig profil Ø ASE 14.6.16 

Cf35022_13.JPG Sektorsnitt av 213457, sørlig profil S ASE 14.6.16 

Cf35022_14.JPG Sektorsnitt av 213457, sørlig profil S ASE 14.6.16 

Cf35022_15.JPG 213457 etter sektorsnitt SSØ ASE 14.6.16 

Cf35022_16.JPG Sektorsnitt av 213457, østlig profil Ø ASE 14.6.16 

Cf35022_17.JPG Sektorsnitt av 213457, sørlig profil S ASE 14.6.16 
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9.6 ANALYSERESULTATER 
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