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SAMMENDRAG
Det ble undersøkt fire kullgroper på Ljøstad Østre i forbindelse med regulering av Stange
næringspark. De fire gropene ble datert til middelalder, nærmere bestemt 1040-1210 e.Kr.
og i alle kullgropene var det benyttet furu. De få antydningene til stabling pekte mot at
hele tømmerstokker var lagt i lengderetningen. Alle kullgropene har antakelig vært
tilnærmet kvadratisk med en lengde på opp mot 2,7 m.
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Figur 1. De undersøkte kulturminnene. I tillegg vises 142995
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
LJØSTAD ØSTRE, 296/1, STANGE, HEDMARK

1

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

I brev av 30. november 2015 oversendte Hedmark fylkeskommune forslag til reguleringsplan
for Stange næringspark til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling. Formålet med planen
er å tilrettelegge for uttak av masser til ny E6 fra Kolomoen mot Botsenden. Deretter er
området planlagt brukt til næringstomter langs E6. Saken gjaldt konflikt med åtte kullgroper
og én tjæremile. I brev av 11. januar 2016 til Riksantikvaren sluttet Kulturhistorisk museum
seg til fylkeskommunens vurdering av dispensasjonsspørsmålet. Tjæremilen ble ansett som et
viktig kulturminne å undersøke. Ettersom det ikke var gjort omfattende undersøkelser av
kullgroper i nærområdet tidligere mente museet at minimum tre groper måtte undersøkes.
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Opprinnelig var undersøkelsen lagt opp til å bli utført av to arkeologer. Ettersom de
påviste kulturminnene raskt viste seg å ha mye mindre omfang enn ventet ble prosjektets
timeforbruk i felt halvert, nærmere omtalt i kapitel 4.3.

3

LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

Planområdet ligger 700–800 m sør for Uthuskrysset på E6 ved Stange. Det grenser mot
E6 i nordøst, mot Ljøstad industriområde i nordvest. Planområdet er småkupert med noen
våte myrdrag, og det er stort sett bevokst med gran, mens det i tilknytning til myrdragene
stedvis er svært tett løvtrevegetasjon. Ved utgravingstidspunktet var det nylig hogd over
store deler av området. Planarealet ligger i tilknytning til et eksisterende nærings- og
industriområde. Nord for nærings- og industriområdet er det rikt jordbrukslandskap
ispedd noe boligbebyggelse. Sør for planområdet er det skrinn utmark med få kjente
kulturminner. Det er ikke gjort funn av jernvinneanlegg i nærheten. Kullgropene kan
likevel være knyttet til jernproduksjon da det er rike malmforekomster i nærområdet.
Planområdet er innmarksnær utmark, og det kan derfor dreie seg om kullgroper for
produksjon av smiekull. Flere jernvinneanlegg er kjent i området ved Slaggerud omtrent
9 kilometer mot øst. Her er det også påvist en rekke kullgroper. Trolig inneholder
skogsområdene i de sørlige deler av Stange svært mange kulturminner knyttet til
jernproduksjon.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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Samtidig som undersøkelsen pågikk hadde Kulturhistorisk museum en annen utgraving
pågående nær tunet til Ljøstad Østre. Der ble det undersøkt bosetningsspor fra
jernalderen.

4

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET

4.1

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER

Tjæremilen hadde størst prioritet ved prosjektets oppstart. Ved innledende flateavdekking
ble det raskt klart at det ikke var en tjæremile. Det var derimot en kullgrop med skader i
nedkant. Dermed falt problemstillingene rundt tjæremiler bort.
For utgravingen av kullgropene var følgende problemstillinger aktuelle:
Hvilke treslag har vært benyttet?
Når har produksjonen av kull funnet sted?
Hvilken form og dimensjon har gropene? Kan groper av visse former knyttes til
bestemte perioder eller bestemte typer aktiviteter som jernframstilling og smiing?
Er det mulig å kaste lys over stablingen av trevirket i gropene?
Utgravingsmetode og prøveuttak ble lagt opp for å sikre data som kunne belyse disse
problemstillingene.
4.2

UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON

To av kullgropene (180051 og 180052) ble gravd ned i plan på den ene halvsiden med
maskin. Bunnplanet ble dokumentert med fotografi og supplerende notater, 180051 ble
også tegnet. Så ble det gravd gjennom til undergrunn slik at man stod igjen med en full
profil. De to andre kullgropene var utilgjengelig for gravemaskin. En kullgrop ble snittet
for hånd og tegnet (180049). Den siste gropen (142992) ble kun undersøkt med
prøvestikk i kanten da den var helt tildekket av hogstavfall. Profilene ble tegnet for hånd
ut fra en vatret snor. Disse ble senere digitalt rentegnet i Adobe Illustrator
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling.
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.
4.3

UTGRAVNINGENS FORLØP

Undersøkelsen startet opp med graving av den påviste tjæremilen (180052). Det ble delt
opp i seks større ruter som dekket gropen, renna og området rundt. Deretter ble tre av
disse rutene flateavdekket, de ble lagt i et sikk-sakk mønster. Da disse var åpnet begynte
det å bli åpenbart at kulturminnet kanskje ikke var en tjæremile. Rutene ble gravd dypere
6
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for å få frem profiler. Det ble gjort spesielt nøye i den antatte avrenningsgrøfta. Den ble
renset i plan og håndgravd, og viste seg å være helt naturlig. Etter at renna var avskrevet
og det ikke var spor etter tjære var det opplagt ut fra strukturens gjenstående for at dette
var en helt klassisk kullgrop i Hedmark. Videre ble den undersøkt med helt standard
prosedyre for kullgrop.

Figur 2. 180052 sikkert avklart som kullgrop.
Gravmaskinen snittet kullgrop 180051. Den ene halvdelen ble gravd lagvis og
dokumentert i plan, deretter ble det grav helt gjennom til undergrunn slik at den kunne
dokumenteres i profil.
De to siste kullgropene som ikke var tilgjengelig for maskin ble gravd for hånd. Kullgrop
180049 lå i tett, gammel skog. Den hadde en særdeles kraftig voll i sør. Snittet ble lagt NS for å fange opp denne i profil. I nordvollen ble det påtruffet enormt med røtter, slik at
håndgraving måtte oppgis etter hvert. Det ble gravd en hjelpeprofil fra midten vestover ut
fra det N-S gående profilet for å kontrollere at bunnplanet var firkantet. Kullgrop 142992
ble undersøkt ved et prøvestikk i kanten ettersom kulturminnet ellers var tildekket av
tyngre trevirke.
4.4

KILDEKRITISKE PROBLEMER

Kullets opphav og egenalder er ukjent og det vites ikke om dette er siste gangs brenning
av mange eller en enkelt hendelse. Det er ønskelig å redusere denne mest mulig gjennom
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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valg ungt trevirke eller ytterved fra eldre stammer (Loftsgarden et al 2013). Det ble utført
detaljerte vedartsanalyser av kullprøvene for å sikre en best mulig forståelse av
dateringsprøvene. I to av vedartsanalysene ble det funnet rester av yngre stammer som
ble benyttet til 14C-datering. I de fire andre var det kun rester av eldre stammer. En av de
yngre stammene som ble datert visste seg å være den eldste prøven fra undersøkelsen
(KP1).

5

UTGRAVNINGSRESULTATER

5.1

STRUKTURER OG KONTEKSTER

5.1.1 180052 TJÆREMILE OMTOLKET TIL KULLGROP
Kullgropen med askeladden ID 180052 var opprinnelig registrert som en tjæremile med
en diameter på 7 m i hellende terreng med relativt utydelig renne. Ved graving ble den
som nevnt tidligere påvist å være en kullgrop. Dens ytre mål med utkast var inntil 7 m.
De indre målene var 2,7. Vollen bestod av gammel utkastet markoverflate og i nord var
det i tillegg mye kull. Den var 10 cm høyere enn opprinnelig markoverflate i sør og 30
cm i nord. Gropen hadde firkantet form. Bunnplanet var tilnærmet kvadratisk.
Vedstablingen ble ikke spesielt belyst gjennom planet eller profilet på denne gropa.
Kullgropen har blitt tømt mot NV. Det kunne observeres to faser i gropen.

Figur 3. Kullgrop 180052
5.1.2 180051 KULLGROP
Kullgrop var registrert som 7 m i diamter og en dybde på 0,7 m. Den var bolleformet og
lite markert. Den hadde ingen synlig voll. Hverken før eller etter utgraving. De indre
målene var ca. 2,6 m på langsidene. Vollen kunne så vidt anes i sør, og var et resultat av
utkastet skogsjord, men intet kull. Gropen hadde firkantet form. Det kunne observeres to
faser i gropen. Bunnplanet var tydelig og godt bevart i begge faser. De var tilnærmet like.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon
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Vedstablingen kunne belyses gjennom den bevarte stokken i sørkanten av fase 2 sitt
bunnplan.

Figur 4. Kullgrop 180051. Bevart stokk i kullag til fase 2.
5.1.3 180049 KULLGROP
Kullgrop en var registrert med en kvadratisk form på ca. 7 m i ytterkant. Den var tydelig
markert i terrenget og spesielt i sør var vollen massiv. De indre målene var rundt 2,5 m på
langsidene, men obskurt av røtter ved graving. Vollen bestod av utkastet skogsjord og en
god del kull. Den var 30 cm høyere enn opprinnelig markoverflate. Gropen hadde
firkantet form. Bunnplanet var godt bevart og rødbrent. Kullgropen har blitt tømt mot sør.
Det kunne observeres to mulige faser i gropen.

Kulturhistorisk museum
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Figur 5. Kullgrop 180049
5.1.4 142992 KULLGROP
Kullgrop 142992, hadde en voll som var flat og tydelig. Dens ytre mål var 2,1x1,6 m. De
indre målene er ukjent. Gropen hadde firkantet form. Bunnplanet og vedstablingen var
det ikke mulig å utlede noe om i det begrensede prøvestikket. Det kunne observeres en
fase i gropen som raskt gikk ned på steinete undergrunn.
Datert til 1040-1170 e.Kr. (Ua-55268).

6

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

6.1

VEDARTSANALYSE

Det ble utført detaljert vedartsanalyse av seks prøver ved Moesgaard museum. De ble alle
bestemt til furu. Følgende bestemmelser ble gjort og presentert (Moesgaard 2016):
KP1, fra 180049 (kullgrop): Prøven indeholder 4-5 pænt store stykker trækul (1x2 cm.)
og vel mere end 20 små stykker samt trækulsfnuller. Pinus, furu, 10 stk.: 5 ÆS, 5 YS. Til
datering er udtaget 1 stk. trækul, yngre stamme, 6 årringe, ingen bark.
KP2, fra 180051 (kullgrop): Prøven indeholder ca. 20 pænt store stykker trækul (1x3
cm.) og vel mere end 50 små stykker samt en del trækulsfnuller. En del trækulstykker er
flagede. Der er udtaget 2 stykker til datering: A- og B-prøve. Pinus, furu, 10 stk.: 5 YS, 4
ÆG, 1 S/G. Til datering er udtaget: A-prøve: 1 stk. trækul, yngre stamme, 3
årringe, ingen bark, og B-prøve: 1 stk. trækul, ældre gren, 4-5 årringe, ingen bark.
Kulturhistorisk museum
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KP3, fra 180051 (kullgrop): Prøven indeholder 3-4 pænt store stykker trækul (2-5x1,5
cm.) og vel mere end 100 små stykker, hvoraf flere er flade, flagede samt trækulsfnuller.
Flere af de større stykker er mindre forkullede på en yderside. Pinus, furu, 10 stk.: 10 ÆS.
Til datering er udtaget 1 stk. trækul, ældre stamme, 3 årringe, ingen bark.
KP4, fra 180051 (kullgrop): Prøven indeholder ca. 7 pænt store stykker trækul (ca. 25x1,5 cm.) og vel mere end 10 ret små stykker samt trækulsfnuller. Nogle stykker er kun
delvist forkullet. Flere stykker udviser tætvokset ved (29 årringe over 1,3 cm.).
Pinus, furu, 10 stk.: 10 ÆS. Til datering er udtaget 1 stk. trækul, ældre stamme, 7 årringe,
ingen bark.
KP5, fra 180052 (kullgrop): Prøven indeholder 10-15 stykker trækul samt trækulsfnuller.
Pinus, furu, 10 stk.: 5 ÆS, 3 YS, 1 ÆG, 1 YG. Til datering er udtaget 1 stk. trækul, ældre
stamme, 4 årringe,ingen bark.
KP6, fra 14992 (kullgrop): Prøven indeholder vel mere end 30 små stykker trækul samt
trækulsfnuller. Pinus, furu, 10 stk.: 1 S, 2 ÆS, 1 YS, 4 G, 2 ÆG. Til datering er udtaget 1
stk. trækul, yngre stamme, 10 årringe (tætvokset), ingen bark.
6.2

DATERING

Dateringene ble utført på de utvalgte A-prøvene fra Moesgaard. De ble datert ved
Uppsala. Multiplot kan sees i figur 6 i kapitel 8. Dateringene sammenfaller godt med det
regionale bildet av kullgroper på det indre østlandet.
Labnummer

Prøve ID

13

Ua-55263
Ua-55264
Ua-55265
Ua-55266
Ua-55267
Ua-55268

KP1
KP2
KP3
KP4
KP5
KP6

-26,7
-27,0
-25,7
-26,4
-25,4
-26,2

7

180049
180051
180051
180051
180052
142992

C

14

C alder BP
1041 ± 26
959 ± 26
881 ± 26
922 ± 26
891 ± 26
910 ± 26

kal 2 sigma e.Kr.
1040-1160
1020-1150
1050-1210
1040-1160
1090-1210
1040-1170

SAMMENFATNING

De fire kullgropene var uniforme. De tre som ble undersøkt grundig var alle tilnærmet
like, med tilnærmet kvadratisk bunnplan og indre mål i bunn rundt 2,5-2,7 m. I alle
gropene var det redusert furu og dateringene ligger innenfor et snevert tidsrom på 150 år
(1040-1210 e.Kr.).

8

VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON

Kullgropene er et statistisk massemateriale og de undersøkte kullgropene på Ljøstad
passer inn i det regionale bildet. Men det finnes noen interessante punkter å fremheve.
Det er benyttet furu på et relativt sent tidspunkt for å være et så sentralt strøk. I samme
tidsrom i Løten er furu nesten fraværende i materiale (Martinsen 2017). Det kan tyde på
at disse gropene er fra første gang skogen snauhogges ettersom grana enda ikke har klart
å etablere seg. Det var ikke mulig å se mye av stablingen, men i grop 180051 var en stokk
bevart langs kanten (figur 4). Det viser at mest sannsynlig var det stablet med større
11
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tømmerstokker i gropens fulle lengde. Dette er tydelig dokumentert i utømte kullgroper
andre steder i Hedmark, for eksempel på Gråfjell i Åmot og Grundset i Elverum
(Rundberget 2007 og Martinsen 2017). Dateringene vil også være med på å belyse det
regionale bildet. Kullgroper i gårdsnær utmark kan knyttes til smiekull og kull som
handelsvare på grunn av behovet til middelalderbyen på Hamar. Sammenstilt med andre
dateringer innen for jordbrukslandskapet rundt Hamar vil de bidra til diskusjonen
omkring kull som handelsvare og skattebetaling.

Figur 6. Multiplot av dateringene fra kullgropene.
Av de innledende problemstillingene er spørsmålet om groper av visse former kan
knyttes til bestemte perioder eller bestemte typer aktiviteter, som jernframstilling og
smiing. det vanskeligste å besvare. Spørsmålet kan best besvares i lys av en overordnet
oversikt, men gropenes kvadratiske form faller godt innenfor det som ellers er kjent fra
østsiden av Mjøsa (Loftsgarden 2015) Dette bidrar til å forsterke tolkningen av
kvadratiske kullgroper i Hedmark som resultat av et et regionalt valg, løsrevet fra
kronologi men betinget av bruk av rettvokst barskog som gran og furu.

9

SAMMENDRAG

Det ble undersøkt fire kullgroper på Ljøstad Østre i forbindelse med regulering av Stange
næringspark. De fire gropene ble datert til middelalder, nærmere bestemt 1040-1210 e.Kr.
og i alle kullgropene var det benyttet furu. De få antydningene til stabling pekte mot at
hele tømmerstokker var lagt i lengderetningen. Alle kullgropene har antakelig vært
tilnærmet kvadratisk med en lengde på opp mot 2,7 m.
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11 VEDLEGG
11.1 STRUKTURLISTE
ID

Ytre mål

142992
180049
180051
180052

2,1x1,6
7x7
7x7
7x7

Indre
mål,
bunn
2,6
2,7

Dybde fra
markoverflate
0,65
0,75
0,65

Voll

0,3
0,1

Form i flate

Form
bunnplan

Kvadratisk
Kvadratisk
Rund
Rund

Kvadratisk
Kvadratisk
Kvadratisk

Faser

2
1
2
1

11.2 TILVEKSTTEKST, C06077.
Produksjonsplass fra middelalder fra STANGE NÆRINGSPARK, av LJØSTAD
ØSTRE (296), STANGE K., HEDMARK.
prøve, kull av trekull.
Prøvemateriale fra kullgroper.
KP1 vedartsbestemt til furu ved Moesgaard museum. Datert ved Uppsala. Ua-55263, 14C
alder BP 1041 ± 26, 1040-1160 kal e.Kr. 2 sigma KP2 vedartsbestemt til furu ved
Moesgaard museum. Datert ved Uppsala Ua-55264, 14C alder BP 959 ± 26, 1020-1150
e.Kr. 2 sigma KP3 vedartsbestemt til furu ved Moesgaard museum. Datert ved Uppsala.
Ua-55265, 14C alder BP 881 ± 26, 1050-1210 e.Kr. 2 sigma KP4 vedartsbestemt til furu
ved Moesgaard museum. Datert ved Uppsala. Ua-55266, 14C alder BP 922 ± 26 10401160 e.Kr. 2 sigma KP5 vedartsbestemt til furu ved Moesgaard museum. Datert ved
Uppsala. Ua-55267, 14C alder BP 891 ± 26 1090-1210 e.Kr. 2 sigma KP6 vedartsbestemt
til furu ved Moesgaard museum. Datert ved Uppsala. Ua-55268, 14C alder BP 910 ± 26
1040-1170 e.Kr. 2 sigma
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning.
Orienteringsoppgave: Ligger 700 – 800 m sør for Uthuskrysset på E6 ved Stange. Det
grenser mot E6 i nordøst, mot Ljøstad industriområde i nordvest Planområdet ligger 700
– 800 m sør for Uthuskrysset på E6 ved Stange.
LokalitetsID: 180049/180051/180052.
Funnår: 2016.
Katalogisert av: Julian Robert Post Martinsen.
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11.3 TEGNINGER
11.4 FOTOLISTE
Filnavn

Motiv

Fotograf

Cf35068_001.JPG

Kullgrop 180051 før avdekking

Julian Martinsen

Cf35068_002.JPG

Kullgrop 180051 ned til fase 2 sitt bunnplan

Julian Martinsen

Cf35068_003.JPG

Kullgrop 180052 før avdekking

Julian Martinsen

Cf35068_004.JPG

Kullgrop 180052 før avdekking

Julian Martinsen

Cf35068_005.JPG

Kullgrop 180052 før avdekking

Julian Martinsen

Cf35068_006.JPG

Områdeoversikt rundt kullgrop 180051 og 180052

Julian Martinsen

Cf35068_007.JPG

Kullgrop 180052 ved nedgraving til synlig bunnplan

Julian Martinsen

Cf35068_008.JPG

Kullgrop 180051 ved nedgraving til synlig bunnplan

Julian Martinsen

Cf35068_009.JPG

Julian Martinsen

Cf35068_011.JPG

Kullgrop 180051 ved nedgraving og senking av profiler i
ruter
Kullgrop 180051 ved nedgraving og senking av profiler i
ruter
Kullgrop 180049 før graving

Cf35068_012.JPG

Profil i 180052

Julian Martinsen

Cf35068_013.JPG

profil i kullgrop 180051

Julian Martinsen

Cf35068_014.JPG

Profil i kullgrop 180049

Julian Martinsen

Cf35068_015.JPG

Kullgrop 142992 etter fjerning av en del hogstavfall

Julian Martinsen

Cf35068_010.JPG
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