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SAMMENDRAG 
 

Kulturhistorisk museum utførte en undersøkelse av fem kullgroper i Teinvassåsen, Sør-

Aurdal, i tidsrommet 12.–14. juli 2021. Utgravingen ble gjort med gravemaskin. De fem 

kullgropene som ble undersøkt framsto før undersøkelse som groper med tilnærmet 

rektangulær bunnform og tydelige voller, med unntak av én, som var mer oval og uten 

tydelig voll. Kullgropene varierte i ytre mål fra 3,8 x 4,0 m til 5,5 x 6,9 m, med en indre 

mål opp mot 1,8 x 2,5 m. Ved undersøkelsen ble det påvist at alle gropene hadde 

rektangulær milebunn, som varierte fra ca. 0,8 x 1,2 m til ca. 1,3 x 2,3 m. Alle gropene 

var trolig anvendt en gang. Den vedanatomiske analysen viser at det var benyttet furu i 

kullproduksjonen. C14-dateringene av kullgropene ligger innenfor tida 755–1634 e.Kr. (2 

sigma). Tolkninger av dateringene (utført på furu) antyder at en grop (Id 222163) har 

vært anvendt i vikingtid, to groper (Id 222165 og 222168) har vært brukt samtidig i tidlig 

middelalder, og en var bruk noe tidligere i middelalder (Id 222162). Den siste kullgropa 

(Id 222164) er benyttet mye seinere enn de andre, i senmiddelalder–etterreformatorisk 

tid. Dateringene indikerer at de fire eldste gropene kan relateres til jernframstilling som 

har foregått i to eller tre faser i vikingtid og tidlig middelalder, og at det bør ligge to eller 
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tre jernvinneanlegg i nærheten, eventuelt at den samme plassen er benyttet til 

jernproduksjon i de ulike fasene. Dersom dateringen av kullgrop id 222164 gjengir riktig 

hendelsestidspunkt er det usikkert om kullproduksjonen skal knyttes til jernframstilling 

eller at kullet er benyttet i smievirksomhet. 

 

De mange hundre dateringene fra kullgroper i Oppland viser at de fleste faller innenfor 

perioden middelalder, og oftest fra tida 1100 til 1400 e.Kr. De fire eldste gropene datert 

til vikingtid og tidlig middelalder i Teinvassåsen, kan derfor generelt plasseres til den 

eldste fasen av jernframstilling med bruk av Fase II-teknologi i Oppland. Tidligere er det 

i Sør-Aurdal kun utført en større undersøkelse av kullgroper, i setertraktene vest for 

Bagn. Her hadde alle de 34 utgravde gropene sirkulær milebunn. Utgravningen i 

Teinvassåsen viser at tradisjonen med bruk av rektangulære groper også kan knyttes til 

dette høyereliggende området i sørvestre del av Oppland. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
 

TEINVASSÅSEN HYTTEFELT, 95/1, SØR-
AURDAL K, INNLANDET FYLKE 

 

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med ny reguleringsplan for Teinvassåsen hyttefelt i Sør-Aurdal kommune 

ble det registrert sju automatisk fredete kullgroper innenfor planområdet. Tiltaket kom i 

konflikt med fem kullgroper som trolig kan relateres til jernvinneanlegg i nærheten, men 

som ikke har latt seg påvise ved overflateregistrering. To av kullgropene blir bevart 

gjennom planen. Tradisjonen med bruk av kullgroper i jernproduksjonen er hovedsakelig 

knyttet til yngre jernalder og middelalder. 

 

DELTAGERE, TIDSROM 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Birgitte Bjørkli Utgravningsleder 12.–14.7.2021 3 

Kathrine Stene Prosjektleder 12.–13.7.2021 2 

Magne Samdal Assistent/GIS 12.–14.7.2021 3 

Sum   8 

 Gravemaskin  1 
Tabell 1.  Tidsbruk og bemanning.  

 

BESØK OG FORMIDLING  

Vi hadde besøk av grunneiere. Det var flere interesserte hyttenaboer i området som var 

interessert i undersøkelsen. Avisa Valdres skrev en artikkel om utgravningen, som sto på 

trykk 24. juli 2021 samt at en artikkel ble publisert på Hedalen.no. 

 

LANDSKAP OG KULTURMILJØ 

Undersøkelsesområdet ligger sørvest i Sør-Aurdal kommune, 10–12 kilometer nordvest 

for bygda Hedalen og rundt 19 kilometer fra kommunesentret Bagn, begge i luftlinje. 

Området er en del av Hedalen, en sidedal til Begnadalen. Dalen går fra Nes i nordenden 
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av Sperillen (150 moh.) i øst, vest og nord til bygda Hedalen (ca. 500 moh.) og videre 

nordvest mot Nesbyen i Hallingdal (ca. 220 moh.). Området tilhører nedbørsfeltet til 

Muggedøla. Vassdraget ble vernet i forbindelse med Verneplan I. På grunn av de 

betydelige frilufts- og naturverninteresser utpekte objektet seg som et område av stor 

verdi. Det er ikke påvist mange fornminner i Sør-Aurdal sett i forhold til andre deler av 

Valdres, noe som trolig i stor grad har sammenheng med at det er foretatt få utbyggings-

prosjekter og dermed er det foretatt få intensivregistreringer. Enkelte grav- og løsfunn er 

kjent, blant annet jerndepoter (Hougen 1958:146, 228). Gårdsnavnene er ikke av de eldste 

typene, men antakelig var det etablert gårdsbosetning her i jernalderen. 

 

I Valdres foreligger det mange gravfunn allerede i yngre romertid, spesielt fra Ulnes i Nord-

Aurdal og i Vestre Slidre. Gravminner og oldfunn forteller om ekspansjon gjennom 

jernalderen (jf. Hougen 1947), en utvikling som har fortsatt i middelalderen frem til 

Svartedauden. De viktigste bosetningsområdene ligger på østsiden av dalen. Lite er 

imidlertid kjent om bosetningen i Sør-Aurdal, men mye taler for at jernalderens bosetning 

ikke har vært like omfattende som i de sentrale Valdresbygdene (jf. Hougen 1958). 

 

Naturressursene har vært et viktig utgangspunkt for dalførets kulturhistoriske utvikling. 

Høyfjellet har gitt gode muligheter for jakt, sanking og fiske. I tillegg har det blitt drevet 

husdyrhold og omfattende stølsdrift fram til i dag. I stølsregionen er det tallrike 

jernvinneanlegg og kullgroper, og Valdres er derfor ansett som et av våre viktigste områder 

for jernproduksjon i jernalder og middelalder (jf. Brøgger 1925, Hauge 1944; 1946, Larsen 

2000; 2009, Larsen og Thømt 2010). Tydeligst er de mange jernvinneanleggene fra 

middelalderen, godt synlig fordi det inngår kullgroper i anleggsstrukturen. Det finnes også 

steder med jernvinneanlegg fra eldre jernalder. Nede i bosetningsområdene er det mange 

kullgroper knyttet til smiing og videre bearbeidelse av jernet fra utmarka. 

 

Selve planområdet ligger for det meste mellom 920 og 990 moh., i lettkupert åpent 

fjellandskap med snaumark, myrområder og mindre vann. Vegetasjonen består 

hovedsakelig av furu og bjørk. Innenfor planområdet finnes to setre, Dekaren og 

Kringletjernsetra. De registrerte kullgropene ligger nordøst i planområdet, sør for 

Damtjern.  
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Figur 1. Kart over området med planområdet markert.  Il lustrasjon; Magne Samdal, KHM.  
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Figur 2. Undersøkelsesområdet. Dronefoto; Magne Samdal, KHM. 

  

KULTURHISTORISK STATUS 

REGISTRERINGER OG OMSØKTE KULTURMINNER 

Oppland fylkeskommune foretok overflateregistreringer i planområdet høsten 2016. Det 

ble da påvist sju kullgroper, samtlige hadde rektangulær form. De fem kullgropene som 

ble undersøkt er Id 222162, 222163, 222164, 222165 og 222168 (Törmä 2016). 

 

Kullgropene ligger høyt, 920 og 990 moh., i et område med åpen bjørk- og furuskog og 

med mange myrer slik at en kunne forvente å finne jernvinneanlegg. Det er mulig at det 

ikke har vært akseptable malmkilder her, og det kan være forklaringen på at det ikke er 

påvist anlegg i området. Imidlertid er mange slagghauger i Oppland lave og utflytende og 

dermed lite markert i terrenget. Man må derfor være oppmerksom på at det kan finnes 

uregistrerte jernvinneanlegg i området.  



Braker gbnr. 95/1., Sør-Aurdal k.  Saksnr. 2020/12386 

 

  

 11 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
Figur 3. Kart over området med de utgravde kullgropenes beliggenhet i forhold ti l 

hverandre (markert med rødt) . Il lustrasjon; Magne Samdal, KHM.  
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RELEVANTE FORSKNINGSRESULTATER 

Valdres er kjent som et av våre viktigste områder for jernfremstilling (Larsen 2009), og i 

middelalderen nevnes Valdresjern spesielt (Eirik Magnusson retterbot 1282). Innen 

arkeologisk forskning omtalte A.W. Brøgger alt i 1925 Valdres som et kjerneområde for 

middelalderens jernproduksjon (Brøgger 1925:147-149, se også Olafsen 1916). Dette gjør 

han på bakgrunn av tallrike jernvinner i området og fordi det var kjent flere graver med 

det han antok var lokalt smidde våpen og redskaper. Han benytter også funn av jernbarrer 

fra innlandsområdene og omtalen av råjern i skriftlige middelalderkilder som et tegn på at 

det var en omfattende jernproduksjon i Valdredalføret i jernalder og middelalder 

(Brøgger 1925:151-153). Denne forståelsen av området har i stor grad stått seg frem til i 

dag (eksempelvis Hougen 1947, Narmo 1996, Larsen 1991, 2004, 2009). 

 

Kunnskapen om jernvinna i Valdres er knyttet til Øystre Slidre og især til Beitostølen 

hvor undersøkelser av jernvinneanlegg med tilhørende kullgroper har vist at den mest 

intensive jernproduksjon foregikk i tidsrommet fra år 1000 og til den avsluttende delen av 

1200-tallet (Larsen 2005, Mjærum 2007). De siste årenes undersøkelser fra østsiden av 

Fillefjell har gitt ny innfallsvinkel for forståelse av variasjon og regionalitet. 

Tyngdepunktet i produksjonen ligger her i perioden 900 til 1150 e.Kr., men det ble også 

blestret jern på 700–800-tallet. Dateringene fra de ulike områder viser at 

jernproduksjonen i Valdresdalføret ikke har utviklet seg parallelt, men heller at ulike 

områder delvis har avløst hverandre som viktige steder for produksjon av jern.  

 

Kullgroper 

Kullgroper har vært brukt for fremstilling av kull til smiing eller til jernfremstilling 

(Bloch-Nakkerud 1987, Larsen 2009). Groper knyttet til jernutvinning finnes gjerne i 

utmarka, mens smiekullgroper vanligvis er mer knyttet til bosetningsområdene 

(innmarksnære). Noen fast regel er det ikke, da smiekullgroper kan finnes langs gamle 

veifar i utmarka (Narmo 1997). Det foreligger omkring 300 radiologiske dateringer av 

kullgroper fra Oppland, de aller fleste fra middelalderen, og da helst fra tiden 1100 til 

1400 e.Kr. Noen få yngre groper er kjent (Larsen 2004). Før undersøkelsene på Fillefjell 

tok til rundt 2005, forelå det få dateringer av groper til vikingtiden og bare en til 
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merovingertiden. Utgravningene på Fillefjell har derimot gitt flere dateringer til yngre 

jernalder (Larsen 2009:142-143).  

 

Undersøkelsene viser at kullgropenes størrelse og form varierer regionalt. Tradisjonelt er 

det antatt at gropene på østsiden av Mjøsa er kvadratiske eller rektangulære (jf. Narmo 

1997; 2000), mens de på vestsiden er sirkulære eller ovale (Larsen 1991). Denne regelen 

har vist seg å kunne opprettholdes for det østlige området (Hedmark), men er langt fra 

uten unntak i Oppland. For eksempel synes det å være et betydelig innslag av kvadratiske 

kullgroper på jernvinneanleggene på Beitostølen (Mjærum 2007), mens alle undersøkte 

groper ved Dokkfløy var sirkulære (Larsen 1991). I regelen må det i Oppland foretas 

utgravning for å fastslå bunnform. 

 

Denne typen innsamling av data de seinere årene har vist at vi må tenke nytt når det 

gjelder regioner i jernfremstillingen, og at det derfor er nødvendig å fortsette 

undersøkelsene av kullgroper. Det antas at undersøkelser i Teinvassåsen vil bidra til 

utdypende informasjon som vil nyansere dette bildet. En slik kunnskap om variasjon har 

betydning for forståelsen av jernproduksjonen i Valdres, men den er også betydningsfull 

fordi den gir et viktig innblikk i hvordan den omfattende jernproduksjonen etableres og 

brer om seg i innlandsstrøkene i Sørøst-Norge.  

 

Jernframstilling og kullgroper i Sør-Aurdal 

I følge T. Dannevig Hauge (1944, 1946) var fjellstrøkene på vestsiden av Begnadalen et 

område med mange jernvinneanlegg. Lite er imidlertid kjent, og i Sør-Aurdal er bare én 

større undersøkelse av kullgroper foretatt, på Bøven–Ellingsæter i setertraktene vest for 

Bagn. I forbindelse med utbygging av et større område for hytter ble det dispensert for 36 

kullgroper, hvorav 34 ble undersøkt. På overflaten var de ovale/avlange, men viste seg å 

ha sirkulær bunnform etter utgravning. Av de 11 C14-dateringene ligger 10 jevnt spredt 

innen tidsrommet 985–1435 e.Kr., mens en prøve ble datert til etter 1670 (Skullerud 

2001, Larsen 2009:138-139). I området er det registrert mer enn 100 kullgroper, men bare 

få og små jernvinneanlegg. Jan Henning Larsen (2009:139) påpeker derfor at det er et 

åpenbart misforhold mellom de to kulturminnetypene. Foruten denne undersøkelsen er 

det foretatt utgravninger av to kullgroper i Sør-Aurdal: én grop på Hellebekk hytteområde 
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(Trondrud, gnr. 25) hvor det foreligger to C14-dateringer til henholdsvis 1040–1250 e.Kr. 

og 1225–1290 e.Kr. (Berg 1998, Larsen 2009); én på Øihus (Øihus nordre, gnr. 50) sør 

for Bagn ved Begna som ble datert til 1225–1280 e.Kr. (Gundersen 2011). 

 

I kulturminnedatabasen Askeladden (søk 7. desember 2020) er det oppført 239 

kullfremstillings-anlegg og 22 jernvinneanlegg i Sør-Aurdal kommune (figur 4 og 5). 

Dette er et beskjedent antall sammenliknet med Øystre Slidre. Store deler av denne 

kommunen er imidlertid skannet med høyoppløselig laser (LIDAR) og deretter 

kontrollregistrert. Gjennom dette arbeidet ble det oppdaget mange kulturminner, primært 

kullgroper og jernvinneanlegg i hjemmestølområdene opp mot tregrensa (Pilø m.fl. 

2012). På bakgrunn av tolkninger av LIDAR-dataene, antas det derfor at det finnes mer 

enn 700 anlegg i kommunen, der de fleste av disse kan dateres til middelalderen. I tillegg 

ligger det så mye som 5000 kullgroper i det samme område. I Sør-Aurdal kommune er 

LIDAR-skanning foreløpig ikke gjennomført i tilsvarende grad. Hedalen og området 

rundt Teinvassåsen er et unntak hvor LIDAR-skanning har ført til påvisning av 

konsentrasjoner av kullgroper i enkelte områder (Oppland fylkeskommune brev av 20. 

desember 2017, s. 2). Det er ikke tidligere gjennomført arkeologiske undersøkelser av 

kullgroper i denne delen av Sør-Aurdal. 

 

Selv om det ikke er påvist kullgroper og jernvinneanlegg i like stort omfang som i andre 

deler av Valdres kan likevel jernvinna i Sør-Aurdal regnes som et massemateriale. Dette 

innebærer at en viktig del av den vitenskapelige verdien er knyttet til tallfesting og 

utarbeiding av statistiske data, som først blir tilgjengelig gjennom arkeologiske 

undersøkelser. Slike data har betydning for vår samlede kunnskap om denne typen 

virksomhet på Østlandet og i Sør-Norge som helhet. Nettopp mengden gir interessante 

muligheter for å vurdere produksjon og økonomiske forhold i jernalderen og 

middelalderen.  
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Figur 4. Beliggenheten til  oppførte jernvinneanlegg oppgitt i  kulturminnedatabasen 

Askeladden i Sør -Aurdal kommune. Blå sirkel viser Teinvassåsen hytteområde. 
Illustrasjon; Kathrine Stene, KHM.  

 

 
Figur 5. Registrerte kulturminner i områdene rundt Teinvassåsen hytteområde (markert 

med blå sirkel), der de fleste markeringene (røde prikker) er kullframstil lingsanlegg. 
Opplysninger fra ku lturminnedatabasen Askeladden. Illustrasjon; Kathrine Stene, KHM.  

 



Braker gbnr. 95/1., Sør-Aurdal k.  Saksnr. 2020/12386 

 

  

 16 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Som vist ovenfor er kullgroper en vanlig kulturminnekategori i Oppland. De seinere 

årene er det foretatt omfattende utgravninger av jernvinneanlegg og kullgroper som viser 

at det er stor forskjell i størrelse, utforming og datering av kullgropene. Det var viktig å få 

flere data fra Sør-Aurdal som ledd i kartleggingen av de ulike tradisjonsområdene 

(ideologiene) i Valdres. Særlig ble det vektlagt å få klarhet i bunnformen på gropene. 

Problemstillingene ved undersøkelsen var flere (Stene 2018/2020): 

 

- Hvilken vedart har vært benyttet til kullbrenningen? 

- Når foregikk kullbrenningen? 

- Har gropene flere bruksfaser? 

- Hvordan er utformingen av kullgropene – har kullgropene rund eller firkantet bunn? 

- Hvilke dimensjoner har gropene? 

- Hvordan er mileveden stablet? 

 

DIGITAL DOKUMENTASJON 

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.  

 

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 
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museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

Dataflyten fra TPS 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.  

 

Gjenstandsfunnene er katalogisert i Gjenstandsbasen under museumsnummer C63942 og 

dokumentasjonsfoto ligger i Fotobasen med negativnummer Cf54020. 

 

UTGRAVNINGENS METODE OG FORLØP 

Ved utgravningens start ble vi møtt og fulgt til planområdet av tiltakshaver 

Teinvassåsen–Vassfaret Utvikling AS ved styreleder Svein Arne Nordby. Han hadde på 

forhånd ryddet skog og gjort det klart for at gravemaskin kunne komme fram til 

kullgropene. 

 

Alle fem kullgropene først digitalt innmålt i plan og beskrevet. Deretter ble de snittet med 

gravemaskin og undersøkt manuelt ved opprensing av bunnplan og profil. Bunnplanet ble 

digitalt innmålt og profilet dokumenter ved manuell tegning. Utgravningene ble 

fortløpende dokumenter med foto. Det ble tatt ut prøve av kullaget i hver grop. 

 

Oppland fylkeskommune hadde ved en befaring i 2020 observert malm ved kullgrop 

Id222164. Det ble derfor maskinelt flateavdekket rundt denne gropa for å avklare om det 

kunne ligge et jernvinneanlegg eller et malmlager nært gropa. Det ble også lagt en 

søkesjakt ut fra gropa og ned skråningen mot øst. Avdekkingen var negativ, det ble ikke 

påvist andre spor etter jernproduksjon her. I tillegg søkte Magne Samdal med 

metalldetektor rundt kullgropene for om mulig å påvise jernvinneanlegg. Søkingen ga 

ingen positive resultat. 
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Figur 6. Bildet viser kullgrop Id222164 etter at området rundt er flateavdekket med 
maskin. Foto; Birgitte Bjørkli,  KHM.  

  

KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Kullgropene lå i tettvokst skog med tett undervegetasjon som gjorde det vanskelig å 

utformingen på hver enkelt kullgrop før undersøkelse. Det var fint vær, men veldig varmt 

og fuktig, med mye veps, brems, klegg og knott som gjorde det tidvis vanskelig å 

konsentrere seg! 
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UTGRAVNINGSRESULTATER 

Fem kullgroper ble undersøkt. Ved mål av kullgropenes størrelse, er ytre vollkant brukt 

Med «bunnform» menes formen til kullgropenes bunn før snitting, og formen på 

milebunnen er først definert etter snitting. Dybden på kullgroper brukes vanligvis å måles 

fra gropenes indre vollkant, som er oppgitt for to av de undersøkte kullgropene. For tre av 

gropene er dybden målt fra topp voll. 

 

 
Figur 7. De utgravde kullgropenes beliggenhet i forhold t il hverandre.  

Illustrasjon; Magne Samdal, KHM.  
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KULLGROP ID 222162 

Kullgropa var relativ stor og forholdsvis enkel å se i terrenget selv om den var tilvokst 

med torv og noe lyng og kratt. Den hadde tydelig voll og gropas bunnplan framsto som 

rund før utgravning. Gropas ytre mål var 3,8 x 4,5 m og indre mål (nedskjæringskanten) 

var 1,8 x 1,9 m. 

 

Den nordøstre delen ble fjernet med maskin. Undergrunnen besto av finkornet lys grå 

sand, leire og noe grus. Formen på milebunnen var tilnærmet rektangulær, mens bunnen 

var buet. Overgangen mellom bunn og voll var utydelig. I bunnen var det bevart et tynt 

kullag med en tykkelse på 2 cm, som strakk seg inn i vollen. Dybden fra topp voll til 

bunnen var 0,3–0,6 m. Gropa har trolig hatt en bruksfase. En kullprøve fra kullaget ble 

tatt ut. Den er vedartsbestemt til furu, og datert til 975–1150 e.Kr. (2 sigma), vikingtid–

tidlig middelalder.  

 

 
 

Figur 8. Id222162. Illustrasjon; Magne Samdal, KHM.  



Braker gbnr. 95/1., Sør-Aurdal k.  Saksnr. 2020/12386 

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

  
Figur 9. Kullgrop Id222162 i plan og profi l. Foto; Bi rgitte Bjørkli,  KHM. 

 

KULLGROP ID 222163 

Kullgropa var litt mindre enn de andre undersøkte gropene, men tydelig i terrenget selv 

om den var tilvokst med busk, kratt og tykk mose. Gropa var uten tydelig voll og 

bunnplantet framsto som oval før utgravning. Gropas ytre mål var 3,8 x 4,0 m og indre 

mål 1,2 x 1,8 m. 

 

 

Figur 10. Id222163.  
Illustrasjon; Magne Samdal, KHM.  

 

 
Den sørvestre delen ble fjernet med 

maskin. Undergrunnen besto av fin-

kornet og hardpakket lys grå sand og 

leire. Formen på milebunnen var rektan-

gulær, og bunnen var rett. Den hadde et 

1–2 cm tynt kullag bevart. Dybden fra 

topp voll til bunnen var 0,5 m. Gropa har 

trolig hatt en bruksfase. En kullprøve fra 

kullaget er vedartsbestemt til furu, og 

radiologisk datert til 755–974 e.Kr. (2 

sigma), yngre jernalder/vikingtid. 
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Figur 11. Kullgrop Id222163 i  plan og profil ,  samt avdekket milebunn nederst . 
 Foto; Birgitte Bjørkli,  KHM. 
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KULLGROP ID 222164  

Kullgropa var stor og svært tydelig i terrenget. Den var tilvokst med tykk torv og noe 

lyng og kratt. Gropa hadde tydelig voll og bunnplanet framsto som tilnærmet 

rektangulært før utgravning. Gropas ytre mål var 6,9 x 5,5 m og indre mål på 1,8 x 2,4 m. 

 

Det ble flateavdekket med maskin rundt gropa for om mulig å påvise rester etter et 

jernframstillingsanlegg eller røsteplasser, men med negativt resultat. Den sørvestre delen 

av kullgropa ble fjernet med maskin. Undergrunnen besto av finkornet lys grå sand, leire 

og silt, og rødbrun sand og noe grus i utkanten (under vollen). Formen på milebunnen var 

rektangulær, og bunnen på gropa flat og den hadde skrå sider. Dybde på gropa målt fra 

vestre indre vollkant var 0,4 m, og fra østre indre vollkant 0,5 m. Det gjenværende 

kullaget hadde en tykkelse på 5–10 cm. Det lå en kullinse over den østlige vollen, som 

trolig er en rest av det fjernete miledekket. Gropa kan være brukt flere ganger (mulig to). 

En kullprøve fra kullaget er vedartsbestemt til furu, og datert 1458–1634 e.Kr. (2 sigma), 

sein middelalder–etterreformatorisk tid. 

 

 

 
Figur 12. Profil  kullgrop Id222164. Tegning; Kathrine Stene, KHM. 
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Figur 13. Kullgrop Id222164 i  plan og profil. Foto; Birgitte  Bjørkli,  KHM. 
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Figur 14. Id222164. Il lustrasjon; Magne Samdal/Magnus N. Holen, KHM. 
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KULLGROP ID 222165 

Kullgropa var tydelig markert i terrenget til tross for at den var tilvokst med kratt og lyng. 

Den hadde tydelig voll, og gropas bunnplan framsto som tilnærmet rektangulær før 

utgravning. Gropas ytre mål var 4,8 x 6,7 m og indre mål 1,3 x 2,5 m. 

 

Den sørvestre delen ble fjernet med maskin. Undergrunnen besto av finkornet lys grå 

sand, leire og silt, og rødbrun sand og noe grus mot kantene av gropa. Formen på 

milebunnen var rektangulær, gropas bunn var flat og den hadde skrå/rette sidekanter. I 

bunnen var det bevart et kullag på 5 cm. Dybde på gropa målt fra indre vollkant var 0,3 

m. Kun en bruksfase ble påvist. En kullprøve fra kullaget er vedartsbestemt til furu, og 

radiologisk datert til 1032–1200 e.Kr. (2 sigma), tidlig middelalder.  

 

 

 

Figur 15. Profil  kullgrop Id22216 5. Tegning; Kathrine Stene, KHM.  
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Figur 16. Kullgrop Id222165 i  plan og profil  med milebunnen. Foto; Birgitte Bjørkli,  KHM. 
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Figur 17. Id222165. Il lustrasjon; Magne Samdal, KHM.  

 

 

KULLGROP ID 222168 

Kullgropa var enkel å se i terrenget selv om den var tilvokst med lyng og kratt. Den lå på 

en morenerygg, høyereliggende, og mer «luftig» enn de andre undersøkte gropene. Gropa 

hadde tydelig voll og grunnplanet framsto som firkantet/rektangulært før undersøkelse. 

Gropas ytre mål var 5,8 x 6,2 m og indre mål 1,7 x 2,0 m. 

 

Den sørøstre delen ble fjernet med maskin. Undergrunnen besto av rødbrun, hardpakket 

morene, og det var tydelig at det hadde vært vanskelig å grave da gropa var svært grunn. 

Formen på milebunnen var firkantet/rektangulært, gropas bunn var flat og sidekantene 

rette. Dybde fra topp voll til bunnen var 0,5 m. I bunnen var det et tynt kullag på 2 cm, 
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som strakk seg noe under vollen. Gropa har trolig hatt en bruksfase. En kullprøve fra 

kullaget er vedartsbestemt til fur, og radiologisk datert til 1030–1160 e.Kr. (2 sigma), 

tidlig middelalder. 

 

 
 

 
Figur 18. Kullgrop Id222168 i  plan og profil. Foto; Birgitte  Bjørkli,  KHM. 
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Figur 19. Id222168. Il lustrasjon; Magne Samdal/Magnus Holen, KHM. 
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OPPSUMMERING 

De fem undersøkte kullgropene varierer i ytre mål fra 3,8 x 4,0 m til 5,5 x 6,9 m, med en 

indre mål opp mot 1,8 x 2,5 m, se tabell 3. Det var mulig å identifisere formen på 

milebunnen til gropene hvor alle var rektangulære. Dybden på gropene var relativ lik, 

hvorav de som ble målt fra nedskjæringskanten var ca. 0,3–0,5 m dype. 

 

Askeladden 

Id 

Ytre mål, 

meter 

Indre mål, 

meter 
Milebunn 

Milebunn, 

meter 

Dybde, 

meter 

Datering, 

e.Kr. (2σ) 

222162 3,8 x 4,5 1,8 x 1,9 Rektangulær ca. 0,8 x 1,2  0,6* 975–1150 

222163 3,8 x 4,0 1,2 x 1,8 Rektangulær ca. 1,2 x 1,5  0,5 755–974 

222164 5,5 x 6,9 1,8 x 2,5 Rektangulær ca.1,0 x 2,3  
0,4–0,5 

(0,7–0,8*) 
1458–1634 

222165 4,8 x 6,7 1,3 x 2,5 Rektangulær ca. 1,3 x 2,3  
0,3 

(0,5–0,8*) 
1032–1200 

222168 5,8 x 6,2 1,7 x 2,0 
Firkantet / 

rektangulært 
1,8 x ca. 2,0 0,5* 1030–1160 

Tabell 3. Utgravningsresultater  fra undersøkelsen av kullgropene. *Dybde målt fra 
topp voll.  

 

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

VEDART OG DATERING 

Det ble tatt ut trekullprøver fra samtlige kullgroper, i alt fem prøver. Prøvene er 

vedartsanalysert ved Moesgaard museum i Danmark (se vedlegg 1.1.1), og C14-datert 

ved Ångströmlaboratoriet/Tandemlaboratoriet, Uppsala Universitet i Sverige, (se vedlegg 

1.1.2), se figur 13. Samtlige prøver ble vedartsbestemt til furu (pinus). 

 

Furu er en treart som har høy egenalder. Dateringer utført på denne arten kan føre til at 

dateringsresultatet ligger forut for hendelsen som ønskes datert. Fra undersøkelser hvor 

det har forekommet både furu og bjørk fra kullaget i kullgroper, og begge prøvene har 

blitt datert, er det ikke uvanlig at dateringsresultatene har hatt et avvik på rundt 200 år. 

Det indikerer at det er benyttet furutrær med høy egenandel i kullproduksjonen. Det kan 

også ha vært tilfelle for produksjonen i Teinvassåsen. 

 

Dateringsresultatene ligger innenfor tida 755–1634 e.Kr. (2σ), periodene vikingtid–tidlig 

etterreformatorisk tid, se tabell 3. Tre av resultatene er overlappende, innenfor 975–1200 

e.Kr. Fordi det er benyttet furu i kullproduksjonen, er det trolig at siste del av daterings-
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intervallene angir mest sannsynlig brukstid, se figur 20. Det innebærer i så fall at kullgrop 

Id 222163 er brukt ca. 860–900 e.Kr. eventuelt ca. 900–980 e.Kr., kullgropene Id 222165, 

222168 og 222162 ca. 1060–1200 e.Kr., eventuelt at Id 222163 er anvendt noe tidligere 

ca. 1020–1040 e.Kr., og kullgrop Id 222164 ca. 1520–1650 e.Kr. 

 

 

Lab-nr. 
Prøve 

nr. 

Askeladden 

Id 
Vedart 

C14-

alder 

(BP) 

Kalibrert alder (2 sigma, 95,4% 

sannsynlighet) 

Ua-72749 P1200 222164 Furu 355±29 
1458–1634 e.Kr. Sein middelalder–

etterreformatorisk tid 

Ua-72750 P1600 222165 Furu 932±30 1032–1200 e.Kr. Tidlig middelalder 

Ua-72751 P2000 222168 Furu 950±29 1030–1160 e.Kr. Tidlig middelalder 

Ua-72752 P2001 222163 Furu 1170±29 755–974 e.Kr. Yngre jernalder/vikingtid 

Ua-72753 P2003 222162 Furu 1090±29 
975–1150 e.Kr. Vikingtid–tidlig 

middelalder 

Tabell 3.  Radiologiske dateringer av de fem kullgropene.  

 

 

 
Figur 20. Kalibrerte dateringer fra Teinvassåsen. Tidsintervallene avmerket med 
stiplete firkanter antyder trolig tidspunkt for kullproduksjonen.          
Program: OxCal v. 4.4.  
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VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

De sentrale problemstillingene for den arkeologiske undersøkelsen var å få klarhet i når 

kullgropene var i bruk, om det kunne spores flere bruksfaser samt gropenes utforming, 

oppbygging og dimensjon, og eventuelt om man kunne se hvordan veden ble stablet og 

hvor mye kull som hadde blitt framstilt.  

 

De fem kullgropene som ble undersøkt framsto før undersøkelse som groper med 

tilnærmet rektangulær bunnform og tydelige voller, med unntak av den ene, Id 222163, 

som var mer oval og uten tydelig voll. Denne gropa var også mindre enn de andre, og 

med den eldste dateringa. Kullgropene varierer i ytre mål fra 3,8 x 4,0 m til 5,5 x 6,9 m, 

med en indre mål opp mot 1,8 x 2,5 m. Gropene kan karakteriseres som mellomstore 

(diameter 3,1–6,0 m; Narmo 1996). 

 

Ved undersøkelsen var det mulig å identifisere formen på milebunnen til gropene hvor 

alle var rektangulære. Kullgropene Id 222162, 222164, 222165 og 222168, var svært like 

i profil, og hadde flat bunn. Dybden på gropene var relativ lik, hvorav de (Id 222164, 

222165) som ble målt fra nedskjæringskanten var ca. 0,3–0,5 m dype. Id 222168 hadde 

en mer rektangulær indre nedgravning (sidekantene) og var grunnere enn de andre, men 

dette skyldes trolig at den var anlagt på hardpakket moreneundergrunn hvor det var 

vanskelig å grave. Trolig har kullgropene hatt en bruksfase. De hadde minimalt med kull 

bevart, og det var derfor ikke mulig å si noe om hvordan veden var stablet. Den 

vedanatomiske analysen viser at det er benyttet furu i kullproduksjonen. 

 

Dateringsresultatene av kullgropene ligger innenfor tida 755–1634 e.Kr. (2 sigma). Furu 

er en treart som har høy egenalder. Dateringer utført på denne arten kan føre til at 

dateringsresultatet ligger forut for hendelsen som ønskes datert. For å ta høyde for denne 

feilkilden, er det trolig at siste del av dateringsintervallene som angir mest sannsynlig 

brukstid. Det er derfor tolket at en av gropene (Id 222163) har vært anvendt i vikingtid, 

enten ca. 860–900 eller ca. 900–980 e.Kr. To groper (Id 222165 og 222168) har vært 

brukt samtidig i tidlig middelalder, ca. 1060–1200 e.Kr. Det er også mulig at det da 

foregikk kullproduksjon i Id 222162, men like sannsynlig at gropa er bruk noe tidligere, 

ca. 1020–1040 e.Kr. Den siste kullgropa (Id 222164) er benyttet mye seinere enn de 

andre, trolig rundt 1520–1650 e.Kr. Dateringene indikerer at de fire eldste gropene kan 

relateres til jernframstilling som har foregått i to eller tre faser i vikingtid og tidlig 

middelalder. Dette antyder at det bør ligge to eller tre jernvinneanlegg i nærheten, 

eventuelt at den samme plassen er benyttet til jernproduksjon i de ulike fasene. Mest 

sannsynlig er det på disse anleggene brukt sjaktovn med slaggavtapping (Fase II-
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teknologi), som dateres til vikingtid og middelalder, fram til andre halvdel av 1400-tallet. 

Det er hittil ikke registrert noen jernvinneanlegg i nærheten, noe som kan skyldes at 

anleggene er små og slagghaugene lave, og er dermed ikke lett synlige når de er bevokst 

med lyng og kratt. Dersom dateringen av kullgrop id 222164 gjengir riktig 

hendelsestidspunkt er det usikkert om kullproduksjonen skal knyttes til jernframstilling 

eller om kullet er benyttet i smievirksomhet. 

 

De mange hundre dateringene fra kullgroper i Oppland viser at de fleste faller innenfor 

perioden middelalder, og oftest fra tida 1100 til 1400 e.Kr. Noen få yngre groper kjent 

(Larsen 2004). Utgravninger på Filefjell har imidlertid gitt flere dateringer til yngre 

jernalder (Larsen 2009). De fire eldste gropene datert til vikingtid og tidlig middelalder i 

Teinvassåsen, kan dermed plasseres til den eldste fasen av jernframstilling med bruk av 

Fase II-teknologi i Oppland, trolig før det ble vanlig at kullgroper ble trukket inn på selve 

jernframstillingsanleggene. Dette trekke dateres vanligvis til begynnelsen av 1200-tallet. 

Undersøkelser av kullgroper i Sør-Norge viser at deres størrelse og form varierer. 

 

Tradisjonelt er det antatt at groper på østsiden av Mjøsa er kvadratiske eller rektangulære, 

mens de på vestsiden er sirkulære eller ovale (Narmo 1997, Larsen 1991). Nyere 

undersøkelser har vist at slike absolutte skiller ikke eksisterer (Larsen 2004). I Oppland er 

det et betydelig innslag av kvadratiske kullgroper på jernvinneanlegg på Beitostølen 

(Mjærum 2007), og i Buskerud er også begge former blitt påvist. Tidligere er det i Sør-

Aurdal kun utført en større undersøkelse av kullgroper, i setertraktene vest for Bagn 

(Skullerud 2001, Larsen 2009:139). Ti av de 34 kullgropene som ble undersøkt er datert 

til tidsrommet 985–1435 e.Kr. Alle de undersøkte gropene hadde sirkulær milebunn. 

Utgravningen i Teinvassåsen viser imidlertid at tradisjonen med bruk av rektangulære 

groper også kan knyttes til dette høyereliggende området i sørvestre del av Oppland. Selv 

om undersøkelsen i Teinvassåsen var begrenset, har den frambrakt interessante resultater 

i forhold til datering og form av kullgroper. 
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10 VEDLEGG 

TILVEKSTTEKST  

C63942 1-5 Pøvemateriale fra Teinvassåsen, SØR-AURDAL K., INNLANDET 

FYLKE. 

5 prøver av kull. 

Prøvene er alle artsbestemt og datert.  

 

 

1) 1 prøve av kull fra kullgrop Id222162 (PK2003). Vedartsbestemt til furu. Deler av 

prøven forbrukt ved datering på furu til 355±29, 1458-1634 e.Kr. Middelalder-

Ettereformatorisk tid (2 sigma; Labnr. Ua-72749). Vekt: 0,7 gram. 

 

2) 1 prøve av kull fra kullgrop Id222163 (PK2001). Vedartsbestemt til furu. Deler av 

prøven forbrukt ved datering på furu til 932±30, 1032-1200 e.Kr. Middelalder (2 

sigma; Labnr. Ua-72750). Vekt: 1,6 gram. 

 

3) 1 prøve av kull fra kullgrop Id222164 (PK1200). Vedartsbestemt til furu. Deler av 

prøven forbrukt ved datering på furu til 950±29, 1030-1160 e. Kr. Middelalder (2 

sigma; Labnr. Ua-72751). Vekt: 1,9 gram. 

 

4) 1 prøve av kull fra kullgrop Id222165 (PK1600). Vedartsbestemt til furu. Deler av 

prøven forbrukt ved datering på furu til 1170±29, 755-974 e. Kr. Vikingtid (2 

sigma; Labnr. Ua-72752). Vekt: 0,6 gram. 

 

5) 1 prøve av kull fra kullgrop Id222168 (PK2000). Vedartsbestemt til furu. Deler av 

prøven forbrukt ved datering på furu til 1090±29, 975-1150 e. Kr. Vikingtid-

Middelalder (2 sigma; Labnr. Ua-72753). Vekt: 2,2 gram. 

 

 

Funnomstendighet: Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med frigivning av 

delområde til hytteutbygging på Teinvassåsen, gbnr 95/1.  

 

Orienteringsoppgave: N 6736979, Ø 197964 

Lokalitets ID: 222162, 222163, 222164, 222165 og 222168 

Katalogisert av: Birgitte Bjørkli, Arkeologisk seksjon, KHM. 

Funnår: 2021. 

Litteratur: 

Bjørkli, B. og Stene, K 2022. Rapport fra arkeologisk utgravning av kullgroper. Sør-

Aurdal k., Innlandet fylke. Upublisert rapport i Kulturhistorisk museums arkiv, Oslo. 
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FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

54020_1 Id222164, profil, med rektangulær nedgraving i bunn N BB 13.7.21 

54020_2 Id222164, med sjakt mot vest NNV BB 13.7.21 
54020_3 Id222164, profil N BB 13.7.21 
54020_4 Id222164,  NNV BB 13.7.21 
54020_5 Id222164 N BB 13.7.21 
54020_6 Dronefoto over området  MS 14.7.21 
54020_7 Dronefoto over området  MS 14.7.21 
54020_8 Dronefoto over området  MS 14.7.21 

54020_9 Dronefoto over området  MS 14.7.21 
54020_10 Dronefoto over området  MS 14.7.21 
54020_11 Dronefoto over området  MS 14.7.21 
54020_12 Id222164, med flateavdekket område N BB 13.7.21 
54020_13 Id222164, Kathrine Stene og Magne Samdal V BB 13.7.21 
54020_14 Id222164, rektangulær nedgravning i bunn N BB 13.7.21 
54020_15 Id222165, plan S BB 13.7.21 
54020_16 Id222165, profil S BB 13.7.21 
54020_17 Id222163, plan S BB 13.7.21 
54020_18 Id222163, profil, med rektangulær nedgraving i bunn S BB 13.7.21 
54020_19 Id222163, profil S BB 13.7.21 
54020_20 Id222162, plan, med gravemaskinsjåfør Ø BB 13.7.21 
54020_21 Id222162, plan Ø BB 13.7.21 
54020_22 Id222162, profil Ø BB 13.7.21 
54020_23 Id222168, plan S BB 14.7.21 
54020_24 Id222168, profil N BB 14.7.21 
54020_25 Id222168, profil N BB 14.7.21 
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NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

1.1.1 VEDANATOMISKE ANALYSER 
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1.1.2 RADIOLOGISKE ANALYSER 
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