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SAMMENDRAG 
Hela Hovden-projektet består av åtta stycken järnvinneanlägg och 21 stycken kolgropar. Dessa 

kontexter grävdes ut under två år. Denna första året, 2011 berörde fyra stycken järnvinneanlägg och 

sex stycken kolgropar. Fem stycken C-nummer har givits till denna grävning. Fyra stycken till 

anläggen, C57897-57900, Id 94006, 94040, 94050, 94098, De refereras även till som S1 till S4. Det 

sista C-nummret gick till de sex kolgroparna, C57901, Id 93989, 94000, 94005, 94011, 94025, 

94051, refererade till som S5 till S10. Det andra året berörde fyra anlägg, C58400-58403: Id 94099, 

94090, 93987, 93986, härefter refereras de till som S11 till S14. 15 kolgopar, C58404, grävdes även 

de ut det andra året, S15 till S29, Id 94089, 94073, 94048, 94031, 94083, 94334, 94038, 94022, 

94032, 93984, 94097, 94075, 94059, 94026 och 94046. Området undersöktes för att rätta tillägga 

för vidare hytteutbyggning. Området registrerades från den 14. september till den 23. september 

2005. Alla kontexter var belägna i ett hytteområde, sydöst om Rv9, nordöst om Hovden centrum. 

Området består förutom hytter av myrmark och fjällterräng med låg vegetation som ljung, en och en 

del träd. Anläggen avtorvades med maskin och rensades sedan upp förhand. Kolgroparna snittades 

med maskin och profilerna dokumenterades förhand. Totalstation användes till att dokumentera 

anläggen i plan medan kolgroparna även i plan dokumenterades förhand. Anläggen söktes igenom 

med metalldetektor för att fånga upp även minimala järnfynd. 

 

Av de 21 kolgroparna som behandlades under denna undersökning låg de allra flesta i skogspartier i 

närheten av hyttor i hytteområdet sydöst om Hovden centrum. De omgavs därmed med ett fåtal träd 

samt låg vegetation av ljung, en och liknande. Ett fåtal avvek dock något från denna beskrivning då 

de låg i trädgårdar precis vid hyttor. De hade alltså bara gräsmatta omkring sig och ett lätt buskage 

planterat av hytteägarna. Gällande de åtta anläggen så låg de i liknande placering som kolgroparna. 

De allra flesta låg i anknytning till hytter eller ankomstvägar till dem och den ytan vi hade att 

undersöka påverkades kraftigt av detta. Myrmark och sluttande terräng avgränsade också vid 

flertalet tillfällen den yta vi hade att undersöka och den yta där det logiskt kunde ligga en 

fortsättning på anlägget. Vid två tillfällen, S2 och S12, så låg det moderna byggnationer såsom 
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utetoaletter och vedbodar inom tuftområdet och detta hade kraftigt påverkat de kontexter vi där 

återfann.  

 

Anläggen består till största delen av tufter med ugnssystem belägna inom dem. Slagghögar 

återfanns vid alla anläggen och det tillhörde vanligheten att vi återfann kollager, malmlager, 

kulturlager, eldstäder och liknande strukturer som traditionellt hör samman med denna typen av 

anlägg. Två av anläggen låg i återanvända kolgropar, S2 och S4. S3 och S14 hade fått kolgropar 

placerade inom sig efter anlägget tagits ur drift. Vid ett av fallen, S13, återfanns ingen tuft och detta 

berodde främst på att det här var tal om ett äldre Fas I-anlägg och de vanligen inte har tufter knutna 

till sig. Vid detta anlägget återfanns istället fyra ugnar av en äldre typ, hellegryter, och ett större 

rostområde.  

 

Fyra av anläggen har fått en väldigt ordinär datering gällande denna typ av strukturer. S1, S2, S4 

och S11 hamnar alla i tidig medeltid. Två av anläggen har en möjlig uppstart i vikingatid och går 

sedan upp i medeltiden, detta gäller S3 och S12. S14 har vissa element inom sig som dateras till 

merovingertid och sedan är det igång upp i tidig medeltid. S13 är dock det anlägget som sticker ut 

mest och effektivt flyttar fram uppstarten av järnframställningen i Hovden från vad som tidigare var 

antaget. Detta anlägg har en uppstart under romersk järnålder och är i drift upp i vikingatid. De 

kolgropar som har daterats har hamnat i medeltid med enstaka uppstart i övergången mellan 

vikingatid och medeltid.  

 

Vidare har flertalet malm-, slagg-. vedarts- och osteololgiska analyser genomförts och deras resultat 

gås i detalj igenom i rapporten.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HOVDEN, 2/1, BYKLE, AUST-AGDER  

JAKOB KILE-VESIK 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Planområdet denna undersökningen berör är till största delen detsamma området 

som blir kallat Hovden Aust i reguleringsplanen för Hovden del II, vedertagen 

den 10. september 1997. Det meddelades om uppstart av ett nytt 

reguleringsarbete den 15. mars 2005. Huvudmålet med planen är en förtätning 

av nya fritidsbostäder i redan existerande bebyggda områden samt bygga några 

nya delfält, lägga tillrätta för uppgraderingar till högstandard fritidsbostäder, 

regulera åtkomst via vägar och parkeringar, dra nya sommar- och vinterspår 

samt bevaringsområden för automatiskt fredade kulturminnen. Innanför 

reguleringsområdet har man registrerat 110 kolgropar, 17 

järnframställningsanlägg och fem rostplatser.  

Aust-Agder fylkeskommune översände saken till Riksantikvaren enligt 

kulturminneloven § 8, 4. ledd i brev den 16. november 2009 var de 

rekommenderade dispens för kulturminnena id 93986, 93987, 93989, 93992, 

93994-93996, 94000-94002, 94005-94007, 94009, 94011, 94013, 94019, 94022, 

94025, 94027, 94031, 94032, 94034, 94035, 94038, 94040-94042, 94045, 

94046, 94048, 94050-94053, 94056, 94057,94059-94064, 94071, 94073-94076, 

94078, 94080, 94083, 94085, 94086, 94088-94091, 94093-94095, 94097-94100, 

94103 och 94334 (59 kolgropar och åtta järnvinneanlägg) med vilkår om 

arkeologisk undersökning för de åtta berörda järnvinneanläggen, samt ett urval 

av kolgroparna.  

Kulturhistorisk museum uttalade sig om saken i brev från den 20. januari 

2010 till Riksantikvaren var museet stöttade fylkeskommunens 

rekommendation och bad om dispens med vilkår om utgrävning för 

kulturminnena id 93986, 93987, 94006, 94040, 94050, 94090, 94098, 94099, 

93989, 93994, 94000, 94005, 94011, 94022, 94025, 94031, 94032, 94038, 

94946, 94048, 94059, 94061, 94073, 94075, 94083, 94089, 94097, 94100 och 

94334 (åtta järnframställningsanlägg och 21 kolgropar). Vidare 

rekommenderade Kulturhistorisk museum att det blev gett dispens utan vilkår 

om arkeologisk undersökning för id 93992, 93995, 93996, 94001, 94002, 

94007, 94009, 94013, 94019, 94026, 94027, 94034, 94035, 94042, 94045, 

94051, 94052, 94053, 94056, 94057, 94060, 94062, 94063, 94064, 94071, 

94074, 94076, 94078, 94080, 94085, 94086, 94088, 94091, 94093-94095 och 

94103 (36 kolgropar).  
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Riksantikvaren följde Kulturhistorisk museums värdering, och i brev från den 

19. februari 2010 till fylkeskommunen gav Riksantikvaren dispens från 

kulturminneloven för alla de berörda kulturminnena, med vilkår om 

arkeologiska undersökningar av kulturminnen id 93986, 93987, 94006, 

94040, 94050, 94090, 94098, 94099, 93989, 93994, 94000, 94005, 94011, 

94022, 94025, 94031, 94032, 94038, 94946, 94048, 94059, 94061, 94073, 

94075, 94083, 94089, 94097, 94100 och 94334 (åtta järnframställningsanlägg 

och 21 kolgropar).  

I brev från den 26. juli 2010 från Aust-Agder fylkeskommune till 

Riksantikvaren, sänt som kopia till Kulturhistorisk museum och där mottaget 

den 29. juli 2010, ber de om att de arkeologiska undersökningarna blir 

genomförda i förbindelse med realiseringen av vedertagen reguleringsplan.  

 

Saken behandlades administrativt vid Kulturhistorisk Museum den 14. 

augusti 2010. I ett brev från Riksantikvaren fastslog man undersökningens 

vilkår enligt kulturminnelovens § 10. (Larsen, Skogsfjord och Tsigaridas 

Glørstad 2010) 

 

På bakgrund av undersökningens stora omfång så delades utgrävningen av dessa 

anlägg  upp på två år. Det första året grävdes fyra anlägg och sex kolgropar och 

det andra året fyra anlägg och 15 kolgropar. I kommande kapitel kommer dessa 

två undersökningarna refereras till som undersökningen 2011 och 2012. 

Utgrävningsresultaten från de respektive åren kommer presenteras var för sig 

medan förhållanden och tolkningsramar som omhandlar undersökningen i helhet 

behandlas tillsammans. 

 
Undersökta kontexter   

Id-nummer Type Underökt år 

94066 S1, järnframställningsanlägg 2011 

90450 S2, järnframställningsanlägg 2011 

94040 S3, järnframställningsanlägg 2011 

94098 S4, järnframställningsanlägg 2011 

94025 S5, kolgrop 2011 

94005 S6, kolgrop 2011 

94011 S7, kolgrop 2011 

93989 S8, kolgrop 2011 

94051 S9, kolgrop 2011 

94000 S10, kolgrop 2011 

94099 S11, järnframställningsanlägg 2012 

94090 S12, järnframställningsanlägg 2012 

93987 S13, järnframställningsanlägg 2012 

93986 S14, järnframställningsanlägg 2012 

94089 S15, kolgrop 2012 

94073 S16, kolgrop 2012 

94048 S17, kolgrop 2012 

94031 S18, kolgrop 2012 
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Undersökta kontexter   

94083 S19, kolgrop 2012 

94334 S20, kolgrop 2012 

94038 S21, kolgrop 2012 

94022 S22, kolgrop 2012 

94032 S23, kolgrop 2012 

93994 S24, kolgrop 2012 

94097 S25, kolgrop 2012 

94075 S26, kolgrop 2012 

94059 S27, kolgrop 2012 

94061 S28, kolgrop 2012 

94046 S29, kolgrop 2012 

Figur 1. Undersökta kontexter, bägge åren. 

 

Från den 27. september till den 1. oktober, 2010, genomförde Kjetil Loftsgarden 

från Kulturhistorisk museum en undersökning i Hovden i förkant av de 

utgrävningar som denna rapport behandlar. Han undersökte då fyra stycken 

kolgropar som föll under planområdet som denna rapport behandlar. Detaljerna 

och resultaten från denna undersökning återfinns under vedleggen i denna 

rapport. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersökningen 2011 

Undersökningen skedde från den 20. juni till den 5. augusti 2011. Vädret var 

under denna period varierande från fint med solsken till kraftigt regn, blåst och 

kyla.   

  

Deltog gjorde under hela denna period gjorde Jakob Kile-Vesik 

(utgrävningsledare) och Dag Øyvind Hanssen Engtrø (fältledare). Tina Jensen 

Granados och Johannes Bülow (fältassistenter) var med från den 20. juni till den 

29. juli. Ingvild Sjøbakk (fältassistent) var med från den 20. juni till den 1. juli. 

Line Hovd (fältassistent) var med från den 27. juni till den 29. juli. Heidi Lund 

Berg (fältassistent) var med från den 4. juli till den 29. juli. 

 

Magne Samdal placerade fastpunkter i fält och Jakob Kile-Vesik stod sedan för 

de vidare inmätningarna. Magne Samdal skapade kartor under efterarbetet. 

Projektledare var Zanette Tsigaridas Glørstad. Grävmaskinförare var Tor Arne 

Breive, han och maskin kom från Uleberg Maskin & Transport AS. 

 

Vidare fick vi assistans av Åsmund Hoslemo från Bygdeservice med att såga ner 

större träd innan vi tog in grävmaskin samt att rensa upp vegetation vid 

grävningens avslutning. 

 

Den 16. juni var Jakob Kile-Vesik och Zanette Tsigaridas Glørstad på befaring i 

trakten för att se över ytorna som skulle undersökas före uppstart. Veckan efter 

arbetet avslutats var även Jakob Kile-Vesik på efterkontroll för att se att ytorna 

intill hyttorna blivit tillbakalagda på ett tillfredställande sätt.  
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Undersökningen 2012 

Undersökningen skedde det andra året från den 29. maj till den 6. juli 2012. 

Vädret var även under denna period varierande från fint med solsken till kraftigt 

regn, blåst och kyla. Den första tiden var det även lite snö.   

  

Deltog gjorde under hela denna period gjorde Jakob Kile-Vesik 

(utgrävningsledare), Dag Øyvind Hanssen Engtrø (fältledare), Johannes Bülow, 

Line Hovd och Irene Selsvold (fältassistenter).  

 

Fastpunkter i fält placerades av Landmåler Sør AS och Jakob Kile-Vesik stod 

sedan för de vidare inmätningarna. Magne Samdal skapade kartor under 

efterarbetet. Projektledare var Zanette Tsigaridas Glørstad. Grävmaskin och 

förare kom från Uleberg Maskin & Transport AS. 

 

Vidare fick vi assistans av Bygdeservice med att såga ner större träd innan vi tog 

in grävmaskin samt att rensa upp vegetation vid grävningens avslutning. 

 
2011         

Personal  Roll Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5  Vecka 6 Vecka 7 

Jakob Kile-Vesik Utgrävningsledare X X X X X X X 

Dag Øyvind Hanssen 
Engtrø 

Fältledare X X X X X X X 

Tina Jensen Granados Fältassistent X X X X X X  

Johannes Bülow Fältassistent X X X X X X  

Ingvild Sjøbakk Fältassistent X X      

Line Hovd Fältassistent  X X X X X  

Heidi Lund Berg Fältassistent   X X X X  

2012         

Personal  Roll Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5  Vecka 6  

Jakob Kile-Vesik Utgrävningsledare X X X X X X  

Dag Øyvind Hanssen 
Engtrø 

Fältledare X X X X X X  

Johannes Bülow Fältassistent X X X X X X  

Line Hovd Fältassistent X X X X X X  

Heidi Lund Berg Fältassistent X X X X X X  

Irene Selsvold Fältassistent X X X X X X  

Figur 2. Personal under de två grävsäsongerna 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

7 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

 

Figur 3. Karta över lokaliteterna. 
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3. FORMIDLING  

Undersökningen 2011 

Ansvariga för arbetet från entrepenören möte upp med oss under flera tillfällen 

under utgrävningen för att ge oss tillgång till lunchrum, toalett och annat. 

 

Den 21. juli hade vi besök i fält av en journalist från Fædrelandsvennen och en 

artikel följde i tidningen kort efter hans besök. Denna veckan hade också 

Aftenposten en nätartikel ute om grävningen.  

 

Vidare fick vi mycket besök från folk som hade sina hytter i området. De var 

nyfikna på vad vi fann och hur de nya hyttorna skulle ligga i terrängen. 

 

Zanette Tsigaridas Glørstad från Kulturhistorisk museum var ute i fält den 28. 

juni och igen den 26. juli för att se hur det gick för oss och lägga vidare planer. 

Kjetil Loftsgarden från Kulturhistorisk museum var ute hos oss den 1. juli för att 

bidra med råd och expertis om järnframställning och med denna hänsikten fick 

vi, den 13. och 14. juli, också besök av Bernt Rundberget och Jan Henning 

Larsen från Kulturhistorisk museum. 

 

Den 13. juni fick vi också besök av fylkeskommunen som var intresserade av att 

se vad registreringarna hade lett till. De hade även med sig några intresserade 

från närområdet. 

 

Undersökningen 2012 

Även detta året fick vi flera besök av de ansvariga från entrepenören och de gav 

oss tillgång till barack med lunchrum, verktygsrum och toalett.  

 

Den första dagen i fält, den 29. maj, var Zanette Tsigaridas Glørstad med ute i 

fält för att se över de ytor vi skulle undersöka. Hon kom även på besök för att se 

över framdriften den 13. juni och den 3. juli.  

 

Den 18. och 19. juni, kom Bernt Rundberget och Jan Henning Larsen från 

Kulturhistorisk museum på besök för att se över våra fält och delge sina råd om 

vidare framdrift.  

 

Den 28. juni hade vi även en öppen dag för de som bodde i trakten och var 

nyfikna på vad vi gjorde i deras skogar. Klockan 17:00 startade vi med en 

guidning och det tog ca 2 timmar. 24 personer deltog och de var mycket 

intresserade och hela tillställningen uppskattades av alla som deltog. På denna 

öppna dagen deltog även anställda från fylkeskommunen som även de var 

intresserade av vad vi hittat under årets säsong. Turistkontoret hjälpte oss att 

kopiera upp anslag samt att de annonserade om tillställningen i deras fönster. 

Vidare blev det annonserat i den lokala tidningen och på kommunens hemsida 

angående den öppna dagen. Detta var en mycket lyckad tillställning som 

effektivt visade upp kulturmiljön kring Hovden. 

 

Vidare fick vi, även detta andra året, mycket besök från folk som hade sina 

hytter i området. De var nyfikna på vad vi fann och hur de nya hyttorna skulle 

ligga i terrängen. 
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4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Landskapet 

Hovden ligger centralt i fjällområdet söder om Hardangervidda. Hovden ligger 

nord för Hartevatn där Setesdalen vrider sig upp emot högfjället. 

Naturgrundlaget i Hovdenområdet ger bakgrunden till den kulturhistoriska 

utvecklingen. Högfjället ger goda möjligheter till jakt och fiske medan jordbruk 

med djurhållning och till en viss grad åkerbruk också bidrar till att förvärva 

födomedel. De malmförande myrarna ger grundlag för en långvarig 

järnproduktion i yngre järnåldern och medeltiden. 

 

Det är funnet en rad med lokaliteter från stenåldern på Hardangervidda och i 

områdena kring Vidda. I denna perioden har folk drivit med jakt och fiske i 

högfjällen. Vegetationshistoriska analyser visar att det har varit mänsklig 

aktivitet i området från ca 7000 f.Kr. (Høeg 1991, Gjerden 1993, Jerpåsen m.fl 

2001). Runt 500 e.Kr. visar vegetationshistoriska undersökningar spår efter ett 

mer intensivt jordbruk (Høeg 1991). Från denna tiden kan det ha varit etablerat 

en fast bo- och driftsform. Kanske i den fasta ekonomiska organisationsform 

som ligger i gårdstraditionen med slåttermarker och korndyrkning nära tunet på 

gården och djurbete i utmarken (Jerpåsen m.fl. 2001). Gårdsdriften i Setesdalen 

är troligen startad i järnåldern och har troligen kontinuitet upp igenom 

medeltiden och till nyare tid. Från 1700-talet är falkfångst i området belagt i 

skriftliga källor. Namn som Falkaskar och Falkehytta nord om Storenos berättar 

om detta (Gjerden 1993). 

 

Hovden ligger i björkskogsbältet, upp mot trädgränsen i Bykle. Det studerade 

området ligger mellan 750 och 1050 m.ö.h. och trädgränsen ligger idag på ca 

1000 m. Här ligger rikligt med öppna myrdrag och fjällen reser sig i utkanten av 

det undersökta området. I och med detta försvinner också den skogsterrängen 

som dominerar kring det undersökta området. Älven Otra rinner också centralt 

genom bygden. Undersökelsen avgränsas alltså av fjällen, Hovden centrum och 

dess bebyggelse samt ett område med tätare snårskog och hyttebebyggelse. 

Även planområdet isig präglas av denna hyttebebyggelse. 

 

Järnframställning 

Bykle och Vinjeheia har varit ett huvudområde för järnutvinning i Norge under 

vikingatid och medeltid (Bloch-Nakkerud 1987, Rolfsen 1992). Utforskningen 

av området har pågått sedan 1978, denna utgrävningsverksamheten är speciellt 

kopplad till den stora turistindustrin i området. De första registreringarna 

genomfördes av Elizabeth Skjelsvik redan 1953 och Irmelin Martens 1962 

(Bloch-Nakkerud och Wigestrand 1982:26). 

 

Martens noterade i detta området en frekvens på fem anlägg per km
2
. Omkring 

2/3 av anläggen har en blestertuft. Utöver detta återfinns det slagghögar utan 

direkt koppling till en hustuft. Slagghögarna innehåller huvudsakligen 

renneslagg. Två av anläggen har slagg som tillsvarar den äldsta fasen på 

Møsstrond (Martens 1982:36). Hon påvisar senare att hon utfört slaggtester på 

17 anlägg i Bykle-Vinjeheia och att i 14 av dem hade slagghögen en övervikt av 

renneslagg. Hon observerade då även kantställda hällar som kan representera 
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ugnar och ett flertal av lokaliteterna innhöll blestertufter (Martens 1988:76). 

Tom Bloch-Nakkerud (1987:22) räknar med att slagghögar utan tillknytning till 

blestertufter är den fornminnestypen som man oftast överser; i fyra av tolv 

tillfällen blev slagget funnet i vägskärningar och andra ingreppområden. 

 

Innanför reguleringsplanen för Hovden som täckte en yta på ca 2 km
2
 är det 

kartlagt 273 kolgropar och 21 hustufter; av dessa har 16 slagg efter 

järnframställning. Många av tufterna ligger vid myrmark och också gärna vid en 

bäck. Speciellt vanligt är det att tufterna ligger på ansamlade lösmassor som 

sticker ut i myren. I tillägg är det registrerat sju slaggförekomster där det inte är 

påvisat någon hustuft (Bloch-Nakkerud och Wigestrand 1982:26, 28). Bloch-

Nakkerud (1987:29, 33-34) framhäver den nära förbindelsen mellan myr och 

blestertuft. Avståndet mellan myrarna är aldrig stort men kopplingen är likaväl 

påfallande. Av 26 blestertufter saknade sju väggvoll i ena änden. I två tillfällen 

fann man slagg i en lutning och fyra förekomster av slagg var knutet till 

kolgropar.  

 

Beräkningar tyder på att Bykle kommune och den intilliggande delen av Vinje 

innehar ca 1000 hustufter och järnvinneanlägg och 14000 kolgropar från slutet 

av vikingatid och medeltid (Rolfsen 1992). Perry Rolfsen (1992:81) delar också 

in materialet i två grupper med tillhörande undergrupper.  

 
Typ Beskrivning Storlek 

1 Hustuft med bostads- eller stalldel.  

1a Rektangulär tuft med ett rum. Längd 10-16 m 

1b Rektangulär tuft med två eller tre rum. Längd 14-29 m 

2 Järnvinneanlägg bestående av blestertuft med schaktugn och slagghög.  

2a Kvadratisk blestertuft med ett rum. 4-5 x 4-5 m 

2b Rektangulär blestertuft med ett rum. Längd 5-10 m 

2c Rektangulär blestertuft med två, tre eller fyra rum. Längd 8-14 m 

2d Vinkelformad blestertuft med två, tre eller fyra rum. Längd 5-8 m 

Figur 4. Hustuftstyper, efter Rolfsen 1992. 

 

Blestertufterna är enligt Rolfsen nedgrävda och har väggvallar av jord. 

Exempelvis kan ett anlägg typ 2d beskrivas. Det bestod av två eller tre rum och 

lokaliteten hade element som kollager, rostplats, malmlager, schaktugn, 

slagghög, smidesgrop och en amboltsten. Fynd av stolphål tyder på att taket 

varit buret av stolpar. Det är vanligt att tufterna har varit öppna i ena änden och 

att det här finns en slagghög direkt utanför öppningen. Innanför återfinns en ugn 

med schakt av bränd lera och med sidoavtappning av slagg och med en inre 

diameter på 0,35-0,45 m. Ugnen är på tre sidor uppbyggd av stenar resta på 

högkant. Troligen är bostadshusen i grupp 1 knutna till järnproduktion. Få 

föremålsfynd görs vid utgrävningarna på grund av att de ofta har övergetts under 

fredliga förhållanden, Det som återfinns är gärna rester av föremål och verktyg 

som har gått sönder under arbetet och därmed avfärdats som skräp.. 

 

Järnframställningen i trakten verkar ha pågått i mer än 500 år, från ca 900 e.Kr. 

till 1450. Över 250 dateringar visar att störst aktivitet var på 1200-talet (Rolfsen 

2002:257). Dateringar från kolgropar antyder att järnframställningen fortsatte 
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efter svartedauden, och Rolfsen ställer frågan om det finns en förbindelse mellan 

1400-talets järnvinne och den första bergverksdriften. Järnet är efter hans 

mening transporterat både över fjället till Rogaland och Hordaland och till 

Skienområdet (Rolfsen 1992). 

 

Bloch-Nakkerud går igenom två utgrävda blestertufter. En vid Hovden 

Apartementshotell var nedgrävd och innehöll fyra hällgryter, två 

myrmalmsgropar, fyra stolphål och en grop med en stenhäll ovan. Intill tuften 

låg en grop fylld med slagg. 997 fragment ben påvisades här, till största delen 

husdjursben. Den andra blestertuften hade ett golvareal på 2,8x3,3 m och den 

var också nedskuren i botten. Man fann här inga stolphål. Den ena gaveln var 

öppen och den andra änden som låg vid slagghögen hade en obetydlig väggvall. 

Ugnen var inte bevarad men slagget visade att det varit en schakt ugn med 

slaggavtappning. Slagghögen beräknades till 1,6 ton. De omtalade hällgrytorna 

tolkades som eldstäder. Liknande grytor uppmärksammades under grävningarna 

i Hovden som denna rapport berör. De diskuteras närmare under kapitel 7.3.1 

«Strukturer og kontekster» och 9. «Vurdering av utgravningsresultatene, 

tolkning og diskusjon».  

 

I Hartevatn har man funnet en luppfrån romartid med en vikt på 22,5 kg. Ett 

liknande fynd har gjorts i Telemark, det hade en vikt på ca 14 kg. Espelund 

(2008:37-38) menar att likheten på de två lupparna påvisar att även den mindre 

luppen är från Romartid men anlägg från denna tiden är ännu inte påvisat i 

området. 

 

Kolgropar 

Den moderna forskningen kring kolgropar är först och främst kopplad till 

Hovden och det har förorsakats av den stora utbyggningen av hytter i området. 

Materialet Bloch-Nakkerud behandlar i sin avhandling Kullgropen i jernvinna 

øverst i Setesdal(1987) består av 543 registrerade gropar. Av dessa blev 18 

utgrävda och det togs ut prover från 32 stycken.  

 

De undersökta groparna hade en nedskärning som växlade mellan flat och rund 

form i profil och det bevarade kulturlagret hade en tjocklek på 0,1-0,45 m, 

genomsnittet låg på 0,21 m. Genomgående ligger lagret djupare än den gamla 

marköverflatan. Kanten av lagret är oftast överlagrat av massor som har rasat in 

från vallen.  

 

Sidogropar iakttogs vid 35,6% av de studerade groparna. Frågan var om dessa 

kunde ha en förbindelse med huvudgropen, om det kunde vara en kanal för 

rökutsläpp eller lufttillförsel. Säkra spår kunde inte påvisas. Analysen visar att 

gropar med sidogrop är något större än gropar utan. En skillnad på 4,6% i 

storlek ligger mellan gropar med och utan sidogrop. Vidare diskussion om 

sidogropar i kapitel 7.3.1 Strukturer og kontekster. 

 

Kolgroparna Bloch-Nakkerud undersökte varierade i storlek från 1 till 4,5 m. 

325 gropar mättes inom detta projektet. Diametern på dem ligger mellan 3 och 

3,5 m. Djupet låg mellan 0,2 och 1 m, genomsnittet låg på 0,62 m. 307 gropar 

mättes i förbindelse med djup. Detta är djupet till torvlagret i centrum och inte 
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djupet till undergrunden. Den genomsnittliga produktionsvolymen låg på 3,3 till 

4,3 m
3
. 

 

Vedartsanalyserna visar att båda björk och furu har använts och båda vedarter 

kan finnas i samma grop. Bloch-Nakkerud visar till att enligt litteraturen ska 

man bara använda en vedart åt gången då olika vedarter avger olika grader av 

värme. Förekomsten av flera vedarter i en grop kan då påvisa att gropen har 

använts flera gånger. Dock hävdar han senare att det stora antalet prover som 

innehåller bägge vedarter styrker hypotesen om att furu och björk användes på 

en och samma gång i groparna.  

 

Bloch-Nakkerud har också utfört analyser för att bestämma årstid för 

avverkning. Denna analys visar att den sista årsringen är fullt utvecklad vilket 

betyder att avverkningen har skett efter en växtperiod var avklarad och en ny 

påbörjades.  

 

27 dateringar visar att den viktigaste bruksfasen ligger mellan 1050 och 1350 

e.Kr. I tillägg presenteras elva dateringar från själva järnvinneanläggningarna. 

Av dessa ligger nio inom samma period som kolgroparna. Två dateringar är 

äldre och kan representera en tidig järnframställning i yngre järnålder.  

 

Bloch- Nakkerud (1987:145) menar att avverkningen kan ha föregått från 

september, genom vintern, till maj. I juni och juli skulle groparna grävas eller 

göras i ordning medan själva träkolframställningen skulle föregå i september-

oktober. Järnframställningen blev utifrån naturliga förutsättningar lagd från 

oktober till april, delvis parallellt med avverkningen. 

 

Nyare undersökningar 

Vidare utbyggning av Hovden Skisenter medförde nya undersökningar och nya 

resultat. Först vid registreringen knuten till konsekvensutredningen och till 

behandlingen av reguleringsplanen för området mot Breive (Jerpåsen, 

Guttormsen och Risåsen 2001, Guttormsen och Forbord 2001), och senare vid 

utgrävningar i 2005 och 2006. Det genomfördes 237 registreringar, därav 217 

kolgropar och tio järnframställningsanlägg.  

 

2005 genomfördes utgrävningar av 33 kolgropar i Breiveområdet (Dahle m.fl. 

2006). Groparna var till största delen runda men även en fyrkantig återfanns. 18 

kolgropar daterades. De hamnade mellan 960 och 1450 e.Kr. Ett 

järnvinneanlägg från detta område daterades samtidigt. Det hamnade från 990 

till 1290 e.Kr. 

 

2006 fortsatte utgrävningarna och man genomförde då, med hjälp av Tatyana 

Smekalova (St. Petersburg State University), undersökningar med 

magnetometer. Ett järnvinneanlägg med två slagghögar utan synlig tuft framkom 

då i tillägg till fem områden med rostad malm, antagligen rostplatser. Vid det 

arkeologiska arbetet blev ytterligare ett anlägg utan synlig tuft registrerad. Tre 

kolgropar undersöktes, en av dem var klart rektangulär med avrundade hörn 

(Mjærum 2007a). 
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Vid Godtstøylbekken grävdes det ut en välbevard ettrums-tuft som var nedgrävd 

i en liten moränhöjd. Den föll under kategori 2a enligt Rolfsens gruppering. 

Innerst på golvflatan, som hade en yta på 11,5 m
2
, var det byggt ett 

ugnsarrangemang med tre strukturer som låg på rad. Det rörde sig om två ugnar 

samt en hällkonstruktion, möjligen en lagerplats. Denna konstruktion påminde 

om de stenboxar som återfanns under dem grävningarna denna rapport 

behandlar. Dessa stenboxar behandlas vidare under kapitel 7.3.1 ”Strukturer og 

kontekster”. Ett rektangulärt kollager hittades i norddelen av anlägget. 

Rödbränd undergrund i området tyder på att det legat en kolgrop i området 

innan det började användas som ett järnvinneanlägg. I backen norr om tuften låg 

ett slaggutkast med renneslagg, totalt ca 1170 kg, varav 570 kg var slagg. 

Vedartsanalys visar huvudsakligen mot att björk har använts men även lite furu. 

Åtta dateringar från området visar mot en användningsperiod mellan 1245 och 

1445 e.Kr. (Mjærum 2007b). 

 

Ytterligare en lokalitet med två blestertufter blev undersökt 2006, dessa låg vid 

Heibekken (Mjærum 2007c). Den största tuften var en vinkelformad 

fyrarumstuft, 12,3x10,1 m, med tydligt markerade väggvallar, klara 

syllstensrader och en delvis nedskuren golvyta. I produktionsdelen låg det två 

stycken schaktugnar med sidoavtappning för slagg, en struktur uppbyggd av 

stenhällar, ett kollager och en grop med osäker funktion. Vid sidan av 

produktionsrummet påvisades ett rum som man antog var ett malmlager. I 

bakkanten av tuften låg det ett rum med två bruksfaser; i den första fasen hade 

rummet använts som ett kollager medan det i den yngsta fasen låg en eldstad på 

golvflatan och det blev här även funnet 8,6 g djurben. I nedkant av tuften låg en 

stor slagghög med renneslagg, totalvikt låg kring 28,2 ton och av detta var 18 

ton slagg. Sju dateringar från detta anlägg hamnar från 885 till 1220 e.Kr. 

 

Det undersöktes här också en rektangulär ettrumstuft, 6,8x5,8 m. Den hade svagt 

markerade väggvallar med överliggande syllstenar. I tuften låg det en schaktugn 

med sidoavtappning av slagg. En struktur uppbyggd av stenhällar, ett kollager 

och en grop med osäker funktion. Utanför den ena gavelväggen låg det en liten 

slagghög med renneslagg. Slagghögen vägde 1,85 ton och 1,2 ton av det var 

slagg. Sex dateringar från detta anlägg ligger mellan 985 och 1200 e.Kr. 

 

I ettrumstuften grävde man fram ca 475 g brända ben, 260 g av dessa blev 

funnet i strukturen som var uppbyggd av stenhällar. En mindre del av benen har 

artbestämts. 34 fragment är av får/get, ett från ren, två från renhorn, ett från 

obestämt klövdjur och ett från hönsfågel. Det återfanns också tio mindre bitar 

flinta och fem bitar bränt hasselnötskal på golvflatan i ettrumstuften. 

 

Vid en kontrollregistrering av reguleringsplanen Hovden aust blev det också 

använt metalldetektor. Resultatet blev fem rostplatser, och det återfanns även nio 

kolgropar som inte var registrerade tidigare (Wikstrøm och Ystgaard 2005). 

Detta understryker potentialen för nya fynd i redan utbyggda områden i Hovden 

och andra järnvinneområden.  
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5. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

I projektplanen från 2010 har man satt upp fyra huvudmålsättningar och 

prioriteringar (Larsen, Skogsfjord och Tsigaridas Glørstad 2010) 

 

 Datering av anläggen. 

Dateringar av de olika anläggstyperna visar att järnframställningens uppstart 

på Møsstrond var vid den första halvan eller mitten av 500-talet e.Kr. Man 

har sedan drivit denna industri kontinuerligt fram till ca år 1200. Då startade 

en nedgång som var väldigt snabb. Tyngdpunkten av dateringar ligger på 

1000- och 1100-talet. 

 

Det finns båda likheter och olikheter mellan materialet från Hovdenområdet 

och Møsstrond. Den mest iögonfallande olikheten är att produktionen i 

Møsstrondområdet ser ut att stoppa runt år 1200 e.Kr. medan denna tiden 

representerar toppen av produktion i Hovden. Produktionen i Hovden 

fortsätter i ca 200 år till. Vidare är det inte känt öppna 

järnframställningsplatser i Hovden av den typen som är finns i Møsstrond. 

Utöver detta ser det ut som om det råder stora likheter mellan 

järnframställningsplatser med tufter på Møsstrond och Hovden. 

 

Som ett led i kartläggningen av den medeltida järnframställningens betydelse 

för samhällsekonomin, både lokalt, regionalt och nationalt, och för 

utvecklingen av medeltidssamhället och staten, är det viktigt att kartlägga 

under vilka perioder järnframställningen har varit mest intensiv. Så långt 

pekar materialet från Hovden på att verksamheten var störst på 1200-talet 

(Rolfsen 2002:257). 

 

På ett mer detaljerat plan är järnframställningsanläggen och kolgroparnas 

ålder av stort intresse. Anläggens ålder i förhållande till andra undersökta 

anlägg och kolgroparnas ålder i förhållande till de omkringliggande anläggen 

samt inbördes. En eventuell spridning av dateringar av kolgropar kan säga 

något om järnframställningen i undersökningsområdet har försigått i en 

intensiv period eller om det rör sig om ett större tidsrum. 

 

 Hur är järnframställningen organiserad lokalt? 

Blestertufter och deras konstruktion och funktion var centrala frågor vid 

utgrävningarna. Vidare är det viktigt att belysa förhållandet mellan 

blestertufterna, ugnar, eldstäder, slagghögar, malmlager, rostplatser och 

andra konstruktionselement. Ugnar måste friläggas och studeras, och ett 

större område runt tufterna måste avbanas med maskin så att malmlager, 

kollager, rostplatser och andra element kan påvisas. Undersökningen siktar 

på att klarlägga hur järnframställningen var organiserad lokalt.  

 

 Teknologiska element på anläggen. 

Förhållandet mellan ugnar och slagghögar står centralt i diskussionen om 

teknologi. Slagget berättar också om utbytet av produktionen. Det är därför 

viktigt att räkna ut slaggmängden i separata slagghögar. Via kemiska och 

metallurgiska analyser av slagg och malm är det möjligt att närma sig 

storleken på produktionen.  
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 Undersökning av kolgroparna. 

Kolgroparna måste undersökas som en del av helheten på de kända 

järnvinneanläggen, och det måste inhämtas upplysningar om form, 

dimension, vedstapling, träslag, datering, bruksfaser och eventuella 

sidogropar. Bottenformen och lagföljden avklaras genom problemriktad 

utgrävning. En viktigt problemställning är kopplad till form. Tidigare har 

man tänkt att Hovden tillhörde ett område med runda kolgropar men vid den 

tidigare nämnda utgrävningen vid Breive visade det sig också att det fanns 

rektangulära gropar i detta området.  

 

6. UTGRAVNINGSMETODE   

En central prioritering med undersökningen var att få en helhetlig förståelse av 

anläggen. 

 

Områdena som skulle avbanas med grävmaskin och ytorna omkring de 

kolgropar som skulle grävas med maskin rensades upp för att komma åt med 

maskin. Det är omkring dessa anläggen viktigt att avtäcka stora ytor för att finna 

spår av strukturer och aktivitet.  

 

Vi använde oss vid denna undersökning till stora delar av maskinell avbaning 

som är den vanligaste metoden för att undersöka strukturer som ligger begravda 

under dyrkad mark (Løken, Pilø & Hemdorff 1996). Man gräver med hjälp av 

maskin skonsamt bort matjorden. På detta sätt avtäcks den sterila undergrunden 

där strukurer såsom kokgropar, stolphål, eldstäder och andra nedgrävningar blir 

synliga som mörkare fläckar. Under avbaningen märktes dessa ut. När allt var 

avbanat blev strukturerna numrerade i stigande ordning. De större anläggen 

avtorvades med maskin där det gick att effektivt komma åt utan att skada det 

underliggande anlägget.  

 

 
S4 efter avtorvning och rensning. Sett mot nordöst.  Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 
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De ordinära strukturerna rensades fram med krafsa och skärslev. Därefter 

dokumenterades alla strukturernas ytmått, de fotograferades i plan och deras 

fyllmassa fick en grundläggande beskrivning. Strukturerna mättes in med 

totalstation och tecknades i plan, oftast i skala 1:20. 

 

Efter detta snittades strukturerna och halvparten grävdes ut. Profilen tecknades i 

skala 1:20 och fotograferades, djup och lager dokumenterades. Varje struktur 

har blivit beskriven på eget strukturschema. Kolprover togs från vissa av 

strukturerna och malmprover från rostplatserna, dessa gavs provnummer i 

stigande ordning.  

 

Tufterna rensades fram förhand och därefter grävdes smala schakt igenom deras 

vallar och botten för att reda ut vilka lager som låg inom dem och hur de var 

uppbyggda. Det prioriterades att kartlägga lagrena inom tuften via profiler. 

Profilerna tecknades i skala 1:20 och rikligt med prover togs. Därefter 

plangrävdes tufternas insida. Fotografier togs kontinuerligt. 

 

De troliga ugnsområdena som framkom på dessa grävningar tecknades i plan 

och fotograferades. Därefter plangrävdes de, tecknades och fotograferades. 

Prover togs. 

 

Slagghögarna fotograferades och tecknades i plan och profil. En ruta med en 

storlek på 0,5x0,5 m grävdes i flera av dem och innehållet härifrån sållades och 

vägdes för att räkna ut sammansättningen av högens massa. Slagg, ugnsfoder, 

sten och jord separerades och vägdes för att reda ut procentantalet som varje 

kategori innehar. Kol- och slaggprover togs. 

 

 
Slagghögen A262 utanför S3. Sett mot nordväst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

De kolgroparna som undersöktes 2011 grävdes med maskin för att få fram hela 

profiler och stora delar av kollagret. Kolgroparna fotograferades och tecknades i 
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plan i en skala på 1:50. Alla nödvändiga mått togs, såsom inre och yttre mått, 

djup och mått på vallen. Därefter snittades de med maskin. När kollagret var 

tydligt framme i botten på gropen fotograferades det, tecknades i plan och mått 

på det togs. Sedan grävde vi oss ned till botten av gropen med maskin för att få 

fram gropens form i botten. Profilen rensades och fotograferades och tecknades i 

en skala på 1:20. Prover togs ur kollagret för att datera det och se vilket virke 

som använts i den. 

 

Den kolgrop som låg inom S3 avtorvades och rensades upp förhand. Den 

dokumenterades i plan. Ett snitt grävdes genom den och detta utvidgades i 

botten av gropen för att få med sig hela formen på bottenlagret. När bottenlagret 

dokumenterats grävdes snittet ner till botten av gropen innan profilen 

dokumenterades och prover togs ut. 

 

Kolgroparna som undersöktes 2012 grävdes förhand då de låg väldigt otympligt 

till i terrängen och vi redan hade väldigt mycket information om kolgroparna 

från grävningen 2011. Ett snöre drogs horisontelt över groparna och dess vall, 

därefter beskrevs och tecknades gropen i plan i skala 1:50. Även fotografier togs 

i plan. En överflateprofil tecknades av gropen och dess vallar. Sedan grävdes ett 

provstick i utkanten av gropen där kollagren oftast är tjockast. Provstickets yta 

markerades på planteckningen. Provstickets profil tecknades sedan, i skala 1:50, 

in på överflateprofilen och dess lag beskrevs. Provsticket fotograferades och 

prover togs ut. 

 

 
Kolgropen A260 inom S3. Sett mot västnordväst .  Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

Planteckningar av stora strukturer och kontexter har under dessa grävningar 

genomförts digitalt för att spara tid och förenkla efterarbetet. Detaljer har 

tecknats förhand. De fristående kolgroparna och deras prov mättes ej in digitalt 

då det ansågs att de redan existerande inmätningarna av kolgroparna var 

tillräckligt. 
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Metalldetektor har använts kontinuerligt under utgrävningarna för att ej missa 

några metallfynd, speciellt vid den kraftiga avbaningen med maskin. 

 

Det blev vid utgrävningen, 2011, gjort fynd och det blev taget ett antal prover. 

Dessa fynd och prov från undersökningen är katalogiserade under C57897-

57901. Fotografierna från undersökningen är katalogiserade under Cf34426. 

Fynden och proverna från 2012 katalogiserades under C58400 – C58404. 

Fotografierna från 2012 katalogiserades under Cf34584. 

 

Det användes en Leica totalstation (TPS) med RCS1100 fjärrstyrning vid 

inmätningen av lokalteterna. Dokumentationssystemet Intrasis (Explorer 

2.1/Analysis 1.2) användes till behandling och analys av inmätta enheter i fält. 

Till vidare databehandling, analys och publicering av GIS-data användes ESRIs 

ArcMap 10. 

 

Dataflytet från totalstation till Intrasis-programvara sker genom att 

mätpunkterna lagras som Leica GSI-filer på ett PCMCIA-kort i stationen. 

Kortet kopplast till PC och avläses. Data överförs till Intrasis och bearbetas här 

vidare för analys och konvertering till ESRIs shape-format. ArcMap 10 

användes för att färdigställa kartorna till rapporten.  

 

All kartdata är satt i koordinatsystemet UTM/WGS84 sone 32N och lagras i 

ESRI geodatabasformat vid avlämning till Dokumentasjonsseksjonen på 

Kulturhistorisk museum. I tillägg blir de respektive Intrasis-projekten 

avlämnade till samma enhet för lagring och eventuell distribution. 

 

7. DE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA 2011 

Vid utgrävningen i Hovden, 2011, undersöktes fyra järnvinneanlägg och sex 

kolgropar. De kommer från och med nu benämnas S1 till S10. S1 till S4 är 

anläggen och de resterande S-numren går till kolgroparna. Individuella 

strukturer funna vid anläggen såsom ugnar, vallar, lager, eldstäder och stolphål 

är numrerade med A-nummer för arkeologiska objekt. A-nummer har också 

delats ut till stenar och liknande som har mätts in, med totalstation, inom de 

separata anläggen. Dessa element som inte har någon vidare arkeologisk 

betydelse kommer ej nämnas vidare i denna rapport. På grund av detta har inte 

A-numren en löpande serie.  

 

Fem stycken C-nummer har också delats ut till denna undersökning. Ett till vart 

anlägg och ett övergripande till de sex kolgroparna. 
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2011   

S-nummer C-Nummer A-nummer 

S1 C57897 A104, A105, A106. A107, A108, A109, A110, A154, A369, A422, A423, A438, A454, A456 

S2 C57898 A155, A156, A158, A159, A368, A400, A401, A402 

S3 C57899 A258, A260, A261, A262, A263, A264, A394, A395, A396, A397, A398, A399, A405, A406, 
A407, A427, A428 

S4 C57900 A246, A247, A249, A250, A251, A372, A373, A374, A375, A402, A403, A404, A413, A429, 
A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A437 

S5-10 C57901 Kolgropar 

Figur 5. Undersökta anlägg 2011. 

 

7.1 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Grävningen varade sju veckor i fält, från vecka 25 till och med 31. 

 

Vecka 25: Första veckan i fält. Vi körde upp till fält och påbörjade arbetet med 

att rensa upp de fyra anläggen som skulle undersökas, även de sex kolgroparna 

som skulle undersökas rensades upp lite inför dokumentation. Lätt vegetation 

klipptes ned förhand medan större träd fälldes med motorsåg av inhyrd personal. 

När den stående vegetationen var borta från anläggen började vi avtorva själva 

tufterna förhand. Detta jobbade vi med hela veckan. 

 

Vecka 26: Denna veckan fick vi in grävmaskin för första gången. Vi tog hjälp av 

den till att avbana de stora ytorna runt omkring tufterna för att se om vi här 

kunde återfinna några element som kunde knytas till järnframställningen såsom 

rostplatser och lager. Denna veckan avslutades också avtorvningen av tufterna 

som genomfördes till stora delar förhand för att ej skada några av de 

inomvarande kontexterna. Efter avtorvningen var klar på alla anläggena så 

fotograferades de ingående innan utgrävning tog vid. Det första anlägget började 

finrensas ner till kulturlager. Vi påbörjade även att teckna fristående kolgropar i 

plan inför snitt med maskin. Projektledare Zanette Tsigaridas Glørstad var på 

besök och vi lade upp en plan för hur grävningen skulle fortskrida. Magne 

Samdal från Kulturhistorisk museum var nere i fält och hjälpte oss att etablera 

fastpunkter inför digital inmätning. Ett projekt i Intrasis upprättades. Även Kjetil 

Loftsgarden från Kulturhistorisk museum var på besök denna vecka och delgav 

sina åsikter om utgrävningen och de strukturerna vi avtäckt. 

 

Vecka 27: Jobbade mycket denna vecka med att mäta in alla anläggen med 

totalstation och importera och korrigera denna data i Intrasis. Vi blev även klara 

med plandokumentation av de fristående kolgroparna och tog i och med det in 

grävmaskin igen för att snitta dem. Vi jobbade även vidare med att finrensa 

resten av anläggen så alla är klara inför den vidare utgrävningen. Alla anläggen 

gicks efter finrensning över med metalldetektor och utslag märktes ut för att 

senare undersökas. Profilbänkar sattes upp i alla tufterna inför arbetet med dess 

dokumentation. Denna veckan började vi också att gräva oss ner i kulturlagrena 

inom tufterna S1 och S2 och dokumentera dessa. Arbetet med att dokumentera 

de fristående kolgroparna i profil påbörjades också under denna veckan. 
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Vecka 28: Profilbänkarna som frilagts inom S1 och S2 dokumenterades denna 

vecka och många nya inmätningar skedde i förbindelse med snitt och prover. All 

ny inmätt data lades in i databasen och behandlades. Insidan av S1 plangrävdes 

denna veckan. När alla profiler var klara i S1 och S2 for vi vidare och startade 

upp arbetet med att gräva schakt kring profilbänkarna i S3 och S4, delar av 

dessa profiler dokumenterades och vissa ytor inom tufterna plangrävdes. Flera 

fristående strukturer som rostplatser och avfallslag kring de större anläggen 

grävdes ut denna vecka. Vi dokumenterade även ytterligare några kolgropar i 

profil. Dokumentationen av ugnsområdet inom S4 startades också denna vecka. 

Jan Henning Larsen och Bernt Rundberget från Kulturhistorisk museum och 

arkeologer från Aust-agder fylkeskommune kom på besök denna veckan för att 

se vår framdrift. 

 

Vecka 29: Vi fick denna veckan in grävmaskin igen. Han hjälpte oss att snitta en 

av de största slagghögarna samt att avbana ytterligare lite utanför S3 då vi här 

uppmärksammat ett utanförliggande kulturlager som vi krävde lite mer yta av 

för att säkert dokumentera. Annars gick stora delar av veckan åt till att teckna de 

stora mängderna profiler som vi frilagt inom anläggen. När dessa var klara togs 

rikligt med fotografier och prover. Botten på S4 rensades upp ordentligt och 

mättes in då vi här uppmärksammat en stor mängd strukturer såsom stolphål, 

störhål, fundament, kollager och annat. De sista ytorna inom S2 plangrävdes 

denna veckan och vi ansåg oss nu klara med det anlägget. Plangrävning både 

inom S3 och S4 fortsatte denna veckan och ugnsområdet inom S4 blev nästintill 

klart medan ett ugnsområde inom S3 precis uppmärksammats. Mycket nya 

inmätningar skedde under veckan och allt lades in i databasen. Vi fick också 

denna vecka besök av journalister från Fædrelandsvennen.  

 

 
S4 under utgrävning. Sett mot nordöst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Vecka 30: Sista veckan i fält med full personal. Ugnsområdet i S3 

dokumenterades och de sista strukturerna inom och omkring S1 och S4 grävdes 

ut. En möjlig slagghög utanför S1 undersöktes och den visade sig inneha ett helt 
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järnframställningsanlägg till. Tyvärr hann det ej undersökas till 100% men vi 

återfann i det minsta två av dess vallar, en ugn samt ett möjligt lager. De sista 

kolgroparna dokumenterades i profil. En stor mängd avslutande fotografier togs 

från S2, S3 och S4. Zanette Tsigaridas Glørstad kom återigen på besök denna 

veckan för att se att allt fortgick enligt planen. 

 

Vecka 31: Ugnsområdet inom S1 färdigställdes och avslutande fotografier togs 

även av detta anlägget. De sista inmätningarna genomfördes och allt 

importerades till Intrasis och gicks igenom. Resterande delar av veckan gick åt 

till att påbörja arbetet med tillrättaläggning av området efter utgrävning. Vi 

grävde igen några kolgropar förhand då hytteägarna nämnt att de gärna slapp ha 

in en grävmaskin i deras trädgård en andra gång. Vidare togs stora mängder 

kvist och träd bort med hjälp av traktor. Tillrättaläggningen avslutades veckan 

efter av entrepenören.  

 

7.2 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Det är en del utomstående faktorer som har påverkat denna grävning. Inga av 

dem är dock så omfattande att de direkt har påverkat resultatet av grävningen. 

 

Det största problemet på grävningen var genomgående att få ut information om 

anläggens ugnar. Detta då ugnsområdena vid alla tillfällen hade blivit kraftigt 

skadade, i alla fall den delen av ugnen som var synlig ovan mark. Nederdelen av 

ugnen i S1 var delvis synlig och likaså den i S3, även om det som kvarstod i S3 

mer eller mindre enbart var slaggrännan och en mörkare yta som indikerade var 

ugnen ursprungligen stått. Den nedre delen av ugnen i S4 var väldigt välbevarad 

men även här var det inga spår av överbyggningen. Dock visar slagghögarna i 

förbindelse med alla anläggen att det är rennesslagg som här framkommit vid 

produktionen. Det talar om att det är schaktugnar med slaggavtappning som här 

varit i bruk. 

 

 
Kraftigt förstörd ugn A427 inom S3. Sett mot sydöst.  Fotograf: Tina Jensen Granados 
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I S2 var det inga spår av ugnen. Detta berodde troligen på att man centralt i 

anlägget S2 vid något tillfälle hade rest en utetoalett. Det hål som grävts inför 

denna toalett går rakt ner igenom alla strukturer och kulturlager som legat inne i 

detta anlägg. Denna toalett har kraftigt påverkat informationen som denna tuft 

hade att delge men trots detta återfanns en hel del konstruktionselement i de 

orörda partierna av tuften. Det som saknades var ugnen. 

 

 
Toaletten rest inom S2. Sett mot nordöst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Det var även en hel del andra moderna företeelser som påverkade denna 

grävning. Både kolgropen inom S3 och andra fristående kolgropar har fyllts med 

skräp från de intilliggande hyttorna och inom S3 har man även grävt egna gropar 

för att sedan fylla dem med skräp. Områden i och utanför S3 har också 

påverkats av att man har kastat ut ett stort antal stora stenar i trakten. Dessa har 

troligen placerats här när man byggde hyttan belägen precis intill och i och med 

det behövde rensa upp ytan från de största stenarna. Detta gjorde det lite svårt att 

se vilka stenar i området som tillhörde den originala kontexten och vilka som 

tillkommit senare. Tyvärr har också en av de absolut största stenarna landat rakt 

över detta anläggets ugnsområde. Utanför S3 vilar också ett kulturlager vars 

exakta syfte blivit mer eller mindre omöjligt att tolka då det är så påverkat av all 

modern aktivitet i förbindelse med hyttan där intill. 

 

I nära anslutning till S1 har man också dragit en väg upp till hytteområdet. Det 

visade sig dock att den precis missat själva tuften så den var oskadad. Dock så 

har vägen skurit av ett slaggutkast från tuften. I och med detta är det då omöjligt 

att korrekt beräkna mängden slagg som kommit från produktionen i denna tuft. 

Detta gör det då även omöjligt att räkna på hur mycket järn som här tillverkats. 

 

Vidare borde det också nämnas här att det i förbindelse med utgrävningen av 

A154, en förmodad slagghög utanför S1, framkom att det här dolde sig ett helt 

anlägg till. Tyvärr uppmärksammades detta först i slutet av undersökningen så 
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anlägget som här var beläget hann ej undersökas i sin helhet. Dock så framkom 

på kort tid två av anläggets vallar, en ugn och en arbetsyta eller ett lager samt en 

rad större stenar som troligen varit delar av fundament till blåsbälgar eller 

liknande.  

 

7.3 UTGRÄVNINGSRESULTAT 

Under denna utgrävningen avbanades fyra områden kring järnvinneanlägg 

bestående av tufter, slagghögar, rostplatser och liknande strukturer. Rikligt med 

prover togs ur alla möjliga kontexter och situationer för att så säkert som möjligt 

analysera de företeelserna som varit med om att skapa dessa kontexter och för 

att kunna bidra till att besvara undersökningens problemställningar. Gällande 

fynd så framkom det på dessa fält ett järnföremål som skulle kunna vara en hank 

eller liknande, två brynen i sten och fyra järnfragment tillhörande osäkra 

föremål. 

 

De strukturerna som undersöktes på denna utgrävning kommer nu få en 

detaljerad genomgång. Två strukturer, A455 kolgrop i S2 och A456 stenbox i 

A154, mättes ej in i intrasis då de uppmärksammades försent. De omnämns dock 

i strukturlistan och i denna genomgång.  

 

De sex kolgroparna som undersöktes utanför fälten är numrerade från S5 till 

S10, de kommer gås igenom sist. Strukturerna på de avbanade ytorna är 

numrerade från A104 till A456, dock så inkluderar detta också stenar och 

liknande som inte kommer få en separat förklaring i strukturdatabasen eller i 

denna genomgång. De nummer med en vidare mening att ta upp återfinns även i 

strukturtabellen i bilagorna, kapitel 12, längst bak i rapporten. Här återfinns även 

en separat strukturtabell över de fristående kolgroparna.  

 

7.3.1 JÄRNFRAMSTÄLLNINGSANLÄGG S1, ID 94006 

Järnframställningsanlägg S1 var ett relativt litet anlägg med en rektangulär tuft 

med ett utgång i ena kortsidan. Tre vallar mättes in i inom det avbanade fältet. 

En kring den intakta tuften och två i kring det ytterligare 

järnframställningsanlägget som återfanns på botten av vad som antogs vara en 

slagghög. I detta sekundära järnframställningsanlägg som ej hann undersökas 

tillfulla uppmärksammades även en ugn och en stenbox. Inom det primära 

anlägget låg ett kulturlagar som troligen representerar en golvnivå eller en 

arbetsyta, en ugn, en eldstad samt ett kollager där de förvarade sitt kol innan 

bränning. Utanför tuften låg två slagghögar samt en amboltsten. Omkring 

amboltstenen låg ett avfallslager fyllt med rester från när luppen rensades.  

 

Tuften låg placerad precis intill en hytta, bland mycket låg vegetation och 

enstaka träd. Norr och öster om tuften så kom det snabbt en brant lutning ner till 

de moderna vägar som där ligger. Ca 5 m söder om anlägget ligger hyttan och 

väster ut löper den fjällterräng som här råder med mer låg vegetation och träd.  

 

Den avbanade ytan som innehöll anlägg var på ca 78 m
2
. För teckningar av 

strukturerna och tabeller hänvisas till kapitel 12 (vedlegg). 
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Figur 6. Karta över S1. 

 

A104, slagghög 

Slagghög belägen nordväst om S1, anlägg 1. Det råder en viss mängd osäkerhet 

om slagget i denna slagghög kommer från ugnen A369 inom S1, detta då det är 

ett relativt stort avstånd mellan den och slagghögen. A105 ligger betydligt mer 

behändigt till då det gäller att göra sig av med restmaterialet från denna ugnen. 

Detta var dock en relativt liten slagghög fylld med fas 2 slagg. Dess mått låg på 

260x250x16 cm och förutom slagg så fylldes den med en mörkbrun sandig silt, 

kol, sten och en del ugnsfoder. Högen var ojämn i form och sidor men hade en 

relativt flat botten. En ruta på 0,5x0,5 m grävdes i högen och massan därifrån 

sållades och sorterades för att räkna ut högens uppbyggnad. Dessa uträkningar 

visade att 28,8%, 13,84 kg bestod av jord. 1,02%, 0,49kg var sten, 3,13%, 1,5 kg 

var ugnsfoder och resten, 66,99%, 32,12 kg var slagg. Slagghögen hade en 

ungefärlig volym på 0,27 m3 vilket ger 93,42 kg jord, 3,31 kg sten, 10,13 kg 

ugnsfoder och 216,81 kg slagg. 
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Slagghögen A104 i plan. Sett mot norr.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A105, slagghög 

Slagghög belägen nordöst om S1, anlägg 1. Ligger i direkt anknytning till ugn 

A369. Relativt liten slagghög fylld med fas 2 slagg. Dess mått låg på 

240x190x22 cm och förutom slagg så fylldes den med en mörkbrun sandig silt, 

kol, sten och en del ugnsfoder. Högen var ojämn i form men hade lutande sidor 

och en relativt flat botten. I skråningen ned mot öster från S1 ser man att denna 

slagghög har blivit skadad av byggnationen av vägen som går här nere. Hur stor 

den var i ursprungligt skick är omöjligt att säga något om. 

 

A106, vall 

Vallen omkring tuft, S1. Bredden på vallen låg mellan 0,8 och 1,14 m och låg 

längs fyra kanter av tuften, centralt på den västra sidan försvinner den dock och 

detta kan påskina ingången till tuften som legat här. Vallens höjd låg på ca 0,2 m 

och de yttre måtten på tuften låg på 6,49x5,2 m. Vallen var uppbyggd av massor 

från utvaskingslag och gammal skogsbotten som blandats samman när tuften 

grävdes ut. De bestod av en ljusbrun/orange sandig silt och en ljusgrå lera med 

lite rötter och sten med en storlek under 15 cm. Dock så förekom även en del 

större sten med en storlek runt 0,5 m. Dessa stenar kan ha varit en del av den 

grundmur vallen utgjort, syllstenar. Vallen verkade skapa ett relativt kvadratiskt 

rum på dess insida med en liten utstickare där ingången varit. Vallen hade i plan 

avrundade hörn. Vallen representerar troligen grunden till en huskonstruktion. 

Då inga stolphål uppmärksammats på insidan av vallen rör det sig troligen om 

en konstruktion där taket burits upp helt och hållet av väggarna. Det återfanns 

inga bevis som talar om vilken slags konstruktion som här stått men det skulle 

mycket väl kunna röra sig om en laftad konstruktion då det är det som tillhör 

vanligheten under denna tiden. När området utanför vallen rensades återfanns 

även fynd F4001, en hank eller slaggkrok av järn. 
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A107, kulturlag 

Ett kulturlager inom tuften S1, avgränsas av vallen A106. Trolig del av 

golvnivå/arbetsyta. En mörkbrun, mellanhårt packad, sandig silt. Den innehöll 

även en del slagg och kol, samt rikliga mängder rötter och en del sten med en 

storlek på under 10 cm. Lite olikfärgade linser ligger spridda genom lagret. 

Lagret hade en storlek på 3,46x2,83x0,1 m men hade utöver detta en liten 

avstickare ut genom ingångspartiet i den västra väggen i S1. Lagret sticker här ut 

ca 1,3 m väster om den kvadratiska flatan inom vallarna. Ett fragment av järn 

återfanns i detta lagret, Fynd F4003, samt ett möjligt bryne, F4007, det var dock 

fragmenterat. 

 

A108, amboltsten 

En amboltsten belägen 2,6 m söder om S1. Man har här troligen rensar 

järnluppen från kvarvarande slaggrester då den tagits ur ugnen. Denna tolkning 

baseras på avfallslagret A109 som är beläget runt stenen. Det är fyllt av små 

bitar av järnrik slagg. Stenen isig hade en storlek på 1,2x0,7x0,24 m. 

 

 
Amboltsten A108 och avfallslager A109 i plan. Sett mot söder.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A109, avfallslager 

Avfallslager beläget bredvid amboltstenen A108. Ett lager med följande mått: 

1,55x0,7x0,06 m. Det bestod av en brun sandig silt, rötter, lite sten med en 

storlek på under 3 cm i diameter och mycket små bitar järnrik slagg. Det är här 

resterna hamnat när man rensat järnluppen från kvarvarande slagg. 

 

A110, kollager 

Kollager inom S1. Platsen där man förvarade det färdiga kolet i väntan på 

bränning i ugnen A369. Lagret består av rent kol och har troligen fraktats hit 

direkt efter det har framställts i en närliggande kolgrop. Lagret hade följande 

mått 3,1x1,93x0,1 m och låg placerat längs den södra väggen inom tuft S1. Det 

var ojämn i form och sidor och hade en flat botten. 
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Kollager A110 inom S1. Sett mot väster.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A154, järnvinneanlägg 

Inledningsvis trodde vi att detta var en slagghög då den hade den karaktäristiken 

på ovanflatan och en snabb kontroll av dess massor uppvisade slagg. När den 

senare skulle snittas för vidare dokumentation uppvisade den dock något helt 

annat. Under ca 70 cm med brun sandig silt, slagg och diverse påförda massor 

som inkluderade modernt skräp framkom bevis på att det här legat ytterligare ett 

järnvinneanlägg. Vi fann i botten av högen både rester av en ugn, A423, samt en 

box uppbyggd av sten, A456, som mycket väl skulle kunna vara ett malmlager 

eller något liknande. Flertalet stora stenar uppmärksammades också i botten på 

schaktet vi grävt och dessa tillhör med stor säkerhet anlägget så som fundament 

till blåsbälgar och liknande. Schaktet utvidgades för att se om vi kunde få fram 

mer av anlägget och säga något vidare om dess typ. Det som då framkom var en 

vall i norr, A438, och en i öster, A454. Dessa har dock troligen hört samman till 

en stor vall som omgärdat anlägget. Åt söder och väster återfanns inga spår av 

vallar men tiden var knapp och detta hann ej undersökas ordentligt. Det är högst 

troligt att man även åt dessa håll skulle kunna påvisa vallar och knyta samman 

detta till en tuft i stil med S1. De mått vi fick fram på anlägget är 5,36x2,83 m 

men detta är då bara den delen av anlägget vi kunde påvisa. Den vidare 

kontexten sträcker sig utanför dessa mått. Anlägget ligger ca 18 m söder om S1. 
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Delar av järnvinneanlägget A154. Sett mot söder.  Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

A369, ugn 

Ugnsområdet i S1. Tyvärr så uppvisar det inte en tydlig helhet utan har tydligen 

skadats vid ett eller annat tillfälle. Det som nu var kvar påvisades som en oval 

mörkfärgning, med följande mått 0,85x0,78x0,3 m, i det nordöstra hörnet av 

tuften S1, precis i anknytning till slagghögen A105. Strukturen snittades för att 

reda ut dess konstruktion. Man återfann då i den två stående hällar med mått 

kring 0,5x0,1x0,2 m. De stod med ett mellanrum på 0,4 m mellan sig. Mellan 

dem återfanns flera lager med olika konstruktionselement, i botten låg ett 

kollager och ovan det ett lager med svart silt som även innehöll stora mängder 

slagg, ovan där igen följde ett lager med ljusbrun lerig silt som även innhöll 

mycket bränd lera. Bakom allting in mot den östra väggen av S1 låg ett tjockt 

lager grå lera. Den halvan som kvarstod efter snittet genomförts plangrävdes. Ett 

lager med mycket malm uppmärksammades då liggande på toppen av hela 

strukturen. Det råder stor osäkerhet kring denna ugnen och det är i princip 

omöjligt att tala om typologi och kronologi men den ligger väldigt bra placerad i 

den vidare kontexten i hörnet av tuften S1, med ett kollager intill sig och 

slagghögen på andra sidan vallen, A106. 
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Ugn 369 i profil. Sett mot norr.     Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A422, eldstad 

Förmodad eldstad inom S1. Det enda som kvarstod att dokumentera var botten 

som var synlig via den värmepåverkade undergrunden, en rödorange sand. Det 

framstod som klart att det här har bränt ett runt bål vid något tillfälle. Eldstaden 

låg i det sydvästra hörnet inom S1, till höger innanför ingångspartiet. Strukturen 

hade mått på 0,61x0,59 m. 

 

A423, ugn 

Den ugnen som återfanns i botten av det schaktet som grävdes genom kontext 

A154. Det som återfanns av denna ugnen påminde om det som var synligt i ugn 

A369 i S1. Två stora stenhällar med mått på 0,40x0,10x0,20 m stod på var sida 

av en nedgrävning fylld med en brun sandig silt, kol och slagg. Nedgrävningen 

hade mått på 0,41x0,40 m och var relativt rund i formen. Denna ugnen gav ej så 

mycket information som A369 då den återfanns i sidan av ett schakt genom en 

större kontext. Större stenar uppmärksammades dock vid dess sida som troligen 

kommer ifrån ett fundament till blåsbälgen och i dess närhet återfanns även tre 

större stående hällar med en flat häll liggande mellan dem. Sådana boxar som 

uppmärksammats på flertalet platser under detta projektet. Det kan utgöra en 

arbetsyta av något slag eller ett lager, möjligen för malm. 

 

A438, vall 

En del av den vallen som låg runt det anlägget, A154, som återfanns i botten av 

vad som först registrerades som en slagghög. Denna delen av vallen låg i den 

norra änden av ett av två schakt som öppnades genom anlägget. 0,69x0,60 m av 

vallen var här synlig men det var bara en liten del av dess fulla utsträckning. 

Den skapades primärt av en orange/brun siltig sand, till stora delar skogsbotten 

som grävts upp. A454 är en del av samma vall, runt A154. Inga stolphål kunde 

iakttas inom dessa vallar så det är troligt att det på dem vilat bastanta väggar 

som även burit upp taket på byggnaden som här en gång stått. Då bara en liten 

del av anlägget undersöktes är det dock möjligt att stolphål ligger gömda under 
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de massor vi ej hann förflytta. Det går inte att säga något om vilken slags 

konstruktion som här vilat med det är troligt att det var en laftad byggnad då det 

är det vanligaste byggnadsskicket under denna tiden. 

 

A454, vall 

En del av den vallen som låg runt det anlägget, A154, som återfanns i botten av 

vad som först registrerades som en slagghög. Denna delen av vallen låg i den 

östra änden av ett av två schakt som öppnades genom anlägget. 1,13x0,66 m av 

vallen var här synlig men det var bara en liten del av dess fulla utsträckning. 

Den skapades primärt av en orange/brun siltig sand, till stora delar skogsbotten 

som grävts upp. A438 är en del av samma vall, runt A154. Inga stolphål kunde 

iakttas inom dessa vallar så det är troligt att det på dem vilat bastanta väggar 

som även burit upp taket på byggnaden som här en gång stått. Då bara en liten 

del av anlägget undersöktes är det dock möjligt att stolphål ligger gömda under 

de massor vi ej hann förflytta. Det går inte att säga något om vilken slags 

konstruktion som här vilat med det är troligt att det var en laftad byggnad då det 

är det vanligaste byggnadsskicket under denna tiden. 

 

A456, stenbox/lager 

Stenbox uppbyggd av flertalet stora flata hällar. Boxen har haft en storlek på ca 

0,84x0,67 m och de individuella hällarna låg på en storlek upp emot 

0,42x0,11x0,2 m. Den liggande hällen i botten hade en yta på 0,64x0,56 m. 

Boxens användningsområde är något osäkert. Liknande strukturer 

uppmärksammades både i förbindelse med ugnen i S4 och inom S2. Den skulle 

kunna representera en arbetsyta av något slag eller kanske mer troligt ett lager. 

Den stora frågan som då återstår är vad det är som man här har haft lagrat. Det 

är inte funnit några större mängder malm i förbindelse med någon av dessa 

boxar så det kan möjligen utgå och de ligger i minst två av dessa tre fall intill 

stora kollager så det utgår även det. Något som uppmärksammades både i 

förbindelse med utgrävningen av A401 men ännu tydligare i samband med 

A402 i S4 är att alla kanterna mellan hällarna har tätats otroligt väl med stora 

mängder ren blålera. Detta får en att tänka att det är något som är flytande eller i 

otroligt små partiklar som här har förvarats. Det är möjligt att man har haft 

vatten i närheten av sitt produktionsanlägg. Man jobbar här med eld i 

temperaturer över 1000 grader. Att ha enkel tillgång till vatten kanske har setts 

som en säkerhetsåtgärd. Möjligen kan man även behöva kyla ner verktyg som 

har varit inblandat i produktionen. Liknande strukturer har dock 

uppmärksammats på andra grävningar båda i Hovden och utanför och det har då 

påtalats att de skulle kunna utgöra grunden till en eldstad. Man kan dock hävda 

att om dessa strukturer har varit en del av en eldstad eller en plats där man rostat 

malm borde man se mera bevis på att hällarna och leran varit värmepåverkad, 

något som här uteblir. I fallet vid S4 så återfinns det även två rostplatser precis 

utanför tuften så att ha en tredje rostplats inom tuften kan ses som något 

överflödigt. Ytterligare en tolkning på dessa boxar skulle kunna vara att de är ett 

lager för lera och det är i och med detta vi återfinner så pass mycket blålera i 

dess botten. Möjligen kan det vara enklare att hålla leran ren och fuktig om man 

förvarar den i en liknande box. Användningsområdet för fuktig lera är då att 

reparera ugnen då den spricker och faller samman när den brukas. 
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7.3.2 JÄRNFRAMSTÄLLNINGSANLÄGG S2, ID 90450 

Järnframställningsanlägg S2 bestod av en ganska stor tuft som var något 

rektangulär i formen men den hade också rundade hörn. Detta kom sig troligen 

av att den låg på en återanvänd kolgrop. Den runda vallen kring kolgropen 

hjälpte till att skapa de runda hörnen på den senare tuften.  

 

Tuften hade en ingång i det sydöstra hörnet. Anlägget bestod som sagt av en tuft 

med en vall runt och en ingång i den ena kortsidan. Inom tuften hade det under 

senare tid rests en utetoalett och konstruktionen av den har kraftigt påverkat 

antalet intakta strukturer vi återfann på insidan av vallen då hela den inre halvan 

av tuften var utgrävd. Dock så framkom ett kollager precis till vänster när man 

kommer in i tuften och längs den vänstra väggen ligger också en stenbox. Lite 

mer centralt inom tuften återfann vi botten av en eldstad. Utanför tuften ligger 

en stor slagghög samt ett mindre avfallslager som verkar innehålla rester från 

när luppen rensades.  

 

Anlägget låg närmast uteslutande i fjällterräng med mycket låg vegetation och 

enstaka träd. Ca 10 m väster om anlägget ligger en modern hytta och ca 5 m 

sydöst om anlägget startar ett stort myrområde.   

 

Den avbanade ytan var ca 195 m
2 

stor. För teckningar av strukturerna och 

tabeller hänvisas till kapitel 12 (vedlegg). 

 

Figur 7. Karta över S2. 

 

A155, vall 

Vallen omkring tuft, S2. Bredden på vallen låg mellan 1,63 och 2,07 m och låg 

längs fyra kanter av tuften, centralt på den sydvästra sidan försvinner den dock 

och detta kan påskina ingången till tuften som legat här. Vallens höjd låg på ca 
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0,54 m och de yttre måtten på tuften låg på 8,07x6,21 m. Vallen var delvis 

uppbyggd av massor från utvaskingslag och gammal skogsbotten som blandats 

samman när tuften grävdes ut men till största delen var vallen uppbyggd av ett 

mer eller mindre rent kollager. Detta kommer sig av att tuften ligger i en 

återanvänd kolgrop. Detta påskinas av just lagrena i vallarna samt att det vid 

snitt uppmärksammades rena kollager från botten av kolgropen under de lager 

som kopplats till områdets användning som järnvinneanlägg. Vallen hade i plan 

avrundade hörn. Vallen representerar troligen grunden till en huskonstruktion. 

Då inga stolphål uppmärksammats på insidan av vallen rör det sig troligen om 

en konstruktion där taket burits upp helt och hållet av väggarna. Det återfanns 

inga bevis som talar om vilken slags konstruktion som här stått men det skulle 

mycket väl kunna röra sig om en laftad konstruktion då det är det som tillhör 

vanligheten under denna tiden. Dock så är detta anlägget kraftigt påverkat av att 

man innerst i det, i den nordöstra änden, under modern tid har grävt ner en 

utetoalett. Alla kulturlager och strukturer som här har legat är därmed förstörda. 

Det är alltså inte omöjligt att det här har funnits stolphål och liknande bara att de 

ej går att iaktta i dag. 

 

 
Vall A155 och slagghög A158 i profil. Sett mot nordöst. Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

A156, kulturlag 

Ett kulturlager inom tuften S2, avgränsas av vallen A155. Trolig del av 

golvnivå/arbetsyta. En mörkgrå/brun, sandig silt. Det innehöll även en del slagg 

och kol, samt rikliga mängder rötter och en del sten med en storlek på under 5 

cm. Lagret hade en storlek på 4,34x2,58x0,08 m men hade utöver detta en liten 

avstickare ut genom ingångspartiet i den sydvästra väggen i S2. Lagret sticker 

här ut ca 2,19 m sydväst om den rektangulära flatan inom vallarna. Lagret var 

kraftigt påverkat längst in i tuften av den här nedgrävda toaletten. 

 

A158, slagghög 

Slagghög belägen ovan den västra vallen på S2 och ut utanför den. Relativt liten 

slagghög fylld med fas 2 slagg, den ser betydligt större ut än vad den verkligen 
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är då den ligger belägen ovan en redan existerande vall. Dess mått låg på 

3,78x3,25x0,20 m och förutom slagg så fylldes den med en gråbrun sandig silt, 

kol, sten och en del ugnsfoder. Högen var ojämn i form och sidor men hade en 

relativt flat botten. En ruta på 0,5x0,5 m undersöktes noggrant och sållades. 

Detta gav följande resultat. Slagg med ugnsrester: 0,7 kg (1,45%). Slagg: 10,8 

kg (22,31%). Sten: 23,7 kg (48,97%) och Jord: 13,2 kg (27,27%). Totalt 

innehöll högen då ca 134,58 kg rent slagg och 8,72 kg slagg med ugnsrester. 

 

A159, avfallslager 

Avfallslager beläget ca en meter sydväst om S2. Lager fyllt med kol och små, 

järnrika slaggbitar. Möjligen rester från när järnluppen rensats från kvarvarande 

slagg. Lagret fylldes utöver detta med en brun silt. Lagret hade följande mått 

2,4x2,03x0,1 m och var ojämnt både i form, sidor och botten. 

 

A368, kollager 

Kollager inom S2. Platsen där man förvarade det färdiga kolet i väntan på 

bränning i ugnen som stått i anlägget. Lagret består av rent kol och har troligen 

fraktats hit direkt efter det har framställts i en närliggande kolgrop. Lagret hade 

följande mått 1x0,5x0,15 m och låg placerat till vänster innanför ingången i 

tuften längs den sydvästra väggen. Längst kanterna på lagret har man lagt upp en 

rad med stenar med en storlek från 15 till 36 cm. De markerar effektivt 

utkanterna på lagret. 

 

A400, eldstad 

Förmodad eldstad inom S2. Det enda som kvarstod att dokumentera var botten 

som var synlig via den värmepåverkade undergrunden, en rödbrun sand. Det 

framstod som klart att det här har bränt ett ovalt bål vid något tillfälle. Eldstaden 

låg centralt inom S2. Strukturen hade mått på 0,96x0,45 m. 

 

A401, stenbox/lager 

Stenbox uppbyggd av flertalet stora flata hällar. Boxen har haft en storlek på ca 

0,9x0,41 m och de individuella hällarna låg på en storlek mellan 0,25 och 

0,4x0,1x0,2 m. För vidare förklaring av dessa boxar och dess möjliga 

användningsområde se under A456, kapitel 7.3.1.1 ”Järnframställningsanlägg 

S1, Id 94006” 
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Något förstörd stenbox A401. Sett mot nordväst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A455, kolgrop 

Botten på den runda kolgropen som S2 är byggd ovan på. Kollagret i botten på 

kolgropen var bara synligt i profilen genom S2s vallar. Kolgropen/kollagret har 

yttre bredd på 6,33 m och inre på ca 2,58 m. Längden var osäker då vallen 

byggts om för att passa dess sekundära användningsområde som 

järnvinneanlägg. Den delen av gropen som var synlig var rund i form, hade 

rundade sidor och botten. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid 

dess utgrävning. Inga spår av åt vilket håll gropen tömts kunde iakttas. Till 

största delen har björk använts som virke i gropen. 

 

7.3.3 JÄRNFRAMSTÄLLNINGSANLÄGG S3, ID 94040 

Järnframställningsanlägg S3 var ett anlägg med en stor två-rums tuft och med 

flera strukturer men tyvärr var det också kraftigt påverkat av den intilliggande 

hyttebebyggelsen. Flera moderna företeelser har påverkat anlägget såsom att 

man har grävt ner avloppsrör, grävt ner skräp samt kastat dit stora mängder sten 

som en gång troligen framkommit då man rensade upp marken inför 

byggnationen av hyttan. Tuften var mer eller mindre rektangulär med en kraftig 

vall omkring sig, längs den sydvästra kortsidan låg ingången till tuften och på 

den andra kortsidan avsmalnade tuften till ett bakre rum som troligen använts 

som bostad när man jobbade i anlägget. Ett kulturlager täckte större delar av 

insidan av tuften, det representerar troligen en golvnivå eller en arbetsyta. Precis 

innanför dörren till tuften återfanns en ugn samt både ett malm- och ett lerlager. 

Kollagret låg längs den högra långsidan när man kom in i anlägget. En eldstad 

återfanns längs in i tuften, i det bakre rummet. Den större delen av tuftens insida 

upptas dock av en kolgrop som här har byggts. Denna är sekundär och har 

tillkommit efter anlägget var i bruk. I två av anläggets hörn har det haft rännor 

som löpt ut mot utsidan av vallen, troligen i ventileringssyfte. Utanför tuften låg 

längs den östra långsidan ett avfallslagar samt ett malmlager med orostad malm. 

Söder om tuften, framför ingången, låg ytterligare ett kulturlager och i 
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anslutning till den en slagghög och ytterligare ett avfallslager som verkar 

innehålla rester från när luppen rensades. Det rör sig troligen om en arbetsyta 

som har upprättats utanför tuften.  

 

Väster om anlägget ligger det en modern hytta. Norr ut från tuften kommer 

ordinär fjällterräng med låg vegetation och enstaka träd, efter ca 5 m så följer en 

brant ner mot en myr. Öster och söder ut från anlägget kommer man snabbt ut i 

ett stort myrområde. 

 

Det avbanade området var ca 250 m
2 

stort. För teckningar av strukturerna och 

tabeller hänvisas till kapitel 12 (vedlegg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Karta över S3. 
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A258, vall 

Vallen omkring tuft, S3. Bredden på vallen låg mellan 1,26 och 2,28 m och låg 

längs fyra kanter av tuften, centralt på den sydvästra sidan försvinner den dock 

och detta kan påskina ingången till tuften som legat här. Vallens höjd låg på ca 

0,34 m och de yttre måtten på tuften låg på 10,36x8,37 m. uppe i nordöst 

minskar dock de yttre måtten till 5,41 m. Denna minskning sker de sista tre 

metrarna av tuftens fulla längd. Det skapas alltså här uppe ett mindre rum bakom 

det stora rummet som främst verkar ägnat till produktion. Möjligen kan detta 

utgöra ett slags sovrum för de säsongsarbetarna som brukat anlägget. Vallen var 

uppbyggd av massor från utvaskingslag och gammal skogsbotten som blandats 

samman när tuften grävdes ut, till största delen en brun/orange siltig sand. 

Vallen hade i plan avrundade hörn. Tuften var ingrävd i markens naturliga 

lutning så uppe åt nordöst går vallen lite samman med den omgivande terrängen 

och det är det material som grävts ut ur kullen som har använts till att bygga de 

främre vallarna.  

 

Det, vid sidan av det lilla sovrummet innerst i tuften, som får denna tuft att 

sticka ut lite i förhållande till de andra anläggen i detta området är att den 

innanför sina vallar har en kolgrop, A260. Kollagrena på kolgropens vallar 

ligger ut över båda de lager som tillhör den ursprungliga vallen till tuften och det 

kulturlager som skapats på dess insida. Detta antyder då att kolgropen är 

sekundär och tuftens vallar och användning är primär. Om det rör sig om helt 

olika faser som skilts åt i tid eller om de varit i bruk samtidigt avgörs av 

dateringar av de olika kontexterna. I både de syd- och nordöstra hörnen av 

vallen uppmärksammades också två grävda rännor, A398 och A399. Deras 

funktion är något osäker. Möjligen kan det röra sig om luftkanaler eller liknande 

för att vädra byggnationen som borde bli båda varm och full av damm och rök 

av det hantverk som här bedrivits. Luften skulle då dragit in genom dessa 

kanaler och ut genom den öppning man byggt för att vädra ovan ugnen. Vallen 

representerar troligen grunden till en huskonstruktion. Då inga stolphål 

uppmärksammats på insidan av vallen rör det sig troligen om en konstruktion 

där taket burits upp helt och hållet av väggarna. Det återfanns inga bevis som 

talar om vilken slags konstruktion som här stått men det skulle mycket väl 

kunna röra sig om en laftad konstruktion då det är det som tillhör vanligheten 

under denna tiden. 
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Vall A258 och delar av lager A263. Sett mot nordöst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A260, kolgrop 

Rund kolgrop som grävdes för hand. Smälter åt väst samman med vallen till tuft 

S3. Den hade yttre mått på 4,86x4,26 m och inre på 1,84x1,82 m. Djupet på 

kollagret låg på 20 cm. En vall med en höjd på max 20 cm. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår av åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas. Till största delen har björk använts som virke i 

gropen. Det speciella med denna kolgropen är då att den är byggd inne i ett 

järnvinneanlägg och återanvänder en av dess vallar. Det är säkert att kolgropen i 

sig är sekundär och dateringar visar att kolgropen tillkommit upp emot 300 år 

efter de primära kontexterna i anlägget varit i drift.  

 

 
Kolgrop A260 i profil. Sett mot nordväst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 
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A261, avfallslager 

Litet avfallslager precis innanför ingången till S3. Ligger även i nära anslutning 

till ugnsområdet i denna tuften så det kan säkerligen röra sig om avfall som 

producerats i järnframställningsprocessen. Det rör sig främst om kol men också 

en hel del järnrik slagg. Troligen kan detta material kommit från när järnluppen 

rensats från kvarvarande slagg i slutfasen av dess tillverkning. Lagrets mått 

ligger på 1,17x0,92x0,1 m och det var ovalt i formen, hade rundade sidor och 

flat botten och förutom slagg och kol fylldes det av en mörkbrun sand. 

 

A262, slagghög 

Slagghög belägen nordväst om S3. Slagghög fylld med fas 2 slagg. Dess mått 

låg på 3,9x3,3x0,42 m och förutom slagg så fylldes den med en brunsvart sand, 

kol, sten och en del ugnsfoder. Högen var rund i form, hade rundande sidor och 

en relativt flat botten. En ruta på 0,5x0,5 m grävdes i högen och massan härifrån 

sållades och sorterades för att räkna ut högens uppbyggnad. Dessa uträkningar 

visade att 19,43%, 29,5 kg bestod av jord. 2,41%, 3,67 kg var sten, 1,81 %, 2,75 

kg var ugnsfoder och resten, 76,35%, 115,935 kg var slagg. Slagghögen hade en 

ungefärlig volym på 1,43 m3 vilket ger 383,5 kg jord, 47,71 kg sten, 35,75 kg 

ugnsfoder och 1507,155 kg slagg. 

 

A263, avfallslager 

Avfallslager utanför tuft S3. Lagret fylls av kol, slagg, lite malm, en gråsvart silt 

och stora mängder sten av alla storlekar, upp till 77 cm i längd och 49 cm i 

bredd. Lagret och stora delar av massorna i det verkar främst vara utkastade över 

vallen, A258, tillhörande tuft S3. Lagret börjar kring centralt på vallen och 

fortsätter sedan ner på utsidan. Det ligger ovan ett lager med orostad malm, 

A397. 

 

A264, kulturlag 

Ett kulturlager inom tuften S3, avgränsas av vallen A258 och kolgropen A260. 

Trolig del av golvnivå/arbetsyta. En mörkbrun sand. Den innehöll även en del 

slagg, malm och kol, samt rikliga mängder rötter och en del sten med en storlek 

på under 20 cm. Lagret hade en storlek på 6,86x4,49x0,1 m men hade utöver 

detta en liten avstickare ut genom ingångspartiet i den sydvästra väggen i S3. 

Lagret sticker här ut ca 1,91 m sydväst om den rektangulära flatan inom 

vallarna. Längst uppe åt nordöst minskar även bredden på lagret lite då tuften 

här minskar i bredd på grund av det bakre rummet. Bredden på lagret blir här 

3,02 m. Lagret var kraftigt påverkat längst den västra kanten av tuften på grund 

av den kolgrop som här etablerats. 

 

A394, kulturlag 

Kulturlager beläget ca 2 m sydväst om S3. Lagret har ett osäkert 

användningsområde. Det ligger järnslagg i förbindelse med lagret så det kan ha 

tillknytning till en smedja eller järnframställning utanför S3. Det är dock kraftigt 

påverkat av sten som lagts ut i förbindelse med byggnation av intilliggande hytta 

samt moderna nedgrävningar så det rör sig här om en väldigt osäker kontext som 

det är omöjligt att säga mer om. Kan möjligen bara röra sig om avfall från en 

närliggande produktion. Lagret består utöver kol och slagg av en mörkgrå sandig 

silt och det var ojämnt i form och sida men hade en relativt flat botten. Det hade 

följande mått 4,49x3,6 m. men detta är en något osäker utsträckning baserat på 
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moderna störningar och schaktkant. Det ligger även i förbindelse med A395 som 

är ett litet lager fullt av järnslagg. 

 

 
Kulturlager A394 utanför S3. Sett mot nordväst.   Fotograf: Johannes Bülow 

 

A395, avfallslager 

Avfallslager beläget bredvid kulturlager A394. Ett lager med följande mått: 

0,7x0,26 m. Det bestod av en mörkgrå sandig silt, rötter, lite sten med en storlek 

på under 2 cm i diameter och mycket små bitar järnrik slagg. Det kan röra sig 

om rester från när man rensat järnluppen från kvarvarande slagg eller 

restmaterial från en smedja eller liknande. Exakt vad som har skett i området 

några meter utanför S3 är något osäkert. Vi har här stora lager fulla med slagg 

och kol samt mycket järnrikt slagg som mer ser ut som om det stammar från en 

smedja. Området är dock väldigt skadat av modern påverkan både från när man 

flyttade bort massa stor sten från när man byggde den intilliggande hyttan samt 

från när man tydligt har grävt ner rör till avloppet från samma hytta. Det har 

tydligt skett något här utanför S3 som troligen inte direkt kan kopplas till samma 

fas av järnframställning men vad detta är råder det stor osäkerhet om. 

 

A396, malmlager 

Ett malmlager beläget precis norr om ugnsområdet i S3. Det består till största 

delen av rostad malm men även lite brunröd sand och koldamm återfinns i 

strukturen. Ypperlig placering för ett malmlager precis intill den ugnen, A427, 

som har brukats för att förädla materialet till ämnesjärn. Strukturen hade 

följande mått 1,03x0,75x0,1 m. 

 

A397, malmlager 

Ett malmlager för orostad malm beläget precis utanför den östra vallen av S3. 

Här lagrades troligen malmen före den rostades och brukades i 

järnframställningen. Förutom malm består lagret av en brun silt och en del 

organiskt material som rötter. Den delen av lagret som var synligt för oss hade 

följande mått: 0,33x0,98x0,1 m. Detta var dock bara en liten del synligt i ett av 
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våra schakt. Lagrets fulla utsträckning är osäkert. Den bredd och djup som 

nämns här ovan är nog på ett ungefär korrekt då lagret i den riktningen avslutas 

inom vårt schakt men längden är osäker. 

 

A398, ränna 

En ränna nedgrävd i det sydöstra hörnet av vallen i S3. En liknande ränna 

återfinns även i det nordöstra hörnet, A399, och även vallen i S4 hade liknande 

rännor. Användningsområdet med dessa rännor är något osäkert. En trolig 

tolkning är dock att de har att göra med ventilation av anläggen som säkerligen 

blir ganska fyllda med rök och damm. Man skulle via dessa rännor få ett 

gendrag in genom rännorna och ut genom ugnens rökgång. Detta kan effektivt 

hjälpa till att få in frisk luft i anlägget. Måtten på denna ränna var: 1,03x0,59 m 

och den fylldes av en brun sandig silt. Den var något ojämn i plan men i stort 

sätt linjär, den hade rundade sidor och rundad botten. I slutet av rännan, botten 

på S3, återfinns även en grop utan säkert användningsområde, A406. Den kan 

möjligen vara en del av det system som A398 ingår i och bör därmed ej skiljas 

från denna strukturen. 

 

A399, ränna 

En ränna nedgrävd i det nordöstra hörnet av vallen i S3. En liknande ränna 

återfinns även i det sydöstra hörnet, A398, och även vallen i S4 hade liknande 

rännor. Användningsområdet med dessa rännor är något osäkert. En trolig 

tolkning är dock att de har att göra med ventilation av anläggen som säkerligen 

blir ganska fyllda med rök och damm. Man skulle via dessa rännor få ett 

gendrag in genom rännorna och ut genom ugnens rökgång. Detta kan effektivt 

hjälpa till att få in frisk luft i anlägget. Måtten på denna ränna var: 0,87x0,36 m 

och den fylldes av en brun sandig silt. Den var något ojämn i plan men i stort 

sätt linjär och smalnade av mot toppen av vallen, den hade rundade sidor och 

rundad botten. 

 

A405, kollager 

Kollager inom S3. Platsen där man förvarade det färdiga kolet i väntan på 

bränning i ugnen som stått i anlägget. Lagret består av rent kol och har troligen 

fraktats hit direkt efter det har framställts i en närliggande kolgrop. Lagret hade 

följande mått 2,5x0,58x0,10 m och låg placerat till höger en bit innanför 

ingången i tuften längs den östra väggen. Lagret ligger här i relativt nära 

förbindelse med ugnsområdet i S3, A427. 

 

A406, grop 

Grop utan säkert användningsområde i det sydöstra hörnet av S3. Gropen fylldes 

av en brun sandig silt och den hade följande mått: 1,21x0,77x0,15 m. Den låg i 

direkt anslutning till den ränna, A398, som här löper ned igenom vallen. 

Möjligen ska de ses i samband med varandra och ej skiljas åt. Detta skulle då 

vara en del av samma ventilationssystem som A398 är, om det är en korrekt 

tolkning av denna struktur. 

 

A407, lerlag 

Ett lager av hårt packad, ren, grå lera. Lagret hade följande mått: 1x0,65x0,05 

m. Det har ett osäkert användningsområde. Det kan dock säkerligen haft en 

funktion i det ugnsområde som det ligger precis intill. Det ligger även i nära 
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anslutning till en stor flat sten belägen på platsen. Möjligen en del av fundament 

till blåsbälgar eller liknande. En annan möjlig tolkning av lagret är att det helt 

enkelt är en plats där man förvarat lera som använts till att bygga upp och 

reparera ugnen då den ofta spricker och behöver bättras på då den används. Att 

ha lerlager intill sina ugnar är något som även diskuteras i anknytning till ugnen 

i S4 och A154. 

 

A427, ugn 

Ugnsområdet inom S3. Beläget precis till höger innanför ingången i den södra 

vallen. Ugnen var tyvärr kraftigt påverkad och förstörd och det enda som 

återstod var i princip botten på ugnen och slaggrännan. Jämte själva strukturen 

ses spår i marken av att hällar här en gång stått resta men att de nu är borta. 

Precis sydöst om strukturen liggen en stor flat sten. Den kan möjligen ha varit 

ett fundament till blåsbälg eller en av de stenar som en gång stått kring ugnen. 

Flera andra stenar vilar i området och de kan möjligen haft en funktion i ugnen i 

dess ursprungliga skick. Ugnsområdet i sig är runt och markant kolrikt, i dess 

utkanter ses den värmepåverkade sterila marken. Fläckvis ser man fortsatt spår 

av ugnsfoder i strukturens centrum. I botten på strukturen vilar ett tjockt 

kollager och några bitar slagg och ugnsfoder. Ett tjockt lager slagg ses rinna ut 

väster ut ur ugnsstrukturen. Även om här bara botten och fragment kvarstår så 

uppfattas samma element som i ugnen, A369, i S1. Det vill säga kollager, 

stående hällar på ugnens sidor, slagg och ugnsfoder och generella dimensioner. 

Hela ugnsområdet var ojämnt i formen även om själva ugnen var rund. Den hade 

rundade sidor och en flat botten. Hela kontexten hade mått på 0,8x0,50x0,1 m 

och själva rundningen i ugnen hade följande mått: 0,35x0,35x0,10. Förutom 

slagg, kol och ugnfoder låg en mörkbrun sandig silt i strukturen. Ugnen ligger i 

nära anknytning till flertalet andra strukturer som är viktiga under 

järnframställningen så som kol-, A405, och malmlager, A396. 

 

A428, eldstad 

Förmodad eldstad inom S3. Det enda som kvarstod att dokumentera var botten 

som var synlig via den värmepåverkade undergrunden, en rödbrun sand. Det 

framstod som klart att det här har bränt ett ovalt bål vid något tillfälle. Eldstaden 

låg uppe i övergången till det smalare bakrummet i den sydöstra delen i S3. 

Strukturen hade mått på 0,75x0,62 m. 

 

7.3.4 JÄRNFRAMSTÄLLNINGSANLÄGG S4, ID 94098 

Järnframställningsanlägg S4 bestod av en mer eller mindre rund tuft med ganska 

liten storlek. Även detta anlägg var anlagt inom en återanvänd kolgrop och det 

är därav det har fått sin runda form. I botten av anlägget låg fortfarande ett tjockt 

kollager som en tagits ut sedan tuften användes som kolgrop.  

 

Inom tuften låg en kulturlager som troligen representerar en golvnivå eller 

arbetsyta. Här låg också en ugn och den hade tillhörande stenfundament till en 

blåsbälg. Ett kollager låg till höger om ingångspartiet och till vänster låg ett 

malmlager. Två rännor löper ut över tuftens östravall och i den västra delen 

ligger en nedgrävning. Med jämnt avstånd emellan sig ligger fyra stolphål i en 

fyrkantig form inom tuften och varje stolphål har också ett tätt intilliggande 

störhål. Ett avfallslager återfanns även det inom tuften. Utanför tuften låg två 
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stycken avfallslager med rester från när luppen rensades och en väldigt stor 

slagghög. Även två rostplatser återfanns norr om tuften.   

 

Direkt väster om tuften låg en brant backe ner mot en parkeringsplats och söder 

och öster ut låg en modern skogsväg, med en hytta i öster. Norr ut kom man rakt 

in i fjällterräng med låg vegetation och enstaka träd. 

 

Den avbanade ytan var ca 332 m
2 

stor. För teckningar av strukturerna och 

tabeller hänvisas till kapitel 12 (vedlegg). 

Figur 9. Karta över S4. 
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A246, vall 

Vallen omkring tuft, S4. Bredden på vallen låg mellan 1,51 och 2,58 m och låg 

längs fyra kanter av tuften, centralt på den sydvästra sidan försvinner den dock 

och detta kan påskina ingången till tuften som legat här. Vallens höjd låg på ca 

0,28 m och de yttre måtten på tuften låg på 9,31x7,71 m. Vallen var uppbyggd 

av massor från utvaskingslag och gammal skogsbotten som blandats samman 

när tuften grävdes ut, till största delen en brun/orange siltig sand. Vallen var i 

rundad i formen. Även denna tuft har, precis som S2, byggts i en återanvänd 

kolgrop. Man har sekundärt återanvänt vallarna från kolgropen till sitt 

järnvinneanlägg. I botten på tuften ses också kollagret som ligger i botten på 

kolgropen, A413, de byggt ugnen, A375, i järnvinneanlägget rakt igenom. I den 

sydöstra vallen uppmärksammades också två grävda rännor, A403 och A404. 

Deras funktion är något osäker. Möjligen kan det röra sig om luftkanaler eller 

liknande för att vädra byggnationen som borde bli båda varm och full av damm 

och rök av det hantverk som här bedrivits. Luften skulle då dragit in genom 

dessa kanaler och ut genom den öppning man byggt för att vädra ovan ugnen. 

Vallen representerar troligen grunden till en huskonstruktion. Fyra stolphål, 

A430-433, uppmärksammades inom vallarna i botten av tuften så taket på 

byggnaden har säkerligen varit stolpburet. Det återfanns inga bevis som talar om 

vilken slags konstruktion som här stått men det skulle mycket väl kunna röra sig 

om en laftad konstruktion. 

 

A247, slagghög 

Slagghög belägen väster om S4. Slagghög fylld med fas 2 slagg. Dess mått låg 

på 4,93x3,58x0,66 m och förutom slagg så fylldes den med en mörkgrå/svart 

silt, kol, sten och en del ugnsfoder. Högen var ojämn i form, hade ojämna sidor 

och en relativt flat botten. Högen låg delvis ovan vallen A246 som representerar 

den yttre begränsningen av tuft S4. Slagget har kastats hit från ugnen, A375, 

inom denna tuft. 

 

A248, avfallslager 

Avfallslager beläget norr om vallen A246. Ett lager med följande mått: 

2,71x2,68x0,12 m. Det bestod av en brun sandig silt, rötter, lite sten och mycket 

små bitar järnrik slagg. Lagret var ojämn i formen, hade ojämna sidor men 

relativt flat botten. Det kan röra sig om rester från när man rensat järnluppen 

från kvarvarande slagg. Ett liknande lager, A249, återfinns även väst om 

anlägget S4, precis utanför ingången in i tuften. 

 

A249, avfallslager 

Avfallslager beläget väster om vallen A246, precis utanför ingången i tuften. Ett 

lager med följande mått: 2,35x1,98x0,08 m. Det bestod av en brun sandig silt, 

rötter, lite sten och mycket små bitar järnrik slagg. Lagret var ojämn i formen, 

hade ojämna sidor men relativt flat botten. Det kan röra sig om rester från när 

man rensat järnluppen från kvarvarande slagg. Ett liknande lager, A248, 

återfinns även norr om anlägget S4, precis på utsidan av vallen A246. 
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A250, kulturlag 

Ett kulturlager inom tuften S4, avgränsas av vallen A246. Trolig del av 

golvnivå/arbetsyta. Lagret bestod av en mörkbrun sand som även innehöll kol, 

samt rikliga mängder rötter och en del sten. Lagret hade en storlek på 

3,94x3,33x0,1 m men hade utöver detta en liten avstickare ut genom 

ingångspartiet i den sydvästra väggen i S4. Lagret sticker här ut ca 2,91 m 

sydväst om den runda flatan inom vallarna. 

 

A251, avfallslager 

Avfallslager inom tuft S4. Stack upp som en hög inom tuften. Vid första anblick 

tolkades det som ett ugnsområde som var intakt och täckt av ett tunt lager torv. 

Högen plangrävdes och uppvisade då bara spår av diverse avfall såsom kol som 

lagts på hög. Högen bestod annars av en gulbrun silt och en hel del småsten. 

Högen hade följande mått 1,87x1,44x0,2 m och den var oval i form, hade 

rundade sidor och flat botten. 

 

A372, rostplats 

Rostplats för malm belägen ca 2 m öster om S4. Strukturen bestod av en hel del 

kol i dess botten som antyder att det är en rostplats och ej ett malmlager. Utöver 

detta låg det ovan kolet stora mängder rostad malm samt en del rödbrun silt. 

Lagret var ojämn i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 1,1x0,75x0,08 m. 

 

 
Rostplats A372 i plan. Sett mot öster.     Fotograf: Heidi Lund Berg 

 

A373, rostplats 

Rostplats för malm belägen ca 3 m norr om S4. Strukturen bestod av en hel del 

kol i dess botten som antyder att det är en rostplats och ej ett malmlager. Utöver 

detta låg det ovan kolet stora mängder rostad malm samt en del rödbrun silt. 

Lagret var ojämn i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 0,9x0,7x0,06 m. 
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A374, kollager 

Kollager inom S4. Platsen där man förvarade det färdiga kolet i väntan på 

bränning i ugnen som stått i anlägget. Lagret består av rent kol och har troligen 

fraktats hit direkt efter det har framställts i en närliggande kolgrop. Lagret hade 

följande mått 1,9x1,22x0,25 m och låg placerat till höger innanför ingången i 

tuften. lagret ligger här i nära förbindelse med ugnsområdet i S4, A375. 

 

A375, ugn 

Ugnen som återfanns i S4 var den mest intakta av de som undersöktes på denna 

grävning. Ugnen låg centralt inom tuft S4 och den låg i nära anknytning till 

andra strukturer som är viktigt i förbindelse med järnframställning så som lager 

av olika slag. Själva ugnen i sig var en rund struktur med mått på 

0,57x0,53x0,20 m. Det var främst de delar av den som hade grävts ner i 

undergrunden som var orörda och möjliga att dokumentera. På två av sidorna 

kring denna strukturen återfanns stående hällar med mått kring 0,4x0,15x0,2 m. 

I dess närhet återfanns även fundament till blåsbälgar. Ugnen i sig var en 

schaktugn med slaggavtappning och i toppen av strukturen återfanns ett 

rödbrunt, siltigt lager med bränd lera (ugnsfoder), slagg och kol. Ett mer 

mörkbrunt skickt låg i dess utkanter. När man stratigrafiskt grävde sig nedåt 

blev lagret mer mörkrött och slaggresterna låg mer och mer tätt. Under det sista 

lagret slagg låg ett lag med genomgående bränd lera. Mot botten av slagglagrena 

började det dyka upp en del rostad malm som ej hade separerat i slagg och järn. 

Malmlagret låg främst i strukturens utkanter. Malmen låg även delvis 

tillsammans med obränd lera. Under det tjocka lagret med bränd lera följde 

ytterligare ett lager med slagg som låg på ca 10 cm i djup. Detta vilade på botten 

av strukturen som var täckt av sten som var mellan 10 och 20 cm stora i 

diameter. Det ses här också möjliga spår av slaggavtappning åt väster. 

Slaggmassorna i botten på strukturen saknar inslag av ugnsfoder och är troligen 

rent slagg som runnit ner ur ugnen som stått ovan och representeras av lerlagret. 

 

 
Ugn A375 inom S4. Sett mot sydväst.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 
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A402, stenbox/lager 

Stenbox uppbyggd av flertalet stora flata hällar. Boxen har haft en storlek på ca 

0,7x0,65x0,2 m och de individuella hällarna låg på en storlek mellan 0,35 och 

0,6x0,1x0,2 cm. Boxen fylldes av en gråbrun silt och en del sten med en storlek 

under 20 cm. För vidare förklaring av dessa boxar och dess möjliga 

användningsområde se under A456, kapitel 7.3.1.1 ”Järnframställningsanlägg 

S1, Id 94006” 

 

 
Stenbox med lerpackning A402. Sett mot nordväst.   Fotograf: Heidi Lund Berg 

 

A403 och 404, rännor 

Två rännor nedgrävd i det östra delen av vallen i S4. De ligger med 1,5m 

emellan sig. Även vallen i S3 hade liknande rännor. Användningsområdet med 

dessa rännor är något osäkert. En trolig tolkning är dock att de har att göra med 

ventilation av anläggen som säkerligen blir ganska fyllda med rök och damm. 

Man skulle via dessa rännor få ett gendrag in genom rännorna och ut genom 

ugnens rökgång. Detta kan effektivt hjälpa till att få in frisk luft i anlägget. 

Måtten på A403 var: 1,4x0,35x0,2 m och måtten på A404 var: 0,99x0,28 m. De 

fylldes av en brun sandig silt. De var något ojämna i plan men i stort sätt linjära. 

De hade rundade sidor och rundad botten. 

 

A413, kolgrop 

Botten på den runda kolgropen som S4 är byggd ovan på. Kollagret i botten av 

gropen har återanvänts som golv inom järnvinneanlägget och ugnen och andra 

strukturer har grävts ned i kollagret. Kolgropen/kollagret har inre mått på 

2,26x2,06 m. Gropen var rund i form, hade rundade sidor och botten. Djupet på 

kollagret låg på ca 20 cm. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid 

dess utgrävning. Inga spår av åt vilket håll gropen tömts kunde iakttas. Till 

största delen har björk och furu använts som virke i gropen. 
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A429, grop 

Grop med osäkert användningsområde. Gropen är belägen till vänster innanför 

ingången till S4, i den nordvästra delen av anlägget. Gropen hade följande mått 

1,22x1,18 m och den fylldes av en brun sandig silt samt kol, slagg och malm. 

Den stora blandningen av massor i gropen samt att de låg utan synlig ordning 

och väldigt omrört leder en till tanken att det är en avfallsgrop det rör sig om. 

 

A430, stolphål 

Stolphål beläget i den östra delen av golvytan inom S4. Hålet var runt i plan och 

fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 0,19x0,18 m. Störhål A435 

ligger i dess direkta närhet. Liknande kombinationer med ett stolphål och ett 

störhål återfinns i alla fyra kanter av S4, A430-A437. De fyra paren ligger 

mellan 1,5 och 2 m ifrån varandra. Det är stor chans att de tillsammans utgör en 

stolpkonstruktion för att hålla taket uppe i byggnaden S4. 

 

A431, stolphål 

Stolphål beläget i den södra delen av golvytan inom S4. Hålet var runt i plan och 

fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 0,32x0,27 m. Störhål A436 

ligger i dess direkta närhet. För kommentar angående stolphålen och störhålens 

placering se ”A430” ovan. 

 

A432, stolphål 

Stolphål beläget i den västra delen av golvytan inom S4. Hålet var runt i plan 

och fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 0,27x0,18 m. Störhål 

A437 ligger i dess direkta närhet. För kommentar angående stolphålen och 

störhålens placering se ”A430” ovan. 

 

A433, stolphål 

Stolphål beläget i den norra delen av golvytan inom S4. Hålet var runt i plan och 

fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 0,32x0,25 m. Störhål A434 

ligger i dess direkta närhet. För kommentar angående stolphålen och störhålens 

placering se ”A430” ovan. 

 

A434, störhål 

Störhål beläget i den norra delen av golvytan inom S4. Hålet var runt i plan och 

fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 0,17x0,11 m. Stolphål 

A433 ligger i dess direkta närhet. För kommentar angående stolphålen och 

störhålens placering se ”A430” ovan.. 

 

A435, störhål 

Störhål beläget i den östra delen av golvytan inom S4. Hålet var runt i plan och 

fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 0,10x0,09 m. Stolphål 

A430 ligger i dess direkta närhet. För kommentar angående stolphålen och 

störhålens placering se ”A430” ovan. 

 

A436, störhål 

Störhål beläget i den södra delen av golvytan inom S4. Hålet var runt i plan och 

fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 0,13x0,09 m. Stolphål 

A431 ligger i dess direkta närhet. För kommentar angående stolphålen och 

störhålens placering se ”A430” ovan. 
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A437, störhål 

Störhål beläget i den västra delen av golvytan inom S4. Hålet var runt i plan och 

fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 0,15x0,13 m. Stolphål 

A432 ligger i dess direkta närhet. För kommentar angående stolphålen och 

störhålens placering se ”A430” ovan.. 

 

7.3.5 FRISTÅENDE KOLGROPAR S5-S10 

Sex kolgropar undersöktes i i Hovden 2011, en av dessa hade en sidogrop, S6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Kolgroparnas dimensioner. Talen är baserade på största mått i var 

kolgrop.  

 

Alla gropar hade tydliga vallar på fyra sidor och låg i flat terräng med 

fjällvegetation.  

 

Alla gropar hade en sirkulär bottenform, detta sammanföll med observationerna 

i plan före själva utgrävningen. 

 

S5, Id 94025 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 5,4x5 m och inre på 

2,50x2,25 m. Kollagrets djup låg på 26 cm. En vall med en höjd på max 54 cm. 

Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts 

upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange sandig silt 

och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess 

utgrävning. Gropen verkar ha tömts åt väster då det här ligger ett tjockt kollager 

ut över vallen. Det finns då en möjlighet att det järnvinneanlägget som har 

använt sig av kolet från denna gropen återfinns i den riktningen. Till största 

delen har björk och sälg/asp använts som virke i gropen. 

 

S6, Id 94005 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 5x4,3 m och inre på 

2x1,9 m. Kollagrets djup låg på 40 cm. En vall med en höjd på max 62 cm. 

Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts 

upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange sandig silt 

och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess 

utgrävning. Inga spår från åt vilket håll gropen tömts kunde iakttas. Till största 

delen har björk använts som virke i gropen. En liten sidogrop kunde ses ca 1 m 

S-nummer Yttre diameter Inre diameter 
Höjd på vall 
(cm) 

Tjocklek på 
kollag (cm) 

S5 5,4 2,5 54 26 

S6 5 2 62 40 

S7 4,6 1,3 52 24 

S8 6 1,25 30 35 

S9 6,2 1,5 40 10 

S10 5,5 1,05 40 10 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

49 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

söder om gropen. Man har troligen här tagit upp mer torv för att täcka kolet när 

kolgropen kördes för att ej släppa in för mycket syre. 

 

S7, Id 94011 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 4,65x4,1 m och inre 

på 1,3x1,1 m. Kollagrets djup låg på 24 cm. En vall med en höjd på max 52 cm. 

Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts 

upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange sandig silt 

och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess 

utgrävning. Gropen har troligen tömts åt norr då det här sågs ett kollager ligga ut 

över gropens vall. Detta skulle kunna indikera att järnvinneanlägget som har 

brukat kolet från gropen ligger i den riktningen. Till största delen har björk och 

furu använts som virke i gropen. 

 

S8, Id 93989 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 6x5,85 m och inre 

på 1,25x1,2 m. Kollagrets djup låg på 35 cm. En vall med en höjd på max 30 

cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som 

grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange 

sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras 

vid dess utgrävning. Gropen har troligen tömts åt sydsydöst då det här sågs ett 

kollager ligga ut över gropens vall. Detta skulle kunna indikera att 

järnvinneanlägget som har brukat kolet från gropen ligger i den riktningen. Till 

största delen har björk och furu använts som virke i gropen. 

 

 
Kolgrop S8 i profil. Sett mot östsydöst.    Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

S9, Id 94051 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 6,2x6 m och inre på 

1,50x0,95 m. Kollagrets djup låg på 20 cm. En vall med en höjd på max 30 cm. 

Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts 

upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange sandig silt 
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och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess 

utgrävning. Gropen har troligen tömts åt norr då det här sågs ett kollager ligga ut 

över gropens vall. Detta skulle kunna indikera att järnvinneanlägget som har 

brukat kolet från gropen ligger i den riktningen. Detta är dock något osäkert då 

gropen senare har fyllt med modern skräp. 50 cm skräp täcker alla de 

arkeologiskt intressanta lagrena. Detta gör att vissa kontexter blir lite osäkra och 

det är svårt att säga om kollagret på vallen är en intakt och pålitlig kontext. Till 

största delen har björk använts som virke i gropen. 

 

S10, Id 94000 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 5,5x4,5 m och inre 

på 1,05x1 m. Kollagrets djup låg på 10 cm. En vall med en höjd på max 40 cm. 

Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts 

upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange sandig silt 

och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess 

utgrävning. Gropen har troligen tömts åt östsydöst då det här sågs ett kollager 

ligga ut över gropens vall. Detta skulle kunna indikera att järnvinneanlägget som 

har brukat kolet från gropen ligger i den riktningen. Till största delen har björk 

och furu använts som virke i gropen. En liten modern nedgrävning kan ses vid 

vallens sydvästra kant. 

 

7.3.6 FUNNMATERIALE 

Sju fynd gjordes under denna undersökningen. Tre av dem återfanns i S1 och 

fyra i S4. Det rörde sig främst om olika järnfragment av osäkert slag samt två 

stycken brynen. För mer information om föremålen som återfanns på 

grävningen hänvisas det till tillväxttexterna under kapitel 12.2. «Funn og 

prøver» längre bak i rapporten. 

 

Kolprover togs in från alla strukturer och kontexter. Mikromorfologiprover togs 

in från kolgrop och kulturlager inom S3. Slaggprover togs från slagghögarna. 

Malmprover togs från rostplatserna. Proverna är katalogiserade under C57897-

57901. Fotografier är katalogiserade under Cf34426. 

 

7.3.7 DATERING 

26 kolprover blev preparerade och sända till vedartsanalys, och sedan sända till 

datering vid laboratoriet på NTNU. Proverna togs i botten av strukturerna 

och/eller säkrast möjliga kontext.  

Prøve S-nr Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  
(1 sigma) 

NTNU-nr. 

5004 S2 A158 Slagghög Betula 845+/-20 1195-1230 e.Kr. TRa-3363 

5005 S2 A156 Kulturlag Betula 710+/-20 1285-1295 e.Kr. TRa-3364 

5007 S2 A368 Kollager Betula 700+/-20 1285-1300 e.Kr. TRa-3365 

5009 S1 A369 Ugn Betula 540+/-20 1405-1420 e.Kr. TRa-3366 

5010 S1 A110 Kollager Betula och pinus 690+/-20 1290-1300 e.Kr. TRa-3367 

5012 S1 A104 Slagghög Betula och pinus 620+/-20 1305-1395 e.Kr. TRa-3368 

5013 S1 A105 Slagghög Betula och pinus 620+/-20 1305-1395 e.Kr. TRa-3369 

5017  S10 Kolgrop Betula och pinus 750+/-20 1275-1290 e.Kr. TRa-3370 

5018  S5 Kolgrop Betula och salix/populus 720+/-20 1285-1295 e.Kr. TRa-3371 

5019  S6 Kolgrop Betula 655+/-20 1300-1380 e.Kr. TRa-3372 

5020  S7 Kolgrop Betula och pinus 960+/-20 1030-1155 e.Kr. TRa-3373 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

51 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

Figur 11. Dateringar från 2011. 

 

Dessa dateringar placerar oss till största delen i medeltiden gällande alla 

kolgropar och anlägg. Dock så har kolgropen S7 en möjlig uppstart i första 

halvdel av 1000-talet, och ugnen i S3 ligger även den nere i vikingatid. 

Merparten av dateringarna förstärker existerande dateringar baserade på tidigare 

undersökningar och registreringar i området. 

 

7.3.8 NATURVETENSKAP OCH ANALYSRESULTAT 

26 stycken kolprover togs i fält. Dessa preparerades och sändes till vedartsanalys  

och datering (se kapitel 7.3.3 Datering och 12.5 Analyser). 

 

Vidare togs det under utgrävningen en rad andra prov som skickades till analys 

för att så bra som möjligt belysa den aktiviteten som försigått på platsen och 

besvara de frågeställningar som satts upp inför denna undersökning. Dessa 

bestod av två malmprov från rostplatserna A372 och A373 från S4, fem 

slaggprov från slagghögarna A104, A158, A247, A262 och järnvinneanlägget 

A154. Två mikromorfologiprov från kulturlagret och kolgropen inom S3 togs ut 

men skickades ej till analys. De magasinerades. 

 

Samtliga slaggprover som togs ut ur undersökningen 2011 sändes till analys hos 

UV GAL, Riksantikvarieämbetet (Grandin & Englund 2012). Proverna bestod 

av tappeslagg och de allra flesta av dem var uppbyggda  av flera pålagrade, 

tunna slaggflöden. Enstaka slaggprov utgörs dock av endast ett slaggflöde. 

Denna typ av slagg är vanlig för slagg som har tappats ut ur ugnen och stelnat 

snabbt. Några provbitar har en ojämn undersida som visar att underlaget varit 

ojämnt, och i flera fall har slaggen runnit över ett sandigt underlag som har 

fastnat. Inga större slaggbitar har byggts upp utan de flesta är ganska tunna. En 

av de analyserade bitarna är något tjockare och uppbyggd av flera lager med 

slagg. Denna bit från prov P5008 har också ett lodrätt avtryck som visar att den 

stelnat mot någon slät yta så som en sten. Dessa slaggprover verkar vara en del 

av samma tradition av omfattande järnframställning som är känd sedan länge i 

Hovden och dess närhet. 

 

De kemiska analyserna visar att malm av varierande sammansättning, 

åtminstone tre olika varianter, har använts inom järnframställningsområdet. Två 

5021  S8 Kolgrop Betula och pinus 895+/-20 1065-1185 e.Kr. TRa-3374 

5022  S9 Kolgrop Betula 570+/-20 1395-1410 e.Kr. TRa-3375 

5025 S2 A455 Kolgrop Betula 635+/-20 1305-1395 e.Kr. TRa-3376 

5027 S4 A250 Kulturlag Betula 620+/-20 1305-1395 e.Kr. TRa-3377 

5028 S4 A374 Kollager Betula 630+/-20 1305-1395 e.Kr. TRa-3378 

5029 S4 A247 Slagghög Betula 735+/-25 1280-1290 e.Kr. TRa-3379 

5033 S3 A260 Kolgrop Betula 490+/-20 1425-1440 e.Kr. TRa-3380 

5035 S3 A264 Kulturlag Betula och pinus 865+/-25 1170-1220 e.Kr. TRa-3381 

5036 S3 A262 Slagghög Betula 830+/-25 1215-1255 e.Kr. TRa-3382 

5037 S3 A261 Avfallslager Betula och pinus 830+/-25 1215-1255 e.Kr. TRa-3383 

5042 S4 A402 Stenbox/lager Betula och pinus 850+/-25 1180-1230 e.Kr. TRa-3384 

5043 S4 A375 Ugn Betula 510+/-25 1415-1435 e.Kr. TRa-3385 

5046 S1 A154 Järnvinneanlägg Betula och pinus 550+/-30 1400-1425 e.Kr. TRa-3386 

5049 S3 A427 Ugn Betula 1035+-35 985-1025 e.Kr. TRa-3387 

5050 S4 A413 Kolgrop Betula och pinus 725+/-30 1280-1295 e.Kr. TRa-3388 
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av dessa tre typer representeras av de malmprover som här analyserades. Den 

tredje påvisas med hjälp av slaggernas sammansättning, som inte har någon 

motsvarighet i någon av de båda analyserade malmproverna. Dock finns det 

stora likheter mellan en av dessa varianter och slagg som tidigare har analyserats 

från Hovden-området. 

 

8. DE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA 2012 
Vid utgrävningen i Hovden, 2012, undersöktes fyra järnvinneanlägg och 15 

kolgropar. De kommer från och med nu benämnas S11 till S29. S11 till S14 är 

anläggen och de resterande S-numren går till kolgroparna. Individuella 

strukturer funna vid anläggen såsom ugnar, vallar, lager, eldstäder och stolphål 

är numrerade med A-nummer för arkeologiska objekt. A-nummer har också 

delats ut till stenar och liknande som har mätts in, med totalstation, inom de 

separata anläggen. Dessa element som inte har någon vidare arkeologisk 

betydelse kommer ej nämnas vidare i denna rapport. På grund av detta har inte 

A-numren en löpande serie.  

 

Fem stycken C-nummer har också delats ut till denna undersökning. Ett till vart 

anlägg och ett övergripande till de 15 kolgroparna. 

 

 
2012   

S-nummer C-Nummer A-nummer 

S11 C58400 A467, A468, A469, A470, A471, A571, A572, A573, A574 

S12 C58401 A511, A512, A513, A514, A515, A525, A526, A536 

S13 C58402 A462, A463, A464, A466, A578, A579, A580, A581, A582, A583, A584, A585, 
A586, A587, A588, A589, A590, A620, A622, A623, A637, A647, A648, A649, 
A650 

S14 C58403 A457, A458, A459, A460, A461, A527, A528, A529, A530, A531, A532, A533, 
A534, A535, A538, A606, A607, A618, A619, A621, A645, A646, A651 

S15-S29 C58404 Kolgropar 

Figur 12. Undersökta anlägg 2012. 

 

 

8.1 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Grävningen varade sex veckor i fält, från vecka 22 till och med 27. 

 

Vecka 22: Första veckan i fält under den andra säsongen. Vi körde upp till fält 

och påbörjade arbetet med att rensa upp de fyra anläggen som skulle 

undersökas. Lätt vegetation klipptes ned förhand medan större träd fälldes med 

motorsåg av inhyrd personal. När den stående vegetationen var borta från 

anläggen började vi avtorva själva tufterna förhand. S12 finrensades med 

skärslev och arbetet med att dokumentera alla de fristående kolgroparna 

påbörjades.  

 

Vecka 23: Arbetet med att avbana alla anläggen med maskin påbörjades denna 

veckan. Vi fick en andra gång hjälp med motorsågsarbete kring ett av anläggen. 

Mestparten av de fristående kolgroparna grävdes denna veckan och vi fick hjälp 
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från Landmåler sør AS att sätta ut våra fastpunkter. I och med det påbörjades 

denna vecka även arbetet med att mäta in alla fälten och dess kontexter. Arbetet 

med att lägga in uppgifter i Intrasis-databasen påbörjades. Utöver detta gick 

stora delar av veckan åt till att finrensa och gräva ut sturkturer på anlägg S12. 

 

Vecka 24: I starten av denna vecka hade vi återigen maskin inne och avbanade 

det stora området vid S14. Zanette Tsigaridas Glørstad från Kulturhistorisk 

museum var på besök denna vecka för att se över framdriften. Ytterligare två 

kolgropar undersöktes denna veckan och mycket inmätningar skedde och 

databasen uppdaterades. Den största delen av veckan gick dock åt till att gräva 

diverse kontexter på alla anläggen samt att finrensa det nya, avbanade området 

vid S14. 

 

Vecka 25: Denna veckan var Bernt Rundberget och Jan Henning Larsen från 

Kulturhistorisk museum på besök i fält för att delge oss sin expertis om ämnet 

denna undersökningen berör. Det beslutades under detta mötet att öppna upp en 

större yta kring S13 och i och med detta fick vi även mer hjälp till att såga ner 

större träd på anlägget. Vi fick även återigen in maskin för att hjälpa till med den 

vidare avbaningen. Under hela veckan så grävdes det strukturer på alla anläggen 

och det nyligen avbanade området på S13 finrensades och mättes in.  

 

Vecka 26: Största delen av veckan gick åt till att gräva ut det stora antalet ugnar 

på S13 och vidare undersöka området inom S14. Det var vid detta tillfälle främst 

dessa två anlägg som ej var färdigställda. Under veckan skedde också flera nya 

inmätningar och alla uppgifter hanterades i Intrasis. Denna veckan hade vi också 

en öppen dag där allmänheten fick komma på besök och se vad vi arbetade med. 

De fick också en guidad tur runt på de anläggen vi undersökt. Det var mycket 

uppskattat av alla som kom. Folk från fylkeskommunen kom på denna öppna 

dag för att se vilka resultat som årets grävning fått fram. 

 

Vecka 27: De sista ugnarna både inom S13 och S14 färdigställdes denna veckan 

och de sista inmätningarna skedde och databasen uppdaterades. Âven de sista 

två kolgroparna undersöktes denna vecka. Zanette Tsigaridas Glørstad kom på 

besök en sista gång för att se att vi hann färdigt med allt som under den sista 

veckan. En områdesbeskrivning skrevs, avslutande bilder togs, verktyg tvättades 

och packades och vi for hem till museet.  

 

 

8.2 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Även det andra året så var det en del utomstående faktorer som påverkade 

grävningen. Dock så har de troligen ej påverkat resultatet av grävningen på 

något omfattande vis. 

 

Det största problemet på grävningen, 2012, var det samma som året före: att få 

ut korrekt information om anläggens ugnar då de vid merparten av fallen blivit 

kraftigt skadade. Precis som året innan kvarstod vid vissa fall den nedre delen av 

ugnen, den som var begravd under mark men inga överliggande delar gick att 

uppmärksamma. Detta var speciellt synbart i S14 där ugnarna mer eller mindre 

bara var synliga för en del av slaggrännan eller botten av ugnen 

uppmärksammades under flera lager med andra massor. Ugnarna som låg på det 
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äldre anlägget S13 var de som var mest intakta och här kunde flera lager med 

olika konstruktionselement uppmärksammas. Slagghögarna i förbindelse med 

S11, S12 och S14 består dock av renneslagg och det talar om att det är 

schaktugnar med slaggavtappning som här varit i bruk. 

 

I S12 förekom samma problematik som i S2 året innan. Man hade här nämligen 

vid något tillfälle rest en utetoalett. Denna gång låg dock denna toalett vid 

utgången från tuften och ugnområdet uppmärksammades längre in i tuften. 

Denna toalett har dock senare tagits ned och utgrävningen som kvarstod har 

fyllts med modernt skräp. Vidare har man på detta anlägg även grävt bort en del 

av tuftens vall för att här ge plats till en vedbod. Alla dessa element tillsammans 

har påverkat den informationen som detta anlägg delgav. Detta bevisas speciellt 

av vissa dateringar från detta anlägg som kommit tillbaka med en modern 

datering.  

 

 
S12 innan avbaning. Vedbod till höger. Sett mot söder.  Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

Det var även en hel del andra moderna företeelser som påverkade denna 

grävning, speciellt vid S13 då man dragit en modern väg precis vid anlägget. Vi 

uppmärksammade fyra ugnar liggande bredvid vägen, och det är möjligt att flera 

ugnar och anlägg togs bort när vägen anlades. Vägen skär också anläggets 

slagghög så det är inte möjligt att säga något om dess ursprungliga volym. En 

kolgrop belägen jämte detta anlägg skars också den på mitten av vägen. Vidare 

står det vid detta anlägg en elmast och flera kablar löper ut från den både under 

och ovan mark. Detta reducerade det potentiella undersökningsområdet. 

Området utanför S14 har också påverkats av en nyare ansamling av stora stenar. 

Dessa stenar kommer troligen från när man byggde hyttorna i trakten samt den 

vägen som ledde upp till området. Detta gjorde det lite svårt att se vilka stenar i 

området som tillhörde den originala kontexten och vilka som tillkommit senare.  

 

Vidare kan man också nämna att det vid två tillfällen, S12 och S13, låg en myr i 

nära anknytning till anlägget. Slagghögarna tillhörande dessa anlägg fortsatte ut 
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i  myren och dessa fulla utsträckning blev i och med detta lite svår att få grepp 

om då myren förhindrade en effektiv undersökning.  

 

 

8.3 UTGRÄVNINGSRESTULTAT 
Under utgrävningen, 2012, avbanades fyra områden kring järnvinneanlägg 

bestående av tufter, slagghögar, rostplatser och liknande strukturer. Rikligt med 

prover togs ur alla möjliga kontexter och situationer för att så säkert som möjligt 

analysera de företeelserna som varit med om att skapa dessa kontexter och för 

att besvara undersökningens frågaställningar.. Gällande fynd så framkom det på 

dessa fält en del järnföremål och fragment, en bit flinta, lite bränt ben, två 

tyngder samt flera bitar tillhörande ett större kar. 

 

De 15 kolgroparna som undersöktes utanför fälten är numrerade från S15 till 

S29, de kommer gås igenom sist. Strukturerna på de avbanade ytorna är 

numrerade från A457 till A651, dock så inkluderar detta också stenar och 

liknande som inte kommer få en separat förklaring i strukturdatabasen eller i 

denna genomgång. De nummer med en vidare mening att ta upp återfinns även i 

strukturtabellen i bilagorna, kapitel 12, längst bak i rapporten. Här återfinns även 

en separat strukturtabell över de fristående kolgroparna.  

 

8.3.1 JÄRNFRAMSTÄLLNINGSANLÄGG S11, ID 94099 

Järnframställningsanlägg S11 innehöll en mindre kvadratisk tuft med en vall 

omkring sig, och med ett ingångsparti i det sydvästra hörnet. Inom tuften 

återfanns ett kulturlager som förmodligen var golvnivån under tiden anlägget var 

i bruk eller en arbetsyta. Inom anlägget låg en ugn som tyvärr var kraftigt 

skadad av en stor sten som placerats ovan den. Utöver detta återfanns inom 

tuften också ett stolphål och en grop av okänd funktion. Stolpen har möjligen 

varit en del av takkonstruktionen. 

 

Ett kollager påträffades på utsidan av tuften, längs dess nordvästra långsida. 

Detta var det enda anlägg där kollagret påträffats utanför tuften. Ytterligare en 

grop med osäker funktion återfanns även den utanför anlägget samt två stycken 

slagghögar. En av slagghögarna låg så långt bort från själva tuften att den 

möjligen kan ha kommit från ett annat anlägg som försvunnit när den moderna 

vägen som här ligger byggdes.  

 

Nordöst om anlägget ligger ordinär fjällvegetation med låga buskar och enstaka 

träd. Sydöst och sydväst om anlägget låg några meter med vegetation och sedan 

kom man in i hyttebebyggelsen. Nordväst om anlägget låg en brant nedåt mot 

den moderna asfaltsvägen som här löper. 

 

Det avbanade området var ca 242 m
2 

stort. För teckningar av strukturerna och 

tabeller hänvisas till kapitel 12 (vedlegg). 
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Figur 13. Karta över S11. 

 

A467, vall 

Vallen omkring tuft S11. Bredden på vallen låg mellan 0,93 och 1,33 m och låg 

längs fyra kanter av tuften, i västra delen på den södra sidan försvinner den dock 

och detta kan påskina ingången till tuften som legat här. Vallens höjd låg på ca 

0,34 m och de yttre måtten på tuften låg på 5,15x4,79 m. Vallen var uppbyggd 

av massor från utvaskingslag och gammal skogsbotten som blandats samman 

när tuften grävdes ut. De bestod av en ljusbrun/orange sandig silt och en ljusgrå 

lera med lite rötter och sten. Dock så förekom det även en del större sten längs 

den norra väggen. Dessa stenar kan ha varit en del av den grundmur vallen 

utgjort, syllstenar. Vallen verkade skapa ett relativt kvadratiskt rum på dess 

insida med en liten utstickare där ingången varit. Vallen hade i plan avrundade 

hörn. Vallen representerar troligen grunden till en huskonstruktion. Då få 

stolphål uppmärksammats på insidan av vallen rör det sig troligen om en 

konstruktion där taket till stora delar burits upp av väggarna. Det återfanns inga 

bevis som talar om vilken slags konstruktion som här stått men det skulle 

mycket väl kunna röra sig om en laftad konstruktion. 
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S11, med vall A467, innan rensning. Sett mot norr.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A468, kulturlag 

Ett kulturlager inom tuften S11, avgränsas av vallen A467. Trolig del av 

golvnivå/arbetsyta. En mörkbrun, mellanhårt packad, sandig silt. Den innehöll 

även en del kol, samt rikliga mängder rötter och en del sten med en storlek på 

under 5 cm. Lagret hade en storlek på 2,85x2,64x0,1 m men hade utöver detta 

en liten avstickare ut genom ingångspartiet i den södra väggen i S11. Lagret 

sticker här ut ca 1,27 m söder om den relativt kvadratiska flatan inom vallarna.  

 

A469, slagghög 

Slagghög belägen precis öster om järnframställningsanlägget S11. Slagghögens 

mått var 6,05x4,37x0,64 m. Högen bestod två lager med en mörkbrun/svart 

homogen humös silt med lite grus och med stora mängder slagg som separerades 

av en rödburn silt. Högen har alltså använts i två faser. Högen låg främst på 

gammal skogsbotten. Högen hade en oval form i plan, flat botten och runda 

sidor. En ruta på 0,5x0,5 m sållades och det visade sig att det översta slagglagret 

innehöll 60 kg slagg och det undre 14,6 kg. Uträkningar visar att detta innebär 

att det översta slagglagret innhåller ca 6250 kg slagg och det undre 1400 kg 

slagg. 
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Slagghög A469 i profil. Sett mot nordväst.    Fotograf: Irene Selsvold 

 

A470, slagghög 

Slagghög belägen 5 m norr om järnframställningsanlägget S11. Slagghögens 

mått var 2,88x1,18x0,15 m. Högen bestod av en mörkbrun/grå sandig silt och 

slagg. Högen låg främst på gammal skogsbotten. Högen hade en oval form i 

plan, flat botten och runda sidor. Högen skars av en modern väg och mycket 

slagg ifrån den kunde ses utdraget i vägskärningen. Måtten här ovanför är den 

intakta delen vi kunde se på vårt fält. 

 

A471, kollager 

Kollager inom S11. Platsen där man förvarade det färdiga kolet i väntan på 

bränning i ugnen A572. Lagret består av rent kol och har troligen fraktats hit 

direkt efter det har framställts i en närliggande kolgrop. Lagret hade följande 

mått 2,79x1,23x0,2 m och låg placerat utanför den västra väggen av tuft S11. 

Det var ovalt/ojämn i form och sidor och hade en flat botten. 

 

A571, grop 

Troligen ingen struktur skapad av människan, verkar efter undersökning snarare 

vara en naturlig försänkning som fyllts upp med ett lager som har tillkommit i 

samband med järnframställningen. Lagret ligger även lite ut utanför själva 

nedsänkningen och innehar diverse fynd, såsom delar av ett kar. Lagret bestod 

av en ljusgrå sand. Nedsäkningen hade följande mått i plan: 1,16x0,60 m. Lagret 

och nedsänkningen ligger precis sydväst om anlägg S11. Utanför dess troliga 

ingång. 

 

A572, ugn 

Ugnen inom S11. Tyvärr är detta ugnsområde kraftigt skadat av en stor sten som 

vid ett eller annat tillfälle har placerats delvis ovan ugnen. Flertalet stora stenar 

ligger inom strukturen och de kan troligen ha varit en del av den större 

konstruktionen när den var stående och aktiv. På toppen av den ojämna 

strukturen återses ett kollager och en större slaggbit samt en liten yta med en 
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varierande grå och orange silt. I denna massa ligger också lite kol. När man 

gräver sig ner i sturkturen blir kollagret mer utblandat med en humös mörkbrun 

silt och det blir mer ojämnt. En grå och brunspräcklig silt ligger fläckvis i lagret. 

En del större sten och slaggförekommer fortsatt. Fortsätter man nedåt kommer 

man ner till ett lager nästan enbart bestående av slagg, bottenslaggen i ugnen. 

Lite kol ligger spritt runt den. Utöver detta ligger här en hel del sten. Under detta 

framkom ytterligare en bottenslagg, belägen nästan rakt under den första. Under 

denna igen kom ett kompakt cirkulärt/ovalt kollager som låg rakt på 

undergrunden. Hela strukturen hade följande mått: 0,81x0,77x0,2 m. 

 

 
Ugn A572 innan utgrävning. Sett mot sydöst.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

A573, stolphål 

Stolphål beläget centralt inom S11. Hålet var ovalt i plan och fylldes av en brun 

sandig silt och hade följande mått 0,43x0,33 m. Stolpen har mycket möjligt haft 

en roll att spela i att hålla upp en takkonstruktion i byggnaden.   

 

A574, grop 

Grop utan känt ändamål längst in i anlägg S11. Möjligen en avfallsgrop. Gropen 

hade följande mått: 0,55x0,31 m och fylldes av en mörkgrå/svart silt med inslag 

av kol. Den var ojämn i plan men hade relativt rundade sidor och botten. 
 

8.3.2 JÄRNFRAMSTÄLLNINGSANLÄGG S12, ID 94090 

Järnframställningsanlägg S12 bestod av en kraftigt skadad tuft där vallen blivit 

bortgrävd vid två tillfällen. Längs den västra väggen har vallen tagits bort för att 

ge plats till en vedbod som här var placerad. På insidan av tuften har man i 

sydöst grävt bort delar av vallen för att göra plats till en utetoalett. Den 

nedgrävning som skedde inför byggnationen av utetoaletten har även skadat 

stora delar av kulturlagret inom tuften och troligen utplånat en del strukturer. 

Trots allt detta så återfanns det inom tuften delar av ett kulturlager som troligen 

varit tuftens golv eller arbetsyta, ett avfallslager, ett kollager och en ugn som 
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bara hade botten kvar intakt. Kollagret inom tuften kan möjligen kommit från en 

kolgrop då profilen av lagret är väldigt likt en kolgrop. Detta är dock omöjligt då 

lagret och vallen kring det blivit så skadat av vedboden. En ränna löpte även upp 

längs den västra vallen. Utanför tuften återfanns bara en slagghög och en 

dränering. Dräneringen löper parallellt med en skogsväg som går lite längre bort 

från tuften så det finns en stor chans att dräneringen hänger samman med vägen 

och ej med vårt anlägg. Slagghögens storlek är osäker då den försvinner ned i 

den intilliggande myren. 

 

Norr om anlägget ligger ordinär fjällterräng med låga buskar och några få träd.  

Österut ligger en liten skogsväg som löper upp till flertalet hyttor. Västerut 

kommer man rakt in i hyttebebyggelsen som är knuten till vedboden som här 

stod. Söderut kommer man efter slagghögen rakt ner i ett stort myrområde. 

 

Det avbanade anlägget var ca 97 m
2 

stort. För teckningar av strukturerna och 

tabeller hänvisas till kapitel 12 (vedlegg). 

Figur 14. Karta över S12. 

 

A511, vall 

Vallen omkring tuft S12. Bredden på vallen låg mellan 1,25 och 2,02 m och låg 

längs fyra kanter av tuften, centralt på den södra sidan försvinner den dock och 

detta kan påskina ingången till tuften som legat här. Längs den västra kanten blir 

vallen påverkad av den moderna vedbod som här byggts, speciellt i söder 

försvinner vallen nästan helt. Vallens höjd låg på ca 0,38 m och de yttre måtten 

på tuften låg på 7,98x6,43 m. Vallen var uppbyggd av massor från utvaskingslag 

och gammal skogsbotten som blandats samman när tuften grävdes ut. De bestod 

av en ljusbrun/orange sandig silt och en ljusgrå lera med lite rötter och sten. 

Vallen verkade skapa ett relativt kvadratiskt rum på dess insida med en liten 

utstickare där ingången varit. Men detta är svårt att säkert bevisa då insidan av 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

61 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

vallen i den södra delen har skadats av att man här någongång har grävt ner en 

utetoalett. Vallen hade i plan avrundade hörn. Vallen representerar troligen 

grunden till en huskonstruktion. Då inga stolphål uppmärksammats på insidan 

av vallen rör det sig troligen om en konstruktion där taket burits upp av 

väggarna. Det återfanns inga bevis som talar om vilken slags konstruktion som 

här stått men det skulle mycket väl kunna röra sig om en laftad konstruktion. 

 

A512, kulturlager 

Ett kulturlager inom tuften S12, avgränsas av vallen A511. Trolig del av 

golvnivå/arbetsyta. En svart, mellanhårt packad, silt. Den innehöll även en del 

kol, slagg, bränt ben, samt rikliga mängder rötter och en del sten med en storlek 

på under 5 cm. Lagret hade en storlek på 4,31x3,84x0,10 m. Lagret var dock 

kraftigt påverkat av den stora moderna nedgrävningen i anläggets södra del. 

Lagret har troligen täckt hela insidan på tuften innan det skadades av moderna 

aktiviteter. 

 

A513, avfallslager 

Ett avfallslager beläget inom järnframställningsanlägg S12.  Det låg i nära 

anknytning till ugn A514. Möjligen kan de ha en koppling men detta är något 

osäkert. Lagret bestod av en grå/brun sandig silt med lite slagg och kol. Det var 

ojämnt i form, hade ojämna sidor och en flat botten. dess mått var 0,75x0,73x0,1 

m. 

 

A514, ugn 

Ugnen inom järnframställningsanlägget S12. Denna ugn ligger relativt långt bort 

ifrån slagghögen som har identifierats söder om anlägget så det kan möjligen ha 

stått ytterligare en ugn inom detta anlägg som tyvärr påverkats kraftigt av 

modern aktivitet såsom en vedbod och en utetoalett. Ugnen har snarlika drag 

med den inom S1. En del större stenar återfanns liggande omkring den. Några av 

dessa har troligen stått längs dess sidor medan några kan ha varit en fundament 

till blåsbälgar. Till största delen består det som kvarstår av ugnen av ett tjockt 

kollager och ovan det ligger ett lager med redeponerade massor från den gamla 

skogsbotten. Under det rundade kollagret som även är avrundat i sidor och 

botten ligger en del omrörda massor som främst består av en grå silt. Själva 

nedgrävningen som ugnen befinner sig i är en relativt ojämn grop grävd rakt ner 

i undergrunden. I plan hade strukturen en diameter på 0,49 m. Detta är troligen 

bara resterna av den ugn som här stått då hela anlägget ger sken av att vara rätt 

skadat, och det inte är möjligt att datera anlägget på typologiskt grundlag. 
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Ugn A514 innan utgrävning. Sett mot söder.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

A515, slagghög 

Slagghög belägen precis söder om järnframställningsanlägget S12. Slagghögens 

mått var 5,95x4,15x0,20 m. Högen bestod till största delen av en brunsvart silt 

med kol och stora mängder slagg. Högen låg främst på gammal skogsbotten men 

också ner i den angränsande myren. Högen hade en rund form i plan, ojämn 

botten och runda sidor. Måtten ovan är den delen av högen vi kunde se på vårt 

fält. Högen fortsatte troligen ut i den intilliggande myren.  

 

A525, dränering 

En, förmodligen, modern dränering som löper jämte anlägget. Den tillkom med 

all sannorlikhet när hyttan jämte anlägget anlades. Den delen av dräneringen 

som är synlig på fältet hade följande mått: 8,71x0,57x0,2 m. Den fylldes av en 

grå sand. 

 

A526, ränna 

En ränna nedgrävd i det västra delen av vallen i S12. Även vallarna i S3, S4 och 

S14 hade liknande rännor. Måtten på denna ränna var: 1,7x0,32x0,15 m och den 

fylldes av en brun/grå sandig silt. Den var något ojämn i plan men i stort sätt 

linjär. Den hade rundade sidor och rundad botten. 

 

A536, kollager 

Möjligt kollager inom S12. Platsen där man förvarade det färdiga kolet i väntan 

på bränning i ugnen A514. Lagret består av rent kol och har troligen fraktats hit 

direkt efter det har framställts i en närliggande kolgrop. Lagret hade följande 

mått på vårt fält: 1,70x1,54x0,44 m och låg placerat innnanför den västra väggen 

av tuft S12. Det var ovalt i form och hade ojämna sidor och botten. Lagret ser 

något ut som det kan röra sig om en kolgrop. I profil ser det ut som en ganska 

typisk kolgropprofil och gropen skulle då varit på platsen innan tuften kom hit 

och kolgropens vall byggdes om för att bli en del av tuften. Detta är dock väldigt 

osäkert, i vilket fall som helst så är det i sitt nuvarande skick en plats där kol 
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förvaras inför bränning i ugnen. Gropen ligger också delvis under den moderna 

vedbod som står på platsen så det är svårt att se dess fulla utsträckning. Även 

detta hjälper till att göra det väldigt svårtolkat. 

 

 
Kollager A536 i profil. Sett mot söder.    Fotograf: Johannes Bülow 

 

8.3.3 JÄRNFRAMSTÄLLNINGSANLÄGG S13, ID 93987 

Järnframställningsanlägg S13 var ett äldre anlägg än de andra som återfunnits 

under denna undersökning i Hovden. Detta Fas I-anlägg inkluderade då ingen 

tuft utan strukturerna låg ute i fria luften. Detta anlägg är kraftigt påverkat av en 

modern väg, flera elkablar ovan och under mark och en intilliggande myr. Det 

har troligen ursprungligen varit större än det vi här har påvisat. Det vi återfann 

inkluderade dock fyra stycken ugnar som låg tätt samlade och i nära anslutning 

eller i vissa fall till och med kopplade till dem låg tre gropar. Även sex stycken 

stolphål låg omkring ugnarna och de kan troligen varit till någon lättvägg, 

vindskydd eller liknande då det inte fanns någon tuft omkring arbetsytan. En 

stor slagghög var belägen intill ugnsområdet och bredvid allt detta låg åtta 

rostplatser som mer eller mindre kan omtalas som ett större rostområde.  

 

En bit bort från ugnarna låg även en kolgrop med tillhörande sidogrop men den 

var sekundär och har tillkommit efter ugnarna var i bruk.  

 

Norr om anlägget ligger den skogsväg som skär hela området. Öster- och 

västerut ligger ett litet område med fjällterräng och sedan kommer en hytta. 

Söderut kommer man rakt ner i ett större myrområde. 

 

Den avbanade ytan var ca 215 m
2 

stor. För teckningar av strukturerna och 

tabeller hänvisas till kapitel 12 (vedlegg). 
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Figur 16. Karta över S13. 

 

A462, vall 

Vallen kring kolgrop A463, belägen bredvid S13. Vallen bestod till delar av 

material uppgrävt från den centrala gropen, grå sandig silt och orange sandig 

silt. På stora delar av vallen låg också överst ett kollager. Vallen hade följande 

mått på vårt fält: yttre: 6.03x3,83 m och inre mått: 2,47x2,24 m. Vallen var 42 

cm hög ovan marknivå. Vallen skars tyvärr av den moderna vägen som löper 

genom anlägget. Vallens massor låg ovan det rostområde som tillhör det gamla 

anlägget S13. Detta indikerar att den kom till sekundärt efter S13s huvudfas. 

 

A463, kolgrop 

Oval kolgrop som avbanades med maskin. Gropen som låg intill anlägg S13 var 

skuren av en modern väg och den profilen som skapades via vägskärningen 

rensades upp och tecknades. Den hade yttre mått på 6,2 m och inre på 2,45 m. 

Kollagrets djup låg på 34 cm. En vall med en höjd på max 30 cm. Vallen består 

främst av en svart/mörkbrun sandig silt och kol. Inga spår av hur veden staplats 

kunde observeras vid dess utgrävning. Det är osäkert åt vilket håll gropen 

tömdes. Gropens vallar ligger ovan rostad malm som troligen är en gammal del 

av rostningsområdet som ligger i anknytning till det gamla 

järnframställningsanlägget S13. Till största delen har björk använts som virke i 

gropen. 

 

A464, rostplats 

Rostplats för malm belägen vid S13. I detta område beläget kring de många Fas 

I-ugnarna på S13 ligger det ett stort antal rostplatser. Detta kan snarare omtalas 

som ett rostområde med en storlek på 13,5x9 m på vårt fält. Åtta rostplatser har 

identifierats av oss och troligen finns det ytterligare platser utanför vårt fält. 

Dock var det för oss omöjligt att utvidga ytan på grund av elkablar både i mark 

och i luft. Vidare har fältet skurits av en modern väg i norr så det troligt att det 

ursprungligen funnits flera arkeologiska strukturer även här. De rostplatser som 
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tillhör detta område är A464, A583, A584, A585, A586, A587, A588 och A589. 

Dessa rostplatser ligger in under den kolgropen som ligger i området. Den 

strukturen detta inlägg berör bestod av en hel del kol i dess botten som antyder 

att det är en rostplats och ej ett malmlager. Utöver detta låg det ovan kolet stora 

mängder rostad malm samt en del rödbrun silt. Lagret var ojämt i form och sidor 

men hade en flat botten. Strukturen hade följande mått: 3x0,88x0,1 m. 

 

A466, sidogrop 

Sidogrop tillhörande kolgrop A463. Ligger precis sydöst om kolgropen. 

Kolgropen ligger ca 3 m öster om järnframställningsanlägget S13. Gropen var 

oval i form med ojämna sidor och botten. Funktionen gropen haft har troligen 

varit att ge mera torv till kolgropen för att effektivt täcka vedlaget i den och på 

så sätt reglera syretillförseln så att veden brinner till kol och ej till aska. Det är 

alltså torven man varit ute efter och gropen isig har varit utan stor funktion. 

Gropen hade följande mått: 1,21x1,01 m. 

 

A578, ugn 

En av fyra ugnar inom Fas I-anlägget S13. Denna ugn är snarlik med den 

intilliggande A579. Bägge två dessa ugnar hade en primär ugnskontext med en 

stensatt nedgrävning fylld med omblandade massor av kol och silt samt en hel 

del slagg. De hade utöver detta en tillhörande kanal som ledde ut till en mindre 

grop vid dess sida. Denna gropen innehöll till största delen bara ett omrört lag av 

brun och gråfärgad sandig silt och lite kol. När man grävde sig ner i massorna 

inom den primära kontexten i dessa båda ugnar så framkom inte bara mycket kol 

och slagg men även en del bränd lera och ytterligare stenar som låg utan direkt 

orientering. Detta är troligen rasmassor från när ugnen fallit samman en sista 

gång. En gulbrun sandig grus ligger i botten av ugnarna och den innehöll en del 

kolbitar. Under detta följer bara undergrunden. Den primära kontexten inom 

A578 hade följande mått: 1x,0,7 m och den tillhörande gropen: 0,53x0,52 m. 

Stenarna som låg i en ring kring ugnen hade omkring följande mått: 0,26x0,18 

m. Den tillhörande gropen inom A578 låg ut till väster från den primära ugnen. 

A579 låg 0,13 m öster om A578. Dessa båda ugnarna ligger lite öster om de två 

andra ugnarna inom anlägget och skiljer sig från dem i typ då dessa ugnar har 

den tillhörande kanalen och gropen. Funktionen denna har är något osäker. 

Möjligen kan den ha något att göra med syretillförseln till ugnen. 

 

A579, ugn 

En av fyra ugnar inom Fas I-anlägget S13. Denna ugn är snarlik med den 

intilliggande A578. Bägge två dessa ugnar hade en primär ugnskontext med en 

stensatt nedgrävning fylld med omblandade massor av kol och silt samt en hel 

del slagg. De hade utöver detta en tillhörande kanal som ledde ut till en mindre 

grop vid dess sida. Den primära kontexten inom A579 hade följande mått: 

0,7x,0,64 m och den tillhörande gropen: 0,59x0,50 m. Stenarna som låg i en ring 

kring ugnen hade omkring följande mått: 0,27x0,15 m. Den tillhörande gropen 

inom A578 låg ut till väster från den primära ugnen. A579 låg 0,13 m öster om 

A578.  
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A578 och A579 innan utgrävning. Sett mot sydöst.  Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

A580, grop 

Grop belägen bara någon meter bort från S13, det enda Fas I anlägget som 

undersöktes under denna utgrävning. Gropens funktion är något osäker. 

Möjligen ett kollager eller en avfallsgrop. I botten av den låg ett ganska tjock 

lager med ren kol men ovan det låg en gråbrun lerig silt. Gropen hade följande 

mått: 0,96x0,74x0,2 m. Den var lite oval/ojämn i formen men hade relativt 

avrundade sidor och botten. 

 

A581, ugn 

Den största och mest intakta av de fyra ugnarna på Fas I-anlägget S13. Denna 

ugn låg i nära anslutning till båda slagghögen och rostplatserna i anlägget. 

Ugnen låg också bara någon meter väster om ugn A620. Ugnen i sig är rundad 

men söder om den ligger en liten utstickare, en nedsänkning som något 

påminner om de kanaler och gropar som sågs i anknytning till ugnar A578 och 

A579, dock är denna betydligt grundare.I första anblick täcktes stora delar av 

ugnen av en brun silt med mycket lera och inslag av kol. när den togs bort 

började ugnens uppbyggnad bli mer tydlig med väl synliga lerlager cirkulärt 

kring ugnen och ansamlingar med kol och slagg i dess centrum. Ugnen är 

uppbyggd av flera stående hällar längs dess utkant och inom där följer först ett 

lager med mer eller mindre obränd lera, sedan följer ett lager bränd lera och 

centralt i ugnen ligger en mörkgrå silt som är fylld med mycket kol och slagg. 

Centralt i strukturen och lite ut i den tillhörande gropen ses stora slaggblock 

ligga. I botten av ugnen uppmärksammades stora bottenslagger samt en stor 

ordinär sten som verkar ha lagts ner i gropen som grävdes för ugnen för att 

skapa en flat, stabil häll att ha som grund till ugnen. Även de stående hällarna i 

ugnens utkanter verkar vara satta i lera för att stabilisera konstruktionen. Ugnen 

i sig har följande mått: 1,05x0,94 m. Den utomliggande gropen låg på: 

0,83x0,79 m. Hällarna låg på ca 0,25x0,15 m. den centrala ytan inom ugnen 

samt den stora stenen i dess botten hade följande mått: 0,68x0,6 m. Djupet på 

ugnen från toppen till den stora stenen låg på ca 0,2 m. Nedsänkningen utanför 
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ugnen var bara några centimeter djup och kan kanske främst kallas för en 

arbetsyta. i området kring denna ugn och intilliggande A620 ligger även flera 

stolphål som troligen har varit en del av anlägget, möjligen som vindskydd eller 

ett enkelt tak. 

 

 
Ugn A581 under utgrävning. Sett mot nordöst.   Fotograf: Irene Selsvold 

 

A582, slagghög 

Slagghög belägen väster om järnframställningsanlägget S13. Slagghögens mått 

var 7,51x3,57x0,20 m. Högen bestod av ett lager med brunsvart/grå lerig silt 

med mycket slagg, kol och bränd lera. Högen hade en ojämn form i plan, ojämn 

botten och runda sidor. Måtten ovan är den delen av högen vi ser på vårt fält. 

Den är skuren av den moderna vägen i norr och fortsätter utanför fältet i söder 

där vi inte kunde avbana på grund av elkablar i mark och luft. Denna slagghög 

bestod av Fas I-slagg och ej Fas II som de andra högarna har gjort under denna 

utgrävningen. 

 

A583, rostplats 

Lagret var ojämt i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 1,86x1,79x0,1 m. Denna del av rostområdet låg delvis ovan ett 

ugnsområde. För mer info se under ”A464” här ovan. 

 

A584, rostplats 

Lagret var ojämt i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 2,95x1,07x0,1 m. För mer info se under ”A464” här ovan. 

 

A585, rostplats 

Lagret var ojämt i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 1,48x0,98x0,1 m. För mer info se under ”A464” här ovan. 
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A586, rostplats 

Lagret var ojämt i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 0,67x0,42x0,1 m. För mer info se under ”A464” här ovan. 

 

A587, rostplats 

Lagret var ojämt i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 3,29x1,70x0,1 m. För mer info se under ”A464” här ovan. 

 

A588, rostplats 

Lagret var ojämt i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 4,25x2,37x0,1 m. För mer info se under ”A464” här ovan. 

 

A589, rostplats 

Lagret var ojämt i form och sidor men hade en flat botten. Strukturen hade 

följande mått: 3,13x1,67x0,1 m. För mer info se under ”A464” här ovan. 

 

 
Ugnar, rostplatser och slagghög, S13. Sett mot sydväst. Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

A590, grop 

En struktur som visade sig vara en del av ugn A579 som ligger precis norr om 

gropen. När denna struktur undersöktes återfanns en kanal som förband ugnen 

och denna grop. Ugnen i sig ligger i S13 och var en trolig Fas I-ugn. Gropen i 

sig hade i sig en grå sandig silt och lite kol och slagg. Strukturen var oval i 

formen och hade ganska ojämna sidor och botten i dess norra sida gick en kanal 

ut till ugn A579. Gropen hade följande mått: 0,57x0,5x0,15 m. 

 

A620, ugn 

En ugn inom Fas I-anlägget S13 som först registrerades som en rostplats eller 

malmlager. När strukturen snittades så uppfattades dock att det under detta lager 

med rostad malm låg en hel ugn till. Denna ugn ligger bara någon meter öster 

om ugn A581. Dessa båda ugnar är snarlika i uppbyggnad även om A581 är 

större och ger ett mer imponerande intryck. Stilen i dess utförande är dock 
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identisk. Hällar har placerats längs kanterna på en grop grävd ner i 

undergrunden. I botten av gropen har man även placerat en flat sten för att ge en 

stabil yta för sin ugn. Stenarna inom denna ugnen är betydligt mindre gentemot 

dem i A581. Dessa ligger kring 0,15x0,05 m och hällen i botten har ett mått på 

ca 0,5x0,5 m. Ovan bottenhällen ligger stora slaggmängder och kol. Bränd lera 

uppmärksammades i förbindelse med hällarna i denna ugnen också men ej i 

närheten av den mängd som låg kring hällarna och den centrala ytan inom A581. 

Ovan denna konstruktion låg som sagt en del rostad malm blandat med en 

rödbrun silt. Detta skulle kunna antyda att denna ugnen möjligen är äldre än 

A581 och man efter bruket av denna ugn byggde en större mer stabil ugn och att 

man lade malmen som skulle brännas i A581 på platsen A620 upptog för att ha 

det i nära anknytning till den nya ugnen. I området omkring dessa ugnar 

uppmärksammades även flera stolphål som troligen varit en del av anlägget, 

möjligen en del av ett vindskydd eller en enkel tak-konstruktion. Måtten denna 

ugnen hade var: 0,92x0,88 m. 

 

 
Ugn A620 i plan. Sett mot nordväst.    Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 
 

A622, grop 

En liten grop eller kanal bakom Fas I-ugnen A581 inom anlägg S13. Liknande 

gropar utanför de gamla ugnarna har uppmärksammats på flera ställen i 

förbindelse med undersökningen av S13, bland annat A590. A622 hade följande 

mått: 1,16x0,57 m. Den fylldes främst av en grå silt med små inslag av kol och 

slagg. Den var lite ojämn i form men hade avrundade sidor och botten. 

 

A623, stolphål 

Stolphål beläget inom det området som utgör järnframställningsanlägg S13. 

Hålet var runt i plan och fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 

0,23x0,22 m. Det ligger här tillsammans sex stycken stolphål, A623, A637, 

A647, A648, A649 och A650. I detta området ligger alla de äldre ugnarna som 

utgör S13. Det är här ej en tuft det talas om utan bara fristående stolphål. De 
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hänger dock säkerligen samman till en konstruktion av något slag. Möjligen ett 

vindskydd, eller en lättare takkonstruktion ovan ugnarna. 

 

A637, stolphål 

Stolphål beläget inom det området som utgör järnframställningsanlägg S13. 

Hålet var ovalt i plan och fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 

0,34x0,28 m. För mer info se under ”A623” här ovan. 

 

A647, stolphål 

Stolphål beläget inom det området som utgör järnframställningsanlägg S13. 

Hålet var runt i plan och fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 

0,20x0,20 m. För mer info se under ”A623” här ovan. 

 

A648, stolphål 

Stolphål beläget inom det området som utgör järnframställningsanlägg S13. 

Hålet var ojämnt i plan och fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 

0,21x0,13 m. För mer info se under ”A623” här ovan. 

 

A649, stolphål 

Stolphål beläget inom det området som utgör järnframställningsanlägg S13. 

Hålet var runt i plan och fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 

0,27x0,27 m. För mer info se under ”A623” här ovan. 

 

A650, stolphål 

Stolphål beläget inom det området som utgör järnframställningsanlägg S13. 

Hålet var ojämnt i plan och fylldes av en brun sandig silt och hade följande mått 

0,31x0,16 m. För mer info se under ”A623” här ovan. 

 

8.3.4 JÄRNFRAMSTÄLLNINGSANLÄGG S14, ID 93986 

Järnframställningsanlägg S14 var kraftigt påverkat av den hyttebyggnationen 

som skett i dess närhet. Det var fullt med modernt skräp och mycket massor och 

stenar har kastats ut i eller omkring det. Detta gjorde dess tolkning svår då det 

inte var helt klart vad som tillhörde gamla kontexter och vad som senare 

tillkommit.  

 

Tuften i sig var en ganska stor rektangulär tuft med en vall omkring sig. Inom 

tuften återfanns ett kulturlager som troligen representerar byggnadens golvnivå. 

Här inom låg också tre stycken ugnar men alla var kraftigt skadade och knappt 

inget återstod. Utöver detta låg det fyra gropar och ett malmlager inom tuften 

och en ränna löpte ut över dess vall. Precis som i S3 så låg det en kolgrop inom 

tuften som tillkommit sekundärt. Denna kolgrop låg tyvärr rakt över flera 

strukturer såsom ugnar och malmlager och den har därmed varit med om att 

ödelägga dessa strukturer. Ett kulturlager kunde ses ovan kolgropens vall som 

visar åt vilket håll den tömts. Utanför tuften återfanns tre stycken slagghögar 

och ett avfallslager. Två av slagghögarna har troligen hängt samman till en stor 

under tiden det begav sig.  
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På andra sidan den moderna vägen som ligger norr om anlägget ligger 

ytterligare en kolgrop och till den var det knutet en sidogrop. Två kulturlager 

kunde ses på kolgropens vall som indikerar åt vilket håll den har tömts. 

 

Det avbanade anlägget var ca 274 m
2 

stort. För teckningar av strukturerna och 

tabeller hänvisas till kapitel 12 (vedlegg). 

Figur 16. Karta över S14. 

 

A457, vall 

Vallen kring kolgrop A458, belägen inom S14. Vallen bestod till största delen 

av material uppgrävt från den centrala gropen, grå sandig silt och orange sandig 

silt. På delar av vallen låg också överst ett kollager som indikerar åt vilket håll 

som kolgropen tömts. I detta fallet låg dessa lager, A459 och A460, åt norr och 

åt väster. Vallen hade följande mått: yttre: 6,08x5,65 m och inre mått: 1,89x1,67 

m. Vallen var 55 cm hög ovan marknivå. 

 

A458, kolgrop 

Oval kolgrop som avbanades med maskin men undersöktes förhand. Den 

tecknades i plan och därefter tecknades en överflateprofil och en kvadrant av 

gropen grävdes sedan ut för att få en ordentlig överblick av gropens form. 

kollagrets profil tecknades. Den hade yttre mått på 6,5 m och inre på 2 m. 

Kollagrets djup låg på 10 cm. En vall med en höjd på max 55 cm. Vallen består 

främst av en svart/mörkbrun sandig silt, grå sand och lite kol. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Gropen tömdes åt norr och 

väster. Gropen ligger ca 11,5 m norr om S14 och har en sidogrop intill sig. Till 

största delen har björk använts som virke i gropen. 

 

A459, kulturlager 

Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A458. Detta lager indikerar 

åt vilket håll man tömt kolgropen efter denna hade använts. Lagret ligger från 
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centrum av gropen och ut över den västra vallen. Lagret består av kol och har en 

längd på 5,23 m, en bredd på 2,53 m och ett djup på ca 10 cm. 

 

A460, kulturlager 

Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A458. Detta lager indikerar 

åt vilket håll man tömt kolgropen efter denna hade använts. Lagret ligger från 

centrum av gropen och ut över den norra vallen. Lagret består av kol och har en 

längd på 3,71 m, en bredd på 3,23 m och ett djup på ca 10 cm. 

 

A461, sidogrop 

Sidogrop tillhörande kolgrop A458. Ligger precis söder om kolgropen. 

Kolgropen ligger ca 11,5 m norr om järnframställningsanlägget S14. Gropen var 

rund i form med ojämna sidor och botten. Funktionen gropen haft har troligen 

varit att ge mera torv till kolgropen för att effektivt täcka vedlaget i den och på 

så sätt reglera syretillförseln så att veden brinner till kol och ej till aska. Det är 

alltså torven man varit ute efter och gropen isig har varit utan stor funktion. 

Gropen hade följande mått: 1,32x1,22 m. 

 

A527, slagghög 

Slagghög belägen norr om och ovan vallen kring järnframställningsanlägget 

S14. Slagghögens mått var 3,74x3,68x0,15 m. Högen bestod av ett tunt lager 

med brunsvart/grå silt med mycket slagg. Högen låg på en förhöjning av den 

gamla  skogsbotten, detta fick den att se större ut än den egentligen var. Högen 

hade en rundad form i plan, ojämn botten och runda sidor.  

 

A528, slagghög 

Slagghög belägen väster om och ovan vallen kring järnframställningsanlägget 

S14. Slagghögens mått var 5,26x4,5x0,24 m. Högen bestod av ett tunt lager med 

brunsvart/grå silt med mycket slagg. Högen låg på en förhöjning av den gamla  

skogsbotten, detta fick den att se större ut än den egentligen var. Högen hade en 

ojämn form i plan, ojämn botten och runda sidor. Måtten ovan är den delen av 

högen vi ser på vårt fält. Den fortsätter ut för branten norr ut. Det är även troligt 

att slagghög A529 är en del av A528 som bara blivit separerad från den vid 

avbaningen av fältet. 

 

A529, slagghög 

Slagghög belägen söder om järnframställningsanlägget S14. Slagghögens mått 

var 2,77x2,57x0,15 m. Högen bestod av ett tunt lager med brunsvart/grå silt med 

mycket slagg. Högen hade en ojämn form i plan, ojämn botten och runda sidor. 

Det är troligt att slagghög A528 är en del av A529 som bara blivit separerad från 

den vid avbaningen av fältet. 

 

A530, vall 

Vallen omkring tuft S14. Bredden på vallen låg mellan 0,74 och 1,14 m och låg 

längs fyra kanter av tuften, i västra delen på den södra sidan försvinner den dock 

och detta kan påskina ingången till tuften som legat här. Vallens höjd låg på ca 

0,32 m och de yttre måtten på tuften låg på 7,58x6,39 m. Vallen var uppbyggd 

av massor från utvaskingslag och gammal skogsbotten som blandats samman 

när tuften grävdes ut. De bestod av en ljusbrun/orange sandig silt och en ljusgrå 

lera med lite rötter och sten. Vallen verkade skapa ett relativt kvadratiskt rum på 
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dess insida med en liten utstickare där ingången varit. Vallen hade i plan 

avrundade hörn. Vallen representerar troligen grunden till en huskonstruktion. 

Då inga stolphål uppmärksammats på insidan av vallen rör det sig troligen om 

en konstruktion där taket till stora delar burits upp av väggarna. Det återfanns 

inga bevis som talar om vilken slags konstruktion som här stått men det skulle 

mycket väl kunna röra sig om en laftad konstruktion. 

 

 
Delar av S14 och vall A530. Sett mot väster.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A531, kulturlager 

Ett kulturlager inom tuften S14, detta ligger delvis under vallen A533 som är 

vallen tillhörande kolgropen liggande inom S14. Trolig del av 

golvnivå/arbetsyta. Lagret har troligen täckt mer eller mindre hela insidan av 

tuften i sitt ursprungsskick. Denna delen har troligen skyddats från modern och 

naturlig påverkan då det legat under en vall. Lagret bestod av en svart, 

mellanhårt packad, silt. Den innehöll även en del kol, slagg, samt rikliga 

mängder rötter och en del sten med en storlek på under 5 cm. Lagret hade en 

storlek på 4,44x1,96x0,10 m.  

 

A532, kolgrop 

Oval kolgrop som låg inom S14. Den var belägen ovan en av ugnarna i anlägget 

och det som var synligt av dess vall låg ut över kulturlagret inom tuften. En 

kolgrop som har byggts inom en äldre tuft, troligen för att återanvända dess vall. 

Den hade osäkra yttre mått men de låg på minst 3,94 m och de inre låg på 1,27 

m. Kollagrets djup låg på 10 cm. Inga spår av hur veden staplats kunde 

observeras vid dess utgrävning. Gropen tömdes åt nordöst.  

 

A533, vall 

Vallen kring kolgrop A532, belägen inom S14. Vallen bestod till största delar av 

material uppgrävt från den centrala gropen, grå sandig silt och orange sandig 

silt. På delar av vallen låg också överst ett kollager som indikerar åt vilket håll 

som kolgropen tömts. I detta fallet låg detta lager, A534, åt norr. Vallen hade 
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följande mått: yttre: 3,77x3,65 m och inre mått: 1,27x1,01 m. Vallen var ca 20 

cm hög ovan marknivå. Denna kolgrop är belägen ovan ugnsområden inom S14 

och är därmed sekundär i förhållande till den ursprungliga driften av anlägget i 

området. 

 

A534, kulturlager 

Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A532. Detta lager indikerar 

åt vilket håll man tömt kolgropen efter denna hade använts. Lagret ligger från 

centrum av gropen och ut över den nordöstra vallen. Lagret består av kol och har 

en längd på 2,46 m, en bredd på 2,26 m och ett djup på ca 12 cm. 

 

A535, avfallslager 

Ett avfallslager liggande ca 4 m nordväst om järnframställningsanlägget S14. en 

ganska stor och ojämn struktur med följande mått: 2,79x1,99 m. Lagret bestod 

av en gråsvart sandig silt och en hel del kol och rötter. 

 

A538, grop 

En grop i vallen kring S14. En ränna, A607, löper ut från gropen och ut över 

vallen kring anlägget. Denna typen av konstruktion återses även i S3, där grop 

A406 ligger inne i anlägget och en ränna löper ut över vallen. Den exakta 

funktionen denna kontext har är något osäker men det kan troligen har något att 

göra med ventilation inom anlägget. Gropen var ojämn båda i plan och profil. 

Den hade följande mått: 1,04x1,04x0,14 m och fylldes av en mörkgrå sandig silt 

och en del kol och slagg. Slagget tillhör troligen slagghög A528 som ligget ovan 

gropen. 

 

A606, grop 

Grop i anslutning till ugnsområdena inom anlägget S14. Osäker funktion, kan 

möjligen ha varit ett lager av något slag eller en avfallsgrop. Anlägget S14 har 

flera gropar utan helt säker funktion, såsom A606, A618 och A619. De ligger 

alla lite väster ut inom anlägget medan ugnarna ligger mer åt öster. Det har inte 

dokumenterats några tydliga spår på dess funktion eller vad de innehaft men det 

rör sig troligen om lager av olika slag. Grop A606 hade följande mått: 0,85x0,57 

m. Den var lite rundad i formen och fylldes främst av en brun silt. 

 

A607, ränna 

En ränna nedgrävd i det västra delen av vallen i S14. Även vallarna i S3, S4 och 

S12 hade liknande rännor. Användningsområdet med dessa rännor är något 

osäkert. En trolig tolkning är dock att de har att göra med ventilation av 

anläggen som säkerligen blir ganska fyllda med rök och damm. Man skulle via 

dessa rännor få ett gendrag in genom rännorna och ut genom ugnens rökgång. 

Detta kan effektivt hjälpa till att få in frisk luft i anlägget. Måtten på denna ränna 

var: 1,98x0,52x0,22 m och den fylldes av en mörkgrå sandig silt med en del kol 

och slagg. Slagg och kol kommer troligen från slagghögen ovan rännan. Den var 

linjär i plan. Den hade rundade sidor och rundad botten. 

 

A618, grop 

Grop i anslutning till ugnsområdena inom anlägget S14. Osäker funktion, kan 

möjligen ha varit ett lager av något slag eller en avfallsgrop. Anlägget S14 har 

flera gropar utan helt säker funktion, såsom A606, A618 och A619. De ligger 
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alla lite väster ut inom anlägget medan ugnarna ligger mer åt öster. Det har inte 

dokumenterats några tydliga spår på dess funktion eller vad de innehaft men det 

rör sig troligen om lager av olika slag. Grop A618 hade följande mått: 1,19x0,92 

m. Den var lite oval i formen och hade rundade sidor och botten. Den fylldes av 

en brun silt. 

 

A619, grop 

Grop i anslutning till ugnsområdena inom anlägget S14. Osäker funktion, kan 

möjligen ha varit ett lager av något slag eller en avfallsgrop. Anlägget S14 har 

flera gropar utan helt säker funktion, såsom A606, A618 och A619. De ligger 

alla lite väster ut inom anlägget medan ugnarna ligger mer åt öster. Det har inte 

dokumenterats några tydliga spår på dess funktion eller vad de innehaft men det 

rör sig troligen om lager av olika slag. Grop A618 hade följande mått: 1,31x0,81 

m. Den var lite oval i formen och hade rundade sidor och botten. Den fylldes av 

en brun silt. 

 

A621, ugn 

En av de tre ugnarna inom anlägget S14. Alla ugnarna inom detta anlägg är 

tyvärr kraftigt skadade och bara botten av dem uppmärksammades. Flera 

arkeologiska kontexter påpekades belägna ovan ugnarna så platsen har bytt 

karaktär och organisering ett flertal gånger. Ovan denna ugnen låg diverse 

omblandade massor men också stora mängder slagg från de intilliggande 

slagghögarna. Ugnen i sig hade följande mått: 0,84x0,63 m. Stora mängder hårt 

bränd lera låg ovan och på sidorna av ugnen och flertalet stenar stod i dess 

omkrets. Slagg återfanns i alla lager runtomkring och inom ugnen. En större flat 

sten låg i botten av ugnen och under den följde en brunröd sand med stora stenar 

i sig. Detta är den sterila undergrunden som blivit kraftigt värmepåverkad. 

Denna ugnen låg längst västerut av de tre ugnarna inom S14. Dessa ugnarna 

verkar alla ha legat i en alkov eller liknande i vallarna till anlägget. Tyvärr har 

denna ugnen blivit kraftigt påverkad av senare aktivitet och dess typologi är svår 

att fastställa. 

 

 
Ugn A621 under utgrävning. Sett mot sydöst.    Fotograf: Johannes Bülow 
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A645, ugn 

En av de tre ugnarna inom anlägget S14. Alla ugnarna inom detta anlägg är 

tyvärr kraftigt skadade och bara botten av dem uppmärksammades. Flera 

arkeologiska kontexter påpekades belägna ovan ugnarna så platsen har bytt 

karaktär och organisering ett flertal gånger. Ovan denna ugnen låg diverse 

omblandade massor som troligen kom ifrån den vallen som senare byggdes 

kring kolgrop A532. Ugnen i sig hade följande mått: 0,64x0,59 m. Ugnen låg 

inom vad som såg ut som en liten alkov i vallen kring anlägg S14. På tre av 

ugnens kanter stod hällar och en häll låg även i botten av strukturen, dessa hade 

mått kring: 0,3x0,1 m. Åt nordväst var ugnen öppen och här såg vi även bevis på 

att stora mängder slagg runnit ut ur ugnen. Centralt i ugnen låg annars ett tjockt 

kollager med lite inblandat slagg och lera. Kring hällarna och innanför dem 

återfanns stora mängder hårt bränd lera. Ugnen ser ut som flera av dem som 

återfunnits under dessa grävningar i Hovden, bland annat i S1, S4, S11, S12 och 

även inom detta anlägg S14. Denna ugnen låg i mitten av de tre ugnarna inom 

S14.  

 
Ugn A645 under utgrävning. Sett mot sydöst.     Fotograf: Line Hovd 

 

A646. malmlager 

Ett malmlager beläget precis vid de många ugnsområdena i S14. Det består till 

största delen av rostad malm men även lite brunröd sand och koldamm återfinns 

i strukturen. Ypperlig placering för ett malmlager precis intill de ugnarna som 

här är belägna och har brukats för att förädla materialet till ämnesjärn. 

Strukturen var lite oval och hade följande mått 0,61x0,46x0,1 m. 

 

A651, ugn 

En av de tre ugnarna inom anlägget S14. Alla ugnarna inom detta anlägg är 

tyvärr kraftigt skadade och bara botten av dem uppmärksammades. Flera 

arkeologiska kontexter påpekades belägna ovan ugnarna så platsen har bytt 

karaktär och organisering ett flertal gånger. Ovan denna ugnen låg diverse 

omblandade massor som troligen kom ifrån den vallen som senare byggdes 
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kring kolgrop A532, samt delar av det intakta kollagret inom A532. Ugnen i sig 

hade följande mått: 0,48x0,45 m. På minst två av ugnens kanter stod hällar. Åt 

nordväst var ugnen öppen och här såg vi även bevis på att stora mängder slagg 

runnit ut ur ugnen. Centralt i ugnen låg annars ett kollager med lite inblandat 

slagg och lera. Detta lagret låg rakt ner på undergrunden på platsen. Kring 

hällarna och innanför dem återfanns en del bränd lera, speciellt i den nordvästra 

delen av ugnsområdet. Ugnen ser ut som flera av dem som återfunnits under 

dessa grävningar i Hovden, bland annat i S1, S4, S11, S12 och även inom detta 

anlägg S14. Denna ugn var dock mer påverkad av senare aktivitet än många av 

de andra. Mer eller mindre kvarstod bara botten av kontexten. Denna ugnen låg 

längst österut av de tre ugnarna inom S14. Denna ugn hann ej mätas in i Intrasis 

så det geoobjekt som påvisas i kartorna rörande detta anlägg är tecknat på 

frihand utifrån fotografier och teckningar. 

 

 
Slaggrännan under ugn A651. Sett mot söder.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

8.3.5 FRISTÅENDE KOLGROPAR S15-S29 

15 kolgropar undersöktes i i Hovden 2012, Två av dessa hade en sidogrop, S17 

och 26.  

 

S-nummer Yttre diameter Inre diameter Höjd på vall 
(cm) 

Tjocklek på 
kollag (cm) 

S15 6,8 2,7 50 20 

S16 5,5 1,6 40 6 

S17 5,5 2,25 45 25 

S18 5,25 2,5 30 20 

S19 4,15 2,1 25 20 

S20 6 1,75 20 10 

S21 4,5 1,75 25 40 

S22 4,5 2 44 10 
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Figur 17. Kolgroparnas dimensioner. Talen är baserade på största mått i var 

kolgrop.  

 

Alla gropar hade tydliga vallar på tre eller fyra sidor och låg i flat terräng med 

fjällvegetation.  

 

Alla gropar hade troligen en sirkulär bottenform, detta sammanföll med 

observationerna i plan före själva utgrävningen. S23 hade lite osäker form 

pågrund av tidigare skada. 

 

S15, Id 94089 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 6,8x6,15 m och inre på 2,7x2,5 m. Kollagrets djup låg på 20 cm. En vall 

med en höjd på max 50 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag 

och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består 

främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden 

staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas.  

 

 
S15, kollager i plan. Sett mot norr.     Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

S23 5,5 1,5 35 10 

S24 6,6 3 70 20 

S25 6 1,8 20 10 

S26 4,45 2,25 35 25 

S27 4,6 2 30 24 

S28 4,9 1,6 40 15 

S29 4,55 2,05 40 25 
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S16, Id 94073 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 5,5x4,25 m och inre på 1,6x1,6 m. Kollagrets djup låg på 6 cm. En vall 

med en höjd på max 40 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag 

och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består 

främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden 

staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas. Vallen kring gropen smälter i norr samman med 

vegetationen. 

 

S17, Id 94048 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 5,5x4,5 m och inre på 2,25x1,6 m. Kollagrets djup låg på 25 cm. En vall 

med en höjd på max 45 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag 

och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består 

främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden 

staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas. En liten sidogrop kunde ses bredvid gopen i söder. 

Man har troligen här tagit upp mer torv för att täcka kolet när kolgropen kördes 

för att ej släppa in för mycket syre. 

 

S18, Id 94031 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 5,25x4,35 m och inre på 2,5x2,1 m. Kollagrets djup låg på 20 cm. En 

vall med en höjd på max 30 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av 

utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. 

Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas. Vallen kring gropen smälter i norr samman med 

vegetationen. 

 

S19, Id 94083 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 4,15x4 m och inre på 2,1x2,1 m. Kollagrets djup låg på 20 cm. En vall 

med en höjd på max 25 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag 

och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består 

främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden 

staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas.  
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S19, kollager i plan. Sett mot väst.      Fotograf: Line Hovd 

 

S20, Id 94334 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 6x4,75 m och inre på 1,75x1,25 m. Kollagrets djup låg på 10 cm. En 

vall med en höjd på max 20 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av 

utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. 

Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas.  

 

 

S21, Id 94038 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 4,5x4,05 m och inre på 1,75x1,15 m. Kollagrets djup låg på 40 cm. En 

vall med en höjd på max 25 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av 

utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. 

Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas.  

 

S22, Id 94022 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 4,5x4 m och inre på 2x1,75 m. Kollagrets djup låg på 10 cm. En vall 

med en höjd på max 44 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag 

och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består 
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främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Vallen går i söder samman 

med omkringliggande terräng. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras 

vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll gropen tömts kunde iakttas.  

 

S23, Id 94032 

Förmodat rund kolgrop som grävdes förhand. Gropens form har skadats av 

tidigare undersökning samt av undervegetationen. Formen kunde därmed ej till 

100% säkerställas. Den tecknades i plan och därefter tecknades en 

överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en ordentlig 

överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre mått på 

5,5x4,35 m och inre på 1,5x1,4 m. Kollagrets djup låg på 10 cm. En vall med en 

höjd på max 35 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och 

skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst 

av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats 

kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll gropen tömts 

kunde iakttas.  

 

S24, Id 93994 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 6,6x5,9 m och inre på 3x3 m. Kollagrets djup låg på 20 cm. En vall med 

en höjd på max 70 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och 

skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst 

av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden staplats 

kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll gropen tömts 

kunde iakttas. Vallen kring gropen smälter i sydväst samman med vegetationen. 

 

S25, Id 94097 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 6x5,05 m och inre på 1,8x1,55 m. Kollagrets djup låg på 10 cm. En vall 

med en höjd på max 20 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag 

och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består 

främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden 

staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas.  

 

S26, Id 94075 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 4,45x4,4 m och inre på 2,25x2,1 m. Kollagrets djup låg på 25 cm. En 

vall med en höjd på max 35 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av 

utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. 

Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas. En liten sidogrop kunde ses precis norr om gropen. 
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Man har troligen här tagit upp mer torv för att täcka kolet när kolgropen kördes 

för att ej släppa in för mycket syre. 

 

 
S26, kolgrop i profil. Sett mot öster.    Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

S27, Id 94059 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 4,6x4,55 m och inre på 2x1,55 m. Kollagrets djup låg på 24 cm. En vall 

med en höjd på max 30 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag 

och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består 

främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden 

staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas.  

 

S28, Id 94061 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 4,9x4,85 m och inre på 1,6x1,6 m. Kollagrets djup låg på 15 cm. En vall 

med en höjd på max 40 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag 

och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består 

främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur veden 

staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas.  

 

S29, Id 94046 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den tecknades i plan och därefter tecknades 

en överflateprofil och en kvadrant av gropen grävdes sedan ut för att få en 

ordentlig överblick av gropens form. kollagrets profil tecknades. Den hade yttre 

mått på 4,55x3,5 m och inre på 2,05x1,6 m. Kollagrets djup låg på 25 cm. En 
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vall med en höjd på max 40 cm. Vallen kring gropen är uppbyggd av 

utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. 

Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga spår från åt vilket håll 

gropen tömts kunde iakttas. Vallen kring gropen smälter i öster samman med 

vegetationen.  

 

8.3.6 FUNNMATERIALE 
Flertalet fynd gjordes under denna undersökningen. De har samlats i bara sju 

undernummer då de ursprungligen satt samman i en och samma kontext. Dessa 

bestod av en flat stång av järn, ett stengodskar, två tyngder av sten, ett 

flintavslag med brukspår och två fragment av järn med osäkert 

användningsområde. Även bränt ben påträffades under utgrävningen. För mer 

information om föremålen som återfanns på grävningen hänvisas det till 

tillväxttexterna under kapitel 12.2. Funn og prøver längre bak i rapporten.  

 

Kolprover togs in från alla strukturer och kontexter. Slaggprover togs från 

slagghögarna och en ugn. Malmprover togs från rostplatserna. Proverna är 

katalogiserade under C58400-58404. Fotografier är katalogiserade under 

Cf34584. 

 

 

8.3.7 DATERING 
29 kolprover blev preparerade och sända till vedartsanalys, och sedan sända till 

datering vid laboratoriet i Uppsala via NTNU. Proverna togs i botten av 

strukturerna och/eller säkrast möjliga kontext. Daterad vedart är markerat i 

fetstil. 

 
Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  

(1 sigma) 
NTNU-nr. 

5061 S12 A512 Björk 796+/-31 1180-1280 e.Kr. Ua-46879 
5062 S12 A515 Björk 988+/-31 980-1060 e.Kr. 

1070-1160 e.Kr. 
Ua-46880 

5064 S12 A511 Björk och furu 900+/-33 1030-1220 e.Kr. Ua-46881 
5065 S14 A458 Björk 1168+/-65 680-1000 e.Kr. Ua-46882 
5066 S11 A470 Björk och furu 595+/-30 1290-1410 e.Kr. Ua-46883 
5068 S11 A467 Björk 630+/-33 1280-1400 e.Kr. Ua-46884 
5069 S13 A463 Björk 586+/-30 1290-1420 e.Kr. Ua-46885 
5071 S12 A514 Björk och furu 188+/-34 1640-1700 e.Kr. 

1720-1820 e.Kr. 
1830-1880 e.Kr. 
1910-1960 e.Kr. 

Ua-46886 

5072 S12 A536 Björk och furu 931+/-31 1020-1170 e.Kr. Ua-46887 
5075 S11 A471 Björk 622+/-30 1290-1400 e.Kr. Ua-46888 
5076 S11 A572 Björk och furu 671+/-32 1270-1320 e.Kr. 

1340-1400 e.Kr. 
Ua-46889 

5077 S11 A574 Björk 623+/-30 1280-1400 e.Kr. Ua-46890 
5079 S14 A534 Björk och furu 1001+/-30 980-1060 e.Kr. 

1080-1160 e.Kr. 
Ua-46891 

5080 S11 A469 Björk 698+/-30 1260-1310 e.Kr. 
1350-1390 e.Kr. 

Ua-46892 

5082 S11 A469 Björk 746+/-30 1220-1290 e.Kr. Ua-46893 
5084 S14 A527 Furu 1281+/-30 660-780 e.Kr. Ua-46894 
5086 S14 A528 Furu 1325+/-32 640-780 e.Kr. Ua-46895 
5088 S11 A469 Björk 712+/-30 1250-1310 e.Kr. 

1360-1390 e.Kr. 
Ua-46896 

5089 S13 A580 Furu 1589+/-31 400-550 e.Kr. Ua-46897 
5090 S13 A578 Furu 1611+/-31 380-540 e.Kr. Ua-46898 
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Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  
(1 sigma) 

NTNU-nr. 

5091 S13 A579 Furu 1475+/-30 540-645 e.Kr. Ua-46899 
5092 S13 A581 Furu 1344+/-31 630-720 e.Kr. 

740-770 e.Kr. 
Ua-46900 

5093 S13 A590 Furu 1522+/-30 430-610 e.Kr. Ua-46901 
5094 S14 A531 Björk och furu 1155+/-30 770-980 e.Kr. Ua-46902 
5095 S13 A582 Furu 1290+/-30 660-780 e.Kr. Ua-46903 
5097 S13 A583 Furu 1517+/-30 430-620 e.Kr. Ua-46904 
5099 S13 A620 Bark 1167+/-31 770-970 e.Kr. Ua-46905 
5101 S14 A621 Furu 1342+/-32 640-730 e.Kr. 

740-770 e.Kr. 
Ua-46906 

5107 S14 A645 Furu 1179+/-31 770-900 e.Kr. 
910-970 e.Kr. 

Ua-46907 

Figur 18. Dateringar från 2012. 

 

Majoriteten av dessa dateringar indikerar att anläggen är anlagda i 

folkvandringstid/merovingertid, samt i tidig- och högmedeltid. S12 fått en 

datering som kan härstamma från vikingatid. S12 har också fått en datering som 

tyvärr kommer från modern tid. Detta är dock ej helt oväntat med tanke på den 

höga grad av modern påverkan som har skett kring det anlägget. S14 har främst 

fått dateringar i merovingertid och vikingatid. S13 är ett tidigare anlägg än de 

andra då det här rör sig om ett Fas I-anlägg. Det har främst daterats till i 

folkvandringstid och merovingertid men någon enstaka datering går upp i 

vikingatid. S11 däremot är ett rent medeltidsanlägg. Merparten av dateringarna 

harmnar alltså där man kunde ana med tanke på registreringen, andra 

utgrävningar i området och den generella omgivningen. 

 

 

8.3.8 NATURVETENSKAP OCH ANALYSRESULTAT 
29 stycken kolprover av de som togs i fält preparerades och sändes till 

vedartsanalys och datering (se kapitel 8.3.3 Datering och 12.5 Analyser). 

 

Vidare togs det under utgrävningen en rad andra prov som skickades till analys 

för att så bra som möjligt belysa den aktiviteten som försigått på platsen och 

besvara de frågeställningar som satts upp inför denna undersökning. Dessa 

bestod av två malmprov från rostplatserna A464 och A583, tre slaggprov från 

slagghögarna A469 och A582 och ugnen A620 . Utöver detta analyserades två 

bottenslagger från anlägg S11. Osteologiska analyser på ben som återfanns på 

grävningen genomfördes även dem. Detaljerade vedartsanalyser genomfördes 

först på sex prover, dessa kom ifrån ugnarna A578, A579,  A581 och A620 samt 

slagghögarna A469 och A528. Sedan genomfördes det detaljerad vedartsanalys 

på ytterligare åtta prover, dessa från A515, A458, A470, A467, A536, A471 och 

två från A574. En pollenserie togs från myren utanför S12, den blev inte sänd 

till analys men är magasinerad. 

 

Analyserna av slagg och malm sändes till analys hos UV GAL, 

Riksantikvarieämbetet (Ogenhall m.fl. 2013). De visar att malmen som framkom 

på S13 har varit en del av att skapa slaggen från både S11 och delar av den på 

S13. Detta påvisar att detta under en lång tid har varit en rik källa av malm till 

järnframställning. Andra delar av den slaggen som framkom vid S13 har för hög 

manganhalt för att kunna höra samman med malmen som här framkommit. Dess 

ursprung är osäkert. Vidare bevisas tidigare antagelser om vad som är tappslagg 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

85 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

och bottenslagg. Keramiska analyser visar att ugnen som undersöktes på S13 har 

brukats vid flertalet tillfällen.  

 

De detaljerade vedartsanalyserna (Hambro Mikkelsen 2012) påvisar att flera av 

styckena kommer från äldre stammar som skulle kunna vara flera hundra år 

gamla. De flesta saknar även bark. Det kan här röra sig om träd som har varit 

dött mycket länge och det kan påverka C14-resultatet. Trädet kan alltså varit 

dött innan kolframställningen och ej fällts i detta ändamål. Liknande ser man 

spår av i Danmark, att man i järnframställningssyfte främst har tagit ved från de 

äldsta döda träden från den ursprungliga skogen som torkat ordentligt, det kan 

exempelvis nämnas att 1500 år gammal ved  som har använts till kol har 

påvisats i arkeologiska kontexter i Lapland. Det är även spännande att se så 

mycket furu i proven, speciellt i de äldre anläggen från S13. Den andra analysen 

visar främst att alla prover uteslutande består av björk samt att det är antagligen 

grenar eller små träd det rör sig om. 

 

Den osteologiska analysen (Sjöling 2012) visar att merparten av benmaterialet 

kom ifrån stor gräsätare men enstaka fall av get eller får förekom. Enstaka fall 

av styckning kunde uppmärksammas men på grund av hård bränning och 

fragmentering kunde inget sägas om ålder eller kön. 

 

Utöver detta räknade vi även årsringar på några av de träd som vi sågade ner på 

anläggen. Detta gav följande resultat: S11: 50, S12: 49 och S13: 36 ringar. De 

träden som här undersöktes var de största som återfanns på platserna. 

 

9. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG 

DISKUSJON.  

9.1 KOLGROPAR 

Målet med kolgropar är som namnet antyder att producera kol som sedan ska 

användas i produktion eller som värmekälla under vintern (Bloch-Nakkerud 

1987). De brukar ofta ligga nära de produktionsanläggningarna de hjälper driva, 

så som järnframställningsanläggningar eller smedjor.  

 

Kolgroparna stammar vanligast från tiden mellan 1100 och 1400 e.Kr. och de 

brukar kopplas samman med de schaktugnar som används till järnframställning 

under denna tiden. Viktigt för denna produktion av järn är järnmalm och rikligt 

med skog för att driva ugnarna. Det är därför man finner även kolgropar i trakter 

med dessa egenskaper, så som i övre skogsbygder och lägre fjällstråk. Finner 

man kolgropar i närheten av bebyggelse brukar de kopplas samman med 

smedjor som också kräver mycket kol. Kolgropar kopplade till smedjor kan 

dock även dem ligga i utmark men då främst i anknytning till färdvägar i 

trakten. Det är dock frånvaron av kopplingar till järnutvinningsanläggningar som 

definierar en grop som smideskolgrop (Narmo 1997). 

 

Kolgroparna kopplade till järnutvinning kan ofta finnas i bestämda mönster i 

förhållande till själva anläggningarna. I Hedmark ligger de som en punktsvärm 

omkring anläggningarna medan de i Oppland brukar vara mer integrerade i 
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själva anläggningen (Larsen: 1991, 2009; Narmo: 1996; Risbøl: 1999; 

Rundberget: 2007). 

 

Kolgropar är strukturer som varierar en del från region till region och är därför 

bra på att påskina regionala skillnader. Storlek och form kan variera något 

väldigt beroende på var man är i landet. På östsidan av Mjøsa, söder om 

Koppang, är groparna till största delen kvadratiska eller rektangulära (Narmo 

1997). Detta bevisas också av senare grävningar från exempelvis 

Gråfjellprojektet. Även här är de mesta groparna kvadratiska men någon 

rektangulär förekommer (Rundberget 2007). Väster om Mjøsa är groparna 

snarare cirkulära eller ovala (Larsen 1991). Dock så har utgrävningar i Valdres 

under 2004 och 2005 visat att det finns kvadratiska gropar på Beitostølen och 

rektangulära vid Tyinkrysset mot Fillefjell i Vang. 

 

Det finns även flera exempel på att det inte bara existerar runda gropar på 

västsidan av Mjøsa även om det är den vanligaste formen. Bland annat i 

Hovden, Nore, Uvdal, Hol och Sigdal har man funnit kvadratiska gropar ibland 

de runda. Formen gropen har hänger troligen samman med hur milan är 

uppbyggd. Detta skulle kunna visa på båda lokala traditioner och/eller 

tidsskillnader i groparnas bruksperioder. Det ser ut att vara en större variation i 

form och storlek i gropar knutna till smide än på gropar knutna till 

järnframställning. 

 

Gällande kolgroparna som undersöktes under denna utgrävning, så passar de bra 

in i de kriterier som nämns här ovan. De är cirkulära i formen som passar in på 

denna sida av Mjøsa. Vidare har de eldats med björk eller björk och furu eller 

sälg/asp. Angående hur veden i groparna har staplats så har det bestämts av 

formen på gropen i sig.  

 

Kolgroparna som grävdes ut under undersökningarna 2011 har daterats till 

medeltid, till perioden mellan 1030 till 1410 e.Kr. Detta korresponderar med 

dateringen av de undersökta järnvinneanläggen, även om någon kolgrop har fått 

dateringar som visar att de troligen tillhört ett tidigare anlägg än de vi 

dokumenterat. För att avklara arbetsgången för arbetet med att producera kol till 

järnframställningen var det önskvärt att undersöka tidpunkten för fällning av 

träderna som användes till kolproduktionen. Vedartsanalysen kunde dock inte 

fastställa när på året träden har fällts. Veden som har använts i de kontexterna 

som denna rapport behandlar visar till en vegetation som är snarlik med den vi 

ser idag, en björk- och furuskog. Denna information stämmer främst överens 

med de kolgropar som undersöktes 2011 då inga kolgropar daterades under 

2012. 

 

Tre av de undersökta kolgroparna hade sidogropar. Sidogroparnas funktion är 

en oavklarad fråga, det har bland annat omtalats att de kan ha ett sammanhang 

med en luftmekanism in mot milan (Bloch-Nakkerud 1987:57-58). Det har 

också hävdats att de har använts som vattencisterner under kolbränningen, då 

eventuellt med en skinnbeklädning (Narmo 1996:46-49). Andra tolkningar är att 

de kan vara spår efter massuttag till täcket ovan milan. Sidogropar är till en viss 

grad också ett regionalt fenomen, och förekommer oftare väst om Mjøsa 

generellt, och i Telemark och Aust-Agder speciellt, än i övriga områden på 
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Østlandet (Larsen 2009:67). På Gråfjellprojektet i Hedmark blev fem sidogropar 

undersökta, och alla hade tjocka kolskikt och spår efter värmepåverkning. Det 

blev därför omtalat om det var reella sidogropar eller en form av kolgrop. Det 

har inte påvisats någon säker direkt förbindelse mellan huvudgrop och sidogrop 

och ofta är de tomma. 35,6 % av kolgroparna i Bloch-Nakkeruds material hade 

sidogrop, och ingen av de undersökta sidogroparna hade fyllmaterial från 

kolbränningen. Han poängterade dock att kolgropar med sidogrop 

genomsnittligen var något större än de utan (Bloch-Nakkerud 1987:118).  

 

Undersökningarna på Fjellbø, i Bykle, gav heller ingen avklaring angående 

sidogroparnas funktion, men kolskiktena i dem skiljde sig till en viss grad från 

de andra undresökta sidogroparna i regionen. Kolskikten verkar stamma från 

tömningen av kolgropen, detta trots att de konsekvent låg på ovansidan av 

kolgropen. Man kunde heller inte påvisa någon större skillnad på kolgroparna 

med eller utan sidogrop. Sidogroparnas begränsade omfång gör det också 

osäkert om de varit använda till massuttag till täcket ovan milan. Detta kan dock 

verka något ofunktionellt med tanke på den stora mängden jord som redan 

grävts upp under konstruktionen av milan. Under kolbränningen kan det dock 

vara nödvändigt med preparering av täcket om det sjunker samman eller blir 

övertänt. Då ville det enklaste vara att snabbt gräva upp massor i gropens 

omedelbara närhet. Det enklaste ville då också vara att gräva upp massor från 

ovansidan istället för att stå i backen nedan kolgropen (Gundersen 2011). 

 

Sidogroparna av oss undersökta i Hovden var max 1 meter i diameter och inga 

separata lager återfanns inom dem. Det som uppmärksammades i dess 

nedgrävning var snarast ett tjockare utvaskningslager som troligen skapats av att 

torven ovan skogsprofilen har grävts bort. Det kunde inte återses något specifik 

riktning på deras placering i förhållande till vegetation och terräng. Dock låg de 

alla i flatmark och deras placering var möjligen därmed ej så viktig. 

 

För information om de fyra kolgroparna som Kjetil Loftsgarden undersökte 

2010 inom detta planområde så hänvisas det till kapitel 12. Vedlegg. 

 

9.2 JÄRNVINNEANLÄGG 

Det viktigaste grundlaget för järnframställning var naturliga förutsättningar som 

malmförande myrar samt skog för produktion av träkol. Av den grunden finner 

man huvudsakligen spåren efter järnframställning i högt liggande skogsområden 

och låga fjällområden. I Norge är utvinning av järn från myrmalm, eller 

blästringsmetoden, känd sedan förromersk järnålder (500-0 f.Kr.). Vid 

rostningen blev malm bränd på bål. Orenheter försvann därmed och lämnade 

kvar ren malm i form av järnoxid. Därefter brände man träkol och malm i en ugn 

lagad av lera, järnet fälldes då ut. Processen måste genomföras med en 

temperatur lägre än 1300° så att slagget och inte järnet smälte. Slagget kunde 

antagligen tappas flytande ut ur ugnen, fas 2, eller stelna till en klump i en 

slaggrop, fas 1. Detta berodde på vilken ugnstyp som användes. 

Gropschaktugnarna användes i äldre järnålder, medan det sker en teknologisk 

förändring i övergången till yngre järnålder och ugnar med slaggtappning 

introduceras. Denna kronologiska övergång är något omdiskuterad (Larsen m.fl. 

2010). 
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På 1960- och 1970-talet var järnvinneforskningen i Øst-Norge koncentrerad till 

Møsstrond i Telemark (Martens 1988). Det var först genom Dokkaprojektets 

undersökningar vid Dokkfløy i Gausdal Vestfjell, Oppland, från 1986 till 1989 

som det framkom data som gav grundlag för förståelsen av järnframställning 

och kolproduktion i det inre av Østlandet (Larsen 1991, Jacobsen och Larsen 

1992, Narmo 1996, Larsen 2004, Larsen 2009). Hallingdalsprojektet (Bloch-

Nakkerud och Lindblom 1994) och Rødsmoprojektets undersökningar (Narmo 

1997, Narmo 2000) har utvidgat kunskapen om kronologi och regionala 

skillnader. Det stora gråfjällsprojektet gav nya data om järnframställning i 

Østerdalen (Rundberget 2007). 

 

Den äldsta produktionstekniken, schaktugnar med underliggande slaggrop var 

inte representerad i Hovden innan undersökningarna 2012. Man antog då 

tidigare att järnframställningen tog vid runt 800 e.Kr. och anläggen 

kännetecknades av tappeslagg/renneslagg som visar att anläggen har haft 

schaktugnar med slaggavtappning. Vidare kännetecknas huvuddelen av de 

kända järnframställningsanläggen i Hovden av att det är kopplat en hustuft till 

ugnen och slagghögen. I tillägg är det känt hustufter utan direkt anknytning till 

ugnar. Det var inte före 2012 inte undersökt öppna järnvinneplatser, utan tufter, i 

Hovden. 

 

De åtta järnvinneanläggen som undersöktes under denna utgrävning ska nu få en 

övergripande förklaring av dess element och kontexter. Avslutningsvis ligger en 

tabell över tufternas typologi. 

 

9.2.1 S1 

Tuften inom järnvinneanlägg S1 har vallar omkring sig, A106, som är 

uppbyggda av omrörda massor av gammal skogsbotten och utvaskningslag. 

Massorna till dessa vallar kommer troligen från tuftens insida då man har grävt 

sig ner i undergrunden i dess innandöme. Två slagghögar ligger också i dess 

direkta närhet, A104 och A105. 217 kg slagg återfanns i A104 som undersöktes 

noggrant. Vidare ligger en amboltsten ca 2,5 m söder om anlägget, A108, där 

man troligen slagit av slaggrester från ämnesjärnet. S1 har även ett kollager 

inom sig, A110. Det ligger längs den södra och västra väggen inom bygget. I det 

nordöstra hörnet av tuften ligger anläggets ugn A369. A369 är en schaktugn 

med slaggavtappning om man tar ursprung i allt slagg i slagghögarna. Ugnen i 

sig är dock skadad och bara rester av botten är kvar. Dock har ugnen troligen i 

sitt ursprungliga skick påminnt om den något mer intakta ugnen i S4 då liknande 

drag kan ses mellan dessa två. De stora mängder av slagg som återfanns i botten 

av ugnen i S4 återfanns dock ej här. Möjligen kan betydligt mer rensats bort och 

runnit ut. Frågan kvarstår om anlägget har haft två ugnar då det har två 

slagghögar men inga spår av ytterligare en ugn kunde uppmärksammas. En 

eldstad, A422, ligger också på tuftens insida. Då inga stolphål återfunnits inom 

tuften så har troligen byggnaden som här stått helt burits upp av väggarna och ej 

varit stolpburen. Enligt Perry Rolfsens indelning av järnvinneanlägg passar S1 

in i klass 2b. S1 är via olika kontexter daterad till från 1290 till 1420 e.Kr., detta 

placerar oss i medeltiden. 
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S1 efter utgrävningen. Sett mot öster.    Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

En slagghög, A154, skulle även undersökas en bit bort från själva S1. Vid snitt 

så framstod det dock att det rörde sig om ett helt järnvinneanlägg till. Tyvärr 

hann detta ej undersökas till 100% men två av anläggets vallar, en stenbox, 

A456, som dem i S2 och S4 samt ugnen i anlägget, A423, återfanns. Även här 

var ugnen skadad men visade upp samma drag som ugnen i S1. Vi såg under 

dessa grävningar flera spår av stenboxar som den som här återfanns. De 

återfanns båda i S2 A401 och S4 A402. Dessa boxars funktion har omtalats vid 

flera tillfällen. Troligen rör det sig om ett lager av något slag, men vid deras 

undersökning har man inte funnit spår av malm eller kol. Det är heller inte 

troligt då större lager av kol och malm har återfunnits på andra platser inom 

tufterna. Vid boxarnas utgrävning har det dock uppmärksammats att de har tätats 

kraftigt av lera. Detta kan leda en att tro att det som lagrats här har flytande eller 

finkoringt såsom vatten som troligen kan ha använts till att kyla ner verktyg 

samt som en säkerhetsåtgärd. En annan möjighet är att man här helt enkelt 

förvarat lera och det är i och med detta vi finner så mycket lera i boxens botten. 

Leran skulle då använts till att reparera ugnen då den lätt skadas när man 

tillverkar järnet. Det finns också teorier om att dessa boxar skulle representera 

eldstäder men hällarna vi ser i dem uppvisar inga spår av att vara 

värmepåverkade så det framstår som en mindre trolig lösning. A154 daterades 

till 1400-1425 e.Kr.  

 

9.2.2 S2 

Tuft inom anlägg S2 har kraftiga vallar, A155, som S1, som till stora delar är 

uppbyggda av omrörda massor från skogsbotten. Stora mängder kol ligger också 

på dessa vallar. Det kommer sig av att anlägget är byggt på en kolgrop som 

återanvänts, A455. Insidan av tuften är tyvärr kraftigt påverkad av att man har 

grävt ned en utetoalett rakt igenom dess kulturlager. Denna toalett ligger rakt 

över det troliga ugnsområdet. I området kring nedgrävningen återfanns spridda 

massor med malm så troligen har det här även legat ett malmlager. Stora delar 
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av ytan inom S2 verkar också något utjämnat, troligen när toaletten byggdes. 

Lager är utdragna och stenar flyttade. En eldstad, A400, ett kollager, A368, och 

en stenbox som troligen varit ett lager, A401, återfanns dock inom tuften. 

Funktionen som stenboxen innehade diskuteras mer under S1 ovan och i de 

individuella strukturbeskrivningarna. Utanför tuften återfanns slagghög A158 

med ca 135 kg slagg och avfallslager A159. Då inga stolphål återfunnits inom 

tuften så har troligen byggnaden som här stått helt burits upp av väggarna och ej 

varit stolpburen. Enligt Perry Rolfsens indelning av järnvinneanlägg passar S2 

in i klass 2b, detta stämmer dock ej helt överens då denna tuften är en ombyggd 

kolgrop. Att kolgropar återanvänts som järnvinneanlägg tillhör inte 

ovanligheten. Det har setts tidigare både under denna grävningen och under 

andra utgrävningar i bland annat Hovden och Buskerud. S2 är via olika 

kontexter daterad från 1195 till 1395 e.Kr., medeltid. 

 

9.2.3 S3 

Anlägget S3 bestod av en stor tuft med ett mindre rum i dess bakre del. Anlägget 

var grävt rakt in i sidan på en lutning och massorna som togs ut användes till att 

bygga vallarna i anläggets front. Centralt i anlägget ligger en kolgrop, A260. 

Denna är dock sekundär och har tillkommit efter att anlägget varit i bruk i ett 

tag. Dateringar visar dock att det skiljer nästan 200 år mellan järnvinneanläggets 

bruk och kolgropens. Det talas då om två vitt skilda faser. Kolgropen i sig var 

rund och hade ett kollager som var 20 cm djupt. Uppe i det lilla övre rummet 

ligger en eldstad, A428. Ugnen i anlägget, A427, ligger precis till höger innanför 

ingångsdörren. Denna ugn är väldigt skadad och bara botten av den kvarstår. En 

rundad struktur med mycket kol och själva kanalen för slaggtappning är allt som 

kvarstår. Den verkar vara snarlik med ugnen i S1 men möjligen ännu mer 

förstörd. Den ligger i relativt nära anknytning till kollager A405 och malmlager 

A396. I detta området ligger också ett antal hällar. De kan troligen varit delar av 

ugnen och andra kontexter som fundament till blåsbälgar men detta kan man 

omöjligt säga något vidare om. Området är så påverkat av modern aktivitet. Här 

ligger också ett lager med ren lera. Dess användningsområde är något osäkert. 

Möjligen skulle det kunna röra sig om lera som använts till att reparera ugnen 

när den har skadats via hög värme. I vallarna till tuften är det också grävt två 

stycken rännor/luftkanaler, A398 och A399. Användningsområdet för dessa 

rännor är något osäkert. Som omtalats ovan så kan de vara en del av ett 

ventilationssystem. Att ren luft sugs in via dessa kanaler och sedan går ut via 

den skorsten som tillhör ugnen. Tvärdraget skulle hjälpa till att rena luften inom 

tuften som troligen blir fylld av damm och rök när anlägget är i gång. Liknande 

kanaler återses även i S4.  

 

Utanför vallarna ligger flera avfallslager, både fyllda med kol och ett med små 

bitar järnrikt slagg, troligen från när järnluppen rensats. En stor slagghög, A262, 

ligger även den utanför vallarna till tuften. Den innehöll ca 1507 kg slagg. Ett 

lager med obränd malm återfinns även det utanför den östra vallen i tuften. Ett 

kulturlager, A394, ligger även det utanför tuften. Detta lagrets exakta 

användningsområde är något osäkert. Det ligger slagg spritt i lagret och det 

innehåller mycket kol så det har en anknytning till antagligen järnframställning 

eller en smedja men det är väldigt påverkat av moderna störningar så det är en 

väldigt svår tolkad och osäker kontext. Tyvärr så är hela S3 kraftigt påverkad av 
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modern påverkan. Något som gör vissa områden innanför och utanför tuften 

svåra att få helt kontroll på då deras kontext blir kraftigt påverkad. Kolgropen 

har fyllts med skräp, moderna nedgrävningar ses på flera platser, även de fyllda 

med modernt material, och mycket sten har lagts ut på platsen som ej låg där när 

platsen var i bruk. Det är byggnationen av den intilliggande hyttan som kraftigt 

stört området. Då inga stolphål återfunnits inom tuften så har troligen byggnaden 

som här stått helt burits upp av väggarna och ej varit stolpburen. Enligt Perry 

Rolfsens indelning av järnvinneanlägg passar S3 in i klass 2c, blestertuft med 

två rum. Detta stämmer dock ej helt då rummet bak i S3 möjligen kan sakna 

skiljevägg mot resten av tuften och kolgropen inom S3 får den att sticka ut som 

egen och svår klassificerad. S3 är via olika kontexter daterad från 985 till 1440, 

detta placerar oss i järnåldern och medeltid och inkluderar kolgropen. Om 

kolgropen ej tas med i beräkningen talar vi om en möjlig bruksperiod fram till 

1255 e.Kr. 

 

9.2.4 S4 

Anlägget S4 var en relativt intakt tuft med ett centralt ugnsområde, A375,  med 

tillhörande kollager, A374, och en stenbox, A402, vars användningsområde har 

diskuterats i mer detalj under S1 här ovan samt i den individuella strukturens 

beskrivning. Ugnen här var relativt intakt under marknivå och flera olika 

konstruktionselement iakttogs såsom stenhällar vid ugnens sidor, fundament till 

blåsbälgar och tjocka slagglager i ugnens botten. Ugnen var en schaktugn med 

slaggavtappning. Vidare hade tuften fyra stolphål på insidan och varje stolphål 

hade ett störhål beläget precis intill sig. Detta skulle kunna antyda att den övre 

konstruktionen i anlägget var stolpburet och ej buren av väggarna till 

byggnaden. Även detta anlägget var, såsom S2, anlagt i en tidigare kolgrop och 

man ser i dess botten att strukturerna som här befinner sig har blivit nedgrävda 

rakt ner i kollagret i botten på den gamla kolgropen som alltså ej tömts 

ordentligt innan den återanvändes. Kolgropen var rund i formen och hade ett 

kollager med en tjocklek på ca 20 cm. Såsom i S3 har man i vallen i S4 grävt 

rännor/luftkanaler. Dessa har samma förmodade användningsområde som 

omtalas under S3 här ovan, då som en del av ett ventilationssystem för att vädra 

byggnaden när ugnen körs. Utanför vallarna i S4 återfinns en stor slagghög, 

A247, två mindre avfallslager med mycket små bitar av järnrikt slagg, A248 och 

A249, samt två rostplatser, A372 och A373. Enligt Perry Rolfsens indelning av 

järnvinneanlägg passar S4 ej in i någon klass. Detta i och med den relativt runda 

formen den fått då den ligger i en återanvänd kolgrop. Om den måste placeras i 

fack så är 2a mest korrekt med dess storlek och kvadratiska form. S4 är via olika 

kontexter daterad från 1180 till 1435 e.Kr., detta placerar oss i medeltiden. 
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Insidan av S4 efter rensning. Sett mot sydsydöst.  Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

9.2.5 S11 

Järnframställningsanlägg S11 är en mindre nästintill kvadratisk tuft med 

följande yttre mått: 5,3x5,1 m. Runt omkring den låg en vall, A467, som till 

största delen bestod av omrörda massor från skogsbotten. Tuften har sin ingång i 

den västra delen av den sydvästra väggen. Anlägget S11 verkar vara lite 

påverkat av att man efter användning har lagt in flertalet stora stenar i dess 

centrum. Den största av dessa stenar ligger delvis ovan ugnen som stått här inne. 

Ugnen i anlägget stod till höger innanför dörren i anläggets östra del. Det 

kvarstod tyvärr ej så mycket att dokumentera av denna ugnen men den verkar ha 

haft en liknande uppbyggnad som ugnarna i bland annat S1, S4, S12 och S14. 

Flera kollager med slagg uppmärksammades inom ugnen och mycket sten i 

området kan ha varit en del av den tidigare konstruktionen.  

 

 
S11 under utgrävning. Sett mot nordöst.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 
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Vidare låg det inom S11 ett tunt kulurlager som troligen representerade en 

golvnivå eller arbetsyta. Ett stolphål återfanns ganska centralt inom tuften. Detta 

kan möjligen har haft något att göra med takkonstruktionen på anlägget. Utanför 

själva anlägget låg det ett flertalet strukturer. Precis utanför ingången låg ett 

lager med omrörda massor som inkluderade ett flertal fynd. Bland annat det kar 

av stengods som framkom under denna grävningen. Utanför den nordvästra 

väggen på tuften låg ett kollager, där kolet förvarades inför dess bruk i ugnen. 

Detta lagret verkar delvis ligga in under vallen kring tuften så det franstår som 

om det kom till platsen före man byggde upp själva tuften.  

 

Gällande slagghögar så ligger det två på den ytan som avbanades kring detta 

anlägg. Den stora slagghögen A469 ligger precis utanför den sydöstra väggen på 

tuften, den har en tydlig koppling till tuften på S11 och slagget som här placerats 

kommer med all säkerhet från detta anlägg. Uträkningar visar att det översta 

slagglagret i A469 innhåller ca 6250 kg slagg och det undre 1400 kg slagg. Ca 5 

meter norr om tuften ligger dock ytterligare en slagghög, A470. Denna är 

betydligt mindre men har också skurits av den moderna vägen som går här så 

dess ursprungliga storlek är omöjlig att bedöma. Denna slagghögen ligger så 

pass långt bort från tuften och ugnsområdet inom S11 så det är ej så troligt att de 

har en direkt koppling. Tyvärr så går det som nämnt här en stor väg med 

tillhörande cykelbanor och de har troligen placerats rakt ovan det anlägget som 

har varit i drift och skapat den slaggen som här placerats.  

 

Enligt Perry Rolfsens indelning av järnvinneanlägg passar S11 bäst in i 2a då det 

är den enda kvadratiska modellen. S11 är via olika kontexter daterad från 1250-

1400 e.Kr. detta placerar oss i medeltiden. 

 

9.2.6 S12 

Detta anlägg var då en relativt rektangulär tuft med något avrundade hörn. De 

yttre måtten på tuften låg på ca 8x6,5 m och dess vall bestod till stora delar av 

omrörda massor som troligen stammar från gammal skogsbotten. Ingången till 

tuften ligger på den södra kortänden av tuften. Denna tuft har blivit kraftigt 

påverkad av modern aktivitet och den innehar därmed en stor grad av osäkra 

element. I den södra änden av tuften har man vid något tillfälle grävt ner en 

utetoalett och detta har effektivt raderat alla spår av arkeologiska kontexter i 

denna del av anlägget. Vidare så har det även rests en vedbod vid dess västra 

vall och denna vallen har därmed grävts bort.  
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S12 efter utgrävning. Sett mot sydöst.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

Några arkeologiska element har dock uppmärksammats inom anlägget. Ett 

mindre kulturlag påvisades i botten av tuften och detta representerar troligen en 

golvnivå/arbetsyta. Uppe i den norra änden av tuften påvisades tre strukturer 

direkt kopplade till järnframställningen. En ugn, A514, som tyvärr var kraftigt 

påverkad av all modern aktivitet i området. Bara botten av ugnen återstod, den 

hade dock drag som påminde om ugnen i bland annat S1. Jämte denna ugnen låg 

ett mindre avfallslager som troligen tillkommit i samband med att ugnen har 

körts. Precis intill den västa vallen och in under vedboden som fortsatt stod på 

platsen låg även en struktur som gav intryck av att vara ett kollager, A536. Detta 

skulle då varit platsen där kolet förvarades innan dess bruk i ugnen. 

Undersökningen av detta lager gav dock en profil som var snarlik med en profil 

från en kolgrop. Möjligen kan man då inte bara förvarat kolet här utan även 

skapat det men detta blir väldigt svårt att säkert bevisa då så mycket av lagret 

har skadats och dolts av denna vedbod och de andra moderna störningarna. 

Vidare ser man också spår av en ränna som går upp genom den västra vallen 

inom anlägget. Denna påminner mycket om de rännor som tidigare 

uppmärksammats inom exempelvis S3, S4 och S14. Dess funktion är fortsatt 

osäker men den har troligen något att göra med ventilering av anlägget.  

 

Utanför själva tuften uppmärksammades under utgrävningen två strukturer. Det 

första var en slagghög som var belägen bara en meter utanför ingången till 

tuften. Detta var en relativt stor slagghög i plan men ej så hög. Dess exakta 

utsträckning  är något osäker då den ligger ned i den intilliggande myren och här 

dolts för oss. Slagghögen består i vilket fall av Fas II-slagg från en ugn som 

tappar ut sitt slagg. Norr om tuften och ned längs dess östra kant ligger också en 

dränering. Dess ålder är dock något osäker, troligen är den modern då den mer 

följer sträckningen av en modern väg som går öster om den och leder in till 

hyttorna i området. Dess syfte är troligen att dränera denna vägen.  
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Enligt Perry Rolfsens indelning av järnvinneanlägg passar S12 bäst in i 2b, en 

rektangulär tuft med ett rum. På vallen kring tuften uppmärksammades flera 

tyngder som troligen stammat från en borr, kjerringrokk (Petersen 1951). S12 är 

via olika kontexter daterad från 980-1280 e.Kr. Detta placerar oss i slutet av 

järnåldern och medeltiden. Dock finns det element inom detta anlägg som 

dateras till modern tid, detta påvisar bara den graden av modern påverkan som 

har inverkat på detta anlägget. 

 

9.2.7 S13 

Anlägget S13 var ett äldre anlägg som ej innehade någon tuft. Det första som 

uppmärksammades vid detta anlägg var en kolgrop vid dess utkant, A463. 

Undersökning av denna kolgrop visade dock flera fläckar med rostad malm som 

låg in under vallen till kolgropen. Rostplatserna hade alltså varit på platsen 

innan kolgropen, dess vall och sidogrop kom till området.  

 

Efter denna upptäckt avbanades ett större område och det uppmärksammades då 

att det låg spridda rostplatser över en yta med en storlek på 13,5x9 m. Dock så 

skars denna ytan av en modern väg på ena sidan och en myr låg på andra samt 

att det genom området löpte flera elkablar, båda i luft och mark. Allt detta 

tillsammans gjorde att vi inte hade full tillgång till att avbana hela ytan och att 

det därmed är möjligt att detta rostområde varit större i sin ursprungliga 

utsträckning.  

 

På detta nya, avbanade området uppmärksammades också en stor slagghög, 

A582. Även denna slagghög skars av vägen och fortsatte ner i myren så dess 

ursprungliga storlek var omöjlig att påvisa. Denna slagghög skilde sig då från de 

andra undersökta slagghögarna i Hovden då den var fylld med Fas I-slagg. Här 

har man alltså jobbat med en äldre typ av ugn.  

 

Jämte slagghögen påvisades hela fyra ugnar av äldre skick, utan sidoavtappning 

av slagg. Två av dessa var lite mindre och snarlika varandra medan de andra två 

var större och var mer ordentligt uppbyggda. En av de större ugnarna, A620, 

återfanns belägen under ett avfallslager så den kan troligen vara en av de äldsta 

ugnarna på anlägget. Tre av dessa fyra ugnarna hade en liten grop grävd jämte 

sig och en kanal från ugnen i sig ledde till denna gropen. Alla dessa fyra ugnarna 

låg parallellt med vägen som löpte genom området. Det är alltså inte helt 

omöjligt att det tidigare kan ha legat flera ugnar här och att de har försvunnit i 

och med vägbyggnationen.  

 

Man har även funnit en liknande ugnstyp vid Møsstrond, kallad hellegryter 

(Block-Nakkerud 1987; Martens 1988). Detta medför att Hovden och Møsstrond 

får en mer likartad utveckling. 
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A581 och A620 under utgrävning. Sett mot nordväst.  Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

Vidare låg det i området kring ugnarna även sex stycken stolphål. Inga direkt 

klara linjer eller andra sätt att organisera dem på var synliga, dock kan även flera 

stolphål legat under där vägen går idag. Det är dock högst troligt att stolphålen 

har hört samman på ett eller annat sätt för att skapa en konstuktion som bidragit 

till järnframställningen. Då det inte finns någon tuft kring dessa äldre anläggen 

har de kanske varit en del av ett vindskydd eller en enkel takkonstruktion för att 

hålla vädrets makter på avstånd. En mindre grop fylld med kol 

uppmärksammades också i närheten av ugnarna, A580. Dess funktion är något 

osäker. Kanske det rör sig om ett kollager. 

 

Perry Rolfsens indelning av järnvinneanlägg passar ej in på detta äldre anlägg 

som saknar tuft. S13 är via olika kontexter daterad från 380-970 e.Kr. Detta 

placerar oss i järnåldern. Dateringarna från detta anlägg är fördelade jämnt över 

den påvisade tiden. Det är ingen speciell strukturkategori som sticker ut som ung 

eller gammal. Båda den äldsta och den yngsta strukturen är ugnar och allt annat 

hamnar jämnt fördelat över tiden. Anlägget har alltså varit i kontinuerlig drift 

utan någon större teknologisk förändring genom hela den påvisade tiden. 

Kolgropen belägen precis vid detta anlägg har fått en medeltida datering och hör 

ej direkt samman med järnframställningsanlägget. 

 

9.2.8 S14 

S14 var en relativt rektangulär tuft med avrundade hörn. Dess yttre mått låg på 

ca 7,5x6,5 m. Centralt inom tuften låg en kolgrop som hade använts efter att 

tuften var i bruk som järnframställningsanlägg. Möjligen byggdes kolgropen här 

för att återanvända vallarna till tuften. Utifrån denna kolgrop låg, åt nordöst, ett 

kollager som visade åt vilket håll man tömt kolgropen.  

 

Tyvärr har byggnationen av denna kolgropen relativt kraftigt påverkat de 

kontexter inom tuften som tillhörde dess primära funktion som 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

97 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

järnframställningsanlägg. Under kollagret och vallen till kolgropen påträffades 

två stycker ugnar. Båda två var tyvärr kraftigt skadade och bara botten av dem 

kvarstod. Av den ena, A645, återfanns hällar resta omkring ugnen och delar av 

olika lager inom den men av den andra, A651, kvarstod i princip bara en avtryck 

i marken och delar av dess tappkanal till slagg. En tredje ugn återfanns även den 

inom tuften, A621. Även denna ugnen var tyvärr kraftigt skadad, stenar omkring 

den påträffades och diverse inre lager. Ovan denna ugnen låg dock en hel del 

slagg som kom ifrån den intilliggande slagghögen. Detta påvisar att denna ugnen 

troligen är ett väldigt tidigt inslag i tuftens kronologi. Alla dessa tre ugnar ligger 

mer eller mindre på rad längs den sydöstra väggen inom anlägget. När vallen till 

anlägget undersöktes såg det ut som om den gick ut mellan ugnarna och 

nästintill skapade alkover som ugnarna var placerade i. Ytterligare en detalj som 

kan tilläggas är att det framför varje alkov längs den motsatta väggen ligger en 

grop utan säker funktion. Vidare låg det inom anlägget, bredvid ugn A651 ett 

malmlager, A646. Alla dessa ugnar verkar i sitt skadade skick påminna om 

ugnarna i bland annat S1, S3, S4, S11 och S12.  

 

Precis innanför vallen i den södra hörnet av tuften låg här också en grop och från 

den ledde en ränna/kanal ut över vallen. Dessa rännor har uppmärksammats på 

flera av tufterna som undersökts i Hovden, bland annat S3, S4 och S12. Denna 

kombinationen där en grop och en ränna är sammankopplad återses dock bara i 

S3. Den exakta funktionen dessa strukturer har är som tidigare påpekat något 

osäkert men möjligen kan de ha en koppling till ventilering av tuften eller 

liknande.  

 

 
S14 efter undersökning. Sett mot väster.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

Vidare låg det kring denna tuften tre stycken slagghögar. Det är dock troligt att 

två av dem tidigare suttit ihop till en men att naturliga orsaker och en hård 

avbaning kan ha separerat den till två grunda slagghögar. Detta gäller A528 och 

A529. Dessa två högar ligger ut över den södra sidan av tuften medan den tredje 
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slagghögen A527 ligger ut på den norra sidan av tuften. Alla slagghögarna är 

fyllda med Fas II-slagg. 

 

Utöver detta påträffades det ca 4 m väster om tuften ett avfallslager som främst 

bestod av kol och omrörda massor. En kolgrop, A458, med tillhörande sidogrop 

låg ca 14 m norr om tuften.  

 

Enligt Perry Rolfsens indelning av järnvinneanlägg passar S14 bäst in i 2b, en 

rektangulär tuft med ett rum. S12 är via olika kontexter daterad från 640-1160 

e.Kr., detta placerar oss i järnåldern och medeltiden. Här är det slagghögarna 

som ger oss de äldsta dateringarna, kring 6-700 e.Kr. En av ugnarna ligger på 

700-talet, den andra på 900-talet och kulturlaget inom tuften täcker hela denna 

tiden. De dateringarna som sedan går långt upp på 1000-talet kommer från 

kolgroparna som ligger i området.  

 

9.3 JÄMFÖRANDE DISKUSSION 

9.3.1 TUFTERNA 
Tufterna undersökta i 2011 och 2012 framvisade flera parallella drag med 

tidigare undersökta tufter, men också olikheter och varianter framkom. 

 
S-nummer Tufttyp Kommentar 

S1 2b  

S2 2b Stämmer ej helt, ombygg kolgrop. 

S3 2c Saknar dock skiljevägg. 

S4 2a Stämmer ej helt, ombygg kolgrop. 

S11 2a  

S12 2b  

S13  Ej tuft, äldre anlägg. 

S14 2b  

Figur 18. Tuft-typologi. 

 

Ovanstående lista påvisar flera tufter som hamnar i samma kategori men de är 

dock ej helt lika. Ska man jämföra de olika anläggen så hamnar först och främst 

S13 lite för sig själv då det är ett betydligt äldre Fas I-anlägg utan tuft och med 

en helt annan ugnstyp som ej tappar slagget ut ur ugnen under bruk. Detta 

anlägg kan därmed ej helt jämföras med de andra. Det som gör detta än mer 

unikt är att det är det första i sitt slag som är återfunnet i Hovden. Detta sätter 

Hovdens järnframställning i ett nytt ljus med en tidigare uppstart än för 

beräknat. Detta gör att detta anlägg ej heller kan jämföras med andra anlägg som 

tidigare återfunnits i området.  

 

Av tidigare definierade tufttyper kan fyra av anläggen klassificeras som Rolfsen 

2b, två som 2a och ett som 2c. De olika tufterna har dock flera invändiga 

likheter och varianter. Tufterna gås därför här igenom samlat och ej var för sig. 

 

S1 och S11 är relativt lika varandra i storleken men då S11 är mer kvadratisk så 

skiljer deras typ sig åt. S2, S3, S12 och S14 har också en ganska lik storlek men 

flera saker skiljer dem, såsom att S3 har ett andra rum längst bak inom tuften 
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och att S2 är en ombyggd kolgrop. Detta gör S2 istället mer lik S4. De är bägge 

uppbyggda på återvunna kolgropar. S4 har dock tagit hela sin runda form från 

kolgropen medan S2 bara har använt halva vallen och sedan vidgat tuften något 

för att få en mer rektangulär form och ett större rum. De flesta tufterna 

oberoende av storlek är relativt rektangulär men kan i vissa fall ha lite rundade 

hörn. De som sticker ut från detta är den kvadratiska S11 och rundade S4.  

 

Vallen kring tufterna är oftast ganska kraftig. S1 och S11 har dock lite mindre 

vallar än de övriga anläggen. S2, S3, S11 och S14 har ganska mycket sten i sin 

vall och detta verkar naturligt sammanfalla med områden där den undergrunden 

är stenrik. Dock verkar stenen inom vallen ha staplats för att ge en ordentlig 

konstruktion, den har ej bara kastats upp tillsammans med massorna. Denna 

typern av sten kan möjligen representera syllstenar i byggnaden. En syllstensrad 

skulle påvisa en överliggande konstruktion i trä som legat ovan stenen. S1 och 

S3 ger också sken av att ha grävts ned i undergrunden något eller in i en 

anslutande backe. Detta gör deras vallar lite annorlunda då de ofta varierar något 

i storlek beroende på placering inom anlägget. Det påpekas även att vallarna 

kring tufterna ofta har rasat samman sedan den var i bruk (Martens 1988). I och 

med detta blir det omöjligt att helt säkert bestämma ytan på insidan av tuften 

samt den kompletta storleken. De måtten som nämns i denna rapporten blir i och 

med detta bara ungefärliga mått på tuftens storlek under tiden den användes. 

 

Stenrader knutna till väggvallar har tidigare omtalats vid vissa tufter i 

Hovdenområdet (Block-Nakkerud 1987). Det blev dock inte påvisat 

syllstensrader i förbindelse med vallarna vid undersökningarna på Møsstrond 

(Martens 1988). I dessa tufter fann man inte heller säkra stolphål till takbärande 

stolpar. På tufter vid Tyinkrysset, Vang kommune, Oppland återfann man 

syllstensrader och från detta området finns det också exempel på tufter med 

takbärande stolpar. Takbärande stolpar är dock inte känt från utgrävningarna på 

Dokkfløy mellan Valdres och Gudbrandsdalen (Narmo 1996). Om de stolparna 

som återfunnits under denna grävningen var takbärande är osäkert.  

 

Denna undersökningen i samband med alla de tidigare undersökningarna som 

skett i Hovden visar till att det råder stor variation i tufterna inom detta område 

och de har skapats av olika metoder. Detta då vissa har byggt i återvunna 

kolgropar, andra har grävts in i backen för att skapa sitt inre rum och vissa har 

legat rakt på skogsbotten. Dock så har det påpekats att skillnaden i utförande kan 

bero på tuftens lokalisering i naturen. Martens (1988) skriver att det är vanligt 

för alla tufter att vara nedskurna i backen om de ligger i lutande terräng. Det 

faktum att bara vissa av våra tufter är nedgrävda beror troligen på att de ej ligger 

i plan mark. Variation i terrängen där tuften varit placerad verkar kraftigt 

påverka uteseendet hos tuften i sig via andra vallar och vägkonstruktioner. 

 

Det kan också verka som om några av tufterna har varit mer öppna i 

konstruktionen än andra då slagghögarna exempelvis legat över vallen. Detta 

skulle vara svårt att förklara om det stod en hel vägg ovan vallen. Det är dock en 

relativt osäker diskussion exakt hur tufterna sett ut ovan vallen.  
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9.3.2 STRUKTURERNA 

I många fall återfinns det snarlika strukturer såsom kollager och slagghögar av 

olika storlekar i och omkring anläggen. Dock så är det bara A154, S2 och S4 

som har dessa tidigare omtalade stenboxarna. Liknande boxar har påträffats 

tidigare i Hovden, det påpekas då att de kan ha något att göra med 

malmbearbetning (Mjærum 2007C). Storleken på både kollager och slagghögar 

varierar från anlägg till anlägg något som talar om olika omfattning på 

produtionen mellan de olika anläggen och hur länge de varit i drift. Rostplatser 

återfinns bara vid S4 och S13 och det är bara S3, S4, S12 och S14 som har en 

eller flera rännor ut över sina vallar. Dessa rännor verkar främst ha en funktion 

då det gäller att ventilera anlägget. Amboltsten återfanns bara vid S1, eldstäder 

återsågs bara vid S1, S2 och S3 och stolphål fanns bara inom S4, S11 och vid 

S13. Stolphålen skulle kunna ha något med en takbärande konstruktion att göra 

men då så många anlägg har grävts ut i Hovden och väldigt många av dem inte 

har stolphål så är står det klart att takbärande stolpar på inget sätt är en 

nödvändighet. Gällande eldstäderna har de återfunnits relativt centralt på 

golvflatan och i S3 med sitt bakre rum låg eldstaden centralt i förbindelse med 

det. Detta är något som går igen i andra järnframställningsanlägg som tidigare 

undersökts (Larsen 1991; Martens 1988; Narmo 1996). En annan detalj som 

knyter S3 och S14 samman och får dem att sticka ut från de andra anläggen är 

att de har kolgropar inom sig som har kommit till platsen efter att 

järnframställningsanlägget lades ned.  

 

Ugnarna i de fallet de återfanns var relativt snarlika och var säkerligen av 

samma typ när de var i bruk. Det rörde sig och schaktugnar som tappar sitt slagg 

ut ur ugnen och skapar det sedvanliga rinnande slagget. Detta har efter det 

stelnat kastats i en intilliggande slagghög. Dock så var ugnarna vid flera fall så 

skadade att dess exakta typologi var omöjlig att avgöra. Det var i enstaka fall 

som stora tunga bottenslagger skapades utan botten på ugnarna var mer fyllda av 

ordinarie jordlager med små slagginslag. Ugnarna var ej heller så stora i sin 

karaktär utan mer enkelt uppbyggda med enstaka stående stenar och mycket 

lerkonstruktioner. Vid tidigare undersökningar i Hovden har flera större ugnar 

uppmärksammats så det råder här flera traditioner på ugnstyper (Mjærum 2007b, 

2007c). S13 var som tidigare nämnt här lite avvikande då det var ett äldre anlägg 

med en annan ugnstyp.   

 

9.3.3 ORGANISERING 

Trots de stora olikheterna som råder mellan de olika anläggen i förhållande till 

storlek, uppbyggnad och liknande så finns det också stora likheter som främst 

rör den inre organiseringen. Strukturernas placering inom de olika anläggen 

visar till en ganska snarlik lokalisering. Det verkar som om malm och kol lagras 

inom tufterna och ej utanför dem, kollagret har återfunnits till höger innanför 

ingången på många av de av oss undersökta anläggen. Ugnarna isig ligger 

ganska centralt långt in i tuften. Slagghögen återfinns ofta direkt utanför tuftens 

ingångsparti. Den inre organiseringen är alltså något generellt som går igen från 

anlägg till anlägg. Som tidigare nämnt varierar dock storleken på ting som lager, 

högar och ugnar något. Detta kan bara knytas till hur länge anlägget varit i drift 

och vilken kapacitet som krävdes av det.   
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Merparten av anläggen får en datering kring 1200- till 1400-talet. Dock så är det 

vissa som skiljer sig åt från detta. S3 och S12 har istället en uppstart kring 1000-

talet och S14 påbörjar sin tillverkning redan på 600-talet. S12 och S14 lägger 

ner sin produktion kring 1200-talet när många av de andra startar upp. Det som 

skiljer sig åt allra mest är dock S13 som startas upp redan kring 400-talet och 

fortsätter upp emot 1000-talet. Allt detta visar till en kontinuerlig och 

omfattande järnframställning under nästan 1000 år. 

 

Gällande placering så ligger de flesta anläggen i snarlik skogsterräng med 

mycket låg vegetation och enstaka träd. Närheten till myr kan dock variera lite 

från anlägg till anlägg. S2, S3, S12, S13 och S14 har mer eller mindre direkt 

närhet till myrmark medan de andra tre anläggen måste färdas en bit för att ta sig 

till myren. Anlägg som S3 ligger också i lite mer lutande terräng och det har 

resulterat i att det har grävts in i backen. 

 

9.4 ANALYSER 

Gällande slaggprover som togs ut i Hovden, 2011, bestod de uteslutande av 

tappeslagg och de flesta av dem var uppbyggda  av flera pålagrade, tunna flöden 

av smält slagg. Enstaka slaggbit utgörs dock av endast ett slaggflöde. Denna typ 

av slagg är vanlig för slagg som har tappats ut ur ugnen och stelnat snabbt. 

Dessa slaggprover verkar vara en del av samma tradition av omfattande 

järnframställning som är känd sedan länge i Hovden och dess närhet. 

 

De kemiska analyserna (Grandin & Englund 2012) visar att malm av varierande 

sammansättning, åtminstone tre olika varianter, har använts inom 

järnframställningsområdet. Två av dessa tre typer representeras av de 

malmprover som här analyserades. Den tredje påvisas med hjälp av slaggernas 

sammansättning, som inte har någon motsvarighet i någon av de båda 

analyserade malmproverna. Dock finns det stora likheter mellan en av dessa 

varianter och slagg som tidigare har analyserats från Hovden-området. 
 

Gällande utbytet av slagg till järn från Hovden är det väldigt svårberäknat i och 

med att det är svårt att veta vilken malm som varit med och tillverkat vilken 

slagg. Om man tar fem tidigare analyserade slaggprov från Hovden (Grandin 

2009) och jämför med malm P5044 blir utbytet ungefär lika mycket järn som 

slagg i tre fall, dubbelt så mycket järn som slagg för en fjärde slagg och för en 

slagg är beräkningen orimlig då den ger en förlust i järn. Järmför man P5044 

med slagg P5031 så får man en förlust i järn och jämför man med P5014 får 

man ca 0,2 kg järn per kg slagg. Man kan även nämna att man på platser där 

man mer direkt har kunnat koppla malm och slagg (Espelund 2003) har 

beräkningar visat ett utbyte som varierade från järn i samma mängd som slagg 

till ca dubbelt så mycket järn som slagg.  

 

Den första detaljerade vedartsanalysen som genomfördes, i 2012, visar att flera 

av styckena kommer från äldre stammar som skulle kunna vara flera hundra år 

gamla. De flesta saknar även bark. Det kan här röra sig om träd som har varit 

dött mycket länge och det kan påverka C14-resultatet. Trädet kan alltså varit 

dött innan kolframställningen och ej fällts i detta ändamål. Ett annat intressant 
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resultat är att det i speciellt de äldre Fas-I anläggen på S13 återfinns en 

påfallande stor mängd furu. De övriga detaljerade vedartsanalyserna påvisade att 

de yngre anläggen från sen vikingatid/medeltid i huvudsak innehöll björk samt 

att materialet kommer ifrån grenar eller små träd. Detta kan möjligen säga något 

om att vegetationsbilden i området har förändrats under denna tiden och att 

björk har blivit betydligt vanligare, alternativt att ny teknik har brukat ett annat 

trädslag i sin tillverkning.  

 

Den osteologiska analysen visar att merparten av benmaterialet kom ifrån stor 

gräsätare men enstaka fall av get eller får förekom. Enstaka fall av styckning 

kunde uppmärksammas men på grund av hård bränning och fragmentering 

kunde inget sägas om ålder eller kön. 

 

Malm och slagganalysen från 2012 visar att delarna av slaggen från S13 och 

slaggen från S11 kommer från malmen som framkommer på S13 och det är en 

typ som är vanlig i Aust-Agder. Detta påvisar att samma malmkälla kan ha 

använts under en längre tid. Slaggprovet 5103 som även den framkom på S13 

har dock så hög manganhalt att den ej kan ha framställts av någon malm som 

har identifierats under denna undersökning. Keramiken på slaggen S11 visar att 

ugnen är uppbyggd av en grov, osorterad men väl homogeniserad lera. 

Resultaten visar här även till en upprepad användning av ugnen.  

 

Utgrävningen av flera av dessa anläggen i Hovden har påvisat tufter som har 

haft sin slagghög belägen i närheten av de påvisade ugnsområdena men långt 

bort från själva utgången från tuften, S1 och S11. Detta stämmer ej helt överens 

med den teori att slagghögen ska ligga max någon meter ifrån ugnen som har 

skapat slagget i sig. Man skulle då behöva gå ut ur tuften och runt hörnet och 

upp längs dess ena vägg för att kunna deponera sitt slagg. Vidare har det också 

under denna utgrävning påvisats tufter där slagghögen ligger ut över hela vallen 

vid dess utgång, S2 och S4. Detta indikerar att väggkonstruktionen har varit 

delvis öppen. Om så varit fallet att ugnen stått innerst i tuften hade det varit en 

enkel sak att kasta ut sitt slagg så den deponerats vid utsidan av den motsatta 

kortsidan till ingången, samt att det inte varit omöjligt för slaggen att hamna 

ovan vallen kring anlägget.  

 

Även den runda vallen kring järnframställningsanlägg S4 påvisar en 

problematik med en laftad byggnad. Detta anlägg är rest inom en återanvänd 

kolgrop och flera stolphål ligger på dess insida. Att placera en rektangulär eller 

kvadratisk laftad byggnad på en rund vall är inte det enklaste men att resa en 

takkonstruktion via stolphålen på dess insida vore inga problem. Det finns ingen 

säkerhet i dessa påpekande utan de är enbart möjligheter. En viss grad av 

osäkerhet måste dock påvisas angående konstruktionen av dessa anlägg. Detta 

då flera element talar för att det vore svårt att ha en stor laftad byggnad på 

platsen och fortsatt kunna skapa de strukturer vi fann under utgrävningen.   

 

Dessa två år med undersökningar har givit många nya resultat till den rådande 

järnframställningsforskningen. Provresultat samt en kvalitativ sammanlikning 

av anläggen har förstärkt och utvecklat tidigare tolkningar och diskussioner. 

Hovden har genom flera år varit centralt för diskussioner om ekonomi och 

socialstruktur samt utvecklingen i tidig medeltid. Att brukstiden för anläggen i 
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detta området främst ligger i medeltiden har varit klart sedan länge. Flertalet 

dateringar som pekar mot samma bruksperioder som tidigare har påpekats och 

det blir tydligare och tydligare hur anläggen är uppbyggda på ett lokalt, internt 

plan. Även bruket av naturen och i vilka klimat det är man främst jobbar med 

denna typ av industri har blivit tydligare.  

 

Under denna undersökning framkom även det första Fas I-anlägget som påvisats 

i Hovden. Detta skjuter effektivt fram uppstarten av järnproduktionen i området 

med intill 500-600 år. Detta innebär att järnproduktionen i området startade 

senast under folkvandringstid. Det råder en stor möjlighet att denna typen av 

anlägg existerar på flertalet andra platser inom området men de är betydligt 

svårare att se vid en  

registrering på marknivå då de saknar tufter och därmed har betydligt mindre 

element som är synliga ovan mark. Att man funnit ett anlägg är dock ett stort 

steg framåt i rätt riktning då det påvisar dess existens och justerar vad man 

tidigare visste om järnframställningen och dess uppstart i Hovden. 

 

10. KONKLUSJON 

Vid undersökningarna, i 2011 och 2012, i Hovden, Bykle kommune i Aust-

Agder undersöktes 21 fristående kolgropar samt åtta järnvinneanlägg. 

Undersökningarna har gett ett betydligt bidrag till diskussionen kring 

användningen av utmarksresurser under järnåldern och tidig medeltid. 

 

De fristående kolgroparna utanför anläggen var runda. Veden som har använts i 

de kontexterna som denna rapport behandlar visar till en vegetation som är 

snarlik med den vi ser idag, en björk- och furuskog. De fristående kolgroparna 

dateras från 1030 till 1410 e.Kr. Detta placerar oss huvudsakligen i medeltid . Vi 

kan även vid ett fåtal tillfällen dokumentera sidogropar. Sidogropens funktion 

har troligen varit att ge mer torv till att täcka veden i kolgropen för att ej släppa 

in mer syre än nödvändigt. Fyra kolgropar inom planområdet undersöktes även 

2010 av Kjetil Loftsgarden. För information om dessa hänvisas det till kapitel 

12. Vedlegg. 

 

S1 var ett rektangulärt järnvinneanlägg med en skadad ugn längs inne i sig. 

Vidare låg det på insidan av tuften ett stort kollager och en eldstad. Utanför 

vallarna låg två stycken slagghögar. I anläggets närområde ligger också en 

amboltsten och i tillknytning till den ett avfallslager med mycket järnrik slagg 

som troligen rensats bort från luppen när den färdigställts. S1 daterades till 

1290-1420 e.Kr. 

 

Vidare ligger det ca 17 m söder om S1 ytterligare en anläggning som blev 

registererad som en slagghög men under utgrävningen visade det sig att högen 

dolde ett helt järnvinneanlägg till. Här framkom anläggets ugn, en stenbox som 

kan representera ett lager, en hel del stora hällar som troligen tillhört fundament 

till blåsbälgar och liknande samt två av anläggets vallar. Detta anlägg daterades 

till 1400-1425 e.Kr. 

 

S2 var ett rektangulärt anlägg. S2 var byggt i en återanvänd kolgrop och i och 

med det inkluderade dess vallar stora mängder kol. Vidare hade man under 
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modern tid byggt en utetoalett innerst i anlägget och detta påverkade kraftigt den 

information som man fick ut av undersökningen av detta anlägg. I anläggets 

framkant framkom dock en stenbox, ett kollager och en eldstad. Utanför 

anlägget ligger en stor slagghög och en avfallslager. S2 daterades till 1195 till 

1395  e.Kr. 

 

S3 var ett rektangulärt anlägg med ett mindre rum i dess bakkant. Detta rum har 

troligen använts som bostadsdel när man säsongsvis var här och jobbade. Inom 

denna tuft ligger en skadad ugn, ett malmlager, ett kollager, en eldstad samt ett 

lager med lera som man troligen använt till att reparera ugnen då den spricker 

vid användning. Vidare framkom även i vallarna till denna tuft två rännor, 

luftkanaler. Det mest intressanta som framkom inom detta anlägg var dock en 

kolgrop som var placerad centralt i dess innandöme. Denna ligger ovanpå 

kulturlagrena i botten på anlägget och är därmed sekundär. Ca 200 år skiljer 

kolgropen och anlägget i bruksperiod. Utanför S3 så låg två avfallslager, ett 

lager med obränd malm, en slagghög samt ett kulturlag med osäkert 

användningsområde. S3 daterades från 985 till 1440, detta placerar oss i 

järnåldern och medeltid och inkluderar kolgropen. Om kolgropen ej tas med i 

beräkningen talar vi om en möjlig bruksperiod till 1255 e.Kr. 

 

S4 var ett kvadratiskt, nästintill runt anlägg. Detta kommer sig av att detta 

anlägg, precis som S2, var byggt ovan en återanvänd kolgrop. De strukturerna 

som återfinns inom S4 är nedgrävda i det kollager som vilar i botten på 

kolgropen som därmed ej tömts ordentligt innan dess omkonstruktion. Inom S4 

återfinns en relativt intakt ugn, en stenbox, flera stora hällar som utgjort 

fundament till bläsbälgar och liknande och ett kollager. Vidare framkom det här 

två rännor i vallarna och fyra stycken stolphål som alla hade ett störhål i dess 

direkta närhet. Dessa kan påvisa en stolpburen ovankonstruktion på anlägget. 

Utanför anlägget låg en stor slagghög och två mindre avfallslager. Utanför 

anlägget låg också två rostplatser. S4 daterades till 1180-1435 e.Kr. 

 

S11 var ett kvadratiskt anlägg med en kraftigt skadad ugn. Inne i anlägget låg 

också ett stolphål som kan ha något att göra med en takkonstruktion. Utanför 

anlägget låg ett kollager som även visade sig fortsätta in under anläggets vall. En 

stor slagghög befann sig även den utanför anläggets ena vall. Ca 5 meter norr 

om själva tuften låg ytterligare en slagghög. Vidare låg det direkt utanför 

ingången till tuften ett omrört lager som inkluderade flera fynd, bland annat de 

skärvor som hörde samman till ett kar av stengods.  S11 daterades till 1250-1400 

e.Kr.  

 

S12 var ett rektangulärt anlägg som tyvärr var kraftigt skadat av modern 

aktivitet. En utetoalett hade grävts ned i dess ena halvdel och en vedbod stod 

över dess vall. Dock så uppmärksammades fortfarande en ugn inom anlägget. 

Rörande arkeologiska element inom tuften så återfanns även en 

arbetsyta/golvlager, ett avfallslager, en ränna/luftkanal genom vallen samt ett 

kollager som delvis ser ut som det kan vara en kolgrop. Utanför själva tuften låg 

en stor slagghög. Längs tuftens norra och delar av den nordöstra kanten låg en 

dränering men den tillhörde troligen den moderna vägen som låg jämte och 

ledde upp till hyttorna i området. Tyngder som troligen varit delar av en borr 
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hittades på vallen kring tuften. S12 daterades till 980-1280 e.Kr. Dock finns det 

element inom detta anlägg som dateras till modern tid. 

 

S13 var ett äldre Fas I-anlägg utan tuft. På vår avbanade yta återfanns fyra 

stycken äldre ugnar, en slagghög fylld med Fas I-slagg, sex stycken stolphål 

utan säkert syfte, en grop fylld med kol samt flertalet rostplatser. Rostplatserna 

skapar mer eller mindre ett helt rostområde med ett mått på 13,5x9 m. En 

kolgrop var belägen precis nordöst om området med ugnarna och den låg ovan 

rostområdet. Detta antyder att den kom till platsen efter rostplatsen i fråga spelat 

ut sin funktion. S13 daterades till 380-970 e.Kr. Kolgropen belägen precis vid 

detta anlägg har fått en medeltida datering och hör ej direkt samman med 

järnframställningsanlägget. 

 

 
Ugn A581 inom S13. Sett mot nordöst.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 

 

S14 var en rektangulär tuft med en kolgrop inom sig. Kolgropen var sekundär 

och hade placerats ovan flertalet strukturer inom tuften. Bland annat återfanns 

två ugnar och ett malmlager under kolgropens lager. Utöver desssa två ugnar låg 

det ytterligare en ugn inom tuften. Framför ugnarna längs tuftens motsatta vägg 

låg tre gropar av okänd funktion. Den ugnen som ej täcktes av kolgropen låg 

delvis under en av de tre slagghögarna som tillhörde anlägget. I det södra hörnet 

av anlägget låg en grop och från den ledde en ränna ut över vallen. Utanför 

tuften låg det, förutom slagghögar, ett avfallslager samt ytterligare en kolgrop 

med tillhörande sidogrop. Utifrån båda av kolgroparna påvisades lager som 

visade åt vilket håll gropen tömts. S14 daterades till 640-1160 e.Kr. 
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11.1 TABELLFÖRTECKNING 

Figur 1. Undersökta kontexter, bägge åren. 

Figur 2. Personal under de två grävsäsongerna 

Figur 3. Karta över lokaliteterna. 
Figur 4. Hustuftstyper, efter Rolfsen 1992. 

Figur 5. Undersökta anlägg 2011. 

Figur 6. Karta över S1. 

Figur 7. Karta över S2. 

Figur 8. Karta över S3. 

Figur 9. Karta över S4. 

Figur 10. Kolgroparnas dimensioner. Talen är baserade på största mått i var 

kolgrop.  

Figur 11. Dateringar från 2011. 

Figur 12. Undersökta anlägg 2012. 

Figur 13. Karta över S11. 

Figur 14. Karta över S12. 

Figur 15. Karta över S13. 

Figur 16. Karta över S14. 
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Figur 17. Kolgroparnas dimensioner. Talen är baserade på största mått i var 

kolgrop.  

Figur 18. Dateringar från 2012. 

Figur 19. Tuft-typologi. 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

110 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

12. VEDLEGG 

 

12.1. STRUKTURLISTE  

Strukturlista, 2011 
S1 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup Längd Bredde Färg Fyllmassa 

A104 Slagghög Ojämn Ojämna Flat 16 260 250 Mörkbrun Sandig silt 

A105 Slagghög Ojämn Lutande Flat 22 240 190 Mörkbrun Sandig silt 

A106 Vall Rektangulär Rundade Flat 20 649 520 Ljusbrun/orange Sandig silt 

A107 Kulturlag Kvadratisk Rundade Flat 10 346 283 Mörkbrun Sandig silt 

A108 Amboltsten Oval Rundade Rund 24 120 70 Sten Sten 

A109 Avfallslager Ojämn Rundade Flat 6 155 70 Brun Sandig silt 

A110 Kollager Ojämn Lutande Flat 10 310 193 Svart Kol 

A154 Järnvinneanlägg Ojämn Ojämna Flat 70 536 283 Brun Sandig silt 

A369 Ugn Rund Ojämna Flat 30 85 78 Mörkbrun Silt 

A422 Eldstad Rund Ojämna Flat 0 61 59 Rödorange Sand 

A423 Ugn Rund Rundade Flat 0 41 40 Brun Sandig silt 

A438 Vall Ojämn Rundade Flat 0 69 60 Orange/brun Siltig sand 

A454 Vall Ojämn Rundade Flat 0 113 66 Orange/brun Sandig silt 

A456 Stenbox/lager Oval Räta Flat 15 84 67 Grå Sten 

S2 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup Längd Bredde Färg Fyllmassa 

A155 Vall Rektangulär Rundade Flat 54 807 621 Svart Kol 

A156 Kulturlag Ojämn Rundade Flat 8 434 258 Mörkgrå/brun Sandig silt 

A158 Slagghög Ojämn Rundade Flat 20 378 325 Gråbrun Sandig silt 

A159 Avfallslager Ojämn Ojämna Ojämn 10 240 203 Brun Silt 

A368 Kollager Oval Räta Flat 15 100 50 Svart Kol 

A400 Eldstad Oval Ojämna Flat 0 96 45 Rödbrun Sand 

A401 Stenbox/lager Kvadratisk Räta Flat 0 90 41 Grå Sten 

A455 Kolgrop Rund Rundade Flat 54  633 Svart Kol 

S3 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup Längd Bredde Färg Fyllmassa 

A258 Vall Ojämn Rundade Flat 34 1036 837 Brun/orange Sandig silt 

A260 Kolgrop Rund Rundade Flat 20 486 426 Svart Kol 

A261 Avfallslager Oval Rundade Flat 10 117 92 Mörkbrun Sand 

A262 Slagghög Rund Rundade Flat 42 390 330 Brunsvart Sand 

A263 Avfallslager Ojämn Ojämna Ojämn 20 230 128 gråsvart Silt 

A264 Kulturlag Ojämn Rundade Flat 10 686 449 Mörkbrun Sand 

A394 Kulturlag Ojämn Ojämna Flat 0 449 360 mörkgrå Sandig silt 

A395 Avfallslager Ojämn Ojämna Ojämn 0 70 26 Mörkgrå Sandig silt 

A396 Malmlager Ojämn Ojämna Flat 10 103 75 Brunröd Sand 

A397 Malmlager/obränt Ojämn Rundade Flat 10 98 33 Rödbrun Malm 

A398 Ränna/luftkanal Ojämn Rundade Rund 0 103 59 Brun Sandig silt 

A399 Ränna/luftkanal Ojämn Rundade Rund 0 87 36 Brun Sandig silt 

A405 Kollager Ojämn Ojämna Flat 10 250 58 Svart Kol 

A406 Nedgrävning Ojämn Rundade Rund 15 121 77 Brun Sandig silt 

A407 Lerlager Oval Ojämna Flat 5 100 65 Grå Lera 

A427 Ugn Ojämn Rundade Flat 10 80 50 Mörkbrun Sandig silt 

A428 Eldstad Oval Rundade Flat 0 75 62 Rödbrun Sand 
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S4 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup Längd Bredde Färg Fyllmassa 

A246 Vall Oval Rundade Flat 28 931 771 Brun/orange Siltig sand 

A247 Slagghög Ojämn Ojämna Flat 66 493 358 Mörkgrå/svart Silt 

A248 Avfallslager Ojämn Ojämna Flat 12 271 268 Brun Sandig silt 

A249 Avfallslager Ojämn Ojämna Flat 8 235 198 Brun Sandig silt 

A250 Kulturlag Rund Rundade Flat 10 394 333 Mörkbrun Sand 

A251 Avfallslager Oval Rundade Flat 20 187 144 Gulbrun Silt 

A372 Rostplats Ojämn Ojämna Flat 8 110 75 Rödbrun Silt 

A373 Rostplats Ojämn Ojämna Flat 6 90 70 Rödbrun Silt 

A374 Kollager Ojämn Rundade Flat 25 198 122 Svart Kol 

A375 Ugn Rund Räta Flat 20 57 53 Brun Silt 

A402 Stenbox/lager Kvadratisk Räta Flat 20 70 65 Gråbrun Silt 

A403 Ränna/luftkanal Ojämn Rundade Rund 20 140 35 Brun Sandig silt 

A404 Ränna/luftkanal Ojämn Rundade Rund 0 99 28 Brun Sandig silt 

A413 Kolgrop Rund Rundade Rund 20 226 206 Svart Kol 

A429 Nedgrävning Ojämn Ojämna Flat 0 122 118 Brun Sandig silt 

A430 Stolphål Rund   0 19 18 Brun Sandig silt 

A431 Stolphål Rund   0 32 27 Brun Sandig silt 

A432 Stolphål Rund   0 27 18 Brun Sandig silt 

A433 Stolphål Rund   0 32 25 Brun Sandig silt 

A434 Störhål Rund   0 17 11 Brun Sandig silt 

A435 Störhål Rund   0 10 9 Brun Sandig silt 

A436 Störhål Rund   0 13 9 Brun Sandig silt 

A437 Störhål Rund   0 15 13 Brun Sandig silt 

Kolgropar 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup på 
kollagret 

Längd Bredde Färg Fyllmassa 

S5 Kolgrop Rund Rundade Flat 54 540 500 Svart Kol 

S6 Kolgrop Rund Rundade Flat 40 500 430 Svart Kol 

S7 Kolgrop Rund Rundade Flat 24 465 410 Svart Kol 

S8 Kolgrop Rund Rundade Flat 35 600 585 Svart Kol 

S9 Kolgrop Rund Rundade Flat 80 620 600 Svart Kol 

S10 Kolgrop Rund Rundade Flat 40 550 450 Svart Kol 

 

Strukturlista, 2012 
S11 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup Längd Bredde Färg Fyllmassa 

A467 Vall Kvadratisk Rund Flat 34 515 479 Ljusbrun/orange Sandig silt 

A468 Kulturlag Kvadratisk Rund Flat 10 285 264 Mörkbrun Sandig silt 

A469 Slagghög Oval Rund Flat 64 605 437 Mörkbrun/svart Silt 

A470  Slagghög Oval Rund Flat 15 288 118 Mrökbrun/grå Sandig silt 

A471 Kollager Oval Ojämn Flat 20 279 123 Svart Kol 

A571 Grop Ojämn Ojämn Ojämn  116 60 Ljusgrå Sand 

A572 Ugn Ojämn Ojämn Ojämn 20 81 77 Svart Kol 

A573 Stolphål Oval    43 33 Brun Sandig silt 

A574 Grop Ojämnt  Rund Rund  55 31 Mörkgrå/svart Silt 

S12 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup Längd Bredde Färg Fyllmassa 

A511 Vall Ojämn Rund Flat 38 798 643 Ljusbrun/orange Sandig silt 

A512 Kulturlager Ojämn Rund Flat 10 431 384 Svart Silt 

A513 Avfallslager Ojämn Ojämn Flat 10 75 73 Grå/brun Sandig silt 

A514 Ugn Rund Rund Rund  49 49 Svart Kol 
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A515 Slagghög Rund Rund Ojämn 20 595 415 Brunsvart silt 

A525 Dränering Linjär ojämn ojämn 20 871 57 Grå Sand 

A526 Ränna Linjär Rund Rund 15 170 32 Brun/grå Sandig silt 

A536 Kollager Oval Ojämn Ojämn 44 170 154 Svart  Kol 

S13 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup Längd Bredde Färg Fyllmassa 

A462 Vall Rund Rund Flat 43 603 383 Grå Sandig silt 

A463 Kolgrop Oval Rund Rund 34 245 245 Svart Kol 

A464 Rostplats Ojämn Ojämn Flat 10 300 88 Rödbrun Silt 

A466 Sidogrop Oval Ojämn Ojämn  121 101   

A578 Ugn Ojämn Ojämn Ojämn  100 70 Svart Kol 

A579  Ugn Ojämn Ojämn Ojämn  70 64 Svart Kol 

A580 Grop Oval Rund Rund 20 96 74 Gråbrun Lerig silt 

A581 Ugn Rund Rund Rund  105 94 Brun Silt 

A582 Slagghög Ojämn Rund Ojämn 20 751 357 Brunsvart/grå Lerig silt 

A583 Rostplats Ojämn Ojämn Flat 10 186 179 Rödbrun Silt 

A584 Rostplats Ojämn Ojämn Flat 10 295 107 Rödbrun Silt 

A585 Rostplats Ojämn Ojämn Flat 10 148 98 Rödbrun Silt 

A586 Rostplats Ojämn Ojämn Flat 10 67 42 Rödbrun Silt 

A587 Rostplats Ojämn Ojämn Flat 10 329 170 Rödbrun Silt 

A588 Rostplats Ojämn Ojämn Flat 10 425 237 Rödbrun Silt 

A589 Rostplats Ojämn Ojämn Flat 10 313 167 Rödbrun Silt 

A590 Grop Oval Ojämn Ojämn 15 57 50 Grå Sandig silt 

A620 Ugn Rund Rund Rund  92 88 Svart Kol 

A622 Grop Ojämn Rund Rund  116 57 Grå Silt 

A623 Stolphål Rund    23 22 Brun Sandig silt 

A637 Stolphål Oval    34 28 Brun Sandig silt 
A647 Stolphål Rund    20 20 Brun Sandig silt 
A648 Stolphål Ojämn    21 13 Brun Sandig silt 
A649 Stolphål Rund    27 27 Brun Sandig silt 
A650 Stolphål Ojämn    31 16 Brun Sandig silt 
S14 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup Längd Bredde Färg Fyllmassa 

A457 Vall Rund Rund Flat 55 608 565 Grå Sandig silt 

A458 Kolgrop Oval Rund Rund 10 200 200 Svart Kol 

A459 Kulturlager Ojämn Ojämn Ojämn 10 523 253 Svart kol 

A460 Kulturlager Ojämn Ojämn Ojämn 10 371 323 Svart kol 

A461 Sidogrop Rund Ojämn Ojämn  132 122   

A527 Slagghög Rund Rund Ojämn 15 374 368 Brunsvart/grå Silt 

A528 Slagghög Ojämn Rund Ojämn 24 526 450 Brunsvart/grå Silt 

A529 Slagghög Ojämn Rund Ojämn 15 277 257 Brunsvart/grå Silt 

A530 Vall Rektangulär Rund Flat 32 758 639 Ljusbrun/orange Sandig silt 

A531 Kulturlager Ojämn Rund Flat 10 444 196 Svart Silt 

A532 Kolgrop Oval Rund Rund 10 127 127 Svart Kol 

A533 Vall Ojämn Rund Flat 20 377 365 Ljusbrun/orange Sandig silt 

A534 Kulturlager Ojämn Ojämn Ojämn 12 246 226 Svart Kol 

A535 Avfallslager Ojämn    279 199 Gråsvart Sandig silt 

A538 Grop Ojämn Ojämn Ojämn 14 104 104 Mörkgrå Sandig silt 

A606 Grop Rund    85 57 Brun Silt 

A607 Ränna Linjär Rund Rund 22 198 52 Mörkgrå Sandig silt 

A618 Grop Oval Rund Rund  119 92 Brun Silt 

A619 Grop Oval Rund Rund  131 81 Brun Silt 
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A621 Ugn Ojämn Ojämn Ojämn  84 63 Svart  Kol  

A645 Ugn Rund Rund flat  64 59 Svart  Kol  

A646 Malmlager Oval Rund Flat 10 61 46 Brunröd Sand 

A651 Ugn Rund Rund flat  48 45 Svart  Kol  

Kolgropar 

Snr Strukturtyp Form Sidor Botten Djup p å 
kollagret 

Längd Bredde Färg Fyllmassa 

S15 Kolgrop Rund Rundade Flat 20 680 615 Svart Kol 

S16 Kolgrop Rund Rundade Flat 6 550 425 Svart Kol 

S17 Kolgrop Rund Rundade Flat 25 550 450 Svart Kol 

S18 Kolgrop Rund Rundade Flat 20 525 435 Svart Kol 

S19 Kolgrop Rund Rundade Flat 20 415 400 Svart Kol 

S20 Kolgrop Rund Rundade Flat 10 600 475 Svart Kol 

S21 Kolgrop Rund Rundade Flat 40 450 405 Svart Kol 

S22 Kolgrop Rund Rundade Flat 10 450 400 Svart Kol 

S23 Kolgrop Rund Rundade Flat 10 550 435 Svart Kol 

S24 Kolgrop Rund Rundade Flat 20 660 590 Svart Kol 

S25 Kolgrop Rund Rundade Flat 10 600 505 Svart Kol 

S26 Kolgrop Rund Rundade Flat 25 445 440 Svart Kol 

S27 Kolgrop Rund Rundade Flat 24 460 455 Svart Kol 

S28 Kolgrop Rund Rundade Flat 15 490 485 Svart Kol 

S29 Kolgrop Rund Rundade Flat 25 455 350 Svart Kol 

 

12.2. FUNN OG PRØVER 

Fyndliste,  2011 
Fyndnr. Kontekst + nr. fyndtyp Material Kommentar 

4001 S1, rensning Hank/slaggkrok. Järn Osäker kontext. 

4002 S4, A246 Bryne Sten Kolgrop återanvänd som 
järnvinneanlägg. 

4003 S1, A107 Fragment Järn Inom järnvinneanlägg. 

4004 S4, A402 Fragment/mejsel? Järn Kolgrop återanvänd som 
järnvinneanlägg. 

4005 S4, A402 Fragment Järn Kolgrop återanvänd som 
järnvinneanlägg. 

4006 S4, A402 Fragment Järn Kolgrop återanvänd som 
järnvinneanlägg. 

4007 S1, A107 Bryne? Sten Inom järnvinneanlägg. 

 

Fyndliste, 2012 
fyndnr. Kontekst + nr. fyndtyp Material Kommentar 

4008 S11, rensning Keramik Stengods Hör samman med 4011 och 4012 

4009 S11, A467 Föremål Järn  

4010 S11, A468 Bränt ben Ben Stor gräsätare, enstaka get eller får. 

4011 S11, avbaning Keramik Stengods Hör samman med 4008 och 4012 
4012 S11, avbaning Keramik Stengods Hör samman med 4008 och 4011 
4013 S11, avbaning Eldslagnings flinta Flinta  

4014 S12, A511 Bränt ben Ben Stor gräsätare, enstaka get eller får. 

4015 S12, A511 Tyngd Sten Två fragment. 

4016 S12, A511 Föremål Järn  

4017 S12, A512 Bränt ben Ben Stor gräsätare, enstaka get eller får. 

4018 S11, A467 Ugnsbotten Slagg  

4019 S11, A572 Ugnsbotten Slagg  

4020 S14, A621 Föremål Järn  
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Prøveliste, 2011 
Provnr. Kontekst + nr. Provtyp Vikt Material Analys 

5001 S2, A159 Kol    

5002 S2, A159 Slagg    

5003 S2, A158 Kol    

5004 S2, A158 Kol 13 Betula 1195-1230 e.Kr. 

5005 S2, A156 Kol 3 Betula 1285-1295 e.Kr. 

5006 S2, A155 Kol    

5007 S2, A368 Kol 19,4 Betula 1285-1300 e.Kr. 

5008 S2, A158 Slagg   Tappeslagg, de flesta av dem var uppbyggda  av flera 
pålagrade, tunna flöden av smält slagg.  

5009 S1, A369 Kol 8,7 Betula 1405-1420 e.Kr. 

5010 S1, A110 Kol 15,8 Betula, pinus 1209-1300 e.Kr. 

5011 S1, A106 Kol    

5012 S1, A104 Kol 5,5 Betula, pinus 1305-1395 e.Kr. 

5013 S1, A105 Kol 5,9 Betula, pinus 1305-1395 e.Kr. 

5014 S1, A104 Slagg   Tappeslagg, de flesta av dem var uppbyggda  av flera 
pålagrade, tunna flöden av smält slagg. 

5015 S1, A105 Slagg    

5016 S1, A109 Slagg    

5017 S10 Kol 5,4 Betula, pinus 1275-1290 e.Kr. 

5018 S5 Kol 43,5 Betula, salix/populus 1285-1295 e.Kr. 

5019 S6 Kol 12 Betula 1300-1380 e.Kr. 

5020 S7 Kol 25,1 Betula, pinus 1030-1155 e.Kr. 

5021 S8 Kol 4,9 Betula, pinus 1065-1185 e.Kr. 

5022 S9 Kol 14 Betula 1395-1410 e.Kr. 

5023 S4, A249 Slagg    

5024 S4, A372 Malm   De kemiska analyserna visar att malm av varierande 
sammansättning, åtminstone tre olika varianter, har 
använts inom järnframställningsområdet. Två av dessa 
tre typer representeras av de malmprover som här 
analyserades. 

5025 S2, A455, se profil Kol 12,7 Betula 1305-1395 e.Kr. 

5026 S4, A373 Malm    

5027 S4, A250 Kol 18,4 Betula 1305-1395 e.Kr. 

5028 S4, A374 Kol 28,6 Betula 1305-1395 e.Kr. 

5029 S4, A247 Kol 14,7 Betula 1280-1290 e.Kr. 

5030 S4, A247 Kol    

5031 S4, A247 Slagg   Tappeslagg, de flesta av dem var uppbyggda  av flera 
pålagrade, tunna flöden av smält slagg. 

5032 S3, A395 Slagg    

5033 S3, A260 Kol 17,9 Betula 1425-1440 e.Kr. 

5034 S3, A258 Kol    

5035 S3, A264 Kol 13,7 Betula, pinus 1170-1220 e.Kr. 

5036 S3, A262 Kol 8 Betula 1215-1255 e.Kr. 

5037 S3, A261 Kol 1,3 Betula, pinus 1215-1250 e.Kr. 

5038 S3, A263 Kol    

5039 S3, A262 Slagg   Tappeslagg, de flesta av dem var uppbyggda  av flera 
pålagrade, tunna flöden av smält slagg. 

5040 S3, A264, A260 Mikromorfologi    

5041 S3, A264, A260 Mikromorfologi    

5042 S4, A402 Kol 13,2 Betula, pinus 1180-1230 e.Kr. 

5043 S4, A375 Kol 6,3 Betula 1415-1435 e.Kr. 

5044 S4, A375 Malm   Tappeslagg, de flesta av dem var uppbyggda  av flera 
pålagrade, tunna flöden av smält slagg. 

5045 S1, A154 Slagg   De kemiska analyserna visar att malm av varierande 
sammansättning, åtminstone tre olika varianter, har 
använts inom järnframställningsområdet. Två av dessa 
tre typer representeras av de malmprover som här 
analyserades. 

5046 S1, A154 Kol 5,4 Betula, pinus 1400-1425 e.Kr. 

5047 S1, A154 Slagg    

5048 S1, A107 Kol    

5049 S3, A427 Kol 0,05 Betula 985-1025 e.Kr. 

5050 S4, A413 Kol 37,1 Betula, pinus 1280-1295 e.Kr. 
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Prøveliste, 2012 
Provnr. Kontekst + nr. Provtyp Vikt Material Analys 

5051 S17 Kol 9,3g   

5052 S19 Kol 14,5g   

5053 S15 Kol 10,1g   

5054 S16 Kol 6,4g   

5055 S28 Kol 3,7g   

5056 S29 Kol 8,2g   

5057 S25 Kol 6,1g   

5058 S24 Kol 6,6g   

5059 S26 Kol 10,1g   

5060 S23 Kol 4,3g   

5061 S12, A512 Kol 4,5g Björk 1180-1280 e.Kr. 
5062 S12, A515 Kol 2,1g Björk 980-1060 e.Kr. 

1070-1160 e.Kr. 
5063 S12, A515 Slagg   Tappslagg med flera pålagrade 

slaggflöden. 

5064 S12, A511 Kol 3,3g Björk och furu 1030-1220 e.Kr. 
5065 S14, A458 Kol 10,7g Björk 680-1000 e.Kr. 
5066 S11, A470 Kol 3,5g Björk och furu 1290-1410 e.Kr. 
5067 S11, A470 Slagg    

5068 S11, A467 Kol 7,3g Björk 1280-1400 e.Kr. 
5069 S13, A463 Kol 9,9g Björk 1290-1420 e.Kr. 
5070 S13, A464 Malm   Ej speciellt malmlikt men mycket 

magnetiskt vilket är typiskt för rostad 
malm.  

5071 S12, A514 Kol 3,3g Björk och furu 1640-1700 e.Kr. 
1720-1820 e.Kr. 
1830-1880 e.Kr. 
1910-1960 e.Kr. 

5072 S12, A536 Kol 26g Björk och furu 1020-1170 e.Kr. 
5073 S21 Kol 12,9g    

5074 S22 Kol 3,3g    

5075 S11, A471 Kol 23,1g Björk 1290-1400 e.Kr. 
5076 S11, A572 Kol 5,2g Björk och furu 1270-1320 e.Kr. 

1340-1400 e.Kr. 
5077 S11, A574 Kol 4,9g Björk 1280-1400 e.Kr. 
5078 S12, A515 Pollen    

5079 S14, A534 Kol 1,7g Björk och furu 980-1060 e.Kr. 
1080-1160 e.Kr. 

5080 S11, A469 Kol 8,6g Björk 1260-1310 e.Kr. 
1350-1390 e.Kr. 

5081 S11, A469 Slagg    

5082 S11, A469 Kol 6,9g Björk 1220-1290 e.Kr. 
5083 S11, A469 Slagg    

5084 S14, A527 Kol 1g Furu 660-780 e.Kr. 
5085 S14, A527 Slagg    

5086 S14, A528 Kol 0,7g Furu 640-780 e.Kr. 
5087 S14, A528 Slagg    

5088 S11, A469 Kol 13,3g Björk 1250-1310 e.Kr. 
1360-1390 e.Kr. 

5089 S13, A580 Kol 8g Furu 400-550 e.Kr. 
5090 S13, A578 Kol 1,4g Furu 380-540 e.Kr. 
5091 S13, A579 Kol 1,1g Furu 540-645 e.Kr. 
5092 S13, A581 Kol 0,8g Furu 630-720 e.Kr. 

740-770 e.Kr. 
5093 S13, A590 Kol 2,6g Furu 430-610 e.Kr. 
5094 S14, A531 Kol 0,9g Björk och furu 770-980 e.Kr. 
5095 S13, A582 Kol 0,4g Furu 660-780 e.Kr. 
5096 S13, A582 Slagg   Bottenslagg som stelnat långsamt. 

5097 S13, A583 Kol 5,6g Furu 430-620 e.Kr. 
5098 S13, A583 Malm   Enstaka små svarta kulor av malm 

och ett finkorningt magnetiskt 
material. 

5099 S13, A620 Kol 0,7g Bark 770-970 e.Kr. 
5101 S14, A621 Kol 0,8g Furu 640-730 e.Kr. 

740-770 e.Kr. 
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Provnr. Kontekst + nr. Provtyp Vikt Material Analys 

5102 S14, A621 Slagg    
5103 S13, A620 Slagg   Finkornig bottenslagg. 
5104 S20 Kol 4,8g   

5105 S27 Kol 9,3g   

5106 S14, A646 Malm    

5107 S14, A645 Kol 1,8g Furu 770-900 e.Kr. 
910-970 e.Kr. 

5108 S14, A645 Slagg    

 

C57897/1-17 

Produksjonsplass fra middelalder/jernalder fra S1 HOVDEN av HOVDEN (2/1), 

BYKLE K., AUST-AGDER. 

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. Det som har 

blitt gravd hittil er fire jernvinneanlegg og seks kullgroper, fordelt på fem C-nr: Fire 

til jernvinneanleggene, C57897-57900 (Id 94006, 94040, 94050, 94098); og ett til de 

seks kullgropene, C57901 (Id 93989, 94000, 94005, 94011, 94025, 94051). Området 

ble registrert mellom 14. og 23. september i 2005. Alle anleggene lå i ett hytteområde, 

sydøst for Rv9, nordøst for Hovden sentrum. Området består av myrmark og 

fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og en del trær. Anleggene ble avtorvet med 

gravemaskin og senere renset opp for hånd. Kullgropene ble snittet med gravemaskin 

og profilene dokumentert for hånd. Totalstasjon ble brukt til å dokumentere anleggene 

i plan, mens kullgropene utelukkende ble dokumentert for hånd. For å få fullstendig 

oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i felt; 

mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm- og kullprøver. Anleggene ble undersøkt med 

metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. Vedartsbestemmelsene ble utført 

av Helge I. Høeg, og dateringen ved NTNU, DF-4440 (i Kile-Vesik 2014). 

 

1) Krok av jern. 

En bøyd gjenstand av jern, avbrutt i den ene enden. Den andre enden avslutter i en 

krok, mens den første flater ut og har en liten knekk før bruddet, ut fra gjenstandens 

kurving. Kan se ut til å være rester av trevirke innenfor kroken. Gjenstanden er i 

bevart tilstand ca 28 cm lang, tverrmål fra ende til ende ca 23,5 cm. Gjenstanden er 

for det meste ca 1 cm bred, mens enden med kroken er 2,5 cm bred og flaten i den 

andre enden er 1,5 cm bred. Gjenstanden kan ved første øyekast se ut som en 

bøttehank, men det ser ikke ut som den avbrutte enden skulle ha hatt en tilsvarende 

krok. Sannsynligvis er det en annen form for oppheng e.l. En alternativ tolkning kan 

være at gjenstanden er en barre, men dette forutsetter at kroken i den ene enden er en 

ødelagt "løkke" som har gått helt rundt og dannet et hull. Det dreier seg mest 

sannsynlig ikke om en slagghank, da disse ser ut til å ha vært kraftigere og med en 90 

graders vinkel på hanken, ikke en krok som på denne. 

Mål: L: 28,0 cm. B: 1,0 cm. T: 0,6 cm. Stb: 2,5 cm. Stt: 1,1 cm. Tvm: 23,5 cm. Stm: 

10,5 cm. Vekt: 57 g. 

Strukturnr: S1 Gjenstanden ble funnet etter avtorving, ca 1 m SV for anleggets 

inngangsparti.  

 

2) Bryne av skifer. 

Bryne av skifer.12,2 cm lang, 1 - 2,6 cm bred, 0,7 - 1,3 cm tykk. Smalner mot den ene 

enden, som avsluttes avrundet. Den bredeste enden ser ut til å ha avsluttet i to 90 

graders vinkler, men er antageligvis litt ødelagt i det ene hjørnet som nå er ujevn. 

Brynet er tykkest på midten og tynnes ut i begge endene. Slipespor på den ene 
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smalsiden, muligens også på den andre. 

Mål: L: 12,2 cm. B: 2,6 cm. T: 1,3 cm. Vekt: 68 g. 

Strukturnr: A107 Kulturlag. Brynet ble funnet på nordsiden av anlegget, i 

begynnelsen av (den innraste?) vollen, noe øst for anleggets sentrum. 

 

3) Fragment av jern. Antall fragmenter: 1 

Fragment av gjenstand av jern. Bøyd. Tydelig brudd i den ene enden, muligens 

avbrutt også i den andre. Ganske korrodert, med flere korrosjonsbobler, opprinnelig 

form vanskelig å se. Lengde ca 3 cm, mål fra ende til ende ca 3,5 cm. Omkrets med 

korrosjon ca 0,7 cm. Ut i fra form og omkrets kan fragmentet stamme fra en spenne, 

men vanskelig å si på grunn av korrosjonen. 

Mål: L: 3,0 cm. Tvm: 0,7 cm. Vekt: 2 g. 

Strukturnr: A107 Kulturlag 

 

Slaggprøver: 

4) 8 slaggklumper, fase 2. Alle med brent leire på. Klumpene varierer fra 21 til 464 g, 

og har veldig variert form. To av klumpene ser ut til å være fra foring rundt belgetut, 

de resterende har antagelig med ovnsrester. Vekt: 1172 g. 

Strukturnr: A154 Fra jernvinneanlegg. 

5) 29 slaggklumper, fase 2. Stor variasjon i form og størrelse. Individuell vekt mellom 

6 og 102 g. Noen få av klumpene har ovnsrester av brent leire. Vekt: 767 g.  

Strukturnr: A104 Fra ujevn slagghaug. 

6) 36 slaggklumper, fase 2. Ganske små klumper, mellom 4 og 103 g. Ser ut til å ha 

mye jernrester i. Vekt: 688 g. 

Strukturnr: A109 Avfallslag 

7) 25 slaggklumper, fase 2. Av varierende form og størrelse, mellom 1 og 82 g. 

Omtrent halvparten av klumpene har ovnsrester av brent leire på. Vekt: 859 g.  

Strukturnr: A154 Jernvinneanlegg. 

8) 55 slaggklumper, fase 2. Generelt ganske små klumper, tyngde mellom 3 og 101 g. 

Noen av klumpene har avtrykk av noe slagget har smeltet på, og noen har ovnsrester 

av brent leire. Vekt: 1332 g. 

Strukturnr: A105 Slagghaug. 

9) Slaggprøve. Sendt inn til analyse. 

Strukturnr: A104 Slagghaug. 

10) Slaggprøve. Sendt inn til analyse. 

Strukturnr: A154 Jernvinneanlegg 

 

Kullprøver: 

11) Fra slagghaug A104. Vekt: 5,5 g. 40 biter er vedartsbestemt, hvorav 39 biter fra 

bjørk og én fra furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 620+/-20 BP, 1305-

1395 CalAD (TRa-3368). 

12) Fra jernvinneovn A154. Vekt: 5,4 g. 40 biter er vedartsbestemt, hvorav 39 er bjørk 

og én er furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 550+/-30 BP, 1400-1425 

CalAD (TRa-3386). 

13) Fra slagghaug A105. Vekt: 5,9 g. 40 biter er vedartsbestemt, hvorav 31 er bjørk og 

ni er furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 620+/-20 BP, 1305-1395 CalAD 

(TRa-3369). 

14) Fra jernvinneovn A369. Vekt: 8,7 g. 40 biter er vedartsbestemt, hvorav alle er 

bjørk. Prøven er radiologisk datert på betula til 540+/-20 BP, 1405-1420 CalAD 

(TRa-3366). 
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15) Fra kulturlag A107. Vekt: 21,2 g.  

16) Fra voll i jernvinneanlegg A106. Vekt: 0,1 g. 

17) Fra kullag A110. Vekt: 15,8 g. 40 biter er vedartsbestemt, hvorav 38 er bjørk og to 

er furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 690+/-20 BP, 1290-1300 CalAD 

(TRa-3367). 

 

Orienteringsoppgave: S1 lå ca 5 m nord for en hytte. Anlegget lå i hagen til denne. 

Øst for anlegget var en bratt kant ned mot vegen og parkeringsplassen som leder inn i 

hytteområdet. Nord for anlegget var en skråning ned gjennom et skogparti, og etter ca 

15 m Rv9. Vest for anlegget lå et en del av hagen tilhørende hytta, og deretter skog. 

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: ED50-UTM; Sone 33, N: 

6628508,68, Ø: 70102,13. 

LokalitetsID: 94006. 

 

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014. Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg og 

kullgroper. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

Wikstrøm, T. 2005. Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

C57898/1-9 

Produksjonsplass fra middelalder/jernalder fra S2 HOVDEN av HOVDEN (2/1), 

BYKLE K., AUST-AGDER. 

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. Det som har 

blitt gravd hittil er fire jernvinneanlegg og seks kullgroper, fordelt på fem C-nr: Fire 

til jernvinneanleggene, C57897-57900 (Id 94006, 94040, 94050, 94098); og ett til de 

seks kullgropene, C57901 (Id 93989, 94000, 94005, 94011, 94025, 94051). Området 

ble registrert mellom 14. og 23. september i 2005. Alle anleggene lå i ett hytteområde, 

sydøst for Rv9, nordøst for Hovden sentrum. Området består av myrmark og 

fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og en del trær. Anleggene ble avtorvet med 

gravemaskin og senere renset opp for hånd. Kullgropene ble snittet med gravemaskin 

og profilene dokumentert for hånd. Totalstasjon ble brukt til å dokumentere anleggene 

i plan, mens kullgropene utelukkende ble dokumentert for hånd. For å få fullstendig 

oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i felt; 

mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm- og kullprøver. Anleggene ble undersøkt med 

metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. Vedartsbestemmelsene ble utført 

av Helge I. Høeg, og dateringen ved NTNU (i Kile-Vesik 2014). 

 

Slaggprøver: 
1) Slaggprøve med ni slaggklumper, fase 2. Varierende form og størrelse, mellom 2 

og 525 g. Den største klumpen har mye ovnsrester av brent leire på. Vekt: 856 g.  

Strukturnr: A159 Avfallslag  

2) Slaggprøve med tre slaggklumper, fase 2. Ganske store, jevnstore klumper. Vekten 

er variert, mellom 134 og 445 g. Alle har mye ovnsrester av brent leire på. Vekt: 717 

g.  

Strukturnr: A158 Slagghaug 
 

Prøver, annet:  
3) Hasselnøttskall. Brent fragment. Vekt: 0,14 g.  

Strukturnr: A158 Slagghaug 
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Kullprøver:  
4) Fra slagghaug A158. Vekt: 13 g. 40 av bitene er vedartsanalysert, hvorav alle er 

bjørk. Prøven er radiologisk datert på betula til 845+/-20 BP, 1195-1230 CalAD 

(TRa-3363). 

5) Fra avfallslag A159. Vekt: 15,5 g.  

6) Fra kullgrop A438. Vekt: 12,7 g. 40 av bitene er vedartsanalysert, hvorav alle er 

bjørk. Prøven er radiologisk datert på betula til 635+/-20 BP, 1305-1395 CalAD 

(TRa-3376). 

7) Fra kullag A368. Vekt: 19,4 g. 40 av bitene er vedartsanalysert, hvorav alle er 

bjørk. Prøven er radiologisk datert på betula til 700+/-20 BP, 1285-1300 CalAD 

(TRa-3365). 

8) Fra voll i jernvinneanlegg A155. Vekt: 21,3 g. 

9) Fra kulturlag A156. Vekt: 3 g. 40 av bitene er vedartsanalysert, hvorav alle er bjørk. 

Prøven er radiologisk datert på betula til 710+/-20 BP, 1285-1300 CalAD (TRa-

3365). 

 

Orienteringsoppgave: S2 lå ca 10 m øst for en hytte, og mellom anlegget og hytta var 

det bare glissent bevokst. Sentralt i anlegget sto en gammel utedo. I alle andre 

retninger lå relativt åpen skog. 

  

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508,68, Ø: 70102,13. 

  

LokalitetsID: 94050. 

  

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014. Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg og 

kullgroper. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

Wikstrøm, T. 2005. Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

C57899/1-11  

Produksjonsplass fra middelalder/jernalder fra S3 HOVDEN av HOVDEN (2/1), 

BYKLE K., AUST-AGDER. 

 

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. Det som har 

blitt gravd hittil er fire jernvinneanlegg og seks kullgroper, fordelt på fem C-nr: Fire 

til jernvinneanleggene, C57897-57900 (Id 94006, 94040, 94050, 94098); og ett til de 

seks kullgropene, C57901 (Id 93989, 94000, 94005, 94011, 94025, 94051). Området 

ble registrert mellom 14. og 23. september i 2005. Alle anleggene lå i ett hytteområde, 

sydøst for Rv9, nordøst for Hovden sentrum. Området består av myrmark og 

fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og en del trær. Anleggene ble avtorvet med 

gravemaskin og senere renset opp for hånd. Kullgropene ble snittet med gravemaskin 

og profilene dokumentert for hånd. Totalstasjon ble brukt til å dokumentere anleggene 

i plan, mens kullgropene utelukkende ble dokumentert for hånd. For å få fullstendig 

oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i felt; 

mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm- og kullprøver. Anleggene ble undersøkt med 

metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. Vedartsbestemmelsene ble utført 

av Helge I. Høeg, og dateringen ved NTNU, DF-4440 (i Kile-Vesik 2014). 
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Slaggprøver: 
1) Slaggprøve, med 10 slaggklumper. Klumpene varierer i størrelse og form, og veier 

mellom 21 og 151 g. En del av dem har ovnsrester av brent leire på. Slaggprøven er 

sendt inn til analyse. Vekt: 709 g.  

Strukturnr: A262 Slagghaug.  

2) Slaggprøve, med 60 slaggklumper. De fleste klumpene er små, mellom 0,5 og 10 g, 

men én skiller seg ut med 263 g.Vekt: 471.  

Strukturnr: A395 Avfallslag  

 

Mikromorfprøver: 

3) Fra kullag A260 og kulturlag A264. 

4) Fra kullag A260 og kulturlag A264 

 

Kullprøver: 

5) Fra slagghaug A262. Vekt: 8 g. 20 av bitene er vedartsanalysert, hvorav alle er 

bjørk. Prøven er radiologisk datert på betula til 830+/-25 BP,1215-1255 CalAD (TRa-

3382). 

6) Fra kulturlag A264. Vekt: 13,7 g. 40 av bitene er vedartsanalysert, hvorav 38 er 

bjørk og to er furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 865+/-25 BP, 1170-1220 

CalAD (TRa-3381). 

7) Fra jernvinneovn A427. Vekt: 0,05 g. Fem av bitene er vedartsanalysert, hvorav 

alle er bjørk. Prøven er radiologisk datert på betula til 1035+/-35 BP, 985-1025 

CalAD (TRa-3387). 

8) Fra kullgrop A260. Vekt: 17,9 g. 40 av bitene er vedartsanalysert, hvorav alle er 

bjørk. Prøven er radiologisk datert på betula til 490+/-20 BP, 1425-1440 CalAD 

(TRa-3380). 

9) Fra avfallslag A261. Vekt: 1,3 g. 40 av bitene er vedartsanalysert, hvorav 37 var 

bjørk og tre var furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 830+/-25 BP, 1215-

1250 CalAD (TRa-3383). 

10) Fra voll i jernvinneanlegg A258. Vekt: 3,1 g.  

11) Fra avfallslag A263. Vekt: 18,6.  

 

Orienteringsoppgave: S3 lå lengst inn ved enden av en skogsveg som ledde opp i et 

hytteområde sør for Rv9. En hytte lå bare én meter vest for anlegget. Sør for anlegget 

lå en åpen plass som ble brukt som parkeringsplass for hytta. Nord og øst for anlegget 

lå skog. Mot nord luter terrenget ned mot våtmark.  

 

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508,68, Ø: 70102,13.  

 

LokalitetsID: 94040.  

 

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014. Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg og 

kullgroper. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

Wikstrøm, T. 2005. Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 
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C57900/1-16  

Produksjonsplass fra middelalder/jernalder fra S4 HOVDEN av HOVDEN (2/1), 

BYKLE K., AUST-AGDER. 

 

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. Det som har 

blitt gravd hittil er fire jernvinneanlegg og seks kullgroper, fordelt på fem C-nr: Fire 

til jernvinneanleggene, C57897-57900 (Id 94006, 94040, 94050, 94098); og ett til de 

seks kullgropene, C57901 (Id 93989, 94000, 94005, 94011, 94025, 94051). Området 

ble registrert mellom 14. og 23. september i 2005. Alle anleggene lå i ett hytteområde, 

sydøst for Rv9, nordøst for Hovden sentrum. Området består av myrmark og 

fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og en del trær. Anleggene ble avtorvet med 

gravemaskin og senere renset opp for hånd. Kullgropene ble snittet med gravemaskin 

og profilene dokumentert for hånd. Totalstasjon ble brukt til å dokumentere anleggene 

i plan, mens kullgropene utelukkende ble dokumentert for hånd. For å få fullstendig 

oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i felt; 

mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm- og kullprøver. Anleggene ble undersøkt med 

metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. Vedartsbestemmelsene ble utført 

av Helge I. Høeg, og dateringen ved NTNU, DF-4440 (i Kile-Vesik 2014). 

 

  

1) Bryne av skifer.  

Formet som en avlang trekant, 19 cm lang, 4,3 cm bred og 1,6 cm tykk. Er brukket av 

i den smale enden, men mulig den har vært slik opprinnelig. Ser ut til å være brukt på 

begge smalsidene og begge bredsidene. 

Mål: L: 19,0 cm. B: 4,3 cm. T: 1,6 cm. Vekt: 195 g.  

Strukturnr: S4 Brynet ble funnet i vollen, på sørsiden av inngangspartiet. 

  

2) Fragment av jern.  

6,7 cm lang, 1-1,3 cm bred og 0,7-1 cm tykk. Firkantet tverrsnitt, tydelig bruddkant i 

den ene enden. 

Mål: L: 6,7 cm. B: 1,3 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 16,9 g.  

Strukturnr: S4 Gjenstanden ble funnet ved opprensning ved malmlageret.  

 

3) Fragment av jern.  

Avbrukket i hvert fall i den ene enden. Gjenstanden ser ut til å ha vært buet i bredden. 

For lite til å kunne si noe om gjenstanden. 

Mål: L: 2,0 cm. B: 1,4 cm. T: 0,6 cm. Vekt: 2 g.  

Strukturnr: A402 Lager 

  

4) Fragment av jern. Antall fragmenter: 2  

Et fragment av en gjenstand av jern, i to biter som passer sammen. Den er i 

nåværende form 5,1 cm lang, 1,9 cm bred og 0,7 cm tykk. Den ene biten er mer 

korrodert enn den andre, og bruddet virker gammelt. Gjenstanden ser ut til å ha vært 

lengre i begge lengderetningene. Den er svakt bøyd i bruddene og ligner på C57900/2, 

og kan godt være fragmenter av samme gjenstand. 

Mål: L: 5,1 cm. B: 1,9 cm. T: 0,7 cm. Vekt: 6.  

Strukturnr: 402 Lager 
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Slaggprøver: 
5) Slaggprøve, med 51 slaggklumper. De fleste bitene er relativt små, og veier mellom 

ett og 63 g. Mange av bitene har rester av ovnsforing av brent leire på.Vekt: 872.  

Strukturnr: A249 Avfallslag  

6) Slaggprøve med tre slaggklumper, to store og en liten. Antatt fase 2. De to store har 

store mengder ovnsrester av brent leire på. Prøven er sendt inn til analyse.Vekt: 488.  

Strukturnr: A247 Slagghaug  

 

Malmprøver: 

7) Fra røsteplass A373. 

8) Fra røsteplass A375. 

9) Fra røsteplass A372. 

 

Kullprøver: 

10) Fra toppen av slagghaug A247. Vekt: 8,9 g. 

11) Fra lager A402. Vekt: 13,2 g. Av 40 treartsbestemte biter var 32 av bjørk og åtte 

av furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 850+/-25 BP, 1180-1230 CalAD 

(TRa-3384). 

12) Fra kulturlag A250. Vekt: 18,4 g. Av 40 treartsbestemte biter var alle fra bjørk. 

Prøven er radiologisk datert på betula til 620+/-20 BP, 1305-1395 CalAD (TRa-

3377). 

13) Fra kullag A374. Vekt: 28,6 g. Av 40 treartsbestemte biter var alle fra bjørk. 

Prøven er radiologisk datert på betula til 630+/-20 BP, 1305-1395 CalAD (TRa-

3378). 

14) Fra bunnen av slagghaug A247. Vekt: 14,7 g. Av 40 treartsbestemte biter var alle 

fra bjørk. Prøven er radiologisk datert på betula til 735+/-25 BP, 1280-1290 CalAD 

(TRa-3379). 

15) Fra jernvinneovn A375. Vekt: 0,3 g. Av 40 treartsbestemte biter var alle fra bjørk. 

Prøven er radiologisk datert på betula til 510+/-25 BP, 1415-1435 CalAD (TRa-

3385). 

16) Fra kullgrop A413. Vekt: 37,4 g. Av 40 treartsbestemte biter var 37 fra bjørk og to 

fra furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 725+/-30 BP, 1280-1295 CalAD 

(TRa-3388). 

 

Orienteringsoppgave: S4 lå rett sør og vest for en skogsveg som gikk opp til 

hytteområdet. Mot nord var en bratt skråning og i bunnen av denne lå igjen 

skogsvegen gjennom området. Øst for anlegget var det ganske tett vegetasjon.  

 

Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508,68, Ø: 70102,13.  

 

LokalitetsID: 94098.  

 

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014. Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg og 

kullgroper. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 
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Wikstrøm, T. 2005. Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

C57901/1-6  

Produksjonsplass fra middelalder/jernalder fra S7/S10/S5/S6/S9/S8 HOVDEN av 

HOVDEN (2/1), BYKLE K., AUST-AGDER. 

 

Hele Hovdenprosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. Disse skal 

graves ut i løpet av to år. Den første sesongen ble fire jernvinneanlegg og seks 

kullgroper utgravd, delt inn i fem C-nr. De fire første til jernvinneanleggene: C57897-

57900, Id 94006, 94040, 94050, 94098. Det siste C-nr er felles for de seks 

kullgropene: C57901, Id 93989, 94000, 94005, 94011, 94025, 94051. Disse er kalt S5 

- S10. Området ble registrert mellom 14. og 23. september 2005. Alle anleggene lå i et 

hytteområde sydøst for Rv9, nordøst for Hovden sentrum. Området består foruten 

hyttetomtene av våtmark og fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og en del trær. 

Anleggene ble avtorvet med maskin og renset opp for hånd. Kullgropene ble snittet 

med maskin og profilene dokumentert for hånd. Totalstasjon ble bare brukt til å 

dokumentere jernvinnetuftene i plan, mens kullgropene også i plan ble dokumentert 

for hånd. Store mengder prøver ble tatt for å få en fullstendig oversikt over 

funnsituasjonen; mikromorfolig-, vedarts-, slagg-, malm-, og kullprøver. Det ble brukt 

metalldetektor på jernvinnetuftene for å fange opp eventuelle små metallfunn. 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg, og dateringen ved NTNU, DF-

4440 (i Kile-Vesik 2014). 

 

Kullprøver: 

1) Fra kullgrop S5. Vekt: 43,5 g. Av 19 treartsbestemte biter var 14 bjørk og fem osp. 

Prøven er radiologisk datert på betula til 720+/-20 BP, 1285-1295 CalAD (TRa-

3371). 

2) Fra kullgrop S6. Vekt: 12 g. Av 40 treartsbestemte biter var alle fra bjørk. Prøven er 

radiologisk datert på betula til 655+/-20 BP, 1300-1380 CalAD (TRa-3372). 

3) Fra kullgrop S7. Vekt: 25,1 g. Av 40 treartsanalyserte biter var 32 fra bjørk og åtte 

fra furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 960+/-20 BP, 1030-1155 CalAD 

(TRa-3373). 

4) Fra kullgrop S8. Vekt: 4,9 g. Av 40 treartsanalyserte biter var 39 fra bjørk og én fra 

furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 895+/-20 BP, 1065-1185 CalAD (TRa-

3374). 

5) Fra kullgrop S9. Vekt: 14 g. Av 40 treartsanalyserte biter var alle fra bjørk. Prøven 

er radiologisk datert på betula til 570+/-20 BP, 1395-1410 CalAD (TRa-3375). 

6) Fra kullgrop S10. Vekt: 5,4 g. Av 40 treartsanalyserte biter var 40 fra bjørk og én 

fra furu. Prøven er radiologisk datert på betula til 750+/-20 BP, 1275-1290 CalAD 

(TRa-3370). 

 

Orienteringsoppgave: De seks kullgropene som ble utgravd denne sesongen lå alle 

bortsett fra én i skogspartier i nærheten av hytter i hyttefeltet sydøst for Hovden 

sentrum. De var omgitt med et fåtall trær, samt vegetasjon av lyng og lignende. Id 

94051 avvek noe fra denne beskrivelsen da den lå i en hage rett bak en hytte. Den 

hadde altså bare en plen omkring seg, samt et lett buskas plantet av hytteeierne.  
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Kartreferanse/-KOORDINATER: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508,68, Ø: 70102,13.  

LokalitetsID: 93989/94000/94005/94011/94025/94051.  

 

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014. Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg og 

kullgroper. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

Wikstrøm, T. 2005. Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

C58400/1-17 

Produksjonsplass fra middelalder/yngre jernalder fra HOVDEN 2012 S11, av 

HOVDEN (2/1), BYKLE K., AUST-AGDER. 

  

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. I 2011 ble 

fire jernvinneanlegg (Id 94006, 94040, 94050 og 94098) og seks kullgroper (Id 93989, 

94000, 94005, 94011, 94025 og 94051) gravd. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: 

C57897-57900, og kullgropene C-nr: C57901. De resterende fire jernvinneanleggene 

(Id 94099, 94940, 9387 og 93980) og 15 kullgropene (Id 94089, 94073, 94048, 

94031, 94083, 94334, 94038, 94022, 94032, 93994, 94097, 94075, 94059, 94026 og 

94046) ble gravd i 2012. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: C58400-58403, og 

kullgropene C-nr: C58404. Områdene ble registrert mellom 14. og 23. september i 

2005. Alle anleggene lå i et hytteområde, sydøst for Rv9, nordøst for Hovden 

sentrum. Området består av myrmark og fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og 

en del trær. Anleggene ble avtorvet med gravemaskin og senere renset opp for hånd. 

En del av kullgropene ble snittet med gravemaskin og resten ble undersøkt for hånd. 

For å få fullstendig oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i 

felt; mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm-, og kullprøver. Anleggene ble 

undersøkt med metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg, og dateringene ved NTNU, DF-

4440 (i Kile-Vesik 2014). 

 

1) Ukjent gjenstand av jern. 

Flat stang med krok som svinger opp i den ene enden, i retning tilbake over den ene 

smalsiden. Noe korrodert, spesielt på midten, hvor det er noen korrosjonsbobler. Kan 

minne om en fil (som Petersen 1951, fig. 68).  

Mål: Stangen er bredest på midten, der den er 1,5 cm. Den smalner mot endene. 

"Håndtaksenden" er 0,9 cm bred, "krokenden" er 0,6 cm bred uten kroken og 1,3 cm 

bred med kroken. Selve kroken er ca 1 cm lang. Krokenden er også tykkere, opp mot 

0,5 cm tykk.  L: 20,0 cm. B: 1,5 cm. T: 0,4 cm. Vekt: 36 gram. Strukturnr: A467. Voll 

i jernvinnetuft. Gjenstand funnet i den vestre delen av den nordre kortenden av 

jernvinnetuftens voll. 

 

2) Kar. Krukke av steingods. 

Gjenstandsdel: randskår, bunnskår, sideskår. Antall fragmenter: 5. Fem fragmenter av 

kar. Tre av de kan settes sammen til et sammenhengende randskår. Ut i fra 

krummingen på dette kan det set ut som om de til sammen har utgjort omtrent 2/5 av 

hele randen. Skårene har en "kant" i krummingen på utsiden, men er jevn på innsiden. 

Det fjerde fragmentet er et stort bunnfragment, med bevart overgang til karets side 

langs den ene langsiden av fragmentet. Overgangen til siden er skarp på utsiden og 
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gradvis på innsiden. Det siste skåret er et fragment fra siden, men kan se ut til å ende i 

en begynnende overgang til bunnen. Muligens kan dette settes sammen med 

bunnskåret, men overgangen er såpass skadet at sammensettingen er noe usikker. Alle 

skårene er svart(brent?)e på utsiden og grå inni, med unntak av de to øverste cm på 

innsiden av randskårfragmentene som også er svart(brent)e. Bunnskåret og sideskåret 

er fine og jevne på utsiden og grove inni, mens randskårfragmentene er fine på begge 

sider. Overflatene på fragmentene er relativt uskadede, bortsett fra en del av 

bunnskårets utside som er delvis skadet. Det er overveiende sannsynlig at 

fragmentene stammer fra samme kar. 

Mål: De tre randskårene som kan settes sammen veier 66 g. Denne blir 11,9 cm lang 

(på tvers over krummingen) og på det bredeste 4 cm. På det tykkeste ca 0,6 cm, 

smaler ut mot randen som er ca 0,2 cm tykk. Bunnskåret veier 55 g. Det er opp til 9,2 

cm langt og 4,6 cm bredt. Bunnen er 0,6 cm tykk, og opp til 1 cm tykk i overgangen 

til siden. Det siste fragmentet veier 7,5 g. Det er opp til 4 cm langt og 2,2 cm bredt. 

Tykkelsen varierer fra 0,5 cm til 0,6 cm, og den tykkeste siden er sannsynligvis 

overgang til bunnen. Stl: 11,9 cm. Stb: 4,6 cm. Stt: 1,0 cm. Vekt: 128,5 gram. 

Skårene ble funnet ved avdekking og opprensning av området utenfor inngangen på 

jernvinneanlegget, bortsett fra det ene fragmentet som ble funnet på den vestre vollen 

rett ved inngangen. Fragmentene ble funnet i en radius av 1,8 m. De ble funnet i et 

tynt omrotet lag rett under torva, sannsynligvis et utkastingslag fra jernvinneanlegget. 

Dette ble ikke målt inn og har ikke fått nummer, bortsett fra der det gikk ned i en 

forsenkning. Forsenkningen ble målt inn og fikk nummer A571. C58400:3 ble funnet 

i det samme laget og området. 

 

3) Ildflint. 

Flintavslag med bruksspor. Noe cortex på to motsatte ender. Har to kanter med 

tydelige bruksspor. Antagelig ildflint, men ikke intensivt brukt.  

Mål: L: 4,2 cm. B: 2,0 cm. T: 1,4 cm. Vekt: 12,3 gram. 

Ildflinten ble funnet ved avdekking og opprensning av området utenfor inngangen på 

jernvinneanlegget. Fragmentet ble funnet ca 1,2 m utenfor inngangen. Den ble funnet 

i et tynt omrotet lag rett under torva, sannsynligvis et utkastingslag fra 

jernvinneanlegget. Dette ble ikke målt inn og har ikke fått nummer, bortsett fra der t 

gikk ned i en forsenkning. Forsenkningen ble målt inn og fikk nummer A571. 

C58400:2 ble funnet i det samme laget og området. 

 

4) Slagg av jern/slagg/brent leire. 

Gjenstandsdel: bunn. 

Stor slaggklump. Svakt skålformet, tynnest på midten. Mye grus og sand fra bunnen 

av nedgravningen sitter fast under. 

Mål: Stt: 5,5 cm. Diam: 22,0 cm. 

Strukturnr: A467. Voll i jernvinneanlegg. Objektet ble funnet ca midt på nordvollen. 

Objektet har vært bunn i en jernvinneovn, og er antagelig kastet ut for klargjøring av 

ny ovn. 

  

5) Slagg av jern/slagg/brent leire. 

Gjenstandsdel: bunn. 

Stor slaggklump. Relativt skålformet, tynnest på midten. Mye grus og sand fra bunnen 

av nedgravningen sitter fast under. Bare det største fragmentet av bunnen ble tatt med. 

Denne delen utgjorde ca halvparten av bunnen. 

Mål: Stl: 28,5 cm. Stb: 20,7 cm. Stt: 7,5 cm. 
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Strukturnr: A572. Fra bunn av jernvinneovn. 

  

6) Brente fragmenter av bein. 

Mål: Stl: 1,2 cm. Vekt: 14,5 gram. 

Funnet ved opprensing av gulvnivå (A468) i jernvinnetuft. Ellers mye kull i laget. 

  

Slaggprøver: 

7) Fra A469. Slagghaug rett SØ for jernvinnetuft. Lag 1. 

8) Fra A470 Slagghaug ca 5 m N for jernvinnetuft og ikke nødvendigvis relatert til 

denne. Slagghaug kuttet av vegskjæring. 

 9) Fra A469. Slagghaug rett SØ for jernvinnetuft. Lag 2. 

  

Kullprøver: 
10) Fra A467. Voll i jernvinnetuft. Vekt: 7,3 g. Vedartsbestemt, til bjørk. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 630+/-33 BP, 1280-1400 CalAD (Ua-46884). 

11) Fra A469. Slagghaug rett SØ for jernvinnetuft. Lag 1. Vekt: 8,6 g. 

Vedartsbestemt, til bjørk. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 698+/-30 BP, 1260-

1310, 1350-1390 CalAD (Ua-46992). 

12) Fra A469. Slagghaug rett SØ for jernvinnetuft. Lag 2. Vekt: 6,9 g. 

Vedartsbestemt, til bjørk. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 746+/-30 BP, 1220-

1290 CalAD (Ua-46992). 

 13) Fra A470. Slagghaug ca 5 m N for jernvinnetuft og ikke nødvendigvis relatert til 

denne. Slagghaug kuttet av vegskjæring.. Vekt: 3,5 g. Vedartsbestemt, til bjørk og 

furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 595+/-30 BP, 1290-1410 CalAD (Ua-

46883). 

14) Fra Kullag (A471) utenfor vestre voll i jernvinnetuft. Vekt: 23,1 g. 

Vedartsbestemt, til bjørk. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 622+/-30 BP, 1290-

1400 CalAD (Ua-46888). 

15) Fra A572. Jernvinneovn. Vekt: 5,2 g. Vedartsbestemt, til bjørk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 671+/-32 BP, 1270-1320, 1340-1400 CalAD (Ua-

46889). 

 16) Fra A574. Grop i jernvinnetuft. Vekt: 4,9 g. Vedartsbestemt, til bjørk. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 623+/-30 BP, 1280-1400 CalAD (Ua-46890). 

17) Fra A469. Slagghaug rett SØ for jernvinnetuft. Lag 3. Vekt: 13,3 g. 10 biter er 

vedartsbestemt, hvorav 10 er fra bjørk. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 746+/-

30 BP, 1250-1310, 1360-1390 CalAD (Ua-46896). 

 

Orienteringsoppgave: S11 lå på et platå 19 m SØ for RV9, og 13 m SØ for gangveien 

langs denne. Fra platået gikk en bratt kunstig skråning ned mot gangveien. Fra RV9 

gikk en hyttevei ned mot SØ, som passerte 24 m SV for S11. En utstikker fra denne 

gikk opp mot ØNØ og endte i en provisorisk parkeringsplass ca 7-10 m ØSØ for 

S11.Nærmeste hytte var ca 35 m ØSØ. Elva passerte ca 62 m mot NV. Flata hadde 

noen få trær og en del busker.  

 

Kartreferanse/-koordinater: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508.68, Ø: 70102.13.  

 

LokalitetsID: 94099. 
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Litteratur: Kile-Vesik, J. 2014, Rapport från arkeologisk undersökning. 

Jernvinneanlegg og kullgroper. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

Wikstrøm, T., 2005, Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. HHMs arkiv. Oslo 

 

 

C58401/1-12 

Produksjonsplass fra middelalder/yngre jernalder fra HOVDEN 2012 S12, av 

HOVDEN (2/1), BYKLE K., AUST-AGDER. 

 

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. I 2011 ble 

fire jernvinneanlegg (Id 94006, 94040, 94050 og 94098) og seks kullgroper (Id 93989, 

94000, 94005, 94011, 94025 og 94051) gravd. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: 

C57897-57900, og kullgropene C-nr: C57901. De resterende fire jernvinneanleggene 

(Id 94099, 94090, 93987 og 93986) og 15 kullgropene (Id 94089, 94073, 94048, 

94031, 94083, 94334, 94038, 94022, 94032, 93994, 94097, 94075, 94059, 94026 og 

94046) ble gravd i 2012. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: C58400-58403, og 

kullgropene C-nr: C58404. Områdene ble registrert mellom 14. og 23. september i 

2005. Alle anleggene lå i et hytteområde, sydøst for Rv9, nordøst for Hovden 

sentrum. Området består av myrmark og fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og 

en del trær. Anleggene ble avtorvet med gravemaskin og senere renset opp for hånd. 

En del av kullgropene ble snittet med gravemaskin og resten ble undersøkt for hånd. 

For å få fullstendig oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i 

felt; mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm-, og kullprøver. Anleggene ble 

undersøkt med metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg, og dateringene ved NTNU, DF-

4440 (i Kile-Vesik 2014). 

 

1) Tyngde av stein. 

Antall fragmenter: 2 

 

Svakt halvkuleformet tyngde av stein, med sylinderformet hull i midten. Bunnen er 

flat. Fra den går sidene opp og ut ca en halv cm, deretter en avrundet kant rett opp ca 

en halv cm, og deretter en avrundet kant inn igjen opp mot toppen som er jevnt 

avrundet. Overflaten er vekselsvis glatt og skadet, både over og under, mens hullet har 

glatte vegger. Gjenstanden er brukket langs midten og er ellers også skadet i bruddet 

slik at noe mangler. Kan ha tilhørt såkalt "kjerringrokk" eller "svinghjul med drill". 

De har vært anvendt til å bore i tre, og slike steiner har vært brukt som håndtak for å 

gi ekstra vekt. Som C8345 og C14298, som også er av bergart (Petersen 1951:235-

237). Et annet forslag er slipestein til sag (som Petersen 1951, fig 136). 

Mål: Hullet i midten er 1,2 cm i diameter på oversiden og 1,5 cm på undersiden. 

Bunnflaten er ca 6 cm. Stt: 2,2 cm. Diam: 6,3 cm. Vekt: 132 gram. 

Strukturnr: A511. Voll i jernvinnetuft. Gjenstand funnet under opprensing omtrent på 

midten av østre voll. Ved C58401:2. 
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2) Tyngde av stein. 

Svakt halvkuleformet tyngde av stein, med sylinderformet hull. Bunnen er flat, 

deretter går sidene opp og ut og deretter inn igjen i en bueformet cm, deretter er 

toppen jevnt avrundet opp mot midten. Ca 0,6 cm av omtrent halve bunnen mangler, 

gjenstanden er ellers komplett. Overflaten er, foruten den avslåtte delen av bunnen, 

vekselsis glatt og noe slitt. Hullet har jevn, glatt vegg. Kan ha tilhørt såkalt 

"kjerringrokk" eller "svinghjul med drill". De har vært anvendt til å bore i tre, og slike 

steiner har vært brukt som håndtak for å gi ekstra vekt. Som C8345 og C14298, som 

også er av bergart (Petersen 1951:235-237). Et annet forslag er slipestein til sag (som 

Petersen 1951, fig 136). 

Mål: Hullet i steinen er 0,6 cm på begge sidene. Bunnen er ca 4,7 cm i diameter. Stt: 

1,7 cm. Diam: 5,4 cm. Vekt: 74 gram. 

Strukturnr: A511. Voll i jernvinnetuft. Gjenstand funnet under opprensing omtrent på 

midten av østre voll, ved C58401:1. 

 

3) Ukjent gjenstand av jern. 

 Spiss kube av jern. Nagle? Ganske korrodert, må undersøkes nærmere. 

Mål: Basen: 1x1,2 cm. Spissen: 0,7x0,4 cm. L: 7,5 cm. Stb: 1,2 cm. Stt: 1,0 cm. Vekt: 

29 gram.  

Strukturnr: Funnet ved opprensing av voll (A511) i jernvinnetuft. 

  

4) Brente beinfragmenter 

Antall fragmenter: 2 

Mål: Stl: 2,4 cm. Stb: 1,3 cm. Vekt: 1,3 gram. 

Strukturnr: Funnet ved opprensing av voll (A511) i jernvinnetuft. 

  

5) Brente beinfragmenter 

Mange små hvitbrente fragmenter av bein. 

Mål: Stl: 2,0 cm. Stb: 1,7 cm. Vekt: 15,8 gram. 

Funnet i gulvlag (A512) i jernvinnetuft. 

 

Slaggprøver 

6) Fra A515. Slaggutkast S for jernvinnetuft. 

 

Pollenprøver 
7) Fra A515. Slaggutkast S for jernvinnetuft. Serie A - E.  

 

Kullprøver 

8) Fra A511. Voll i jernvinnetuft. Vekt: 3,3 g. Vedartsbestemt, til bjørk og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 595+/-30 BP, 1030-1220 CalAD (Ua-46881). 

9) Fra Prøve tatt fra gulvlag (A512) i jernvinnetuft. Vekt: 4,5 g. Vedartsbestemt, til 

bjørk. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 796+/-31 BP, 1180-1280 CalAD (Ua-

46879). 

10) Fra A514. Jernvinneovn. Vekt: 3,3 g. Vedartsbestemt, til bjørk og furu. Prøven er 

radiologisk datert på bjørk til 188+/-34 BP, 1640-1700, 1720-1820, 1830-1880, 1910-

1960 CalAD (Ua-46886). 

11) Fra A515. Slaggutkast S for jernvinnetuft. Vekt: 2,1 g. Vedartsbestemt, til bjørk. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 988+/-31 BP, 980-1060, 1070-1160 CalAD 

(Ua-46880). 
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12) Fra A536. Kullgrop i jernvinnetuft. Vekt: 26 g. Vedartsbestemt, til bjørk og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 931+/-30 BP, 1020-1170 CalAD (Ua-46887). 

 

Orienteringsoppgave: Jernvinneanlegget S12 lå ca 183 m SØ for Rv9, på et naturlig 

forhøyning glissent bevokst med noen trær og en del buskevekster. Anlegget lå rett Ø 

for en hytte, og hytta og en tilhørende vedbod S for denne hadde kuttet vestsiden av 

S12. En sti passerte ca 9 m NNØ for jernvinnetufta og møtte en hyttevei ca 62 m NV 

for tufta. Mellom tufta og hytteveien var ca 3 m fall, og skråningen fortsatte oppover 

mot Ø for tufta. Umiddelbart S for tufta begynte forhøyningen å skråne nedover mot 

et større myrområde, og jernvinneanleggets slaggutkast forsvant inn under dette mot 

S. En liten bekk ut fra denne passerte anlegget ca 27 m mot S. 

 

Kartreferanse/-koordinater: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508.68, Ø: 70102.13. 

 

LokalitetsID: 94090. 

 

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014, Rapport från arkeologissk undersökning. Jernvinneanlegg och 

kolgropar. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

Petersen, J.1951: Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-

akademi i Oslo. II. Hist. filos. Klasse. No. 4. 

Wikstrøm, T. 2005, Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

C58402/1-13 

Produksjonsplass fra middelalder/yngre jernalder fra HOVDEN 2012 S13, av 

HOVDEN (2/1), BYKLE K., AUST-AGDER. 

 

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. I 2011 ble 

fire jernvinneanlegg (Id 94006, 94040, 94050 og 94098) og seks kullgroper (Id 93989, 

94000, 94005, 94011, 94025 og 94051) gravd. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: 

C57897-57900, og kullgropene C-nr: C57901. De resterende fire jernvinneanleggene 

(Id 94099, 94090, 93987 og 93986) og 15 kullgropene (Id 94089, 94073, 94048, 

94031, 94083, 94334, 94038, 94022, 94032, 93994, 94097, 94075, 94059, 94026 og 

94046) ble gravd i 2012. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: C58400-58403, og 

kullgropene C-nr: C58404. Områdene ble registrert mellom 14. og 23. september i 

2005. Alle anleggene lå i et hytteområde, sydøst for Rv9, nordøst for Hovden 

sentrum. Området består av myrmark og fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og 

en del trær. Anleggene ble avtorvet med gravemaskin og senere renset opp for hånd. 

En del av kullgropene ble snittet med gravemaskin og resten ble undersøkt for hånd. 

For å få fullstendig oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i 

felt; mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm-, og kullprøver. Anleggene ble 

undersøkt med metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg, og dateringene ved NTNU, DF-

4440 (i Kile-Vesik 2014).  

 

Slaggprøver 
1) Fra A582. Slagghaug V for ovnsområde. 

2 Fra A620. Jernvinneovn. 
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Malmprøver 

3) Fra A464. Røsteplass. Prøve tatt fra vestre side av nordvendt profilvegg gjennom 

kullgrop på stedet. Kullgropen er fra et yngre stadium. 

4) Fra A583. Røsteplass ved jernvinneovn A581. 

 

Kullprøver 

5) Fra A463. Kullgrop Ø for antatt eldre ovnsområde. Prøve tatt fra bunnen. Vekt: 9,9 

g. Vedartsbestemt til bjørk. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 586+/-30 BP, 

1290-1420 CalAD (Ua-46885). 

6) Fra A578. Jernvinneovn. Vekt: 1,4 g. 10 biter er vedartsbestemt, hvorav 10 er fra 

furu. Prøven er radiologisk datert på furu til 1611+/-31 BP, 380-540 CalAD (Ua-

46898). 

7) Fra A579. Jernvinneovn. Vekt: 1,1 g. 10 biter er vedartsbestemt, hvorav 10 er fra 

furu. Prøven er radiologisk datert på furu til 1475+/-30 BP, 540-645 CalAD (Ua-

46899). 

8) Fra A580. Grop. Vekt: 8 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert på 

furu til 1589+/-31 BP, 400-550 CalAD (Ua-46897). 

9) Fra A581. Jernvinneovn ved slagghaug. Vekt: 0,8 g. 10 biter er vedartsbestemt, 

hvorav 10 er fra furu. Prøven er radiologisk datert på furu til 1344+/-31 BP, 630-720, 

740-770 CalAD (Ua-46900). 

10) Fra A590. Jernvinneovn (A579). Prøven tatt fra utrenskningsgropa S for selve 

ovnen. Vekt: 2,6 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk datert på furu til 

1522+/-30 BP, 430-610 CalAD (Ua-46901). 

11) Fra A582. Slagghaug. Vekt: 0,4 g. Vedartsbestemt til furu. Prøven er radiologisk 

datert på furu til 1290+/-30 BP, 660-780 CalAD (Ua-46903). 

12) Fra A583. Røsteplass ved jernvinneovn A581. Vekt: 5,6 g. Vedartsbestemt til 

furu. Prøven er radiologisk datert på furu til 1517+/-30 BP, 430-620 CalAD (Ua-

46904). 

13) Fra A620. Jernvinneovn. Vekt: 0,7 g. 10 biter er vedartsbestemt, hvorav 10 er fra 

bark. Prøven er radiologisk datert til 1167+/-31 BP, 770-970 CalAD (Ua-46905). 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten S13 lå inntil 93 m SØ for Rv9, i terreng svakt 

skrånende mot Ø. Terrenget var lett bevokst med noen trær og mange buskevekster. 

Lokaliteten var langstrakt, ca 16-17 m Ø-V. Lokaliteten, og flere strukturer i den, var 

gjennomskjært av en grusvei orientert VSV-ØNØ. Den gikk opp mot en hytte som lå 

inntil ca 29 m rett Ø for lokaliteten. Grusveien gikk ned til en annen grusvei ca 7,7 m 

rett vest for lokaliteten. På den andre siden av veien, ca 20 m VSV for lokaliteten, lå 

en annen hytte. 

 

Kartreferanse/-koordinater: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508.68, Ø: 70102.13. 

 

LokalitetsID: 93987. 

  

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014, Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg och 

kolgropar. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

Wikstrøm, T. 2005, Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 
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C58403/1-13 

Produksjonsplass fra middelalder/yngre jernalder fra HOVDEN 2012. S14, av 

HOVDEN (2/1), BYKLE K., AUST-AGDER. 

 

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. I 2011 ble 

fire jernvinneanlegg (Id 94006, 94040, 94050 og 94098) og seks kullgroper (Id 93989, 

94000, 94005, 94011, 94025 og 94051) gravd. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: 

C57897-57900, og kullgropene C-nr: C57901. De resterende fire jernvinneanleggene 

(Id 94099, 94090, 93987 og 93986) og 15 kullgropene (Id 94089, 94073, 94048, 

94031, 94083, 94334, 94038, 94022, 94032, 93994, 94097, 94075, 94059, 94026 og 

94046) ble gravd i 2012. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: C58400-58403, og 

kullgropene C-nr: C58404. Områdene ble registrert mellom 14. og 23. september i 

2005. Alle anleggene lå i et hytteområde, sydøst for Rv9, nordøst for Hovden 

sentrum. Området består av myrmark og fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og 

en del trær. Anleggene ble avtorvet med gravemaskin og senere renset opp for hånd. 

En del av kullgropene ble snittet med gravemaskin og resten ble undersøkt for hånd. 

For å få fullstendig oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i 

felt; mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm-, og kullprøver. Anleggene ble 

undersøkt med metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg, og dateringene ved NTNU, DF-

4440 (i Kile-Vesik 2014).  

 

1) Ukjent gjenstand av jern. 

Gjenstand eller fragment av gjenstand med ukjent funksjon. Består av en kubisk 

skaftrest som i overgangen til tangen er vridd ut i en trapés (som et stort flatt 

støvsugerhode). Kan se ut som en meisel brukt til bearbeiding av tre (som Petersen 

1951, fig 130). Mye brent leire og korrosjon gjør det vanskelig å se om "hodet" er helt 

eller et fragment. Mål: Skaftet: 3 cm langt, 0,9 cm bredt og opp til 1,4 cm tykt. 

"Hodet": Ca 2,5 cm langt. 1,3 cm bredt i skaftenden, 3,1 cm bredt i den andre enden. 

Gjennomgående ca 1 cm tykk. L: 5,7 cm. Stb: 3,1 cm. Stt: 1,4 cm. Vekt: 21,3 gram. 

Strukturnr: A621. Jernvinneovn. 

 

Slaggprøver 

2) Fra A527. Slagghaug N for jernvinnetufta.  

3) Fra A528. Slagghaug SV for jernvinnetufta.  

4) Fra A621. Jernvinneovn.  

5) Fra A645. Jernvinneovn.  

 

Malmprøver 

6) Fra A646. Malmlager. 

 

 Kullprøver 
7) Fra A458. Kullgrop. Vekt: 10,7 g. Vedartsbestemt, til bjørk. Prøven er radiologisk 

datert til 1168+/-65 BP, 680-1000 CalAD (Ua-46882). 

8) Fra A527. Slagghaug N for jernvinnetuften. Vekt: 1 g. Vedartsbestemt, til furu. 

Prøven er radiologisk datert til 1281+/-30 BP, 660-780 CalAD (Ua-46894). 

9) Fra A528. Slagghaug V for jernvinnetufta. Vekt: 0,7 g. 10 biter er vedartsbestemt, 

hvorav 10 er fra furu. Prøven er radiologisk datert på furu til 1325+/-32 BP, 640-780 

CalAD (Ua-46895). 
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10) Fra kulturlag (A531) ved voll. Vekt: 0,9 g. Vedartsbestemt, til bjørk og furu. 

Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1155+/-30 BP, 770-980 CalAD (Ua-46902). 

11) Fra uttømmingslag (A534) fra kullgrop. Vekt: 1,7 g. Vedartsbestemt, til bjørk og 

furu. Prøven er radiologisk datert på bjørk til 1001+/-30 BP, 980-1060, 1080-1160 

CalAD (Ua-46891). 

12) Fra A621. Jernvinneovn. Vekt: 0,8 g. Vedartsbestemt, til furu. Prøven er 

radiologisk datert til 1342+/-32 BP, 640-730, 740-770 CalAD (Ua-46906). 

13) Fra A645. Jernvinneovn. Vekt: 1,8 g. Vedartsbestemt, til furu. Prøven er 

radiologisk datert til 1179+/-31 BP, 770-900, 910-970 CalAD (Ua-46907). 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten S14 besto blant annet av en jernvinnetuft, to 

slagghauger og en kullgrop. Lokaliteten lå delvis på en svakt nordvendt skråning 

(kullgropa) og delvis på en noe brattere vestvendt skråning. Ca åtte m ØSØ for 

kullgropa og tilsvarende ØNØ for resten av lokaliteten lå en hytte, og lokaliteten var 

gjennomskjært av en ny grusvei orientert Ø-V. På den andre siden av veien, ca ti m N 

for vestkanten av lokaliteten, lå en annen hytte. Rett S for lokaliteten gikk en skråning 

ned mot myr. 

 

Kartreferanse/-koordinater: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508.68, Ø: 70102.13. 

 

LokalitetsID: 93986. 

  

Litteratur: 

Kile-Vesik, J., 2014, Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg och 

kolgropar. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

Petersen, J.1951: Vikingtidens redskaper. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-

akademi i Oslo. II. Hist. filos. Klasse. No. 4. 

Wikstrøm, T. 2005, Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

C58404/1-14 

Produksjonsplass fra middelalder/yngre jernalder fra HOVDEN 2012. S15, S16, 

S17, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, av HOVDEN (2/1), 

BYKLE K., AUST-AGDER. 

 

Hele Hovden-prosjektet består av åtte jernvinneanlegg og 21 kullgroper. I 2011 ble 

fire jernvinneanlegg (Id 94006, 94040, 94050 og 94098) og seks kullgroper (Id 93989, 

94000, 94005, 94011, 94025 og 94051) gravd. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: 

C57897-57900, og kullgropene C-nr: C57901. De resterende fire jernvinneanleggene 

(Id 94099, 94090, 93987 og 93986) og 15 kullgropene (Id 94089, 94073, 94048, 

94031, 94083, 94334, 94038, 94022, 94032, 93994, 94097, 94075, 94059, 94026 og 

94046) ble gravd i 2012. Der hadde jernvinneanleggene C-nr: C58400-58403, og 

kullgropene C-nr: C58404. Områdene ble registrert mellom 14. og 23. september i 

2005. Alle anleggene lå i et hytteområde, sydøst for Rv9, nordøst for Hovden 

sentrum. Området består av myrmark og fjellterreng med lav vegetasjon som lyng og 

en del trær. Anleggene ble avtorvet med gravemaskin og senere renset opp for hånd. 

En del av kullgropene ble snittet med gravemaskin og resten ble undersøkt for hånd. 

For å få fullstendig oversikt over funnsituasjonen ble det tatt ut store mengder prøver i 

felt; mikromorfologi-, vedarts-, slagg-, malm-, og kullprøver. Anleggene ble 
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undersøkt med metalldetektor for å fange opp også mindre jernfunn. 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg, og dateringene ved NTNU, DF-

4440 (i Kile-Vesik 2014). 

  

Kullprøver 
1) Fra S15. Kullgrop. Vekt: 10,1 g.  

2) Fra S16. Kullgrop. Vekt: 6,4 g.  

3) Fra S17. Kullgrop. Vekt: 9,3 g.  

4) Fra S19. Kullgrop. Vekt: 14,5 g.  

5) Fra S20. Kullgrop. Vekt: 4,8 g.  

6) Fra S21. Kullgrop. Vekt: 12,9 g 

7) Fra S22. Kullgrop. Vekt: 3,3 g.  

8) Fra S23. Kullgrop. Vekt: 4,3 g.  

9) Fra S24. Kullgrop. Vekt: 6,6 g.  

10) Fra S25. Kullgrop. Vekt: 6,1 g.  

11) Fra S26. Kullgrop. Vekt: 10,1 g.  

12) Fra S27. Kullgrop. Vekt: 9,3 g.  

13) Fra S28. Kullgrop. Vekt: 3,7 g.  

14) Fra S29. Kullgrop. Vekt: 8,2 g.  

 

Orienteringsoppgave: De 16 kullgropene som ble utgravd denne sesongen lå alle i 

skogspartier i nærheten av hytter i hyttefeltet sydøst for Hovden sentrum. De var 

omgitt med et fåtall trær, samt vegetasjon av lyng og lignende. 

 

Kartreferanse/-koordinater: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 

6628508.68, Ø: 70102.13. 

 

LokalitetsID: 

93994/94022/94061/94032/94038/94046/94048/94059/94073/94075/94083/94089/94

097/94334. 

 

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014, Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg och 

kolgropar. Hovden 2/1. Bykle. Aust-Agder. KHMs Arkiv. Oslo 

Wikstrøm, T. 2005, Rapport fra arkeologisk registrering. Hovden 2/1 m. fl. Bykle 

kommune, Aust-Agder. KHMs arkiv. Oslo 

 

12.3. TEGNINGER 

Teckningar följer längst bak i rapporten. 

1. Strukturer från S1 – 1. 

2. Strukturer från S1 – 2. 

3. Strukturer från S1 – 3. 

4. Strukturer från S2. 

5. Strukturer från S3 – 1. 

6. Strukturer från S3 – 2. 

7. Strukturer från S3 – 3. 

8. Strukturer från S4 – 1. 

9. Strukturer från S4 – 2. 

10. Strukturerna från S4 – 3. 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

134 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

11. Strukturerna från S4 – 4. 

12. Strukturerna från S4 – 5. 

13. S5 och S7. 

14. S6 och S8. 

15. S9 och S10. 

16. S11, A572. 

17. S11, profiler. 

18. S11, diverse. 

19. S12, A514. 

20. S12, profiler. 

21. S13, A581. 

22. S13, A578, A579 och A590, nivå 1. 

23. S13, A578, A579 och A590, nivå 2. 

24. S13, A578, A579 och A590, nivå 3. 

25. S13, A578, A579 och A590, nivå 4. 

26. S13, A578, A579 och A590, nivå 5. 

27. S13, profiler. 

28. S13, diverse. 

29. S14, A621 och A645. 

30. S14, A651, nivå 1. 

31. S14, A651, nivå 2. 

32. S14, profiler. 

33. S14, diverse. 

34. S15 och S16. 

35. S17 och S18. 

36. S19 och S20. 

37. S21 och S22. 

38. S23 och S24. 

39. S25 och S26. 

40. S27 och S28. 

41. S29. 

 

12.4. FOTOLISTE.  

Fotolista. 2011  

Filmnr Filnavn Motivbeskrivelse Fotograf Retning 

Cf34426 Cf34426_1_001.JPG S1 før frisering og avdekking. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_002.JPG S1 før frisering og avdekking. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_003.JPG S1 før frisering og avdekking. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_004.JPG S1 før frisering og avdekking. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_005.JPG S1 før frisering og avdekking. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_007.JPG S4 før frisering og avdekking Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_1_008.JPG Selve tufta på S4 før frisering og avdekking. Dag-Øyvind Engtrø V 

Cf34426 Cf34426_1_013.JPG S2 før frisering og avdekking. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_014.JPG S2 før frisering og avdekking. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_015.JPG S2 før frisering og avdekking. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_016.JPG S3 før frisering og avdekking Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_017.JPG S3 før frisering og avdekking Jakob Kile-Vesik NØ 
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Filmnr Filnavn Motivbeskrivelse Fotograf Retning 

Cf34426 Cf34426_1_018.JPG S3 før frisering og avdekking Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_019.JPG S1 før sjakting Dag-Øyvind Engtrø SV 

Cf34426 Cf34426_1_020.JPG S1 før sjakting Dag-Øyvind Engtrø SV 

Cf34426 Cf34426_1_021.JPG S1 før sjakting Dag-Øyvind Engtrø NNV 

Cf34426 Cf34426_1_022.JPG S1 før sjakting Dag-Øyvind Engtrø NNØ 

Cf34426 Cf34426_1_023.JPG Sjakter gravd gjennom S1 Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_024.JPG Sjakter gravd gjennom S1 Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_025.JPG Sjakter gravd gjennom S1 Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_026.JPG Sjakter gravd gjennom S1 Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_027.JPG S1 etter avtorving Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_028.JPG S1 etter avtorving Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_029.JPG S1 etter avtorving Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_030.JPG S1 etter avtorving Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_031.JPG S1 etter avtorving. Voll. Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_032.JPG S1 etter avtorving. Voll. Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_033.JPG S1 etter avtorving Jakob Kile-Vesik SVS 

Cf34426 Cf34426_1_034.JPG S1 etter avtorving. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_035.JPG S1 etter avtorving, raskant som vender mot vegen. Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_036.JPG S4 etter avdekking. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_037.JPG S4 etter avtorving. Slagghaug A Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_038.JPG S4 etter avtorving. Til høyre ses slagghaug A Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_039.JPG S4 etter avtorving Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_040.JPG S4 etter avtorving Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_041.JPG S4 etter avtorving Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_042.JPG 
S2 etter avtorving, sett mot inngangen. I forgrunnen til høyre ses avfallslag 
A159. Til venstre for inngangen er slagghaug A158. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_043.JPG S2 etter avtorving. Til venstre for inngangen er slagghaug A158. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_044.JPG 
S2 etter avtorving, sett mot inngangen. I forgrunnen til høyre ses avfallslag 
A159. Til venstre for inngangen er slagghaug A158. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_045.JPG 
S4 etter avtorving. Til venstre for tufta ses avfallslag A248. Foran til venstre 
ses slagghaug A247. Foran tufta ses avfallslag A249. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_046.JPG 
S4 etter avtorving. Foran til venstre ses slagghaug A247. Til venstre for tufta 
ses avfallslag A248. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_047.JPG S3 etter avtorving. Til venstre ses slagghaug A262. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_048.JPG S3 etter avtorving. Til venstre ses slagghaug A262. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_049.JPG S3 etter avtorving Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_050.JPG S3 etter avtorving Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_051.JPG S1 etter opprensing Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_052.JPG S1 etter opprensing Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_053.JPG S1 etter opprensing Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_054.JPG S1 etter opprensing Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_055.JPG S1 etter opprensing. Selve tuften. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_056.JPG S1 etter opprensing Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_057.JPG S1 etter opprensing Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_058.JPG S1 etter opprensing. Slagghaug A104 Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_059.JPG S1 etter opprensing. Slagghaug A105. Jakob Kile-Vesik NV 
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Cf34426 Cf34426_1_060.JPG Kullgrop S5 etter frisering. Tina Jensen Granados N 

Cf34426 Cf34426_1_061.JPG Kullgrop S5 etter frisering. Tina Jensen Granados Ø 

Cf34426 Cf34426_1_062.JPG Kullgrop S5 etter frisering. Tina Jensen Granados V 

Cf34426 Cf34426_1_063.JPG Kullgrop S6 etter frisering. Line Hovd Ø 

Cf34426 Cf34426_1_064.JPG Kullgrop S6 etter frisering. Line Hovd S 

Cf34426 Cf34426_1_065.JPG Kullgrop S6 etter frisering. Line Hovd N 

Cf34426 Cf34426_1_066.JPG Kullgrop S6 etter frisering. Line Hovd N 

Cf34426 Cf34426_1_067.JPG Kullgrop S7 etter frisering. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_068.JPG Kullgrop S7 etter frisering. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_069.JPG Kullgrop S7 etter frisering. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_070.JPG Kullgrop S8 etter frisering. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_071.JPG Kullgrop S8 etter frisering. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_072.JPG Kullgrop S8 etter frisering. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_073.JPG Kullgrop S9 etter frisering. Jakob Kile-Vesik ØSØ 

Cf34426 Cf34426_1_074.JPG Kullgrop S9 etter frisering. Jakob Kile-Vesik NNV 

Cf34426 Cf34426_1_075.JPG Kullgrop S9 etter frisering. Jakob Kile-Vesik SSV 

Cf34426 Cf34426_1_076.JPG Kullgrop S10 etter frisering. Jakob Kile-Vesik V 

Cf34426 Cf34426_1_077.JPG Kullgrop S10 etter frisering. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_078.JPG Kullgrop S10 etter frisering. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_079.JPG S2. Avfallslag A159 Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_080.JPG S2 avdekket. Slagghaug A158 til venstre. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_081.JPG S2 avdekket. Slagghaug A158 til venstre. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_082.JPG S2. Slagghaug A158. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_083.JPG S2 avdekket. Slagghaug A158 til høyre. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_084.JPG S2 avdekket. Slagghaug A158 til høyre. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_085.JPG S2 avdekket. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_086.JPG S2 avdekket. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_087.JPG S2 avdekket. Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_088.JPG S2 avdekket. Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_1_089.JPG Kullgrop S5 halvveis avdekket i plan. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_090.JPG Kullgrop S6 halvveis avdekket i plan. Jakob Kile-Vesik V 

Cf34426 Cf34426_1_091.JPG Kullgrop S7 halvveis avdekket i plan. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_092.JPG Kullgrop S7 halvveis avdekket i plan. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_093.JPG Kullgrop S8 halvveis avdekket i plan. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_1_094.JPG Kullgrop S9 halvveis avdekket i plan. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_095.JPG Kullgrop S10 halvveis avdekket i plan. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_1_096.JPG 
Jernvinnetuft S4 etter opprensing. Foran til venstre ses slagghaug A247. 
Foran til høyre ses avfallslag A249. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_097.JPG 
Jernvinnetuft S4 etter opprensing. Foran til venstre ses slagghaug A247. 
Foran til høyre ses avfallslag A249. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_098.JPG 
Jernvinnetuft S4 etter opprensing, sett fra inngangspartiet. Til venstre ses 
slagghaug A247. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_099.JPG 
Jernvinnetuft S4 etter opprensing. "Avfallslag" A248 i forgrunnen. Til høyre 
slagghaug A247. Dag-Øyvind Engtrø SSØ 

Cf34426 Cf34426_1_100.JPG Jernvinnetuft S4 etter opprensing. Avfallslag A251 ses midt i tufta. Dag-Øyvind Engtrø SSØ 

Cf34426 Cf34426_1_101.JPG 
Jernvinnetuft S4 etter opprensing. I midten ses avfallslag A251, bak til høyre 
ses slagghaug A247. Dag-Øyvind Engtrø VSV 
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Cf34426 Cf34426_1_103.JPG 
S3 etter opprensing. Slagghaug A262 til venstre. Til høyre for tufta ses 
kulturlag A394. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_104.JPG S3. Slagghaug A262. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_105.JPG S3. Kulturlag A394. Jakob Kile-Vesik V 

Cf34426 Cf34426_1_106.JPG S3 etter opprensing. Kulturlag A394 i forgrunnen. Jakob Kile-Vesik V 

Cf34426 Cf34426_1_107.JPG 
S3 etter opprensing. Til venstre for tufta ses kulturlag A394, til høyre bak 
tufta ses slagghaug A262. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_108.JPG 
S3 etter opprensing. Til venstre for tufta ses kulturlag A394, til høyre bak 
tufta ses slagghaug A262. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_109.JPG S3 etter opprensing. I midten ses kullgrop A260. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_110.JPG S3 etter opprensing. Kullgrop A260 i forgrunnen. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_111.JPG 
S3 etter opprensing. Kullgrop A260 i forgrunnen til venstre, kulturlag A264 
ved siden av. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_112.JPG S3 etter opprensing. Kullgrop A260 sentralt, kulturlag A264 til høyre. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_113.JPG S3 etter opprensing. Kullgrop A260 sentralt. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_114.JPG S3 etter opprensing. Kullgrop A260 sentralt. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_115.JPG S3 etter opprensing. Kullgrop A260 sentralt, kulturlag A264 til høyre. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_116.JPG S3 etter opprensing. Kullgrop A260 sentralt. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_1_117.JPG 
S1. Sørvendt profilvegg gjennom østre delen av tufta. I profilen ses snitt 
gjennom ovn A369. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_118.JPG 
S1. Sørvendt profilvegg gjennom østre delen av tufta. I profilen ses snitt 
gjennom ovn A369. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_119.JPG 
S1. Sørvendt profilvegg gjennom østre delen av tufta. I profilen ses snitt 
gjennom ovn A369. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_120.JPG 
S1. Sørvendt profilvegg gjennom østre delen av tufta. I profilen ses snitt 
gjennom ovn A369. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_121.JPG S2. Med kullager A368 sentralt. Johannes Bülow Ø 

Cf34426 Cf34426_1_122.JPG S2. Avfallslag A159 i plan. Johannes Bülow SØ 

Cf34426 Cf34426_1_123.JPG S2. Avfallslag A159 i plan. Johannes Bülow SØ 

Cf34426 Cf34426_1_124.JPG S2. Sørvestvendt profilvegg. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_1_125.JPG S2. Sørvestvendt profilvegg. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_1_126.JPG S2. Sørvestvendt profilvegg. Med kullager A368 sentralt. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_1_127.JPG S2. Sørvestvendt profilvegg. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_1_128.JPG Vestvendt profilvegg i S1, nordre del. Slagghaug A105 i bakkant. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_129.JPG Vestvendt profilvegg i S1, nordre del. Slagghaug A105 i bakkant. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_130.JPG Vestvendt profilvegg i S1. Nordre voll. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_131.JPG Vestvendt profilvegg i S1, søndre del. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_132.JPG Vestvendt profilvegg i S1, midt i tufta. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_133.JPG Vestvendt profilvegg i S1, søndre voll. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_134.JPG Sørvendt profilvegg i S1, vestre del. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_135.JPG Sørvendt profilvegg i S1, inngangspartiet. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_136.JPG Sørvendt profilvegg i S1, vestre del. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_137.JPG Sørvendt profilvegg i S1, vestre del. Slagghaug A104 i bakkant. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_138.JPG S2. Snitt gjennom avfallslag A159. Johannes Bülow SØ 

Cf34426 Cf34426_1_139.JPG S1. Sørvestre kvadrant i plan Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_140.JPG S1. Sørvestre kvadrant i plan Jakob Kile-Vesik V 

Cf34426 Cf34426_1_141.JPG S1. Sørvestre kvadrant i plan. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_142.JPG S1. Sørvestre kvadrant i plan. Jakob Kile-Vesik V 

Cf34426 Cf34426_1_143.JPG Nordøstvendt sjakt gjennom S2. Heidi Lund Berg SV 
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Cf34426 Cf34426_1_144.JPG Nordøstvendt sjakt gjennom S2. Med kullager A368 til venstre. Heidi Lund Berg SV 

Cf34426 Cf34426_1_145.JPG Nordøstvendt sjakt gjennom S2. Med kullager A368 sentralt. Heidi Lund Berg SV 

Cf34426 Cf34426_1_146.JPG Nordøstvendt sjakt gjennom S2. Med bunn av kullgrop A455. Heidi Lund Berg SV 

Cf34426 Cf34426_1_147.JPG Nordøstvendt sjakt gjennom S2. Med bunn av kullgrop A455 til høyre. Heidi Lund Berg SV 

Cf34426 Cf34426_1_148.JPG S2. Sørvestvendt profilvegg gjennhom slagghaug A158. Heidi Lund Berg NØ 

Cf34426 Cf34426_1_149.JPG S2. Sørvestvendt profilvegg gjennhom slagghaug A158. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_150.JPG S2. Sørvestvendt profilvegg gjennhom slagghaug A158. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_151.JPG S2. Sørvestvendt profilvegg gjennhom slagghaug A158. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_1_152.JPG S1. Slagghaug A104 i plan. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_153.JPG S1. Slagghaug A105 i plan. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_1_154.JPG S1. Amboltstein A108 og avfallslag A109 i plan. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_155.JPG S1. Amboltstein A108. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_156.JPG S1. Amboltstein A108 og avfallslag A109 i profil. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_1_157.JPG S1. Slagghaug A105 snittet. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_1_158.JPG S1. Slagghaug A104 snittet. Tina Jensen Granados Ø 

Cf34426 Cf34426_1_159.JPG Avfallslag A251 sentralt i S4 under bortrensing. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_1_160.JPG Avfallslag A251 sentralt i S4 under bortrensing. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_1_161.JPG Nordøstvendt profilvegg i S4. Johannes Bülow SV 

Cf34426 Cf34426_1_162.JPG Sørvestvendt profilvegg i S4. Bak den er slagghaug A247. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_1_163.JPG Sørvestvendt profilvegg i S4. Bak den er slagghaug A247. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_1_164.JPG Sørvestvendt profilvegg i S4. Bak den er slagghaug A247. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_1_165.JPG Sørvestvendt profilvegg i S4. Bak den er slagghaug A247. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_2_001.JPG Snitt gjennom S4. Sørvestvendt profilvegg. I snittet ses avfallslag A248. Heidi Lund Berg NØ 

Cf34426 Cf34426_2_002.JPG Snitt gjennom S4. Sørvestvendt profilvegg. I snittet ses avfallslag A248. Heidi Lund Berg NØ 

Cf34426 Cf34426_2_003.JPG Snitt gjennom S4. Sørvestvendt profilvegg. I snittet ses avfallslag A248. Heidi Lund Berg NØ 

Cf34426 Cf34426_2_004.JPG Snitt gjennom nordre voll i S4. Sørvestvendt profilvegg. Heidi Lund Berg NØ 

Cf34426 Cf34426_2_005.JPG Snitt gjennom nordre voll i S4. Sørvestvendt profilvegg. Heidi Lund Berg NØ 

Cf34426 Cf34426_2_006.JPG 
Snitt gjennom nordre voll i S4. Sørvestvendt profilvegg. Steinboks A402 til 
høyre. Heidi Lund Berg NØ 

Cf34426 Cf34426_2_007.JPG Snitt gjennom S4. Sørvestvendt profilvegg. Steinboks A402 sentralt. Heidi Lund Berg NØ 

Cf34426 Cf34426_2_008.JPG Snitt gjennom S4. Sørvestvendt profilvegg. Steinboks A402 sentralt. Heidi Lund Berg N 

Cf34426 Cf34426_2_009.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom østre voll i S4. Johannes Bülow NV 

Cf34426 Cf34426_2_010.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom østre voll i S4. Johannes Bülow NV 

Cf34426 Cf34426_2_011.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom østre voll i S4. Johannes Bülow NV 

Cf34426 Cf34426_2_012.JPG S4. Avfallslag A249 i plan. Johannes Bülow SV 

Cf34426 Cf34426_2_013.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom S3. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_014.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom S3. Med malmlager A396 sentralt. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_015.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom S3. Med malmlager A396 sentralt. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_016.JPG S3. Sørøstvendt profilvegg gjennom kullgrop A260. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_017.JPG S3. Sørøstvendt profilvegg gjennom kullgrop A260. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_2_018.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom "soverommet" i S3. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_019.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom voll i S3. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_020.JPG Sørvestvendt profilvegg gjennom "soverommet" i S3. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_021.JPG Sørvestvendt profilvegg gjennom voll på sørsiden av S3. Jakob Kile-Vesik NØ 
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Cf34426 Cf34426_2_022.JPG Sørvestvendt profilvegg gjennom S3. Gjennom voll på nordre side. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_023.JPG Sørvestvendt profilvegg gjennom S3, kullgropvoll og gulv. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_024.JPG Sørvestvendt profilvegg gjennom voll på sørsiden av S3. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_025.JPG Sørvestvendt profilvegg gjennom voll på sørsiden av S3. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_026.JPG Malmlager A397 utenfor søndre veggen på S3. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_027.JPG Oversiktsbilde over S3. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_028.JPG Avfallslag A395 utenfor inngangen til S3. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_029.JPG Røsteplass A372 utenfor S4. Heidi Lund Berg Ø 

Cf34426 Cf34426_2_030.JPG Avfallslag A249 utenfor inngangen til S4 snittet. Johannes Bülow Ø 

Cf34426 Cf34426_2_031.JPG Røsteplass A372 utenfor S4 snittet. Heidi Lund Berg Ø 

Cf34426 Cf34426_2_032.JPG S10 snittet. Dag-Øyvind Engtrø NNØ 

Cf34426 Cf34426_2_033.JPG S10 snittet. Dag-Øyvind Engtrø NNØ 

Cf34426 Cf34426_2_034.JPG S9 snittet. Dag-Øyvind Engtrø ØSØ 

Cf34426 Cf34426_2_035.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom slagghaug A262 ved S3. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_036.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom slagghaug A262 ved S3. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_037.JPG Sørøstvendt profilvegg gjennom slagghaug A262 ved S3. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_038.JPG Røsteplass A375, utenfor S4, i plan. Johannes Bülow Ø 

Cf34426 Cf34426_2_039.JPG Røsteplass A375, utenfor S4, snittet. Johannes Bülow Ø 

Cf34426 Cf34426_2_040.JPG 
Oversiktsbilde over søndre del av S3. Kulturlag A394 med moderne 
forstyrrelser. Johannes Bülow NV 

Cf34426 Cf34426_2_041.JPG 
Oversiktsbilde over søndre del av S3. Kulturlag A394, med moderne 
forstyrrelser. Johannes Bülow S 

Cf34426 Cf34426_2_042.JPG S4 med opprenset gulvnivå. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_043.JPG 
S4 med opprenset gulvnivå. Ovnen A251 i midten, steinboksen A402 til 
venstre. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_044.JPG 
S4 med opprenset gulvnivå. Ovnen A251 i midten, steinboksen A402 til 
høyre. Bak til høyre ses slagghaug A247. Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_2_045.JPG 
S4 med opprenset gulvnivå. Ovnen A251 i midten, steinboksen A402 til 
høyre. Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_2_046.JPG S4 med opprenset gulvnivå. Ovnen A251 i midten, steinboksen A402 bak. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_047.JPG 
S4 med opprenset gulvnivå. Ovnen A251 i midten, steinboksen A402 i 
forkant. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_2_048.JPG S4 med opprenset gulvnivå. Steinboksen A402 sentralt. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_2_049.JPG S4 med opprenset gulvnivå. Steinboksen A402 sentralt. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_2_050.JPG Slagghaug A247 snittet. Vestvendt profilvegg. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_2_051.JPG S4. Ovn A251 i plan. Nivå 1. Dag-Øyvind Engtrø SVV 

Cf34426 Cf34426_2_052.JPG S4. Steinboks A402, nivå 1. Dag-Øyvind Engtrø NV 

Cf34426 Cf34426_2_053.JPG S4. Ovn A251 i plan. Nivå 2. Dag-Øyvind Engtrø SVV 

Cf34426 Cf34426_2_054.JPG Ildsted A400 i S2. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_2_055.JPG Sammenrast steinboks A401 i S2. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_056.JPG Sammenrast steinboks A401 i S2. Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34426 Cf34426_2_057.JPG Sammenrast steinboks A401 i S2. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_2_058.JPG S4. Steinboks A402, nivå 2. Heidi Lund Berg NV 

Cf34426 Cf34426_2_060.JPG S4. Ovn A251 i plan. Nivå 3. Dag-Øyvind Engtrø VNV 

Cf34426 Cf34426_2_062.JPG S4. Steinboks A402, nivå 3. Leiretetting rett over  bunnen. Heidi Lund Berg SVV 

Cf34426 Cf34426_2_063.JPG S4. Steinboks A402, nivå 4. Innhold tømt, helle i bunnen. Heidi Lund Berg NV 

Cf34426 Cf34426_2_064.JPG 
S4, oversikt. Ovn A251 mellom de flate hellene, og steinboks A402 i 
bakgrunnen. Heidi Lund Berg NV 

Cf34426 Cf34426_2_065.JPG S4, oversikt. Ovn A251 i forgrunnen og steinboks A402 i bakgrunnen. Heidi Lund Berg NV 
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Cf34426 Cf34426_2_066.JPG S4, oversikt. Ovn A251 til venstre og steinboks A402 til høyre. Heidi Lund Berg V 

Cf34426 Cf34426_2_067.JPG S4. Ovn A251 i plan. Nivå 4. Dag-Øyvind Engtrø SV 

Cf34426 Cf34426_2_068.JPG S4. Ovn A251 i plan. Nivå 5. Dag-Øyvind Engtrø SV 

Cf34426 Cf34426_2_071.JPG S4, oversikt. Ovn A251 i midten og steinboks A402 til høyre. Dag-Øyvind Engtrø V 

Cf34426 Cf34426_2_072.JPG S4, gulvnivå delvis fjernet. Ovn A251 i midten og steinboks A402 til venstre. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_2_073.JPG S3. Kullager A405 i plan. Tina Jensen Granados SØ 

Cf34426 Cf34426_2_075.JPG S4. Ovn A251 i plan. Nivå 8. Dag-Øyvind Engtrø SVV 

Cf34426 Cf34426_2_077.JPG S3, oversiktsbilde over sørøstre del. Kullager A405 i bakgrunnen. Tina Jensen Granados SØ 

Cf34426 Cf34426_2_078.JPG S3, oversiktsbilde over sørøstre del. Kullager A405 i bakgrunnen. Tina Jensen Granados SØ 

Cf34426 Cf34426_2_079.JPG S3, oversiktsbilde over sørøstre del. Kullager A405 ses bak til venstre. Tina Jensen Granados SØ 

Cf34426 Cf34426_2_080.JPG 
S3, oversiktsbilde over sørøstre del. Kullager A405 ses bak til venstre. Ovnen 
A427 ligger under den brukne steinblokka i forgrunnen. Tina Jensen Granados SØ 

Cf34426 Cf34426_2_081.JPG 
S3, oversiktsbilde over sørøstre del. Ovnen A427 ligger under den brukne 
steinblokka i forgrunnen. Tina Jensen Granados NØ 

Cf34426 Cf34426_2_082.JPG 
S3, oversiktsbilde over sørøstre del. Kullager A405 ligger rett til høyre for 
målestokken. Tina Jensen Granados NV 

Cf34426 Cf34426_2_083.JPG S3, oversiktsbilde over sørøstre del. Kullgrop A260 ses oppe til høyre. Tina Jensen Granados SV 

Cf34426 Cf34426_2_084.JPG S4. Ovn A251 i plan. Nivå 9, bunnen. Dag-Øyvind Engtrø  NV 

Cf34426 Cf34426_2_086.JPG S1. Ovn A369 i plan, snittet av sjakt. Nivå 1. Dag-Øyvind Engtrø  N 

Cf34426 Cf34426_2_087.JPG S1. Kullflekk i profil. Heidi Lund Berg  S 

Cf34426 Cf34426_2_088.JPG S1. A421. Antatt som mulig ovn, men senere avkreftet. Heidi Lund Berg  S 

Cf34426 Cf34426_2_089.JPG S1. Ovn A369 i plan, snittet av sjakt. Nivå 2. Dag-Øyvind Engtrø  N 

Cf34426 Cf34426_2_091.JPG S1. A421. Antatt som mulig ovn, men senere avkreftet. Heidi Lund Berg  S 

Cf34426 Cf34426_2_092.JPG S1. Ovn A369 i plan, snittet av sjakt. Nivå 3. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_2_094.JPG S1. Ovn A423 sentralt, til venstre voll A438. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_2_095.JPG S1. Ovn A423 til venstre. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_2_096.JPG S1. Ovn A369 i plan, snittet av sjakt. Nivå 4. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_2_097.JPG Kullgrop S8 snittet. Dag-Øyvind Engtrø VNV 

Cf34426 Cf34426_2_098.JPG Kullgrop S5 snittet. Dag-Øyvind Engtrø NV 

Cf34426 Cf34426_2_099.JPG S1. Ovn A423 delvis utgravd. Til venstre ses voll A438. Johannes Bülow NØ 

Cf34426 Cf34426_2_100.JPG 
S1. Framrenset gulv, sørøstre del. Steinen i forkanten av bildet tilhører ovn 
A369. Heidi Lund Berg S 

Cf34426 Cf34426_2_101.JPG S3, gulv i inngangsparti. Tina Jensen Granados SV 

Cf34426 Cf34426_2_102.JPG S3, gulv i inngangsparti. Tina Jensen Granados SV 

Cf34426 Cf34426_2_103.JPG S3, gulv i inngangsparti. Tina Jensen Granados NØ 

Cf34426 Cf34426_2_104.JPG S3. Ovn A427 (under den brukne hella bak målestokken). Nivå 1. Tina Jensen Granados SV 

Cf34426 Cf34426_2_105.JPG 
S3, gulv i inngangsparti, etter fjerning av steiner. Ovn A427 ses til venstre 
for de store steinene. Line Hovd SV 

Cf34426 Cf34426_2_106.JPG S3, gulv i inngangsparti, etter fjerning av steiner. Line Hovd NØ 

Cf34426 Cf34426_2_107.JPG S3. Ovn A427. Nivå 2. Line Hovd SV 

Cf34426 Cf34426_2_108.JPG Kullgrop S6 snittet. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_2_109.JPG Sidegrop ved siden av kullgrop S6 snittet. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_2_110.JPG Kullgrop S6 snittet. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_2_111.JPG S3. Inngangsparti framrenset. Dag-Øyvind Engtrø ØSØ 

Cf34426 Cf34426_2_112.JPG S3. Inngangsparti framrenset. Dag-Øyvind Engtrø NNØ 

Cf34426 Cf34426_2_114.JPG S1 i plan med bortrenset gulv. Ovn A369 i bakkant. Heidi Lund Berg Ø 

Cf34426 Cf34426_2_115.JPG S1 i plan med bortrenset gulv. Ovn A369 i bakkant. Heidi Lund Berg N 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

141 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Filmnr Filnavn Motivbeskrivelse Fotograf Retning 

Cf34426 Cf34426_2_116.JPG S1 i plan med bortrenset gulv. Med ovn A369 til venstre. Heidi Lund Berg S 

Cf34426 Cf34426_2_117.JPG S1. Ovn A423? Ved voll A438? Heidi Lund Berg Ø 

Cf34426 Cf34426_2_118.JPG S1. Voll A438? Heidi Lund Berg S 

Cf34426 Cf34426_2_119.JPG S2, oversiktsfoto. Slagghaug A158 til venstre. Dag-Øyvind Engtrø SV 

Cf34426 Cf34426_2_120.JPG 
S2, oversiktsfoto. Med slagghaug A158 til venstre, og avfallslag A159 i 
forgrunnen til venstre. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_2_121.JPG S2, oversiktsfoto. Med slagghaug A158 til venstre. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_2_122.JPG S2, oversiktsfoto. Dag-Øyvind Engtrø SØ 

Cf34426 Cf34426_2_123.JPG S2, oversiktsfoto over gulvet. Med steinboks A401 i bakgrunnen. Dag-Øyvind Engtrø SØ 

Cf34426 Cf34426_2_124.JPG S2, oversiktsfoto. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_2_125.JPG S2, oversiktsfoto. Med avfallslag A159 i bakkant. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_2_126.JPG S2, oversiktsfoto. Med avfallslag A159 i bakkant. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_2_127.JPG S2, oversiktsfoto over gulvet. Med steinboks A401 til høyre. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_2_128.JPG S2, oversiktsfoto over gulvet. Med steinboks A401 i forgrunnen. Dag-Øyvind Engtrø NV 

Cf34426 Cf34426_2_129.JPG 
S3. Oversiktsbilde. Til venstre foran ses slagghaug A262 og kulturlag A394. 
Til høyre for tufta ses mer av kulturlag A394. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_2_130.JPG S3. Oversiktsbilde. Til venstre foran ses slagghaug A262 og kulturlag A394. Dag-Øyvind Engtrø NV 

Cf34426 Cf34426_2_131.JPG 
S3. Oversiktsbilde. Til venstre foran ses slagghaug A262 og kulturlag A394. 
Til høyre for tufta ses mer av kulturlag A394. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_2_132.JPG 
S3. Oversiktsbilde. Til venstre foran ses slagghaug A262 og kulturlag A394. 
Til høyre for tufta ses mer av kulturlag A394. Dag-Øyvind Engtrø NNV 

Cf34426 Cf34426_2_133.JPG S3. Oversiktsbilde. I midten ses kullgrop A260. Dag-Øyvind Engtrø NNV 

Cf34426 Cf34426_2_134.JPG S3. Oversiktsbilde. I midten ses kullgrop A260. Dag-Øyvind Engtrø SV 

Cf34426 Cf34426_2_135.JPG S3. Oversiktsbilde. I midten ses kullgrop A260. Dag-Øyvind Engtrø SSV 

Cf34426 Cf34426_2_136.JPG S3. Oversiktsbilde. I midten ses kullgrop A260. Dag-Øyvind Engtrø VNV 

Cf34426 Cf34426_2_137.JPG S3. Oversiktsbilde. I midten ses kullgrop A260. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_2_138.JPG S3. Oversiktsbilde. I midten ses kullgrop A260. Dag-Øyvind Engtrø ØSØ 

Cf34426 Cf34426_2_139.JPG S3. Oversiktsbilde. Slagghaug A262. Dag-Øyvind Engtrø ØSØ 

Cf34426 Cf34426_2_140.JPG S3. Oversiktsbilde. Til venstre foran ses slagghaug A262. Dag-Øyvind Engtrø NØ 

Cf34426 Cf34426_2_141.JPG Kullgrop S7 snittet. Tina Jensen Granados V 

Cf34426 Cf34426_2_142.JPG Kullgrop S7 snittet. Tina Jensen Granados V 

Cf34426 Cf34426_2_143.JPG S4. Nedgravning med uviss tolkning A429.  Heidi Lund Berg NNV 

Cf34426 Cf34426_2_144.JPG 
S1. Snitt blant annet gjennom voll A454. Toppen av steinboksen A456 kan 
skimtes. Johannes Bülow N 

Cf34426 Cf34426_2_145.JPG S1. Snitt blant annet gjennom voll A454. Johannes Bülow S 

Cf34426 Cf34426_2_146.JPG S4. Nedgravning med uviss tolkning A429.  Heidi Lund Berg NNV 

Cf34426 Cf34426_2_147.JPG 

S4. Arbeidsbilde. Mye av gulvet er avdekket, bunnen av kullgropa A413 er 
halvveis tømt. I midten er den tømte ovnen A251, bak i midten er 
steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø NV 

Cf34426 Cf34426_2_148.JPG 

S4. Arbeidsbilde. Mye av gulvet er avdekket, bunnen av kullgropa A413 er 
halvveis tømt. I midten er den tømte ovnen A251, til høyre er steinboksen 
A402. Dag-Øyvind Engtrø VSV 

Cf34426 Cf34426_2_149.JPG S1. Steinboks A456 og snitt gjennom voll A454. Dag-Øyvind Engtrø V 

Cf34426 Cf34426_2_150.JPG S1. Steinboks A456. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_2_151.JPG S3, ovn A427. Nivå 3. Tina Jensen Granados SØ 

Cf34426 Cf34426_2_152.JPG 
S4. Nedgravning med uviss tolkning A429. Ligger rett over A432, som er 
tolket som bunnen av en ovn. Heidi Lund Berg NNV 

Cf34426 Cf34426_2_153.JPG 

S4. Arbeidsbilde. Mesteparten av gulvet er avdekket, bunnen av kullgropa 
A413 er halvveis tømt. I midten er den tømte ovnen A251, bak i midten er 
steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø NNV 

Cf34426 Cf34426_2_154.JPG 

S4. Arbeidsbilde. Mesteparten av gulvet er avdekket, bunnen av kullgropa 
A413 er halvveis tømt. I midten er den tømte ovnen A251, bak i midten er 
steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø NNV 
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Cf34426 Cf34426_2_155.JPG 

S4. Arbeidsbilde. Mesteparten av gulvet er avdekket, bunnen av kullgropa 
A413 er halvveis tømt. I midten er den tømte ovnen A251, bak i midten er 
steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø NNV 

Cf34426 Cf34426_2_156.JPG 

S4. Arbeidsbilde. Mesteparten av gulvet er avdekket, bunnen av kullgropa 
A413 er halvveis tømt. I midten er den tømte ovnen A251, i forgrunnen er 
steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø SSØ 

Cf34426 Cf34426_2_157.JPG 

S4. Arbeidsbilde. Mesteparten av gulvet er avdekket, bunnen av kullgropa 
A413 er halvveis tømt. I midten er den tømte ovnen A251, til venstre er 
steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø SØ 

Cf34426 Cf34426_2_158.JPG S1. Snitt gjennom voll A454 til venstre. I bunnen av det ses steinboks A456. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_2_159.JPG S1. Snitt gjennom voll A454. I bunnen ses steinboks A456. Dag-Øyvind Engtrø V 

Cf34426 Cf34426_2_160.JPG S3, ovn A427 i plan. Nivå 4. Tina Jensen Granados SØ 

Cf34426 Cf34426_2_161.JPG 

S4, oversiktsbilde. Hele gulvnivået er bortrenset, bortsett fra restene av 
bunnen av kullgropa A413 i midten. Stolpehullene og pålehullene vises også. 
I midten er den tømte ovnen A251, bak er steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø NNV 

Cf34426 Cf34426_2_162.JPG 

S4, oversiktsbilde. Hele gulvnivået er bortrenset, bortsett fra restene av 
bunnen av kullgropa A413 i midten. I midten er den tømte ovnen A251, i 
forgrunnen er steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø SSØ 

Cf34426 Cf34426_2_163.JPG 

S4, oversiktsbilde. Hele gulvnivået er bortrenset, bortsett fra restene av 
bunnen av kullgropa A413 i midten. Stolpehullene og pålehullene vises også. 
I midten er den tømte ovnen A251, bak er steinboksen A402. Dag-Øyvind Engtrø NNV 

Cf34426 Cf34426_2_164.JPG S3. Ovn A427. Nivå 5, ferdig gravd. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34426 Cf34426_2_165.JPG S3. Oversiktsbilde, ferdig gravd, bortsett fra bunnen av kullgropa. Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34426 Cf34426_2_166.JPG S3. Oversiktsbilde, ferdig gravd, bortsett fra bunnen av kullgropa. Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34426 Cf34426_2_168.JPG S4. Stolpehull A431 i sørvestre hjørne. Nivå 1. Line Hovd Ø 

Cf34426 Cf34426_2_169.JPG S4. Stolpehull A430 i sørøstre hjørne. Litt oppe til høyre er pålehullet A435. Tina Jensen Granados V 

Cf34426 Cf34426_2_170.JPG S4. Stolpehull A431 i sørvestre hjørne. Nivå 2. Line Hovd Ø 

Cf34426 Cf34426_2_172.JPG S1. Snitt gjennom voll A454. I bunnen noe i bakgrunnen ses steinboks A456. Dag-Øyvind Engtrø V 

Cf34426 Cf34426_2_173.JPG S1. Snitt gjennom voll A454. I bunnen ses steinboks A456. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_2_174.JPG S4. Stolpehull A431 i sørvestre hjørne. Nivå 3, ferdiggravd. Line Hovd Ø 

Cf34426 Cf34426_3_001.JPG 
S4. Stolpehull A430 i sørøstre hjørne. Nivå 2, ferdiggravd. Litt oppe til høyre 
ses pålehullet A435. Tina Jensen Granados V 

Cf34426 Cf34426_3_002.JPG S4. A432 . Nivå 1. Til venstre ses det antatte pålehullet/stolpehullet A437. Line Hovd V 

Cf34426 Cf34426_3_003.JPG 
S4. Leirpakket flekk A433 i nordøstre hjørne (avkreftet stolpehull). Steinboks 
A402 til høyre. Tina Jensen Granados SV 

Cf34426 Cf34426_3_004.JPG S4. Pålehull A434 i nordøstre hjørne. Tina Jensen Granados SV 

Cf34426 Cf34426_3_005.JPG 
S4 ferdiggravd. Kullgrop A413 tømt, samt flere stolpehull og pålehull. 
Steinboks A402 i bakgrunnen. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_3_006.JPG 
S4 ferdiggravd. Kullgrop A413 tømt, samt flere stolpehull og pålehull. 
Steinboks A402 i bakgrunnen. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_3_007.JPG 
S4 ferdiggravd. Kullgrop A413 tømt, samt flere stolpehull og pålehull. 
Steinboks A402 i forgrunnen. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_3_008.JPG 
S4 ferdiggravd. Kullgrop A413 tømt, samt flere stolpehull og pålehull. 
Steinboks A402 i forgrunnen. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_3_009.JPG 
S4 ferdiggravd. Kullgrop A413 tømt, samt flere stolpehull og pålehull. 
Steinboks A402 til høyre. Dag-Øyvind Engtrø V 

Cf34426 Cf34426_3_010.JPG 
S4 ferdiggravd. Kullgrop A413 tømt, samt flere stolpehull og pålehull. 
Steinboks A402 til venstre. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_3_011.JPG 
S4 ferdiggravd. Foran til venstre ses snittet slagghaug A. Foran til høyre ses 
snittet avfallslag A249. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_3_012.JPG 
S4 ferdiggravd. Foran til venstre ses snittet slagghaug A. Foran til høyre ses 
snittet avfallslag A249. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_3_013.JPG S4. A432 ferdiggravd. Dag-Øyvind Engtrø V 

Cf34426 Cf34426_3_014.JPG S1. Ovn A369. Nivå 5. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_3_015.JPG S1. Ovn A369. Nivå 6. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_3_016.JPG S1. Ovn A369. Nivå 7. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_3_017.JPG S1. Ovn A369 ferdiggravd. Dag-Øyvind Engtrø N 

Cf34426 Cf34426_3_018.JPG S1 ferdiggravd. Med ovn A369 i bakkant til høyre Dag-Øyvind Engtrø N 
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Cf34426 Cf34426_3_019.JPG S1 ferdiggravd. Med ovn A369 til venstre. Dag-Øyvind Engtrø S 

Cf34426 Cf34426_3_020.JPG S1 ferdiggravd. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_3_021.JPG S1 ferdiggravd. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_3_022.JPG S1 ferdiggravd. Med ovn A369 i bakkant til venstre. Dag-Øyvind Engtrø Ø 

Cf34426 Cf34426_3_023.JPG S1 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_3_024.JPG S1 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_3_025.JPG S5 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik V 

Cf34426 Cf34426_3_026.JPG S7 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34426 Cf34426_3_027.JPG S6 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_3_028.JPG S2 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_3_029.JPG S4 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_3_030.JPG S10 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik S 

Cf34426 Cf34426_3_031.JPG S3 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik N 

Cf34426 Cf34426_3_032.JPG S3 etter gjenlegging. Jakob Kile-Vesik S 
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Cf34584 Cf34584_K1_1_001.JPG S11 før avbusking Jakob Kile-Vesik N 

Cf34584 Cf34584_K1_1_008.JPG S12 før avbusking Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_010.JPG S13 før avbusking Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_013.JPG S13 etter avbusking Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_014.JPG S13 etter avbusking Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_017.JPG S14 før avbusking Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_020.JPG S14 etter avbusking Engtrø, Dag-Øyvind VNV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_025.JPG S11 framrensket Engtrø, Dag-Øyvind NNV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_026.JPG S11 framrensket Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_027.JPG S11 framrensket Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_028.JPG S11 framrensket Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_030.JPG S11 framrensket Engtrø, Dag-Øyvind ØNØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_031.JPG S12 etter avbusking Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_032.JPG S12 etter avbusking Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_033.JPG S12 etter avbusking Engtrø, Dag-Øyvind N 

Cf34584 Cf34584_K1_1_034.JPG S12 framrensket Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_035.JPG S12 framrensket Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_036.JPG S12 framrensket Jakob Kile-Vesik V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_037.JPG S17 før avbusking Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_043.JPG S17. Utgravd kvadrant Hovd, Line S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_045.JPG S17. Profilvegg Hovd, Line NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_046.JPG S17. Profilvegg Hovd, Line N 

Cf34584 Cf34584_K1_1_048.JPG S18. Før avbusking Hovd, Line SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_049.JPG S18. Utgravd kvadrant Hovd, Line SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_052.JPG S18. Profilvegg Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_053.JPG S19. Før avbusking Irene Selsvold SV 
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Cf34584 Cf34584_K1_1_057.JPG S19. Utgravd kvadrant Hovd, Line V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_058.JPG S19. Profilvegg Irene Selsvold S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_060.JPG S24. Før utgravning Hovd, Line SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_061.JPG S26. Før utgravning Bülow, Johannes V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_063.JPG S25. Før utgravning Bülow, Johannes SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_064.JPG S24. Utgravd kvadrant Hovd, Line V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_065.JPG S26. Utgravd kvadrant Engtrø, Dag-Øyvind V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_066.JPG S25. Utgravd kvadrant Bülow, Johannes V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_069.JPG S24. Profilvegg Irene Selsvold NV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_071.JPG S26. Profilvegg Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_073.JPG S25. Profilvegg Bülow, Johannes N 

Cf34584 Cf34584_K1_1_075.JPG S23. Før utgravning Bülow, Johannes V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_077.JPG S23. Utgravd kvadrant Bülow, Johannes S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_079.JPG S23. Profilvegg Bülow, Johannes V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_080.JPG S12. Vestvendt profilvegg i nordre del av voll A511 Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_081.JPG S12. Østvendt profilvegg i nordre del av voll A511 Engtrø, Dag-Øyvind V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_082.JPG S12. Sørvendt profilvegg i østre del av voll A511 Engtrø, Dag-Øyvind N 

Cf34584 Cf34584_K1_1_083.JPG S12. Nordvendt profilvegg i østre del av voll A511 Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_085.JPG S12. Sjakt gjennom nordre del av voll A511 Engtrø, Dag-Øyvind N 

Cf34584 Cf34584_K1_1_086.JPG S12. Sjakt gjennom østre del av voll A511 Engtrø, Dag-Øyvind V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_087.JPG S12. Moderne nedgravning A516 Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_089.JPG S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_090.JPG S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_092.JPG S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_093.JPG S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_094.JPG S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind V 

Cf34584 Cf34584_K1_1_118.JPG S12. Slaggutkast A515 avdekket Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_119.JPG S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_120.JPG S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_121.JPG S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_122.JPG S11. Nordøstvendt profilvegg i sørøstre del av voll A467 Irene Selsvold SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_123.JPG S11. Sørvestvendt profilvegg i sørøstre del av voll A467 Irene Selsvold NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_124.JPG S11. Sørøstvendt profilvegg i nordre del av voll A467 Bülow, Johannes NV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_125.JPG S11. Nordvestvendt profilvegg i nordre del av voll A467 Bülow, Johannes SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_126.JPG S11. Profilvegg i liten slagghaug A470 Irene Selsvold SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_127.JPG S11. Profilvegg i liten slagghaug A470 Irene Selsvold SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_128.JPG S11. Profilvegg i liten slagghaug A470 Irene Selsvold SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_129.JPG S14. Oversiktsbilde Hovd, Line SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_130.JPG S14. Oversiktsbilde Hovd, Line NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_131.JPG S14. Oversiktsbilde med grop i forgrunnen Hovd, Line Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_132.JPG S14. Oversiktsbilde Hovd, Line Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_133.JPG S13. Profilvegg kullgrop A462 Hovd, Line S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_135.JPG S22. Før utgravning Irene Selsvold N 

Cf34584 Cf34584_K1_1_138.JPG S22. Utgravd kvadrant Irene Selsvold SV 
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Cf34584 Cf34584_K1_1_140.JPG S22. Profilvegg Irene Selsvold SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_141.JPG S21. Profilvegg Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_142.JPG S12. Nivå 5 i ovn A514 Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_158.JPG S12. Oversiktsbilde, ferdigstilt Engtrø, Dag-Øyvind NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_162.JPG S11. Opprenset bunn Engtrø, Dag-Øyvind NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_1_163.JPG S11. Opprenset bunn Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_164.JPG S11. Kullag A471 profilvegg. Del 1 av 2 Bülow, Johannes Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_165.JPG S11. Kullag A471 profilvegg. Del 2 av 2 Bülow, Johannes Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_167.JPG S11. A575 i plan Hovd, Line SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_001.JPG S13. Kullgrop A463 i plan. Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_002.JPG S13. Vestre del før avdekking Jakob Kile-Vesik VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_003.JPG S14. Kulturlag A534 før graving Hovd, Line SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_004.JPG S14. Østre del av voll A530 Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_007.JPG S14. Kulturlag A534 snittet Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_009.JPG S14. Kulturlag A534 snittet Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_010.JPG S14. Område i tufta. Ovn A621 under gulvlaget til høyre og tilsvarende A645 til venstre Jakob Kile-Vesik ØSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_011.JPG S14. Område i tufta. Ovn A621 under gulvlaget til høyre og tilsvarende A645 til venstre Jakob Kile-Vesik ØSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_013.JPG S11. Slagghaug A469 snittet Irene Selsvold NV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_018.JPG S11. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind VNV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_025.JPG S13. Oversiktsbilde etter framrensing Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_026.JPG S13. Oversiktsbilde etter framrensing Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_027.JPG S13. Oversiktsbilde etter framrensing Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_028.JPG S13. Ovesriktsbilde etter framrensing Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_029.JPG S13. Oversiktsbilde etter framrensing Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_2_030.JPG S13. Oversiktsbilde etter framrensing Engtrø, Dag-Øyvind SSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_031.JPG S13. Oversiktsbilde etter framrensing Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_032.JPG S13. Struktur A580 i plan, nivå 4 Bülow, Johannes Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_2_033.JPG S13. Ovn A581, nivå 2 Irene Selsvold VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_034.JPG S13. Ovn A581, nivå 3 Irene Selsvold VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_036.JPG S13. Utrenskningsgrop A590, nivå 2 Hovd, Line N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_037.JPG S13. Struktur A580, nivå 5. Ferdig formgravd Bülow, Johannes Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_2_038.JPG S13. Ovnene A578 og A579, samt utrenskningsgrop A590 i plan Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_039.JPG S13. Ovn A581, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind NV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_040.JPG S13. Kullag A606 i plan. Bülow, Johannes S 

Cf34584 Cf34584_K1_2_041.JPG S13. Ovn A581, nivå 4 Engtrø, Dag-Øyvind NV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_049.JPG S13. Ovn A581, nivå 5 Engtrø, Dag-Øyvind NV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_050.JPG S13. Ovn A579, nivå 2, og utrenskningsgrop A590, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_051.JPG S13. Oversiktsbilde. Ovnene A578 og A579, nivå 2 Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_052.JPG S13. Oversiktsbilde. Ovnene A578 og A579, nivå 2 Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_054.JPG S14. Område i tufta framrenset. Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_055.JPG S14. Område i tufta framrenset. Ovnene A651 og A645 under kulturlag Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_058.JPG S14. Område i tufta framrenset. Ovnene A651 og A645 under kulturlag Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_059.JPG S13. Slaggutkast A582 snittet Bülow, Johannes SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_063.JPG S13. Ovn A581 Engtrø, Dag-Øyvind Ø 
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Cf34584 Cf34584_K1_2_064.JPG S13. Ovn A578, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_065.JPG S13. Ovn A578, nivå 3, og ovn A579, nivå 2 Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_066.JPG S13. Ovn A578, nivå 3, og ovn A579, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_067.JPG S13. Ovn A579 og A590, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_068.JPG S13. Malmlag A583 snittet Irene Selsvold SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_069.JPG S13. Malmlag A583 snittet. Med utkant av ovn A620 synlig Irene Selsvold NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_070.JPG S13. Malmlag A583 snittet. Med utkant av ovn A620 synlig Irene Selsvold NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_071.JPG S13. Ovnutrenskningsgrop A590, nivå 4, og ovn A579, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_073.JPG S13. Malmlag A583 over ovn A620 under fjerning Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_074.JPG S13. Malmlag A583 fjernet, toppen av ovn A620 synlig Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_075.JPG S14. Grop A606 i plan Irene Selsvold SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_076.JPG S14. Toppen av ovn A621 begynt fjernet Bülow, Johannes NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_077.JPG S14. Sjakt gjennom vestre del av voll A530 Hovd, Line SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_078.JPG S14. Sjakt gjennom vestre del av voll A530 Hovd, Line SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_079.JPG S14. Ovn A621 framrenset og begynt utgravd Bülow, Johannes NV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_100.JPG S13. Ovn A581, nedgravning avgrenset Irene Selsvold S 

Cf34584 Cf34584_K1_2_101.JPG S13. Ovnsutrenskningsgrop A590 og ovn A579, nivå 4 Hovd, Line VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_103.JPG S13. Lag over ovn A620 under fjerning Engtrø, Dag-Øyvind NNV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_105.JPG S13. Ovnsutrenskningsgrop A690 og A579, nivå 5 Hovd, Line VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_107.JPG S13. Fjerning av lag over ovn A620. Sistnevnte begynner å bli synlig Engtrø, Dag-Øyvind NNV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_110.JPG S13. Ovn A581, nivå 6 Irene Selsvold N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_111.JPG S13. Ovn A581, nivå 6. Med synlige stolpehull rundt. Irene Selsvold VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_112.JPG S13. Ovn A581, med stolpehull rundt Irene Selsvold SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_113.JPG S13. Ovn A620, nivå 1 Engtrø, Dag-Øyvind NNV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_114.JPG S13. Ovn A620, nivå 1 Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_115.JPG S13. Ovn A581, nivå 7 Irene Selsvold N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_116.JPG S13. Ovn A581, nivå 8 Irene Selsvold N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_117.JPG S13. Ovn A581, nivå 9 Irene Selsvold N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_118.JPG S13. Ovn A581, nivå 9 Irene Selsvold S 

Cf34584 Cf34584_K1_2_119.JPG S13. Ovn A620, med ovn A581 i bakgrunnen Engtrø, Dag-Øyvind V 

Cf34584 Cf34584_K1_2_120.JPG S13. Ovnene A581 (tv) og A620 (th) Engtrø, Dag-Øyvind N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_122.JPG S13. Ovn A620, nivå 2. Med synlige stolpehull rundt Engtrø, Dag-Øyvind N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_123.JPG S13. Ovn A620, nivå 2. Engtrø, Dag-Øyvind N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_124.JPG S13. Ovn A620, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_125.JPG S13. Ovn A620, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind N 

Cf34584 Cf34584_K1_2_126.JPG S13. Ovn A578, nivå 4 Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_127.JPG S13. Ovn A578, nivå 4 Engtrø, Dag-Øyvind NNV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_128.JPG S13. Ovnene A578 og A579 ferdiggravd Engtrø, Dag-Øyvind VSV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_129.JPG S13. Ovn A581, nivå 9 Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_130.JPG S13. Ovn A581, nivå 9 Engtrø, Dag-Øyvind NØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_131.JPG S13. Steinskodd stolpehull NNV for ovn A581 Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_132.JPG S13. Ovn A581, nivå 10 Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_133.JPG S13. Ovn A581, nivå 10 Irene Selsvold NNV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_134.JPG S13. Ovn A581, nivå 10. Med synlige stolpehull rundt Irene Selsvold ØNØ 
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Cf34584 Cf34584_K1_2_135.JPG S13. Ovn A581, nivå 10 Irene Selsvold SV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_137.JPG S20. Før utgraving Irene Selsvold Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_2_138.JPG S20. Profilvegg Irene Selsvold S 

Cf34584 Cf34584_K1_2_139.JPG S27. Før utgraving Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34584 Cf34584_K1_2_141.JPG S27. Utgravd kvadrant Irene Selsvold SØ 

Cf34584 Cf34584_K1_2_143.JPG S27. Profilvegg Irene Selsvold NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_002.JPG S15 før utgraving Jakob Kile-Vesik N 

Cf34584 Cf34584_K2_1_003.JPG S15. Utgravd kvadrant Jakob Kile-Vesik N 

Cf34584 Cf34584_K2_1_004.JPG S15. Profilvegg Jakob Kile-Vesik S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_006.JPG S16 før utgraving Jakob Kile-Vesik S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_007.JPG S16. Utgravd kvadrant Jakob Kile-Vesik S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_008.JPG S16. Profilvegg Jakob Kile-Vesik S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_009.JPG S11. Slagghaug A469 etter avdekking Jakob Kile-Vesik NV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_010.JPG S11. Tuft etter avdekking Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_012.JPG S11 etter avdekking Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_013.JPG S11 etter avdekking Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_015.JPG S13 delvis avdekket. Kullgrop A462 sentralt Jakob Kile-Vesik S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_016.JPG S13 delvis avdekket. Kullgrop A462 sentralt Jakob Kile-Vesik VSV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_017.JPG S13 delvis avdekket. Kullgrop A462 og røsteplass A464 Jakob Kile-Vesik NNV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_018.JPG S13 delvis avdekket Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_019.JPG S14. Kullgrop A458 avdekket Jakob Kile-Vesik V 

Cf34584 Cf34584_K2_1_022.JPG S29 før utgraving Jakob Kile-Vesik V 

Cf34584 Cf34584_K2_1_023.JPG S29. Utgravd kvadrant Jakob Kile-Vesik S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_024.JPG S29. Profilvegg Jakob Kile-Vesik S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_026.JPG S28 før ugraving Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_027.JPG S28. Utgravd kvadrant Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_028.JPG S28. Profilvegg Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_029.JPG S12 etter avdekking Jakob Kile-Vesik S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_030.JPG S12 etter avdekking Jakob Kile-Vesik V 

Cf34584 Cf34584_K2_1_031.JPG S12 etter avdekking Jakob Kile-Vesik N 

Cf34584 Cf34584_K2_1_033.JPG S12. Snitt gjennom gulvlag A512 Jakob Kile-Vesik N 

Cf34584 Cf34584_K2_1_034.JPG S12. Snitt gjennom slaggutkast A515 Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_035.JPG S12. Snitt gjennom slaggutkast A515. Nærbilde 1 av 2 Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_036.JPG S12. Snitt gjennom slaggutkast A515. Nærbilde 2 av 2 Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_037.JPG S14. Bunnen av kullgrop A458 i plan Jakob Kile-Vesik N 

Cf34584 Cf34584_K2_1_038.JPG S14. Framrenset kvadrant i kullgrop A458 Jakob Kile-Vesik V 

Cf34584 Cf34584_K2_1_041.JPG S14. Profilvegg i kullgrop A458 Jakob Kile-Vesik Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_042.JPG S14 etter avdekking Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_043.JPG S14 etter avdekking Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_044.JPG S14 etter avdekking Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_045.JPG S14 etter avdekking Jakob Kile-Vesik V 

Cf34584 Cf34584_K2_1_046.JPG S12. Kullgrop A536 avdekket Bülow, Johannes S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_048.JPG S12. Kullgrop A536 snittet Bülow, Johannes SSV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_050.JPG S12. Ovn A514, nivå 1 Engtrø, Dag-Øyvind S 
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Cf34584 Cf34584_K2_1_051.JPG S12. Ovn A514, nivå 1 Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_052.JPG S12. Ovn A514, nivå 2 Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_053.JPG S12. Ovn A514, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_054.JPG S12. Ovn A514, nivå 4 Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_055.JPG S12. Ovn A514, nivå 5 Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_063.JPG S11. Lagrest A571 i plan Irene Selsvold NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_065.JPG S11. Kullager A471 snittet Bülow, Johannes SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_066.JPG S11. Ovn A572, nivå 2 Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_067.JPG S11. Lagrest A571 fjernet Irene Selsvold NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_069.JPG S11. Stolpehull A573 i plan Irene Selsvold NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_071.JPG S11. Grop A574 før graving Hovd, Line NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_072.JPG S11. Stolpehull A573 formgravd Irene Selsvold NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_073.JPG S11. Grop A574 formgravd Hovd, Line NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_074.JPG S11. Ovn A572, nivå 3 Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_075.JPG S11. Ovn A572, nivå 4 Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_076.JPG S11. Ovn A572, nivå 5 Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_077.JPG S11. Ovn A572, nivå 5 Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_079.JPG S11. Oversiktsbilde før fjerning av vollag over A471 Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_081.JPG S11. Oversiktsbilde etter fjerning av vollag over A471 Engtrø, Dag-Øyvind NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_082.JPG S11. Oversiktsbilde etter fjerning av vollag over A471 Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_083.JPG S11. Oversiktsbilde etter fjerning av vollag over A471 Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_084.JPG S14. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_093.JPG S14. Profilvegg i slagghaug A527 Bülow, Johannes S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_104.JPG S13. Grop A580, etter opprensing Bülow, Johannes Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_105.JPG S13. Ovn A581, etter opprensing Irene Selsvold S 

Cf34584 Cf34584_K2_1_108.JPG S13. Ovn A581, etter opprensing Irene Selsvold VSV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_109.JPG S13. Ovn A581, etter opprensing Irene Selsvold VSV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_110.JPG S13. Ovnene A578 og A579, og utrenskningsgrop A590 etter rensing Hovd, Line NNV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_111.JPG S13. Ovnene A578 og A579 etter opprensing Hovd, Line SSØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_112.JPG S13. Utrensningsgrop A590 etter opprensing Hovd, Line NNV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_113.JPG S13. Grop A580, nivå 2 Bülow, Johannes Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_114.JPG S13. Ovnene A578 og A579 etter opprensing Engtrø, Dag-Øyvind NNV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_115.JPG S13. Grop A580, nivå 3 Bülow, Johannes Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_116.JPG S14. Renne A607 snittet Jakob Kile-Vesik NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_117.JPG S14. Grop A538 i plan Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_118.JPG S14. Grop A538 snittet Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_119.JPG S14. Gropene A618 og A619 formgravd Jakob Kile-Vesik SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_120.JPG S14. Gropene A618 og A619 formgravd Jakob Kile-Vesik SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_123.JPG S14. Ovn A621, nivå 2 Bülow, Johannes SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_124.JPG S14. Ovn A621, nivå 2 Bülow, Johannes NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_132.JPG S14. Ovn A621, nivå 2 Bülow, Johannes NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_133.JPG S14. Oversiktsbilde, med ovn A645 i bakgrunnen Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_134.JPG S14. Ovn A645, nivå 2 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_135.JPG S14. Ovn A645, nivå 2 Hovd, Line SØ 
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Filmnr Filnavn Motivbeskrivelse Navn Retning 

Cf34584 Cf34584_K2_1_136.JPG S14. Ovn A621, nivå 3 Bülow, Johannes SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_137.JPG S14. Ovn A621, nivå 3 Bülow, Johannes SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_139.JPG S14. Ovn A621, nivå 3 Bülow, Johannes SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_141.JPG S14. Østre hjørne, med ovn A651 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_142.JPG S14. Ovn A651 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_143.JPG S14. Malmlag A646 ved ovn A651 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_144.JPG S14. Oversikt, med ovn A645 i bakgrunnen Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_145.JPG S14. Ovn A645, nivå 3 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_146.JPG S14. Ovn A645, nivå 3 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_147.JPG S14. Ovn A645, nivå 4 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_148.JPG S14. Ovn A621, nivå 4 Bülow, Johannes SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_149.JPG S14. Ovn A621, nivå 4 Bülow, Johannes NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_151.JPG S14. Profil i slaggutkast A529 Bülow, Johannes SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_152.JPG S14. Malmlag A646 og ovn A651 Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_154.JPG S14. Ovn A645, nivå 5 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_155.JPG S14. Ovn A645, nivå 6 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_156.JPG S14. Ovn A645, nivå 7 Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_157.JPG S14. Ovn A645, nivå 7 på avstand Hovd, Line SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_158.JPG S14. Bunnslagget fra ovn A651 (flyttet) Engtrø, Dag-Øyvind   

Cf34584 Cf34584_K2_1_159.JPG S14 oversikt etter utgraving Engtrø, Dag-Øyvind NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_160.JPG S14 oversikt etter utgraving Engtrø, Dag-Øyvind SV 

Cf34584 Cf34584_K2_1_162.JPG S14 oversikt etter utgraving Engtrø, Dag-Øyvind SØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_163.JPG S14 oversikt etter utgraving Engtrø, Dag-Øyvind NV 

Cf34584 Cf34584_K1_1_005.jpg S11 etter avbusking Jakob Kile-Vesik N 

Cf34584 Cf34584_K1_1_096.jpg S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_106.jpg S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_115.jpg S12. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_2_019.jpg S11. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind VNV 

cf34584 Cf34584_K1_2_043.jpg S13. Oversiktsbilde, arbeidsbilde Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_143.jpg S12. Slaggutkast A515 utgravd Engtrø, Dag-Øyvind SSØ 

Cf34854 Cf34584_K1_1_146.jpg S12. Oversiktsbilde, ferdigstilt Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K1_1_159.JPG S12. Oversiktsbilde, ferdigstilt Engtrø, Dag-Øyvind S 

Cf34584 Cf34584_K1_1_166.JPG S11. Ovn A572 i plan Engtrø, Dag-Øyvind ØSØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_085.jpg S14. Oversiktsbilde Engtrø, Dag-Øyvind Ø 

Cf34584 Cf34584_K2_1_094.jpg S14. Profilvegg i slaggutkast A528 Bülow, Johannes NØ 

Cf34584 Cf34584_K2_1_164.jpg S14. Oversikt etter utgraving Engtrø, Dag-Øyvind SV 

 

12.5. ANALYSER  

Analyserna följer längst bak i rapporten. 

1. Vedartsanalys, 2011. 

2. C14-analys, 2011. 

3. Malm och slagganalys, 2011. 

4. Detaljerad vedart 1 och 2, 2012. 
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5. Enkel vedart, 2012. 

6. Osteologisk analys. 2012. 

7. C14-analys, 2012. 

8. Malm och slagganalys, 2012. 

 

12.6. KART 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 16.08.11. Signatur MS. 

Kartorna följer längst bak i rapporten. 

1. Fälten, översikt, 2011 och 2012. 

2. Flygfoto, 2011 och 2012. 

3. S1 och A154. 

4. S1 med strukturnummer. 

5. A154 med strukturnummer. 

6. S2, översikt. 

7. S2 med strukturnummer. 

8. S3, översikt. 

9. S3 med strukturnummer. 

10. S4, översikt. 

11. S4 med strukturnummer. 

12. S11 med sturkturnummer. 

13. S12 med strukturnummer. 

14. S13 med strukturnummer. 

15. S14 med strukturnummer 

16. S14 i detalj. 

 

12.7. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Dagbok 

 Fotoböcker 

 Strukturscheman 

 Strukturlistor 

 Provlistor 

 Teckningar 

 

12.8 UNDERSÖKNINGEN AV FYRA KOLGROPAR, HÖSTEN 2010 

Hovden Aust, Hovden, 2/1, Bykle kommune, Aust-Agder 

Utgraving haust 2010 

27.september - 1. oktober 2010 

 

 

Gard og gnr/bnr Kommune Saksnr. Aks. Nr Cnr Cfnummer 

Hovden 2/1 Bykle 08/8716 2010/319 57699 34388 
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Området 

Planområdet ligg nord for 

Hovden sentrum. Dei 

undersøkte kullgropene ligg i 

den sørvestlege delen av eit 

stort planområdet som ligg aust 

for Rv 9 og strekk seg frå 

Hovden sentrum og til Hovden 

Appartements. Området hellar 

svakt mot vest og elva Otra.  

Terrenget varierar frå myrdrag, 

til morene og berglendt. 

Vegetasjonen består i hovudsak 

av bjørk, einer og enkelte 

grantre. 

 

Undersøkinga 

Arkeologisk utgraving av 4 

kullgroper. Området har vore 

registrert i fleire omgangar og 

innafor heile planområdet er det 

kjent 110 kullgroper, 17 

jernframstillingsanlegg og 5 

røsteplassar. Området er til dels 

tett utbygd med hytter, vegar og 

VA-grøfter. Kolgropene vart 

undersøkt utan hjelp av 

gravemaskin. Det vart grave eit 

prøvestikk i kvar grop og 

profilen vart dokumentert, og 

det vart tatt ut kolprøve frå 

profilen. Det vart også grave 

ein kvadrant av kolgropa ned til 

botnen, for å freiste å stadfeste 

botnforma av gropa. 

 

 

 
Kolgrop (ID-.nr.) 
C-nr. 

Ytre diam 
(m) 
 

Indre 
diam(m) 

Djupn 
(m) 

Form i flate Storleik  
kollag 
(cm) 

Prøvenr. Vekt 
(g) 

Vedart Datering 

93994 6,0 4,4 0,5 Kvadratisk  
(usikker) 

22 KP2 20,1 Bjørk 1300-1390 e.Kr. 

KP3 18,2 Bjørk 1165-1220 e.Kr. 

94032 3,2 2,6 0,4 Sirkulær 7 KP1 4,5 Furu 880-955 e.Kr. 

94075 4,6 2,9 0,75 Uregelmessig 13 KP4 9,2 Bjørk 1305-1395 e.Kr. 

94097 5,0 3,2 0,7 Sirkulær 6-7 KP5 7,3 Bjørk 1315-1405 e.Kr. 
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ID 93994 

Tydeleg kullgrop med ein kvadratisk botnform på overflata, markerte vollar med 

unntak av mot aust. Gropa ligg om lag 12 meter sør for ei hytte. Mellom hytta og 

gropa går det ein sti som har skjært noko inn i vollen. Det er gjort inngrep i samband 

med VA-ledning heilt inn mot vollane sør og vest for gropa. Gropa er 48 cm djup frå 

topp av voll til torvlag i sentrum av gropa. Botnforma på kollaget er noko 

uregelmessig, men ser ut til å vere kvadratisk. Kollaget er på om lag 22 cm på det 

tykkaste.  Det var synleg to skilde kollag, frå to bruksfasar i profilen på prøvestikket. 

Det difor tatt ut to kolprøver, KP2 og KP3. Begge kolprøvene vart vedartsbestemt til 

bjørk. KP2 vart tatt ut frå det øvste kollaget og er sannsynlegvis avsett frå den siste 

bruken av kolgropa. KP2 gav ein datering til 1300-1390 e.Kr. KP3 vart tatt ut frå det 

nedste kollaget og stammer såleis sannsynlegvis frå ein tidlegare bruksfase av gropa. 

KP3 vart datert til  1165-1220 e.Kr. 

 

ID 94032 

Grunn kullgrop i blokklendt terreng som skrånar mot vest og Rv 9. Gropa firkanta i 

forma med tydelege vollar mot nord og aust. Kullgropa ligg om lag 6 meter sør for eit 

mindre juv. To bjørketre veks i den nordlege vollen. Gropa er 43 cm djup frå topp av 

voll til torvlag i sentrum av gropa. Botnforma på kollaget er rund. Kollaget var 7 cm 

på det tykkaste. Det vart tatt ut ei kolprøve (KP1) som vart vedartsbestemt til furu. 

KP1 gav ein til datering til 880-955 e.Kr. Dateringa er tidleg samanlikna med  

 

ID 94075 

Tydeleg og djup kullgrop med bratte vegger, særskild mot sør og vest. Vollane er 

markerte på alle sider, men meir tydelege mot vest og sør. Søraust for gropa, rett 

attmed vollen, ligg ei sidegrop. Også nordaust for gropa ligg ei sidegrop. Vest for 

gropa, heilt opp mot vollen, ligg ein stor blokkstein.  Kullgropa ligg om lag 15 meter 

vest for ei hytte. Gropa er 75 cm djup frå topp av voll til torvlag i sentrum av gropa. 

Aust i gropa var det nedgrave søppel, blekkboksar, plastikk og liknande Dette var 

ikkje synleg på overflata. Søppelet låg iblanda kollaget. Botnforma på kollaget var 

uregelemessig og vanskeleg å stadfeste. Kollaget var på 13 cm på det tykkaste. Det 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

153 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

vart tatt ut ei kolprøve (KP4) som vart vedartsbestemt til bjørk. KP4 gav ein datering 

til 1305-1395 e.Kr. 

 

ID 94097 

Kullgrop som ligg mot kanten av vegskjering aust for Rv 9. Vollane er markerte mot 

alle sider med unntak av mot aust.  Det er mykje stein i terrenget, dekka av eit tynt 

torvlag. Gropa er 68 cm djup frå topp av voll til torvlag i sentrum av gropa. Også 

mykje stein i under kollaget i gropa. Gropa er kvadratisk i overflateforma, men 

botnforma på kollaget er meir sirkulært. Kollaget var 6-7 cm på det tykkaste. Det vart 

tatt ut ei kolprøve (KP5) som vart vedartsbestemt til bjørk. KP5 gav ein datering til 

1315-1405 e.Kr. 

 

 

Dateringsresultat 

Dateringane fell innafor perioden som er rekna som den viktigaste og mest intensive 

bruksfasen når det gjeld kolgroper og jernvinneanlegg på Hovden (Bloch-Nakkerud 

1987). Unntaket er dateringa ved ID 94032 som gjev ein datering til vikingtid. 

Dateringa her er utført på furu. Furu kan bli betydeleg eldre enn bjørk, så høg 

eigenalder på treet kan ha ein innverknad på dateringa. Likevel skil ID 94032 seg ut 

frå dei andre undersøkte kolgropene ved også å vere den minste og grunnaste gropa.  

 

 

 

 

 

Kjetil Loftsgarden, 21.03.2011 
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Vedlegg 

Teikningar 
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Undersökningen av fyra 

kolgropar, hösten 2010 
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Teckning 1. Strukturer från S1 – 1. 
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Teckning 2. Strukturer från S1 – 2. 
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Teckning 3. Strukturer från S1 – 3. 
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Teckning 4. Strukturer från 

S2. 
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Teckning 5. Strukturer från S3 – 1. 
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Teckning 6. Strukturer från S3 – 2. 
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Teckning 7. Strukturer från S3 – 3. 
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Teckning 8. Strukturer från S4 – 1. 
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Teckning 9. Strukturer från S4 – 2. 
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Teckning 10. Strukturerna från S4 – 3. 
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Teckning 11. Strukturerna från S4 – 4. 
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Teckning 12. Strukturerna från S4 – 5. 
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Teckning 13. S5 och S7. 
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Teckning 14. S6 och S8. 
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Teckning 15. S9 och S10. 
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Teckning 16. S11, A572. 
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Teckning 17. S11, profiler. 
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Teckning 18. S11, diverse. 
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 Teckning 19. S12, A514. 
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Teckning 20. S12, profiler. 
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Teckning 21. S13, A581. 
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Teckning 22. S13, A578, A579 och A590, nivå 1. 
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Teckning 23. S13, A578, A579 och A590, nivå 2. 
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Teckning 24. S13, A578, A579 och A590, nivå 3. 



2/1, Bykle  09/17917 

 

 

 

183 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

  

Teckning 25. S13, A578, A579 och A590, nivå 4. 
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Teckning 26. S13, A578, A579 och A590, nivå 5. 
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Teckning 27. S13, profiler. 
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Teckning 28. S13, diverse. 
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Teckning 29. S14, A621 och A645. 
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Teckning 30. S14, A651, nivå 1. 
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Teckning 31. S14, A651, nivå 2. 
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Teckning 32. S14, profiler. 
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Teckning 33. S14, diverse. 
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Teckning 34. S15 och S16. 
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Teckning 35. S17 och S18. 
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Teckning 36. S19 och S20. 
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Teckning 37. S21 och S22. 
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Teckning 38. S23 och S24. 
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Teckning 39. S25 och S26. 
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Teckning 40. S27 och S28. 
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Teckning 41. S29. 
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FellesID StrukturnrID Kontekst Provenummer Gram Betula_bjork Pinus_furu Salix_populus_selje_vier_osp 

94050 A158 Järnvinne 5004 13 40   

94050 A156 Järnvinne 5005 3 40   

94050 A368 Järnvinne 5007 19,4 40   

94006 A369 Järnvinne 5009 8,7 40   

94006 A110 Järnvinne 5010 15,8 38 2  

94006 A104 Järnvinne 5012 5,5 39 1  

94006 A105 Järnvinne 5013 5,9 31 9  

94000 S10 Kolgrop 5017 5,4 40 1  

94025 S5 Kolgrop 5018 43,5 14  5 

94005 S6 Kolgrop 5019 12 40   

94011 S7 Kolgrop 5020 25,1 32 8  

93989 S8 Kolgrop 5021 4,9 39 1  

94051 S9 Kolgrop 5022 14 40   

94050 S2 Järnvinne 5025 12,7 40   

94098 A250 Järnvinne 5027 18,4 40   

94098 A374 Järnvinne 5028 28,6 40   

94098 A247 Järnvinne 5029 14,7 40   

94040 A260 Järnvinne 5033 17,9 40   

94040 A264 Järnvinne 5035 13,7 38 2  

94040 A262 Järnvinne 5036 8 20   

94040 A261 Järnvinne 5037 1,3 37 3  

94098 A402 Järnvinne 5042 13,2 32 8  

94098 A375 Järnvinne 5043 6,3 15   

94006 A154 Järnvinne 5046 5,4 39 1  

94040 A427 Järnvinne 5049 0,05 5   

94098 A413 Järnvinne 5050 37,1 37 3  

AskeladdenID SaksnrKHM CnrKHM Fylke Kommune Gaardsnavn Bnr Gnr 

94006, 94040, 94050 mfl 09/17917 57897-57901 Aust-Agder Bykle Hovden 1 2 

Analys 1. Vedartsanalys, 

2011. 
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Analys 2. C14-analys, 

2011. 
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Analys 3. Malm och slagganalys, 2011. 
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Analys 4. Detaljerad vedart 1 och 2, 

2012. 
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AskeladdenID SaksnrKHM CnrKHM Fylke Kommune Gaardsnavn Bnr Gnr 

94006, 94040, 94050 mfl 09/17917 58400-58404 Aust-Agder Bykle Hovden 1 2 

 
StrukturnrID Provenummer Gram Betula_bjork Pinus_furu 

S12, A512 5061 4,5 40  

S12, A515 5062 2,1 21  

S12,A511 5064 3,3 34 6 

S14, A458 5065 10,7 40  

S11, A470 5066 3,5 39 1 

S11, A467 5068 7,3 40  

S13, A463 5069 9,9 40  

S12, A514 5071 3,3 1 39 

S12, A536 5072 26 38 2 

S11, A471 5075 23,1 40  

S11, A572 5076 5,2 38 2 

S11, A574 5077 4,9 40  

S14, A534 5079 1,7 14 26 

S11, A469 5080 8,6 40  

S11, A469 5082 6,9 40  

S14, A527 5084 1  21 

S14, A528 5086 0,31  10 

S11, A469 5088 6,41 40  

S13, A580 5089 8  40 

S13, A590 5093 2,6  40 

S14, A531 5094 0,9 1 39 

S13, A582 5095 0,4  17 

S13, A583 5097 5,6  40 

S14, A621 5101 0,8  35 

S14, A645 5107 1,8  30 

 

  

Analys 5. Enkel vedart, 2012. 
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Osteologisk analys av djurbensmaterial från Hovden 2/1, Bykle 

kommune, Aust-Agder fylke 
 

 
Emma Sjöling  

SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) 

emma.sjoling@sau.se 

 

 

Inledning 

 

Under december månad 2012 analyserades ett benmaterial från Hovden i Aust-Agder.  

Materialet kommer från två lokaler/lokaliteter som undersöktes sommaren 2012. Här 

framkom två järnframställningsanläggningar bestående av bl a ugnar, vallar, 

slagghögar och rostplatser. Anläggningarna kan troligtvis dateras till medeltid 

(uppgifter från Zanette Tsigaridas Glørstad, KHM).   

 

 

Resultat 

Sammanlagt har 242 fragment med en vikt på ca 26 g analyserats (figur 1). Samtliga 

benfragment var brända.  

 

Genomsnittsvikten per fragment var 0,11 gram, vilket är en hög fragmenteringsgrad. 

Benfragmenten är gråvita och vita till färgen, varav ett antal fragment var ”mjöliga” 

eller ”kritiga” till konsistensen. Utifrån färg och konsistens kan man sluta sig till att 

benen utsatts för en hög förbränningsgrad (förbränningsgrad 4 enligt Malinowski och 

Porawski från 1969 (Wahl 1982)).  

 

De identifierade benen härstammar från djur/dyr, d v s inga människoben har kunnat 

konstateras. Två fragment från ett och samma handrotsben har kunnat bestämmas till 

får/sau eller get/geit. I övrigt har artgrupperna stor gräsätare och idisslare/drøvtyggere 

identiferats. Inga ålders- eller könsbedömning har kunnat genomföras p.g.a. den höga 

fragmenteringsgraden. Enstaka spår efter styckning/partering har kunnat konstateras, 

framför allt på långa rörben/lange rørknokkel eller mellanhandsben/mellanfotsben. 

Övriga spår efter medveten krossning/knusning eller bearbetning har inte kunnat 

påvisas i benmaterialet.   
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Fig 1. Benlista 
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C58400/6 S11 A468 Får/get (sau/geit) Hand/fot C4 (carpale quartum, dxt) 2 0,26 BB 

C58400/6 S11 A468 Mellanstort 

däggdjur/mellanstort 

pattedyr 

Extremiteter Femur (lårben): proximal epifys 3 0,41 BB 

C58400/6 S11 A468 Mellanstort 
däggdjur/mellanstort 

pattedyr 

Extremiteter/hand/fot Os longum/metapodium (långa 
rörben/lange 

rørknokkel/mellanhandsben/mellanfotsben) 

35 5,24 BB 

C58400/6 S11 A468 Mellanstort 

däggdjur/mellanstort 

pattedyr 

Bål Costa (revben/ribben) 7 0,61 BB 

C58400/6 S11 A468 Djur/dyr Kranium Cranium 2 0,56 BB 

C58400/6 S11 A468 Djur/dyr   Obestämt benslag   1,08 BB 

C58400/6 S11 A468 Oidentifierat   Obestämt benslag 130 3,36 BB 

C58401/4 S12 A511 Djur/dyr (ev stor 

gräsätare) 

Extremiteter Os longum (långa rörben/lange rørknokkel) 2 2,32 BB 

C58401/5 S12 A512 Idisslare (drøvtyggere) Kranium Cornu (hornkvicke/horn) 2 0,4 BB 

C58401/5 S12 A512 Stor gräsätare (stor 
herbivor) 

Extremiteter/hand/fot Os longum/metapodium (långa 
rörben/lange 

rørknokkel/mellanhandsben/mellanfotsben) 

1 1,07 BB 

C58401/5 S12 A512 Mellanstort 

däggdjur/mellanstort 
pattedyr 

Bål Costa (revben/ribben) 2 0,33 BB 

C58401/5 S12 A512 Mellanstort 

däggdjur/mellanstort 
pattedyr 

Kranium Os longum (långa rörben/lange rørknokkel) 1 1,65 BB 

C58401/5 S12 A512 Djur/dyr (ev stor 

gräsätare) 

Kranium Maxilla/mandibula 

(överkäke/overkjeve/underkäke/underkjeve) 

1 0,54 BB 

C58401/5 S12 A512 Djur/dyr (ev stor 

gräsätare) 

Extremiteter/hand/fot Os longum/metapodium (långa 

rörben/lange 

rørknokkel/mellanhandsben/mellanfotsben) 

5 2,37 BB 

C58401/5 S12 A512 Djur/dyr (ev stor 

gräsätare) 

  Obestämt benslag 8 2,96 BB 

C58401/5 S12 A512 Oidentifierat   Obestämt benslag 41 3,18 BB 

Totalt           242 26,34   

 

 

Referens 
 

Wahl, von J., 1982. Abhandlungen. Leichenbranduntersuchungen. Ein Überblick über die 

Bearbeitungs- und Aussagemöglichkeiten von Brandgräbern. Praehistorische 

Zeitschrift 57/1. Berlin, New York. s. 2-125.  

 

  

Analys 6. Osteologisk analys, 2012. 
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Analys 7. C14-analys, 2012. 
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