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SAMMENDRAG 
 

Området registrerades av Buskerud fylkeskommune från den 24. september till den 26. oktober 07. 
Man fann då en stor mängd strukturer så som kolgropar, tufter och järnvinneanlägg. Denna rapport 
berör dock bara en del av alla dessa anläggen. Närmare bestämt en tuft, en rostplats, en slagghög 
och 19 kolgropar. Under utgrävningens gång avskrevs fyra av kolgroparna. Kring tuften, 
rostplatsen, slagghögen och sex av kolgroparna genomfördes en stor maskinell avbaning för att 
förvissa oss om att inte missa någon kunskap och information detta område hade att delge. Under 
denna avbaning återfann vi även en ej tidigare registrerad rostplats, samt ugnsområde tillhörande 
järnvinneanlägget. De andra kolgroparna låg spridda i skogarna omkring fältet. Vissa av dessa 
kolgropar grävdes med maskin men i vissa fall var terrängen så oländig att det visade sig praktiskt 
ogenomförbart att få in en maskin till dem. Dessa gropar grävdes då förhand. 
 
Det fältet som avtäcktes låg högst upp längs en av flera vägar som går upp i branten till hyttefältet 
väster om Sudndalsfjorden. Undersökningsytan hade en hytta söder om sig men var annars beläget 
inne i den terrängen som täcker hela fjällsidan. Stora delar björk- och furuskog växer här längs hela 
skråningen. Fältet låg i en skarp lutning upp mot sydväst. Från ena sidan av fältet till den andra 
stiger marken med ca 30 meter över havet. Vidare dokumenterades på denna undersökningen ett 
stort antal friliggande kolgropar. Dessa var alla belägna i skogspartierna kring dessa vägar som går 
upp i hytteområdet samt vid skidspåret som löper ned för branten. De låg alla i, mer eller mindre, tät 
vegetation. 
 
Stora mängder prover togs från fält för att fullständigt reda ut fyndsituationen som här 
dokumenterades, så som mikromorfologi, vedart, slagg, malm och kolprover. Anläggen söktes 
igenom med metalldetektor för att fånga upp även minimala järnfynd. Anläggen daterades från ca 
1040 till 1285 e.Kr. Då flera olika element varit inblandade och körts samtidigt så är det svårt att 
precisera mer än så. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

SUDNDALEN, 42/1, 2, 3, M.FL., HOL, 
BUSKERUD  

JAKOB JOHANSSON 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
I ett brev från den 13. juni 2010 översände Buskerud fylkeskommune ett förslag 
till en reguleringsplan för Sudndalslia till Riksantikvaren för dispensbehandling. 
De bad då om behandling före den 12. augusti 2010.  
 
Reguleringsplanen blev vedertagen i Hol kommune den 26. maj 2011. 
 
Planområdet låg i branten ned från Nonstølnattane (1160 möh) och Varhovda 
(1240 möh) mot nordnordost till Sudndalsfjorden (733 möh). Området 
omfattade dock inte strandlinjen då det stoppar 10-100 m från vattenkanten. 
Området är i kommuneplanen för Hol avsatt till delvis allmännyttiga ändamål 
och andra byggområden. Målet med planen var att lägga tillrätta för 
fritidsbostäder, turistföretag och alpinanlägg. Det är planlagt flera hundra stugor 
i olika delar av området. 
 
Registreringen av planområdet genomfördes i 2007 (Tveiten 2007), och man 
påvisade då allt som allt 90 kolgropar, sju järnvinneanlägg och åtta 
husgrunder/tufter, alla definierades som automatiskt fredade kulturminnen. I 
tillägg till detta är det registrerat åtta tufter av oviss ålder eller från nyare tid. 
Sex av dessa tufter var tillknutna stølområdena Holmeslåtta och Nonstølen och 
två tufter låg vid varsin myr utanför stølområdena. Fylkeskommunen menade då 
att det måste sökas om dispens för 19 kolgropar, en slagghög och en rostplats.  
 
I brev från den 26. juli 2010 till Riksantikvaren så stödjer Kulturhistorisk 
museum fylkeskommunens uttalanden om dispens för de berörda kulturminnena 
med krav på arkeologisk undersökning 
 
I ett brev från den 8. december 2010 till Hol kommune, gav Riksantikvaren sitt 
godkännande till planförslagen med vilkor om en arkeologisk undersökning 
(Larsen 2010).  
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                                                                           2. DELTAGERE, TIDSROM 
Undersökningen skedde från 
den 15. augusti till den 23. 
september 2011. Vädret var 
under denna period varierande 
från fint med solsken till 
kraftigt regn, blåst och kyla.   
  
Deltog gjorde under hela 
denna period Jakob Johansson 
(fältledare) och Hildegunn 
Maria Haanes Ruset 
(fältassistent). Dag Øyvind 
Hanssen Engtrø (fältassistent) 
var med från den 15. augusti 
till den 2. september och 
Birgit Fylling (fältassistent) 
var med från den 22. augusti 
till den 23. september.  Magne 
Samdal placerade fastpunkter 
i fält och Jakob Johansson 
stod sedan för de vidare 
inmätningarna. Magne 
Samdal skapade kartor under 
efterarbetet. Projektledare var 
Kjetil Loftsgarden. 
Grävmaskinförare var Stein 
Kåre Lerberg, han och maskin 
var inhyrda från Lerberg 
Hytteservice. 
 

(kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR 12000-150408SAS) 
 

3. FORMIDLING  
Ansvariga för arbetet från entrepenören var ute med oss första dagen och vid 
flera tillfällen efter det för att se att allt gick bra med undersökningen samt 
hjälpte oss att lokalisera det området som skulle undersökas och gav oss nycklar 
till lunchrum och verktygsbod.  
 
Den första veckan hade även tiltakshaver en grillfest för folk som bodde i 
trakten och som påverkades av tilltaget. Detta för att informera dem om vad som 
försigick och svara på eventuella frågor. Jakob Johansson berättade då lite kort 
om arkeologin i trakten och det jobbet vi var där för att genomföra. 
 
Vi hade även, den 19. september, besök av Hovet skole med ca 40 elever i olika 
åldrar. De fick två guidningar med lite olika inriktning för olika åldrar. Vi fick 
mycket bra återkoppling från dem efter deras besök som hade uppskattats av alla 
inblandade.  
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Cf34446_2_033 Hildegunn Maria Haanes Ruset och barnen från Hovet Skole.                 
Fotograf: Jakob Johansson 
 
Den 15. september hade vi besök i fält av en journalist från Hallingdølen och en 
artikel följde i tidningen veckan efter hans besök. 
 
Vidare fick vi mycket besök från folk som hade sina hytter i området. De var 
nyfikna på vad vi fann och hur de nya hytterna skulle ligga i terrängen. 
 
Samarbetet med alla inblandade under grävningen gick mycket bra. 
 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
I mitten av planområdet ligger den nu nedlagda Nonstølen. Lite längre österut 
ligger Holmeslåtta där det fortfarande återfinns rester av stølshus/gårdshus och 
igenväxta stølsvallar. I den västliga delen ligger Hallingskarvet skisenter, här har 
man gjort många ingrepp i terrängen i förbindelse med byggnation av 
parkeringsplatser, hytter med mera. Öst och sydöst om Nonstølen är en del av 
området utbyggt med hytter. 
 
Kulturminnena denna rapport berör ligger i ett furu- och björkskogsbälte som 
tidvis avbryts av myrmark. Både A. W. Brøgger (1925) och T. Dannevig Hauge 
(1946:18) påpekade att de övre dalarna kring Hardangervidda, Hallingdal, 
Numedal och Setesdal, de övre dalstråken i Telemark, i tillägg till Valdres, 
Gudbrandsdalen och Østerdalen, är centrala järnframställningsområden. 
Registreringen visar att utmarksbruk har varit centralt i denna delen av 
Sudndalen i järnåldern och medeltiden. Arne B. Johansen (1973; 1974) 
genomförde registreringar på både öst- och västsidan av Hardangervidda och 
han konstaterade att man främst arbetat med järnframställning under 
skoggränsen, innerst i dalarna och att denna produktion har varit starkt knutet till 
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stølen/gårdsbebyggelsen. Testregistreringar visar att ju längre man kommer ifrån 
gårdarna ju färre blir spåren av järnframställning. I många områden ligger 
fornminnena inom 200 m från gårdarna. 
 
Fylkeskommunen påpekar i sin ansökan att det har varit en tidig röjning av skog 
för jordbruksverksamhet i området, speciellt mot norr, nere vid Sudndalsfjorden. 
Det har inte skett några undersökningar som kan tidfästa detta. 
Fylkeskommunen menar att man inte kan utesluta röjning från yngre järnålder. 
Undersökningar, bland annat på Hardangervidda, vid Nesbyen och i Hemsedal 
visar mot tidig boskapshållning (Bloch-Nakkerud och Lindblom 1994:24-26). 
De många kulturminnena talar om en stor aktivitet under medeltiden. 
 
Speciellt måste man betona Hallingdalsprojektets, 1986-1989, betydelse för 
förståelsen av utmarksbruket i området (Bloch-Nakkerud och Lindblom 1994, 
Larsen 2009). Projektet byggde på ett lokalt initiativ från lokalhistorieutvalget 
för Hallingdal, genom registreringar och forskning skulle det skaffas ny kunskap 
om bosättning. Det stod centralt att ta med lokalbefolkningen i 
registreringsarbetet och driva aktiv förmedling. Det blev lagt vikt på forskning 
kring stenålder, tufter, fångstanlägg för ren och älg och även järnvinneanlägg. 
Det första steget i forskningen om järnframställning var att klassificera och 
datera lämningarna efter järnframställning. Då det var registrerat sådana 
fornminnen i alla sex kommunerna var det intressant att studera spåren längs en 
axel från Krøderen, 133 möh., till fjällområdena i övre delar av området (Bloch-
Nakkerud och Lindblom 1994). 
 
Lokalt blev det då registrerat flera hundra fornminnen i de sex kommunerna i 
regionen. Detta inkluderar 148 järnvinneanlägg (slaggförekomster) och 465 
kolgropar. I tillägg till allt detta kommer närmare 200 gropar utan säker 
funktion. 
 
Järnframställning är känt i alla de sex kommunerna, från 140 till 1145 möh. Det 
lägst liggande anlägget är från folkvandringstid, medan den lägst liggande 
kolgropen ligger på 335 möh. 900-metersgränsen bryts inte förrän vid starten av 
vikingatid; därefter återfinns mer än halvparten av anläggen högre upp än detta. 
Det högst liggande anlägget är från 1300-talet (Bloch-Nakkerud 1992:90, 92). 
 
Sett i förhållande till resultaten från Ustedal (Undås 1961) är inte antalet 
registreringar stort. Arbetet är emellertid utfört av intresserade amatörer på 
fritiden. Som på andra platser gällande översiktsregistreringar har vi all grund 
till att tro att det bara är en liten del av det totala antalet strukturer som har 
registrerats. Därför måste resulteten bara ses som en indikation på vilka områden 
som har spår efter järnframställning och vilka typer av anlägg som där återfinns. 
 
Hallingdalsprojektet har utfört provgrävningar och tagit ut prover för datering av 
29 Slaggförekomster och 14 kolgropar. Man har hamnat i en period från 300 till 
1400 e.Kr. Kolgroparna som kan knytas till järnframställning är från perioden 
1000-1400 e.Kr. medan smideskolgroparna kan ha en senare datering. Fem stora 
slaggblock har daterats med hjälp av kol inom dem. De hamnade från 300 till 
700 e.Kr. Lokaliteter som detta är kända i alla kommunerna.  
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Järnframställning har en lång tradition i dalen. Spåren av kolframställning och 
järnutvinning ligger tätt i Hol kommune. Sudndalslia är ett exempel på detta. 
Liknande förhållanden återfinns också på västsidan av Ustedalsfjorden och på 
andra ställen i Hallingdal och dess sidodalar. Bara få järnvinneanlägg är dock 
utgrävda och de ligger främst i Ustedalen, innanför Geilo och i Haglebu i Sigdal. 
Antalet kolgropsundersökningar är dock stort (se Larsen 2009). Tabellen här 
nedanför visar några centrala utgrävningar i Hol.  
 

Kommune Sted Antall 
dispensert 

Antall 
undersøkt 

antall 
dateringar 

Intervall 
AD 

Hol Pålgarden 3 3 3 1170-1410 

Hol Hol Bygdemuseum 2 2 2 Etter 1660 

Hol Geilohovda 43 15 11 880-1295 

Hol Jonstølslie 5 5 5 890-1450 

Hol Vestlia II 8 8 4 1020-1410 

Hol Holsåsen 6 6 3 1220-1650 

Hol Nestegård 6 8 4 1040-1630 

 
Speciellt ska det nämnas att det, nere vid stranden till Sudndalsfjorden, precis 
utanför planområdet som denna rapport berör är registrerat en ugn av 
evenstadtype. Detta är den enda kända ugnen av denna typen i Buskerud. 
Anlägget är C14-daterat till 1310-1430 e.Kr. (Espelund 2005, Larsen 2009). 
 
Det måste också påpekas att det finns ett stort antal kolgropar runt 
Sudndalsfjorden, ofta med koncentrationer kring gårdar. Uppfattningen är att de 
är knutna till järnutvinning i yngre järnålder och medeltid. Några av dem blev 
undersökta i planområdet för Sudndalslia 1 i 1994 (se rapport av Anitra 
Fossum). Undersökelsen blev bekostad av kulturminnevernet, och man 
genomförde inte några C14-dateringar. Detta gjordes dock senare i förbindelse 
med Ole Tveitens doktorsgradsarbete. Dateringarna visar till 1100-/1200-talet 
(muntlig upplysning av Ole Tveiten 26. juli 2010). 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Järnvinneanlägg och kolgropar 
Kunskapen om järnframställningsanläggen i Hallingdal är fortfarande något 
begränsad. Även om utgrävningarna i Ustedalen och Haglebu har fyllt 
tomrummet i detta viktiga område mellan öst och väst så måste det troligen 
undersökas flera anlägg till för att kunna få klarhet i anläggstypologi, ugnstyper 
och kronologi. Materialet från Sudndalen vill göra det möjligt att sätta äldre 
kolgropsundersökningar i ett mer korrekt sammanhang genom att det till sist vill 
bli möjligt att se förbindelsen mellan järnvinneanlägg och kolgropar. 
 
Ett överordnat mål är att se järnframställningens betydelse för 
samfundsekonomin och dess utveckling i medeltiden. Tema av denna typen kan 
inte belysas av enskilda anlägg, men lokaliteter som denna ger viktiga empiriska 
bidrag. 
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Centralt i undersökningen står problemställningar knutna till kronologi och 
teknologi. Det måste säkras bra kolprover för datering och slagg- och 
malmprover, eventuellt metallprover, för värdering av kvalitet på järnet som här 
tillverkats. De sista årens erfarenheter pekar mot att ett anlägg kan ha flera 
bruksfaser. Detta är centralt att avklara. 
 
Det är även viktigt att avklara den helhetliga anläggsstrukturen för att sätta den 
in i ett större sammanhang och för att avklara regionala skillnader.  
 

 
Cf34446_3_024 Järnvinneanlägget i Sudndalen. Sett mot nordnordväst.  
Fotograf: Jakob Johansson 
 
Inte minst så är element som rostplatser och malmlager viktiga. Dessa är 
vanligtvis en integrerad del av järnvinneanläggen. Speciellt viktigt är det att se 
om det kan finnas hustufter. Här kommer frågor om konstruktion och 
förhållanden till ugnar och eldstäder in. Det är frågor som om eventuella 
byggnadsrester vid anläggen bara representerar en verkstad eller om de även 
tjänat som bostäder under de delar av åren som anläggen varit i drift. Eventuella 
andra bosättningsspår kan även de eftersökas i områden kring 
järnvinneanläggen. 
 
Eventuella ugnar måste frigöras och studeras för att kunna jämföras med 
tillsvarande fynd från både i Ustedalen och vid Haglebu, och dessutom i en 
vidare kontext med fynd från Beitostølen, Tyinkrysset, vid Dokkfløy och 
Møsstrond. Om ugnar i bra skick återfinns bör man försöka få ut data om 
lufttillförseln. 
 
Förhållandet mellan ugnar och slagghögar står centralt i diskussionen om 
teknologi. Slagget berättar också om utbytet av produktionen, hur mycket rent 
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järn har slagg av denna kvalitet skapat. Det är därför viktigt att kvantifisera 
slaggmängden. Sammansättningen av slagghögen klarlägges. 
 
Kolgroparna och rostplatserna måste undersökas som en del av helheten 
gällande resursutnyttjande i området i förhållande till järnvinneanlägget. 
Upplysningar som form, dimentioner, vedstapling, träslag, datering, bruksfaser 
och eventuella sidogropar måste eftersökas. Registreringen av området visar till 
att det både finns runda, rektangulära och kvadratiska gropar i området. 
Bottenformen och lagföljden avklaras genom utgrävning med maskin. 
 
Förhållandet mellan järnvinneanlägg och kolgropar är en central punkt att 
avklara. Antagligen kan detta mest effektivt utredas genom C14-dateringar. 
Olikheter vid storlek och utformning har också varit tecken på att kolgroparna 
har tillhört olika anlägg.  
 
Kolgroparnas ålder är också av stort intresse; både om det är inbördes skillnader, 
om det är flera faser i den enskilda gropen och hur förhållandet är till andra 
undersökta gropar i Hallingdal. 
 
Naturvetenskapliga analyser är en viktig del av utgrävningsprojektet i 
Sudndalen; särskilt gäller detta vedartsanalyser och radiologiska dateringar. Kan 
vedarten relateras till dagens skogssammansättning? Det är en oavklarad fråga 
vilken påverkan järnframställning har haft på skogens sammansättning. Fram till 
idag har analyserna varit koncentrerade på att bygga upp kronologi men det bör 
allt efter som också göras vegetationshistoriska analyser. 
 
Hustuft 
Kulturminnena i Sudndalen ger möjligheten att värdera järnframställningen och 
andra utmarknäringars förhållande till bosättning. Det har diskuterats om 
järnframställning är drivet från fjällgårdar, eller om den har utgångspunkt i 
støler, alltså en fråga om fast eller temporär bosättning. När flera 
undersökningar har genomförts, och när det finns fler dateringar från Hallingdal, 
vill detta området ägna sig för vidare studier av detta problemet. Det samma 
gäller om järnframställning är ett heltids- eller deltidsyrke.  
 
Förutom att det är nödvändigt att genomföra en god dokumentation är det viktigt 
att avklara tuftens konstruktion och ålder. Centralt står tolkningen av tuftens 
funktion och kontext. Rör det sig om temporär eller fast bosättning? Är dess 
användning knutet till järnframställning och fångst eller till jordbruk. 
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Cf34446_3_039 Tuft, A104/A105, i plan. Sett mot nordöst.  Fotograf: Jakob Johansson 
 
Samlat har kulturminnena i Sudndalen ett stort potential att ge svar på centrala 
frågor knutna till organiseringen av järnframställning. Något som kan bidra till 
förståelsen av utmarksbruket och utmarksresursernas betydelse för samhället i 
järnåldern och medeltiden. Det systematiska användandet av utmarken är 
kopplat till storsamhällets behov och det har påpekats att denna verksamheten 
under medeltiden kan ha styrts av makten i samhället (jfr. Jacobsen och Larsen 
1992, Larsen 2009); kung, adel och kyrka. I gränsområdet mellan öst och väst 
har materialet från Sudndalen krav på speciellt stort intresse. 
 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Området 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 vanligast metoden 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.  
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Cf34446_3_001 Det avbanade fältet i Sudndalen. Sett mot nordöst.     Fotograf: Jakob Johansson 
 
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.  
 
Tuften rensades fram förhand och därefter grävdes ett smalt schakt igenom dess 
vallar och botten för att reda ut vilka lager som låg inom den och hur den var 
uppbyggd. Profilen tecknades i skala 1:20 och kol och mikromorfologiprover 
togs. Därefter plangrävdes tuftens insida. Fotografier togs kontinuerligt. 
 
Ugnsområdet som framkom på denna grävning tecknades i plan och 
fotograferades. Därefter snittades det, tecknades och fotograferades. Kol- och 
mikromorfologiprover togs. Sedan plangrävdes den andra halvan av strukturen. 
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Cf34446_1_089 Ugnsområde A165 i plan. Sett mot söder.  Fotograf: Jakob Johansson 
 
Slagghögen fotograferades och tecknades  i plan och profil. En ruta med en 
storlek på 1x0,5 m grävdes i den och innehållet härifrån sållades och vägdes för 
att räkna ut sammansättningen av högens massa. Slagg, ugnsfoder, sten och jord 
separerades och vägdes för att räkna ut procentantalet som varje kategori 
innehar. Kol- och slaggprover togs. 
 
Gällande kolgroparna grävdes några av dem förhand och andra med maskin. På 
de som grävdes förhand drogs ett snöre 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. Kolgroparna som undersöktes med maskin fotograferades och 
tecknades i plan i en skala på 1:50. Alla nödvändiga mått togs, såsom inre och 
yttre mått, djup och mått på vallen. Därefter snittades den 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. 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. 
 
De tre stora kolgroparna i förbindelse med järnvinneanlägget avtorvades med 
maskin och rensades sedan upp för hand. Det dokumenterades i plan. Ett snitt 
grävdes genom dem 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. 
 
Planteckningar av stora strukturer och kontexter har under denna grävningen 
genomförts digitalt för att spara tid och förenkla efterarbetet. Detaljer har 
tecknats förhand. 



42/1, 2, 3 m.fl., Hol kommune  Saksnr: 2010/8470 

 12 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

 
Det blev vid utgrävningen gjort fynd och det blev taget ett antal prover. Dessa 
fynd och prov från undersökningen är katalogiserade under C57997. 
Fotografierna från undersökningen är katalogiserade under Cf34446. 
 
Utgrävningen blev dokumenterad digitalt med hjälp av totalstation och 
fältdokumentationsprogrammet Intrasis (www.intrasis.com). Dokumentationen 
blev gjord i koordinatsystem UTM sone 32. Fastpunkter var utsatta av Magne 
Samdal från Kulturhistorisk museum. Strukturer, fynd, prover och topografiska 
objekt blev inmätta med hjälp av en totalstation och informationen (attributdata) 
om de olika strukturerna blev registrerad i schema som så lades in och 
systematiserades i Intrasis. Tillsammans har de geografiska inmätningarna och 
attributdatan lagat grundlaget för analyser och kartor.  
 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Grävningen varade sex veckor i fält, från vecka 33 till 38. 
 
Vecka 33: Första veckan i fält. Efter vi kört upp till fält och pratat med 
tiltakshaver om området som ska undersökas samt fått nycklar till lunchrum och 
verktygsbod så började arbetet med grävmaskin för att avbana den stora ytan 
kring järnvinneanlägget och tuften. Detta arbetade vi vidare med hela veckan. 
Det tog relativt lång tid då fältet låg i en väldig lutning och det var svårt att 
komma åt med maskinen.  
 

 
Fältet i förbindelse med landskapet. Kolgroparna utmärkta i rött. (kartgrunnlag: Statens 
kartverk. Tillatelsesnummer NR 12000-150408SAS) 

 
Vi lokaliserade också denna veckan de kolgropar utanför fältet som skulle 
undersökas och bestämde oss för vilka av dem vi skulle ta förhand och till vilka 
vi skulle ha in grävmaskinen. Dessa kolgropar, utanför fältet, tecknades och 
fotograferades i plan så att de skulle vara klara att tas när fältet blivit avbanat. 
En kolgrop belägen precis utanför fältet snittades med maskin för att ej behöva 
bälta upp med maskinen över den avbanade ytan vid ett senare tillfälle. 
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Projektledare Kjetil Loftsgarden kom på besök i början av veckan så vi skulle 
vara på det klara med vad det är som ska undersökas och hur vi enklast går 
tillväga med detta. Magne Samdal från Kulturhistorisk museum var även han ute 
en dag i fält och placerade ut våra fastpunkter så vi kunde påbörja den digitala 
inmätningen. 
 
Vecka 34: Vi jobbade på med grävmaskinen och blev till sist klara med 
avbaningen av huvudfältet. Vi rensade även upp och avtorvade lite små områden 
inne i tuften och i kolgropar förhand då vi inte kom åt effektivt med grävmaskin. 
De kolgroparna som skulle snittas med maskin togs även de under denna 
veckan.  En av de kolgropar vi skulle snitta med maskin uppvisade ett ovanligt 
rektangulärt utseende, den var snarlik med en tuft. Den avtorvade vi förhand för 
att försäkra oss om dess identitet och ej förstöra något med grävmaskin. Den 
tuftliknande kolgropen tecknades i plan och en av de kolgroparna som snittats 
med maskin dokumenterades i profil. 
 
Vecka 35: Arbetet med de kolgroparna, utanför den avbanade ytan, som skulle 
undersökas förhand både påbörjades och avslutades denna veckan. Likaså blev 
vi klara med att dokumentera de kolgroparna utanför det stora fältet som snittats 
med maskin. Den första inmätningen av fältet med totalstation skedde denna 
veckan och databaser upprättades och allt importerades. Kolgroparna och de 
andra strukturerna på fältet rensades upp ordentligt inför fortsatt dokumentation.  
 
Vecka 36: De sista strukturerna och det stora anlägget på det avbanade fältet 
rensades upp ordentligt i plan och sedan tog vi stora mängder planbilder. 
Strukturerna på fältet började grävas ut. De enkla, enskilda strukturerna togs 
först, såsom rostplatserna, de små kolgroparna och sidogropen. Efter detta 
påbörjade behandlingen av de lite mer komplicerade kontexterna som de stora 
flerfasade kolgroparna och tuften. Allt mättes kontinuerligt in under veckan och 
databaser hölls uppdaterade. Vi började även mer ordentligt gräva ut delar av 
anlägget för att se spår efter ugnsområden och liknande.  
 
Vecka 37: Alla strukturer kring anlägget som inkluderar två kolgropar, 
ugnområde, slagghögar och rostplats blev klara. Arbetet påbörjades med de 
kvarvarande kontexterna. Slagghögen grävdes och dess material vägdes och 
mättes och ett ugnsområde grävdes försiktigt ut. Kulturlagret i tuften togs ut för 
att åskådliggöra dess vallar lite tydligare. Som vanligt skedde en viss mängd 
digital inmättning och arbete med databaser. Vidare hade vi denna vecka besök 
av en journalist från Hallingdølen med en artikel i tidningen följande vecka. 
 
Vecka 38: Sista veckan i fält. De sista strukturerna grävdes ut och 
dokumenterades. En viss tid brukades till att ta alla de sista proverna såsom 
mikromorfologi, slagg och malmprover. Allting rensades upp ordentligt inför 
fotografering av hela fältet med fototorn som även det skedde denna veckan, då 
Kjetil Loftsgarden på tordagen kom ner med torn. De sista inmätningarna 
skedde med totalstation och databaserna färdigställdes. Vertyg tvättades och 
iordningställdes inför att tas in till museet. Denna veckan hade vi också besök av 
Hovet skole som kom på besök och fick en guidad tur av fältet. 
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5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Det som först och främst måste nämnas gällande källkritik kopplat till denna 
undersökning är ugnsområdena. Det kan vara ett eller två områden men hela 
ytan ovan kolgropen, A117, som har återanvänts som järnvinneanlägg har 
påverkats så mycket av vegetation och annat att det var i princip omöjligt att 
säkert säga att detta har varit platsen för en ugn. Vid en av dessa områden 
återfanns en sturktur med flera lager som troligen har varit en ugn och den är 
relativt säker. Uppe på vallen av kolgropen återfanns dock ett stort antal 
värmepåverkade hällar. Dessa ger helt klart sken av att ha kommit från en ugn. 
Problemet här ligger i att det växt träd över hela ytan och dessa hällar återfanns 
omkringflyttade av trädens rötter. Det är omöjligt att säga säkert att det här stått 
en ugn. Dock så ger stora mängder av slagget som kastats ut ifrån kolgropen 
sken av att ha kommit från denna riktningen. Något som talar för att det här vid 
något tillfällle bedrivits järnframställning.  
 
Detta förstörda ugnområde gör det svårt att diskutera typ av ugn som här stått 
samt att jämföra detta med andra undersökningar. Några av de uppsatta 
frågeställningarna bortfaller därmed. Likadant visade det sig att tuften som 
undersöktes på fältet var knuten till järnframställningen som här bedrivits. Den 
representerade främst en lagerplats eller liknande och ej en del av en bosättning. 
De frågor som hade satts upp i förhållande till boplatser i direkt anknytning till 
järnvinneanläggen försvinner därmed. 
 

 
Cf34446_1_142 Möjligt andra ugnområde. Sett mot sydöst.        Fotograf: Jakob Johansson 
 
Med dessa faktorer inräknade så blev antalet frågor denna undersökning kunde 
svara på lite beskurna. Med detta sagt framstod ändock ett rikt material med stor 
kunskap knuten till sig som hjälper till att utreda och vidare kartlägga 
järnproduktion och dess element i trakten. 
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Vidare så måste ytterligare en detalj nämnas även om den inte har påverkat 
resultaten av utgrävningen något nämnvärt. Den har främst bidragit till att 
avbaningen tog lite längre tid än väntat och att det komplicerade att ta de 
ultimata bilderna. Denna detalj är den stora lutningen på fältet. Från ena sidan av 
fältet till den andra, ett avstånd på ca 75 m, steg fältet med 30 möh. Detta 
komplicerade att effektivt röra sig med maskin och frakta massor och därmed 
tog avbaningen lite extra tid. Gällande fotografier var det svårt att få saker i plan 
i en sådan svår vinkel. Den sista veckan tog vi dock in fototorn för att ta en 
mängd plan- och översiktsfoton. 

 
Fältet och dess stigning. 

5.5 UTGRAVNINGEN 
Under denna utgrävningen avbanades ett fält som innehade fyra kolgropar, en 
tuft, en slagghög, två rostplatser, en sidogrop och ett ugnsområde. En av dessa 
kolgropar, Id 111809-1, A117, har även återanvänts som järnvinneanlägg. Till 
kolgroparna tillhör det också vallar och kollager som signalerar åt vilket håll 
gropen en gång har tömts. Tuften berstår främst av en vall med ett tunt 
kulturlager inom. Ytterligare en kolgrop skulle undersökts på huvudfältet, Id 
111809-8, men den avskrevs utan undersökning då den framstod som naturligt 
skapad, möjligen en rotvälta. Utanför detta fältet undersöktes 13 kolgropar men 
tre av dessa avskrevs då inget kol återfanns och utgrävning påvisade berggrund 
rakt under torven. 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. Det enda fyndet som framkom på grävningen var 
ett bryne som återfanns på vallen till den kolgrop som återanvänts som 
järnvinneanlägg. 
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5.5.1 STRUKTURER OG 
KONTEKSTER 
De strukturerna som 
undersöktes på denna 
utgrävning kommer nu få en 
detaljerad genomgång. Fyra 
kolgropar som skulle 
undersökas avskrevs utan 
vidare dokumentation och 
dessa kommer ej nämnas 
igen. Dessa är Id 111809-8 
från det avbanade fältet och 
Id 111778-9 S3, Id 111720-
2 S5 och Id 111720-3 S6 
som är registrerade som 
fristående kolgropar.  
 
De kolgroparna som 
undersöktes utanför fältet är 
numrerade från S1 till S13, 
de kommer gås igenom 
först. Därefter går vi vidare 
till de strukturer och 
kontexter som undersöktes 
på det stora avbanade fältet. 
Strukturerna på den 
avbanade ytan är numrerade 
från A101 till A171, dock så 
inkluderar detta också stenar   
och liknande som inte 
kommer     
få en separat förklaring i strukturdatabasen eller i denna genomgång. De 
nummer som ej nämns här har ingen vidare betydelse för grävningen eller dess 
dokumentation. De nummer med en vidare mening att ta upp återfinns även i 
strukturtabellen i bilagorna, kapitel 8, längst bak i rapporten. Här återfinns även 
en separat strukturtabell över de fristående kolgroparna. De yttre måten är tagna 
på utkanten av vallen, de inre måtten där vallen avslutas och gropen tar vid, 
djupet är från toppen av gropen och ned till botten av kollagret och höjden på 
vallen är från steril undergrund under vallen och upp till dess topp. Definitionen 
av gropens form här nedan påpekar formen på kollagret och ej formen på 
ovanflatan.  
 
Fristående kolgropar 
S1, Id 111718-1 
Rund kolgrop som grävdes för hand. Smälter åt sydväst samman med den 
omkringliggande terrängen. Den hade yttre mått på 5,8x5,5 m och inre på 
1,6x1,5 m. Dess djup låg på 60 cm. En vall med en höjd på max 80 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 furu använts som 
virke i gropen. En liten sidogrop kunde ses precis sydväst om gropen. 

(kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR 12000-
150408SAS) 
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Cf34446_2_62 S1 i profil. Sett mot norr.    Fotograf: Birgit Fylling 
 
S2, Id 111777-1 
Rund kolgrop som grävdes med maskin, gropen såg kvadratisk ut i plan. Den 
hade yttre mått på 7,25x7 m och inre på 2x2 m. Dess djup låg på 50 cm. En vall 
med en höjd på max 80 cm. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras 
vid dess utgrävning. Inga säkra spår av åt vilket håll gropen tömts kunde iakttas, 
dock ligger ett litet kollager åt norr så det skulle kunna vara en möjlighet. Till 
största delen har björk och furu använts som virke i gropen. 
 
S4, Id 111792-16 
Rektangulär kolgrop som grävdes för hand. Gropens vallar ligger i en rektangel 
och gav intryck av att vara en tuft snarare än en kolgrop när den först iakttogs. 
Den rensades därför upp ordentligt förhand och gavs en lite annan behandling än 
man brukar ge en kolgrop. Gropen fick även en datering till yngre än 1700 e.Kr. 
Detta antyder att den kanske kan ha återanvänts som tuft under modern tid. 
Utöver ett kollager i dess botten återfanns spår av en stock som möjligen 
använts för att reglera syreintaget i kolgropen. Den låg ut genom den norra 
vallen. Vidare så har kolgropen tömts åt norr då det här uppmärksammades ett 
stort kollager av att kolet dragits ut åt det hållet. Gropen hade yttre mått på 6x4,4 
m och inre på 2,25x2,1 m. Dess djup låg på 40 cm. En vall med en höjd på max 
20 cm. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning 
annat än gropen på formen i sig. Till största delen har björk använts som virke i 
gropen. 
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Cf34446_1_040 S4 i bakgrunden. Kollager liggande ut över vallen. Sett mot sydväst.     
Fotograf: Jakob Johansson 
 
S7, Id 111720-5 
Rund kolgrop som grävdes för hand. Vallen smälter åt söder samman med den 
omkringliggande terrängen. Den hade yttre mått på 5,5x4,75 m och inre på 
1,85x1,5 m. Dess djup låg på 30 cm. En vall med en höjd på max 70 cm. Inga 
spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga säkra spår 
av åt vilket håll gropen tömts kunde iakttas. 
 
S8, Id 111830-1 
Rund kolgrop som grävdes för hand. Gropen såg något rektangulär ut innan den 
snittades. Vallen smälter åt sydväst samman med den omkringliggande 
terrängen. Den hade yttre mått på 6,7x6,4 m och inre på 2,8x2 m. Dess djup låg 
på 45 cm. En vall med en höjd på max 65 cm. Inga spår av hur veden staplats 
kunde observeras vid dess utgrävning. Inga säkra spår av åt vilket håll gropen 
tömts kunde iakttas. Till största delen har björk och furu använts som virke i 
gropen. 
 

 
Cf34446_1_062 S8 i profil. Sett mot nordöst.   Fotograf: Dag Øyvind Hanssen Engtrø 
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S9, Id 111722-9 
Rund kolgrop som grävdes för hand. Vallen smälter åt nordöst samman med den 
omkringliggande terrängen. Den hade yttre mått på 5x4 m och inre på 2,1x1,95 
m. Dess djup låg på 30 cm. En vall med en höjd på max 40 cm. Inga spår av hur 
veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga säkra spår av åt vilket 
håll gropen tömts kunde iakttas. 
 
S10, Id 111722-3 
Rund kolgrop som grävdes för hand. Vallen smälter åt norr samman med den 
omkringliggande terrängen. Den hade yttre mått på 6,6x6 m och inre på 
2,5x2,35 m. Dess djup låg på 30 cm. En vall med en höjd på max 80 cm. Inga 
spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga säkra spår 
av åt vilket håll gropen tömts kunde iakttas. Till största delen har björk och furu 
använts som virke i gropen. 
 

 
34446_1_073 S10 i plan. Sett mot nordöst.              Fotograf: Hildegunn Maria Haanes Ruset 
 
S11, Id 111722-2 
Rund kolgrop som grävdes för hand. Vallen smälter åt väster samman med den 
omkringliggande terrängen. Den hade yttre mått på 5x4 m och inre på 2x1,5 m. 
Dess djup låg på 20 cm. En vall med en höjd på max 70 cm. Inga spår av hur 
veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. Inga säkra spår av åt vilket 
håll gropen tömts kunde iakttas. 
 
S12, Id 111809-9 
Kolgrop som grävdes med maskin, något ojämn bottenform men till största 
delen rundad. Gropen såg något rektangulär ut innan den snittades. Den hade 
yttre mått på 4,8x3,85 m och inre på 1,75x1,25 m. Dess djup låg på 34 cm. En 
vall med en höjd på max 30 cm som lite smälter samman med omkringliggande 
terräng. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning. 
Inga säkra spår av åt vilket håll gropen tömts kunde iakttas. 
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S13, Id 111809-10 
Rund kolgrop som 
grävdes med maskin. 
Den hade yttre mått på 
4,75x3,55 m och inre på 
1,95x1,15 m. Dess djup 
låg på 29 cm. En vall 
med en höjd på max 14 
cm som lite smälter 
samman med 
omkringliggande terräng. 
Inga spår av hur veden 
staplats kunde observeras 
vid dess utgrävning. Inga 
säkra spår av åt vilket 
håll gropen tömts kunde 
iakttas. 
 
Strukturer på den 
avbanade ytan 
A104 
Vallen omkring tuft Id 
111809-4. Bredden på 
vallen låg mellan 0,9 och 
1,2 m i bredd och låg 
längs tre kanter av tuften. 
Troligen har byggnaden 
som stått här därmed 
bara haft tre väggar. I 
bakkant, åt sydväst, 

smälte vallen samman med omgivningen. Man har här grävt in tuften i backens 
lutning och använt de utgrävda massorna för att skapa vallens sidor. Vallens 
höjd låg på ca 0,2 m och de yttre måtten tuften låg på 5,5x4,4 m. Vallen var 
uppbyggd av massor från utvaskingslag och gammal skogsbotten som blandats 
samman när tuften grävdes ut. De bestod av en orange/grå siltig sand med lite 
rötter och sten med en storlek under 5 cm. Vallen var i plan hästskoformad och 
den hade avrundade sidor. 
 
A105 
Kulturlager inom tuft Id 111809-4. Tuften skapas av detta kulurlager och de 
omkringliggande vallarna, A104. Kulturlagret i sig täckte en yta med en storlek 
på 3,4x3,25 m och var ca 10 cm djupt. Det bestod av en grå sandig silt, sten med 
en storlek under 5 cm och ganska mycket kol som låg fläckvis över ytan. 
Speciellt i kanterna av lagret, upp emot vallen. Vallen låg kring tre av lagrets 
sidor vilket leder till att byggnaden bara har haft tre väggar och en öppen sida. 
Byggnaden var öppen åt nordöst, ner mot Sudndalsfjorden. Vidare återfanns 
inga fynd i eller omkring lagret, området genomsöktes även med metalldetektor 
och även detta gav negativa resultat. Bristen på fynd och det relativt tunna 
kulturlagret pekar mot att detta är en byggnad som ej använts till något som 
kräver stor aktivitet. Möjligen har det varit ett lager av något slag. Det skulle då 
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vara enkelt att tro att det man lagrat här varit virke, som lagts på tork, innan det 
brändes i en kolgrop. Något som vidare stödjer den teorin är den direkta 
närheten till kolgrop A108 som ligger 3 m sydöst om tuften. Dock så visar 
mikromorfologianalyserna från detta lagret till att det skapats genom att man 
först bränt av ytan, sedan fört in nytt material och stampat för att skapa en ny 
golvyta. Detta kan verka vara en ovanligt avancerad process att genomgå bara 
för att skapa golvet till ett lager. Tuftens exakta användningsområde blir därmed 
något osäkert men den kan säkert kopplas till järnframställningen i området 
under tiden. 
 

 
Cf34446_2_029 Tuft, A104/A105, i profil. Sett mot nordöst.     Fotograf: Jakob Johansson 
 
A106 
Liten sidogrop, Id 111809-6, till kolgrop A108. En liten vall var synlig runt 
gropen. Yttre måtten på vallen var 2,3x2,25 m och de inre var 0,87x0,65 m. 
Vallen smälter samman med den omkringliggande terrängen och vallen till 
kolgrop A108. Vallen består främst av en brun/orangebrun sandig silt. Djupet på 
gropen var 22 cm. Gropen fylldes av en ljusgrå sandig silt med lite kolfläckar. 
Denna massan var snarlik det omkringliggande utvaskingslaget. Det finns en 
möjlighet att det vi ser är att utvaskingslagret här blivit tjockare då man tagit 
bort torven från marken här för att täcka till veden i kolgropen. Marken har då 
blivit lättare utsatt för väta, något som har lett till tjockare utvaskingslag. Det 
exakta användningsområdet för sidogropar är fortsatt okänt och kan möjligen 
variera från fall till fall men en omtalad möjlighet som ser ut att kunna stämma 
här är just det faktum att man behöver extra torv för att täcka till och göra 
kolgropen tät för att ej släppa in oönskade mängder syre då veden då blir till 
aska och ej kol som är önskvärt. 
 
A107/A108 
Kolgrop A108, Id 111809-5, hade en klar, tydlig och stor vall, A107. Vallens 
yttre mått låg på 6x5,5 m och de inre på 2x1,5 m. Vallen bestod till största delar 
av blandat material som grävts upp ur gropen, gammal skogsbotten och 
utvaskingslag. Det var en till största delen ljusgrå/orange sandig silt med en del 
kolfläckar. Vallen var ca 25 cm hög över den underliggande skogsbotten. 
Gropen hade vad som skulle kunna se ut som bevis på flera faser då det under 
stora delar inrasat vallmaterial upptäcktes ett andra kollager. Kollagrets djup låg 
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på ca 20 cm och det täcktes av torv. Under det låg gammal skogsbotten. Gropen 
var rund till formen och hade inga direkta spår av hur veden staplats. Till största 
delen användes furu som ved i gropen. Vidare kunde det iakttas tydliga spår av 
att kolgropen tömts åt öster då det här ligger ett stort utdraget kollager, A109. 
Gropen ligger i nära anknytning till sidogrop A106 och tuft A104/A105. 
 

 
Cf34446_1_064 A107, A108 och A109, översikt. Sett mot norr.  Fotograf: Jakob Johansson 
 
A109 
Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A108. Detta lager indikerar 
åt vilket håll man tömt kolgropen efter denna hade använts. Lagret ligger från 
centrum av gropen och ut över den östra vallen med en liten större koncentration 
upp mot nordöst. Detta skulle i teori kunna antyda att det nordöst om denna 
kolgrop ligger ett järnvinneanlägg där man brukat detta kolet. Överlag ser vi att 
kolgroparna från denna undersökning tömts österut ner mot Sudndalsfjorden. 
Lagret består av kol och har en längd på 5,4 m, en bredd på 5,1 m och ett djup 
på ca 10 cm. 
 
A110/A111 
Kolgrop A111, Id 111809-3, hade en klar och tydlig vall, A110. Vallens yttre 
mått låg på 4x3,2 m och de inre på 1,2x1 m. Vallen bestod till största delar av 
material som grävts upp ur gropen, gammal skogsbotten. Det var en till största 
delen orange sand med en del kolfläckar. Vallen var ca 20 cm hög över den 
underliggande skogsbotten. Vallen smälter åt sydöst samman med den 
omkringliggande terrängen. Kollagrets djup låg på ca 20 cm och det täcktes av 
torv. Under det låg gammal skogsbotten. Gropen var rund till formen och hade 
inga direkta spår av hur veden staplats. Till största delen användes furu som ved 
i gropen. Vidare skulle gropen kunna ha tömts åt nordöst då det här ligger lite 
spridda kolfläckar ut över vallen. Detta passar bra med de större kolgroparna på 
fältet som alla tömts i denna ungefärliga riktning. Denna kolgrop fick dock en 
betydligt yngre datering än de andra. Gropen daterades till 715-790 e.Kr.  
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A112 
Rostplats belägen precis östnordöst om kolgrop A114. Ett ojämnt lager med 
rostad malm blandat med kol och en rödbrun sandig silt. Troligen resterna efter 
en rostplats för järnmalm. Lagret ligger i nära anknytning till de två kolgroparna 
A114 och A117 som har återanvänts som järnvinneanlägg så placeringen här är 
väldigt bra för detta ändamålet. Lagrets mått är ca 5x3 m och det har ett djup på 
ca 15 cm. Detta varierar dock något då lagret ligger fläckvis över ytan. 
 

 
Cf34446_1_080 Rostplats A112 i plan. Sett mot öster.                 Fotograf: Jakob Johansson 
 
A113/A114 
Kolgrop A114, Id 111809-2, hade en klar, tydlig och stor vall, A113. Vallens 
yttre mått låg på 6,4x6,4 m och de inre på 2,1x2 m. Vallen bestod till vissa delar 
av material som grävts upp ur gropen, gammal skogsbotten men också en 
ljusbrun sandig silt. Vallen var ca 34 cm hög över den underliggande 
skogsbotten. Den ligger precis öster om kolgrop A117 och material från dess 
vall kan ses falla ner ovan denna. Det ligger också ett tjockt lager med slagg ner 
ovan denna vall. Detta slagget kommer från när kolgropen A117 återanvändes 
som järnvinneanlägg. På östra delen av vallen ligger ett kollager som indikerar 
att kolgrop A114 tömdes åt detta hållet. Kollagrets djup låg på ca 30 cm och det 
täcktes av torv. Under det låg gammal skogsbotten. Gropen var rund till formen 
och hade inga direkta spår av hur veden staplats. Till största delen användes 
björk och rönn som ved i gropen. Vidare har gropen tömts åt öster då det här 
ligger ett stort kollager utdraget över vallen. Denna grop ligger i nära 
anknytning till kolgrop A117 som har återanvänts som järnvinneanlägg. 
Kolgropen A114 var troligen först på plats då kollager och slagglager från A117 
ligger över vallen och ner ovan kollagret i denna grop. Det finns också antydan 
till flera faser inom kollagret som täcker botten på denna gropen så den har 
troligen använts vid flera tillfällen.  
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Cf34446_2_016 A114 i profil. Sett mot nordnordväst.   Fotograf: Jakob Johansson 
 
A115 
Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A114. Detta lager indikerar 
åt vilket håll man tömt kolgropen efter denna hade använts. Lagret ligger från 
centrum av gropen och ut över den östra vallen. Detta skulle i teori kunna antyda 
att det öster om denna kolgrop ligger ett järnvinneanlägg där man brukat detta 
kolet. Överlag ser vi att kolgroparna från denna undersökning tömts österut ner 
mot Sudndalsfjorden. Lagret består av kol och har en längd på 4,9 m, en bredd 
på 4,1 m och ett djup på ca 15 cm. 
 
A116/A117 
Kolgrop A117, Id 111809-1, hade en klar, tydlig och stor vall, A116. Vallens 
yttre mått låg på 7,94x6,76 m och de inre på 2,1x1,6 m. Vallen bestod till största 
delan av material som grävts upp ur gropen, gammal skogsbotten och 
utvaskingslag. Vallen var ca 32 cm hög över den underliggande skogsbotten. 
Den ligger precis väster om kolgrop A114 och material från A116 ligger ner i 
och över A114. Det ligger också ett tjockt lager med slagg, A118, ner mot 
sydost ovan vall A116. Detta slagget kommer från när kolgropen A117 
återanvändes som järnvinneanlägg. På norra delen av vallen ligger ett kollager 
som indikerar att kolgrop A117 tömdes åt detta hållet. Kollagrets djup låg på ca 
28 cm och det täcktes av torv. Under det låg gammal skogsbotten. Gropen var 
rund till formen och hade inga direkta spår av hur veden staplats. Till största 
delen användes björk och furu som ved i gropen. Vidare har gropen tömts åt 
norr då det här ligger ett stort kollager utdraget över vallen. Denna grop ligger i 
nära anknytning till kolgrop A114. A114 var troligen först på plats då kollager 
och slagglager från A117 ligger över vallen och ner ovan kollagret i den gropen. 
A117 har återanvänts som järnframställningsanlägg. Man har byggt en ugn på 
insidan av dess södra vall och troligen har kolet tagits direkt från botten av 
gropen och använts i ugnen. Slagget från denna ugnen har sedan kastats ut mer 
eller mindre rakt österut och då hamnat på vallen och ner mot botten av kolgrop 
A114. Vidare ligger det ett område ovan den nordöstra delen av vallen som kan 
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ha varit platsen för ytterligare en ugn. Stora mängder värmepåverkade hällar 
återfanns här men de låg ej in situ. Det har även här växt flera stora träd och när 
rötterna till dessa togs bort återfanns dessa stenar påverkade under dem. 
Området är alltså så påverkat av natur att det är omöjligt att säga om detta har 
varit ett ugnsområde eller om hällarna har hamnat här sekundärt. Det ligger även 
härifrån mycket slagg som går ner emot botten av A114. Detta skulle kunna 
antyda att det här stått ytterligare en ugn då att kasta slagg hit från den ugnen 
som stått i den södra vallen vore ologiskt då det vore onödigt långt att frakta 
slagget. Malmen till detta anlägget kommer förmodligen från rostplatsen A112, 
precis nordöst om anlägget. 
 

 
Cf34446_3_013 A117 i plan. Sett mot nordöst.   Fotograf: Jakob Johansson 
 
A118 
Slagghög, Id 111809-7, utanför kolgrop A117, förmodligen tillhörande den 
ugnen som stått innanför den södra vallen i gropen. Högen fylldes, förutom av 
slagg, av ugnsfoder, sten och en mörkgrå/svart sandig silt. Synligt i plan hade 
högen följande mått 4,72x2,38 m och 22 cm i djup. Dock så framkom det mer 
slagg i profilen till kolgropen A114 när den snittades. Om detta tillhör samma 
slagghög som använts under en lång tid eller om det kommer från en andra fas 
är något osäkert. Relativt snarlika dateringar pekar dock på en slagghög som 
använts under en lång tid. Troligen tillhör den övre, på ovanflatan synliga delen 
av högen ugnen som stått inom kolgrop A117 medan den undre fasen skulle 
kunna tillhöra en möjlig ugn som stått ovanpå den nordöstra vallen, den som det 
nu bara sågs spår av via värmepåverkade hällar i området. Ett område på 1x0,5 
m grävdes inom slagghögen, 0,11 m3, och materialet som där togs ut mättes och 
vägdes. Detta visade att 11,1%, 24,3 kg, av massan bestod av sten, 20,16%, 44,2 
kg, var jord, 1,87%, 4,1 kg, var ugnsfoder och resten, 66,87%, 146,6 kg, var ren 
slagg. Hela slagghögen hade en ungefärlig volym på 2,9 m3, detta ger oss en 
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ungefärlig vikt på 3865 kg av allt slagg i högen. Slagget är av fas II typ och då 
troligen medeltida, Även dateringar bekräftar detta. 
 

 
Cf34446_1_085 A118 i plan. Sett mot norr.   Fotograf: Jakob Johansson 
 
A119 
Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A117. 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. Detta skulle i teori kunna 
antyda att det norr om denna kolgrop ligger ett järnvinneanlägg där man brukat 
detta kolet. Här uppstår dock en fråga angående de ugnarna som legat i direkt 
anslutning till kolgrop A117. Möjligen kan man ha tömt denna gropen innan 
ugnarna byggdes för att ge plats till ugnarna eller så har gropen brukats flera 
gånger och kolet har vid första tillfället använts vid ett annat anlägg innan man 
byggde ugnen i dess direkta närhet. Lagret består av kol och har en längd på 
7,17 m, en bredd på 5,09 m och ett djup på ca 10 cm. 
 
A120 
Rostplats belägen ca 290 m sydväst om kolgrop A117. Ett ojämnt lager med 
rostad malm blandat med kol och en rödbrun silt. Troligen resterna efter en 
rostplats för järnmalm. Lagret ligger ett stycke ifrån de två kolgroparna A114 
och A117 som har återanvänts som järnvinneanlägg. Om malmen härifrån har 
använts i detta järnvinneanlägg eller i ett annat, närmare, än så länge okänt 
anlägg är osäkert. Lagrets mått är ca 4,4x2,71 m och det har ett djup på ca 20 
cm. Detta varierar dock något då lagret ligger fläckvis över ytan. Sydöst om den 
största koncentrationen av malm som här ovan beskrivits ligger flera små fläckar 
med rostad malm utsprdda över ytan. 
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Cf34446_1_095 A120 i plan. Sett mot nordnordöst.        Fotograf: Birgit Fylling 
 
A165 
En ugn stående inom vallen av kolgrop A117. Den verkar kraftigt påverkad och 
ej helt intakt. Den består av en rektangulär nedgrävning med flera lager av en 
rödbrun sandig silt inom sig och stora mängder ugnsfoder och slagg. Centralt 
ger lagrena sken av att vara kraftigt värmepåverkade. I botten på lagrena blir 
slaggen mer järnrik. Två värmepåverkade stenhällar vilar i nedgrävningens 
botten och lager med lera längs dess sidor. Kol återfinns genom hela strukturen. 
Det är inte ett helt typiskt ugnsområde men andra användningsområden är 
obefintliga och placeringen av en ugn ofelbar, speciellt med tanke på närheten 
till slagghögen A118. Liknande ugnar har återfunnits i bland annat Hovden i 
Aust-Agder. Två dateringar togs ut ur ugnen. En gav en snarlik datering med 
kolgrop A117 som den är belägen i kanten av. Den andra var så gammal som 
715-785 e.Kr. En så pass gammal datering sticker ut lite gentemot de andra 
dateringarna från fältet och kan möjligen härröra från en kontaminerad kontext. 
Dock har en kolgrop på fältet fått samma datering och om dessa två strukturer 
har ett sammanhang råder det stor osäkerhet. Mikromorfologianalyserna från 
ugnen visar till en kraftigt degraderad ugn för tillverkning av järn och med 
inslag av myrmaterial. 
 

 
Cf34446_1_168 A165 i plan. Sett mot sydväst.                 Fotograf: Birgit Fylling 
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5.5.2 FUNNMATERIALE 
Ett fynd gjordes under denna undersökningen.  
 
Bryne av sten funnet på vallen till kolgrop, A117, som återanvänts som ett 
järnvinneanlägg. Funnet precis intill det troliga ugnsområdet A165. Måtten på 
brynet var:  Stl: 18,1 cm. Stb: 3,2 cm. Stt: 2,9 cm. 
 
Kolprover togs in från alla strukturer och kontexter. Mikromorfologiprover togs 
in från ugnen, A165, och kulturlagret inom tuften A105. Slaggprover togs från 
slagghögen A118 och från kolgropen A114. Malmprover togs från rostplatserna 
A112 och A120. Detaljerade vedartsprover togs från kolgropar S4 och A108. 
Proverna är katalogiserade under C57997. Fotografier är katalogiserade under 
Cf34446. 

 

5.5.3 DATERING 
20 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. Daterad vedart i fetstil. 
 

Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. C14-dat.  
(1 sigma) 

NTNU-nr. 

KP3 S4 Kolgrop Betula 100+/-25 Yngre än 1700 e.Kr. TRa-3302 
KP5 S1 Kolgrop Pinus 905+/-25 1050-1185 e.Kr. TRa-3303 
KP6 S2 Kolgrop Betula, pinus 755+/-30 1270-1290 e.Kr. TRa-3304 
KP10 S10 Kolgrop Betula, pinus 930+/-25 1040-1165 e.Kr. TRa-3305 
KP11 S8 Kolgrop Betula, pinus 815+/-25 1220-1275 e.Kr. TRa-3306 
KP5001 A112 Rostplats Betula, pinus 1040+/-30 990-1020 e.Kr. TRa-3307 
KP5003 A120 Rostplats Betula, pinus, sorbus 985+/-25 1020-1040 e.Kr. TRa-3308 
KP5005 A111 Kolgrop Pinus 1255+/-30 715-790 e.Kr. TRa-3309 
KP5007 A106 Sidogrop Betula, pinus 735+/-25 1280-1290 e.Kr. TRa-3310 
KP5008 A105 Kulturlag/tuft Betula, pinus 635+/-25 1300-1395 e.Kr. TRa-3311 
KP5011 A108 Kolgrop Pinus 895+/-25 1060-1200 e.Kr. TRa-3312 
KP5014 A165 Ugnsområde Pinus 775+/-25 1245-1285 e.Kr. TRa-3313 
KP5015 A165 Ugnsområde Pinus 1255+/-30 715-785 e.Kr. TRa-3314 
KP5016 A118 Slagghög Betula, pinus 900+/-20 1060-1185 e.Kr. TRa-3315 
KP5018 A117 Kolgrop Betula, pinus 790+/-20 1230-1280 e.Kr. TRa-3316 
KP5019 A119 Kollager Betula, pinus 1075+/-20 975-1005 e.Kr. TRa-3317 
KP5022 A115 Kollager Betula, pinus, sorbus 1025+/-20 1005-1020 e.Kr. TRa-3318 
KP5023 A114 Kolgrop Betula, sorbus 965+/-20 1025-1150 e.Kr. TRa-3319 
KP5024 A114 Kolgrop Betula, pinus 935+/-20 1040-1160 e.Kr. TRa-3320 
KP5026 A116 Dyrkningslag Betula, pinus 625+/-20 1305-1395 e.Kr. TRa-3321 

 
Dessa dateringar placerar oss främst i medeltid men vi har även två dateringar 
från järnåldern och en från nyare tid. Våra två järnåldersdateringar har 
genomförts på furu medan andra kontexter i dess direkta närhet genomförda på 
björk hamnar i medeltid. Möjligen kan träslaget här delvis ha deltagit i denna 
tidiga datering. 
 
I förbindelse med registreringen tog man ut kolprover från sex kontexter som 
daterades. Provuttagen är tyvärr inte dokumenterade med plan- och 
profilteckningar i de dokumenten KHM har mottagit. En av dessa dateringar 
berör ett Id-nummer som även behandlas under denna undersökning, Id 111809-
4, tuft. 
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Följande är fylkeskommunens dateringar: 
 
Id 111819-1 Blästertuft 1030 -1260 e.Kr. 
Id 111814-1 Kolgrop 1010-1170 e.Kr. 
Id 111809-4 Tuft 1270 -1390 e.Kr.  
Id 111801-2 Tuft 1460-1660 e.Kr.  
Id 1l 1798-1 Blästertuft 660 -780 e.Kr. 
Id 111793-1 Seteranlägg 1420 -1650 e.Kr. 
 
Dessa dateringar placerar oss främst i medeltid men de går vid fåtalet tillfällen 
ner i järnåldern. Id 111809-4 som även berörs av denna undersökningen, då 
kallad A104/105 dateras av fylkeskommunen till 1270-1390 e.Kr. Detta 
stämmer bra med vår datering av samma kontext som kommer från 1305 till 
1395 e.Kr. 
 

5.5.4 ANALYSERESULTATER 
20 stycken kolprover togs i fält. Dessa preparerades och sändes till vedartsanalys  
och datering (se kapitel 5.5.3 Datering och 8.5 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 A112 och A120, fyra detaljerade 
vedartsprov från kolgroparna S4 och A108, två slaggprov från slagghögen A118 
och kolgropen A114 och två mikromorfologiprov från tuften A105 och 
ugnsområdet A165. Även järnmaterial återfanns i slaggproverna. 
Nedan följer en tabell över dessa prov och en kortfattad kommentar angående 
deras analysresultat. För en mer ingående överblick över analysresultaten 
hänvisas det till kapitel 5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og 
diskusjon och 8.5 Analyser. 
 

Prøvenr. Kontekst + nr. Prøvetype Analysresultat 
5002 Rostplats, A112 Malm Lägre manganhalt än slaggen, annan malm har 

funnits tillgänglig.  
5004 Rostplats, A120 Malm Lägre manganhalt än slaggen, annan malm har 

funnits tillgänglig. 
P2 Kolgrop, S4 Detaljerad vedart Björk som är fälld i slutet av växtperioden. 
5006 Kolgrop, A108 Detaljerad vedart Furu som växt långsamt, både stam och gren har 

använts. 
5009 Kolgrop, A108 Detaljerad vedart Furu som växt långsamt, både stam och gren har 

använts. 
5010 Kolgrop, A108 Detaljerad vedart Furu som växt långsamt, både stam och gren har 

använts. 
5017 Slagghög, A118 Slagg Typisk tappeslagg från blästugn, oftast flera 

pålagrade slaggflöden.  
5025 Kolgrop A114 Slagg Typisk tappeslagg från blästugn, oftast flera 

pålagrade slaggflöden. 
5020 Tuft, A105 Mikromorfologi Avbränd yta med påfört material för att skapa 

jordgolv. 
5021 Ugn, A165 Mikromorfologi Degraderat järnavfall visar till en ugn med hög 

temperatur. Även myrmaterial påträffat. 
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Kolgropar 
Målet med kolgropar är som namnet antyder att producera kol som sedan ska 
användas i produktion (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 schaktungnar 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 
själva anläggningen (Larsen: 1991; Narmo: 1996; Risbøl: 1999; Rundberget: 
2007). 
 
Kolgropar är strukturer som varierar väldigt mycket 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.  
 
Gällande våra kolgropar så passar de bra in i de kriterier som nämns här ovan. 
De är till största delen cirkulära i formen som passar in på denna sida av Mjøsa. 
Men enstaka rektangulära förekommer också, S4. S4 har dock fått en datering 
som är yngre än 1700 e.Kr. Något som antyder att den har blivit återanvänd vid 
ett senare tillfälle. Möjligen som tuft. Man skulle då även kunnat ändra dess 
form. 
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Cf34446_1_39 S4, rektangulär kolgrop. Sett mot sydöst.  Fotograf: Jakob Johansson 
 
Vidare har de eldats med furu, björk eller en kombination av de bägge. I ett 
enstaka fall, A114, har man eldat med björk, furu och rönn. Angående hur veden 
i groparna har staplats så har det bestämts av formen på gropen i sig. I flertalet 
av våra kolgropar har vi sett tydliga spår av åt vilket håll kolgroparna har tömts 
och det har nästan uteslutande varit nedåt åt öst/nordöst. Ned mot 
Sudndalsfjorden till. Detta kan vara den logiska riktningen att tömma kolgropen 
då det är enklare att raka ut materialet i nedförsback än uppåt men det kan också 
antyda att kolet har fraktats nedåt mot ett järnvinneanlägg som här skulle kunna 
befinna sig. Det är sedan tidigare känt en ugn av evenstadtype nere vid vattnet 
här så flera järnvinneanlägg vore ej en omöjlighet. Vid några tillfällen ser vi 
även bevis på att kolgroparna har använts vid flera tillfällen såsom A108. Vi kan 
även vid ett fåtal tillfällen dokumentera sidogropar. Såsom A106 intill A108. 
Sidogropens funktion har troligen varit att ge mer torv till att täcka veden i 
kolgropen för att ej släppa in mer syre än nödvändigt.  
 
Kolgroparna som grävdes ut under denna undersökning har daterats till 1040-
1290 e.Kr. Detta placerar oss i medeltiden och stämmer bra med 
järnvinneanlägg och tuft. Det är också en datering man kan anse som normen för 
denna slags undersökningar. Detaljerade vedastsanalyser visar att veden i S4 
bestod av björk som fällts i slutet av dess växtperiod. Veden från A108 består av 
furu, både stam och gren har använts. Vidare har detta virket tätsittande 
årsringar som visar att trädet har växt långsamt. Inget kunde sägas om 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. 
 
Tuft 
Ett stort antal tufter har tidigare undersökts. Bergens museums undersökningar 
knutna till utbyggningen av Nyset-Steggjevassdragene 1981-87 passar gott in 
som ett jämförande material till denna grävningen. Där gick flera fjälldalar in 
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från Årdal i Sogn och österut mot Tyin och Lærdalsfjellene, 700-1000 möh. Vid 
dessa undersökningar framkom spår efter bosättning genom långa tider, det är 
påvisat omkring 100 tufter i de fjällen och ca 30 av dem blev undersökta. Man 
fann slagg efter smide i alla men man har ej återfunnit några järnvinneanlägg i 
området (Bjørgo, Kristoffersen och Prescott 1992). 
 
De utgrävda tufterna sträcker sig från romartid till nyare tid med en huvudvikt 
på yngre järnålder. Golvarealtet ligger mellan 15 och 30 m2 och storleken 
varierar runt 3,5x6 m med vallar av jord, sten och torv. På några platser har man 
funnet bevis på en invändig träpanel. Ingången har varit på ena kortsidan, Fynd 
av stolphål och björknäver visar att taket har varit stolpburet och täckt med 
näver och torv. Dat har varit en eldstad i inre delen av rummet. Fyndmaterialet 
är stort och varierande: pilspetsar, järnredskap, spinnhjul, vävlod, bryner och 
pärlor täcker hela perioden, men de flesta fynden är från yngre järnåldern. 
Bärnsten, bärnstenspärlor och glaspärlor berättar både om en lokal tillverkning 
men också om kontakt med östersjöområdet. 
 
Även ett stort benmaterial framkom; vilt (bland annat ren och björn) låg i 
underläge i förhållande till husdjursben (speciellt svin och får men även lite 
storfäben). Fiskben visar att sill, sej och säl fraktats upp ifrån kusten. 
Vegetationshistoriska undersökningar visar att man i järnåldern intensifierar hur 
mycket man utnyttjar området. Först och främst är det bete som präglar 
landskapet. Man har också funnit indikation på kornodling, bland annat vid 
Hellingbøen, 980 möh. Tufterna kan representera støler, gårdar, jakt-
/fångsstationer og selehus. Framkommen data visar att man måste tolka tufterna 
i förbindelsen med betet på fjället. Många tufter är större än stølshus och 
fyndmaterialet är tillsvarande det man känner ifrån gårdar. Det är grund till att 
ställa sig frågan om några av dem måste tolkas som helårsbosättningar, såsom 
flera andra ställen på samma höjd över havet under efterreformatorisk tid. Tore 
Bjørgo konkluderar därför med att de undersökta tufterna representerar en form 
av stølsbruk som går tillbaka till övergången mellan romartid och 
folkvandringstid. Några av tufterna, både från äldre och yngre järnåldern har 
drag som tyder på att de utgör delar av gårdsanlägg för fast bosättning (Bjørgo 
2005, Bjørgo, Kristoffersen och Prescott 1992). 
 
Det framkom slagg i många av tufterna men inga spår av järnframställning. I en 
tuft avtäckte man fyra faser var den äldsta blev tolkad som en smedja från äldre 
järnåldern (Kristoffersen 1988). 
 
Bjørn Myhre menar att stølsbegreppet i detta sammanhang måste ses i koppling 
med uppkomsten av gårdsinstitutioner i romartid. Det måste ha legat flera 
gränder med flera hundra människor i fjällen här. Då man har funnit gravar vid 
några av tufterna menar Myhre att det är frestande att konkludera att man vid 
några av tufterna har haft fast bosättning. På sommarhalvåret fick de då sällskap 
av folket som drog till stølen med husdjuren från gårdarna kring fjorden (Myhre 
2002). 
 
På Fillefjell i Vang kommune genomförde Kulturhistorisk museum en 
utgrävning av en tuft i Øvre Gudbrandslie i 2006 (Tveiten 2008). Tuften hade 
väggvallar av jord och sten och en inre storlek på 6x4 m. Tydliga stolphål visar 
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att taket var buret av stolpar. Huset hade haft en eldstad och låg bara några få 
meter från ett järnvinneanlägg från vikingatid-medeltid. Tuften var samtida med 
en av faserna av järnutvinning.  
 
Flera tufter i Hallingdal blev daterade av Hallingdalsprojektet. De flesta ligger 
över dagens trädgräns, 995-1360 möh. och är tolkade som knutna till betesbruk. 
Formen på dem varierar: runda, rektangulära, kvadratiska, rektangulära med 
avrundade hörn och kvadratiska med avrundade hörn. Dateringarna sträcker sig 
från merovingertid till omkring 1400 (Bloch-Nakkerud och Lindblom 1994:67-
82). 
 
Den tuften i Sudndalen som denna undersökning berör ligger inne i ett område 
med järnvinneanlägg från kring 1200-talet. Av fylkeskommunen daterades den 
till 1270-1390 e.Kr, medeltid och detta stämmer med vår datering. 
Järnvinneanlägget och tuftens dateringar överlappar härmed. I denna perioden är 
det känt omfattande järnutvinning i Hol kommune.  
 
Baserat på dateringen och lokaliseringen har tuften belägen på fältet i Sudndalen 
en koppling till järnframställningen i området och ej till jordbruk. Det går nog 
heller ej att tala om en byggnad ägnad som bostad i någon form. Detta baseras 
på att den bara har tre väggar och att dess kulturlager är minimalt om ej 
obefintligt. Detta tillsammans för ens tankar till lagerbyggnad eller liknande. Det 
är möjligen troligt att man här har förvarat virke som skulle torkas före det 
brändes i en kolgrop. Gällande konstruktionen av tuften är det lite att säga. Det 
återfanns inga spår av stolphål eller liknande under utgrävningen så det är en 
väggburen konstruktion det rör sig om. En större sten återfanns liggande centralt 
i den öppna gaveln, en stolpe för att uppehålla den främre delen av taket kan 
möjligen ha stått på den för att här ge stöd. Det generella byggnadsskicket för 
tiden är lafting så det är ej helt otroligt att det ovan vallen, uppbyggd av utgrävd 
skogsbotten, som fungerat som grundmur, har vilat en laftad konstruktion med 
en öppen gavel. Dock berättar den mikromorfologiska analysen genom lagret 
A105 inom tuftens vallar att tuftens insida har bränts av och att man sedan fört 
in nytt material och stampat det till ett jordgolv. Denna processen kan verka lite 
överdriven om det bara har varit tal om ett lager. Det exakta 
användningsområdet för tuften blir därmed lite osäker men den kan säkerligen 
knytas till järnframställningen som skett på platsen under tiden. 
 
Järnframställning 
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 
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förändring i övergången till yngre järnålder och ugnar med slaggtappning 
introduceras. Denna kronologiska övergång är något omdiskuterad. 
 

 
Cf34446_2_48 Ugnsområde A165 i plan, under utgrävning. Sett mot söder. 
Fotograf: Birgit Fylling 
 
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). 
 
I Buskerud har intresset speciellt varit knutet till Hallingdal. Att det här har varit 
en stor järnproduktion är känt sedan länge. Kristen Paludan skriver, 1743, i sin 
beskrivning av Ringerike och Hallingdalen att ”smidessinder” finnes overal 
([1743] 2005:47). Fogden Ivar Wiel skriver, 1743, att ”saavelsom paa de fleste 
andre aasser i Hallingdal, sees endnu een stor mængde af smedesinner, ..., men 
nu er der ingen, som forstaar at brænde saadant jern, ...” (Wiel [1743] 1970). 
 
I sin bok Blesterbruk og myrjern behandlar T. Dannevig Hauge 18 
järnvinneplatser från dalen, från Hol och Gol (1946:88-100) och en från Flå 
(1946:122-123). De flesta anläggen har kolgropar och hör troligen till fas II. 
 
Naturvetaren Isak Undås genomnförde på 1950-talet en kartläggning av spår 
efter järnframställning i Ustedal, en sidodal i övre Hallingdal (Carlstrøm 2008). 
Dalen blev systematiskt registrerad och han fann mellan Ustaoset och Geilo 810 
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kolgropar och 87 ”vinneplasser”, men han menade även att det troligen fanns 
flera (Undås 1961:279). 
 
Det framgår att man på flera av de separata platserna har funnit stora slaggblock. 
Då det finns många fynd från vikingatid i området menade Undås att 
huvudbruksfasen för järnframställning tillhörde samma tid. Även om man räknar 
med ett blygsamt utbyte från malm till järn så rör det sig om enorma 
dimensioner av framställt järn från de gamla järnvinneanläggen i detta område. 
”Det kan ha vært denne jernvinna som var det egentlige materielle grunnlag 
under Noregveldets kultur” (Undås 1961). 
 
Knutet till utbyggningen av Uste-Hallingdalsvassdraget gjorde man flera 
undersökningar i gamla seterområden i Ustedal. Man registrerade då många 
hustufter, kolgropar och slagghögar, speciellt vid Ustevatn. Man genomförde 
dock inga utgrävningar eller dateringar. I många tillfällen ser det dock ut som 
om det är en förbindelse mellan tufter, kolgropar och slagg (Indrelid 2009). 
 
Arne B. Johansen har senare gjort studier i detta området och utfört radiologiska 
dateringar (1974). Anlägg vid Lauvvika vid Ustevatn och Tuftestølen i 
Skurdalen som fått dateringar i medeltiden ligger nära skogsgränsen. Den låga 
skogsproduktiviteten leder till kort brukstid på varje individuellt anlägg. 
Johansen daterade även fyra slaggförekomster vid Ustevatn, Orsjøen och 
Skurdalen; sju dateringar ligger inom tidsrummet 910-1390 e.Kr. I Ustedalen 
återfinns även tufter med både ett och två rum (Martens 1982:36). Utifrån 
dagens kunskap verkar det som om de flesta anläggen och kolgroparna stammar 
från medeltiden.  
 
Gällande järnvinneanlägget i Sudndalen som denna rapport behandlar är det 
dock inte helt korrekt att tala om järnframställning knutet till tufter. Slagghögen 
och tillhörande ugnsområde låg snarare i direkt anknutning till kolgropar som 
blivit återanvända som järnvinneanlägg. Denna variant är sedan tidigare känd 
från Ustedalen och Haglebu. Man har även i Hovden grävt järnvinneanlägg som 
placerats ovan kolgropar. De i Hovden är dock något mer avancerade än den i 
Sudndalen. Man verkar i Hovden främst ha använt kolgropens vallar som 
grundvallar till en huskonstruktion medan man i Sudndalen bara har byggt sin 
ugn rakt in i vallen på kolgropen med närhet till de stora kollagren som här 
återfanns. Det råder här alltså en problematik i att jämföra detta anlägg med 
andra mer för ändamålet organiserade tufter. I Sudndalen verkar det ej funnits 
någon överbyggnad eller huskonstruktion värd att tala om.  
 
Järnvinneanlägget i Sudndalen återfinns i kolgropen A117. Ugnsområdet, A165, 
ligger i dess södra vall och man har härifrån kastat sitt slagg rakt ut över vallen 
åt öster. Detta ugnsområde är dock kraftigt förstört och inga spår av 
slaggtappning, ugnens generella uppbyggnad eller liknande kvarstår. Mycket 
slagg och ugnsfoder är dock funnet i området tillsammans med en nedgrävning, 
hällar och värmepåverkade omgivningar. Mikromorfologiska analyser av 
ugnsområdet visar till kraftigt degraderat järnavfall som framkommit vid en ugn 
som körts under hög temperatur samt återfann man spår av myrmaterial. Att det 
här stått en ugn anses därmed som säkert. Möjligen kan det även vid ett annat 
tillfälle stått en ugn på kolgropens nordöstra vall då det här återfanns stora 
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mängder värmepåverkade hällar och delar av den stora mängd slagg som har 
återfunnits i området verkar ha blivit urkastad ifrån denna riktning. De olika 
delarna i slagghögarna daterats till ungefär samma tid. Den högen som ligger 
söder ut över vallen till kolgrop A117 har en datering som tar vid där dateringen 
från den högen som ligger ned i kolgrop A114 slutar.  Då kollager i botten av 
kolgrop A114 som ligger i direkt anknytning till A117 ligger i lager båda ovan 
och under slagg från A117 så kan det verka som kolgroparna i förbindelse med 
anlägget kan ha körts i flera omgångar i tät koppling till järnframställningen. 
Järnvinneanlägget i Sudndalen dateras från ca 1040 till 1285 e.Kr. Då flera olika 
element varit inblandade och körts samtidigt så är det svårt att precisera mer än 
så. 
 

 
Cf34446_2_001 A117 i profil. Sett mot nordöst.   Fotograf: Birgit Fylling 
 
Malmen till produktionen har troligen kommit från en av de många myrarna som 
ligger i området och vi ser bevis på rostning både direkt nordöst om området 
med också några hundra meter sydväst om det. Malmen från rostplats A120 
skulle mycket väl kunnat ha använts i en annan anläggning än den vi har på 
detta fältet i och med dess stora avstånd ifrån anlägget och då rostplats A112 
ligger i direkt anknytning till A117. Det finns inget skäl till att man då skulle ha 
ytterligare en rostplats belägen flera hundra meter bort  På denna platsen besitter 
man allt som krävs för en effektiv järnframställning med stora skogar och rika 
myrar.  
 
Slagghögen innehar ca. 3865 kg slagg. Inga smedjor är funna i trakten så detta 
har endast varit platsen för produktion av ämnesjärn. Slagget funnet i Sudndalen 
är av fas II typ och kommer därmed från en ugn som tappar sitt slagg åt sidan. 
Detta är då troligen från ett medeltida anlägg. Analys av slagg och malm visar 
till att slaggen är typisk tappeslagg från blästugn med slaggtappning. Slaggen 
hade ofta flera slaggflöden men i vissa fall bara enstaka flöden. Denna 
slaggtypen är karaktäristisk och har beskrivits tidigare från Buskerud. Några av 
slaggerna visar tecken på att de har runnit ut på ett sandigt underlag. Andra 
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slagger har sand även på ovansidan. Detta kan möjligen bero på att man har 
tillfört sand för att kontrollera avkylningen av slaggen och för att ta bort den 
efter hand under processens gång. Malmerna har en lägre manganhalt än i alla 
fall ett av slaggproverna vilket visar att man har haft annan malm tillgänglig än 
den som här analyserats. Järninnehållet skiljer sig åt i de olika malmerna och 
detta innebär att beroende på vilken malm som använts för att skapa vilket slagg 
så skiljer sig mängden framställd järn åt. För malm P5002 har man kunnat få 0,6 
till 2,4 kg järn per kilo slagg beroende på vilken slagg som är kopplad till denna 
malm. För malm P5004 gäller istället 0,3 till 1,7 kg järn per kilo slagg. 
Slagghögen som undersöktes under denna utgrävningen vägde ca. 3865 kg. 
Enligt rapporten från UVGAL representerar slagghögen då en järnframställning 
på allt från 1159,5 till 9276 kg järn, beroende på vilket malm man har använt till 
produktionen. För mer ingående information om analysen av slaggen och 
malmen hänvisas till 8.5 Analyser. 
 
Vidare är det lätt att tro att all den kol som tillverkats i de kolgroparna runt 
omkring på den avbanade ytan och dess nära omnejd inte har gått till ugnen eller 
ugnarna i detta anlägget. Detta då de har tömts i riktning bort ifrån anlägget och 
ner emot Sudndalsfjorden samt att anlägget har haft nära tillgång till mycket kol 
via de två kolgroparna i dess direkta närhet. Det finns alltså flera faktorer som 
kolgroparna och rostplatserna funna på fältet som antyder att det borde finnas 
flera järnvinneanlägg inom ett kort avstånd från fältet. Dock är det möjligen så 
att man valt att tömma kolgroparna nedåt mot Sudndalsfjorden då det är enklare 
att tömma dem i nedförbacke och att kolgroparna placerats här då undergrunden 
i området är enkel att gräva i. Kommentarer om närliggande järnvinneanlägg blir 
bara hypotetiska utan vidare undersökningar. 
 
Att ha ytterligare ett järnvinneanlägg nere mot vattnet är också logiskt då man 
måste se till färdvägar i området för att frakta järnet ut från denna trakt. Här 
spelar troligen Sudndalsfjorden en stor roll som ett vattendrag precis i 
anknytning till området för järnframställning. Sudndalsfjorden kan utgöra ett 
viktigt element då det gäller lokaliseringen av anläggen. Det råder dock en liten 
möjlighet att åsystemet som leder ut från fjorden delvis kan vara lite för strömt 
men det borde i alla fall vara möjligt att delvis frakta sitt ämnesjärn via detta 
vattendrag ner till de konsumenter det nu var ägnat till. Det är också möjligt att 
man fraktat sitt järn västerut från Sudndalen sett. Sudndalen ligger vid en 
fjällövergång på vägen västerut och järnframställningen i sig är minimal på 
Vestlandet om man jämför med Østlandet. Möjligen kan noe av Vestlandets järn 
alltså haft sitt ursprung i dessa trakter. 

6. KONKLUSJON 
Vid undersökningen i Sudndalen, Hol kommune i Buskerud undersöktes 13 
fristående kolgropar varav tre avskrevs. Det undersöktes också ett större fält som 
innehade fyra kolgropar varav en hade ett eller flera ugnsområden kopplade till 
sig, en tuft, en sidogrop, en slagghög samt två rostplatser.  
 
Av de kvarvarande tio kolgroparna utanför fältet var nio runda och en 
rektangulär. De yttre måtten på kolgroparna låg mellan 4x5 och 7x7,25 m. På S4 
kan vi se spår av att kolgropen har tömts åt norr, ned mot Sudndalsfjorden. Detta 
går igen även på de flesta av kolgroparna inom det avbanande fältet. Detta kan 



42/1, 2, 3 m.fl., Hol kommune  Saksnr: 2010/8470 

 38 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

peka mot att det här nere existerat flera järnvinneanlägg. Det är sedan tidigare 
känt en ugn av evenstadtyp nere vid vattenbrynet. Det är dock också betydligt 
enklare att tömma groparna åt det hållet då marken lutar åt det hållet. Veden 
som har använts i groparna kom ifrån björk, furu eller en kombination av bägge. 
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. Inga 
direkta spår av hur veden i groparna var staplad kunde iakttas. Formen på 
gropen är den enda faktorn vi uppmärksammat som säger något om detta. 
Vidare visar analys av veden i S4 att den kom från en björk i slutet av 
växtperioden. De fristående kolgroparna dateras från 1040 till 1290 e.Kr. Detta 
placerar oss i medeltid. Vi kan även vid ett fåtal tillfällen dokumentera 
sidogropar. Såsom A106 intill A108. Sidogropens funktion har troligen varit att 
ge mer torv till att täcka veden i kolgropen för att ej släppa in mer syre än 
nödvändigt. S4 har också fått en datering som är yngre än 1700 e.Kr. som skulle 
kunna visa till att den har återanvänts som tuft eller liknande under modern tid. 
 
För kolgroparna på det stora fältet gäller detsamma när det rör vedstapling och 
vedart. Även här ser vi spår av att groparna tömts ner mot vattnet i nordöst. 
Inom den stora kolgropen A117 ser vi dock flera spår efter järnframställning. 
Ett kraftigt påverkat ugnområde befinner sig i dess södra vall. Typen på ugnen 
som en gång har stått här är omöjlig att definiera då den blivit så skadad. 
Slagghögen som ligger ut över vallen på kolgropen är dock fylld av 
ungefärligen 3865 kg fas II slagg så detta antyder att ugnen har tappat sitt slagg 
ut och ej bevarat det i dess botten som tidigare ugnar gjorde. Det finns även en 
chans att det stått ytterligare en ugn på den nordöstra vallen av kolgropen. Här 
återfinns flera värmepåverkade hällar och det verkar som om delar av slagget 
som ligger på vallen och ner i den intilliggande kolgropen A114 kan ha kastats 
ifrån denna riktningen.  Denna ytan är dock kraftigt påverkad och det är 
omöjligt att med säkerhet säga att det här stått en ugn. Slagget som kommer från 
ugnen eller ugnarna i förbindelse med A117 ligger delvis ner i botten på 
kolgropen A114. Kollagren i botten på denna kolgrop verkar dock ligga båda 
under och över slagget. Det är därmed troligt att denna gropen användes före 
man här tillverkade järn men att man också har kört den parallellt med ugnarna 
som har deponerat sitt slagg över dess vall och ner i gropen. Det ligger även en 
rostplats precis bredvid kolgrop A114. Det är troligen härifrån man har tagit 
malmen som man har brukat i ugnen i kolgrop A117. Det ligger även en 
rostplats ca 300 m ifrån A117. Detta stora avstånd plus den oländiga terrängen 
till denna platsen kanske kan antyda att det här i närheten legat ett annat 
järnvinneanlägg som varit mer nära knutet till denna rostplats. Vidare analyser 
av slagget och malmen visar att slaggen är typisk för detta området och kan ha 
kylts med sand. Malmen har en lägre manganhalt än i alla fall delar av slaggen 
och detta innebär att annan malm har varit tillgänglig. Enligt rapporten från 
UVGAL representerar slagghögen en järnframställning på allt från 1159,5 till 
9276 kg järn, beroende på vilket malm man har använt till produktionen. 
Mikromorfologisk analyser från ugnsområdet inom A117 visar till att det här 
stått en ugn som körts under hög temperatur då man återfann kraftig degraderat 
järnavfall och myrmaterial. Järnvinneanlägget i Sudndalen dateras från ca 1040 
till 1285 e.Kr. Då flera olika element varit inblandade och körts samtidigt så är 
det svårt att precisera mer än så. 
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Cf34446_1_141 Botten av A108 i plan. Sett mot norr.   Fotograf: Jakob Johansson 
 
Vidare så undersöktes det på fältet också en tuft. Denna visade sig vara knuten 
till järnframställningen och ej till åkerbruk eller liknande. Den kunde ej heller 
kopplas till en boplats utan representerar snarare en lagerlokal, troligen för ved 
som måste torkas före den körs i kolgroparna. Detta baseras på att vallen kring 
tuften bara bestod av tre väggar. En gavel på byggnaden har alltså varit öppen. 
Det har också bildats ett minimalt kulturlager vilket antyder att byggnaden inte 
har brukats flitigt och aktivt till någon mer avancerad aktivitet. Inga fynd 
gjordes heller i konstruktionen och inga spår av stolphål eller andra strukturer 
återfanns på byggnadens insida. Avsaknaden av stolphål leder till en 
konstruktion där väggarna bär hela taket. En större sten återfanns liggande 
centralt i den öppna gaveln, en stolpe för att uppehålla den främre delen av taket 
kan möjligen ha stått på den för att här ge stöd. Vidare så har vi inga direkta spår 
som talar om vilken slags konstruktion som vilat på byggnadens vallar/grund. 
Det råder dock en ganska stor möjlighet att det rör sig om en laftad konstruktion. 
Detta baseras på att det är det vanligaste byggnadskick under denna tiden. 
Tuftens kulturlager, A105, dateras från 1300 till 1395 e.Kr. Detta placerar oss i 
medeltid och det stämmer bra med fylkeskommunens datering från 1270 till 
1390 e.Kr. Mikromorfologiska analyser från samma kulturlager gav följande 
analys: marken har bränts av och man har sedan fört in nytt material och stampat 
det till ett jordgolv. Denna avancerade process kan tala om att tuften haft en 
större funktion en bara lager men vad detta skulle kunna representera är osäkert.  
 
Det har här alltså avtäckts ett järnframställningsanlägg med tillhörande 
strukturer men det framkommer också element som antyder att det möjligen kan 
finnas flera platser med samma klassificering i områdena här omkring. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  
Strukturlista, fristående kolgropar 

Snr Id Struktur Form Sider Bunn Dybde Lengde Bredde Farge Fyllmasse 

S1 111718-1 Kullgrop Rund Buet Flat 60 580 550 Svart Kol 

S2 111777-1 Kullgrop Rund Buet Flat 90 725 700 Svart Kol 

S3 111778-9 Avskrevet    0 0 0   

S4 111792-16 Kullgrop Rektangulær Buet Flat 40 600 500 Svart Kol 

S5 111720-2 Avskrevet    0 0 0   

S6 111720-3 Avskrevet    0 0 0   

S7 111720-5 Kullgrop Rund Buet Flat 30 550 475 Svart Kol 

S8 111830-1 Kullgrop Rund Buet Flat 45 670 640 Svart Kol 

S9 111722-9 Kullgrop Rund Buet Flat 100 500 400 Svart Kol 

S10 111722-3 Kullgrop Rund Buet Flat 50 660 600 Svart Kol 

S11 111722-2 Kullgrop Rund Buet Flat 65 500 400 Svart Kol 

S12 111809-8 Kullgrop Rund Buet Flat 45 480 385 Svart Kol 

S13 111809-9 Kullgrop Rund Buet Flat 80 475 355 Svart Kol 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 
Fyndliste 
Fyndnr. Kontekst + nr. Fyndtyp Material Kommentar 
4001 Kolgrop, 117 Bryne Sten Funnen i kolgrop återanvänd som 

järnvinneanlägg 

 

 
 

Strukturlista, avbaningen 

Snr Id Struktur Form Sider Bunn Dybde Lengde Bredde Farge Fyllmasse 

A104 111809-4 Vall/tuft Ujevn Buet Flat 24 550 440 Orange/grå Siltig sand 

A105 111809-4 Kulturlag/tuft Rektangulær Buet Flat 10 340 325 Grå Sandig silt 

A106 111809-6 Sidogrop Rund Ujevn Ujevn 22 230 225 Ljusgrå Sandig silt 

A107 111809-5 Vall/kolgrop Rund Buet Flat 60 600 550 Ljusgrå/orange Siltig sand 

A108 111809-5 Kolgrop Rund Buet Flat 60 600 550 Svart Kol 

A109 111809-5 Koluttag Ujevn Ujevn Flat 10 540 510 Svart Kol 

A110 111809-3 Vall/kolgrop Rund Buet Flat 40 400 320 Orange Sand 

A111 111809-3 Kolgrop Rund Buet Flat 40 400 320 Svart Kol 

A112  Rostplats Ujevn Ujevn Ujevn 15 500 300 Rödbrun Sandig silt 

A113 111809-2 Vall/kolgrop Rund Buet Flat 46 640 640 Ljusbrun Sandig silt 

A114 111809-2 Kolgrop Rund Buet Flat 46 640 640 Svart Kol 

A115 111809-2 Koluttag Ujevn Ujevn Ujevn 15 490 410 Svart Kol 

A116 111809-1 Vall/kolgrop Rund Buet Flat 46 794 676 Grå/orange Sandig silt 

A117 111809-1 Kolgrop Rund Buet Flat 38 794 676 Svart Kol 

A118 111809-7 Slagghög Ujevn Ujevn Ujevn 22 472 238 Mörkgrå/svart Sandig silt 

A119 111809-1 Koluttag Ujevn Ujevn Ujevn 10 717 509 Svart Kol 

A120 111809-11 Rostplats Ujevn Ujevn Ujevn 20 440 271 Rödbrun Silt 

A165  Ugnsområde Kvadratisk Ujevn Ujevn 26 74 64 Rödbrun Sandig silt 
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Prøveliste 
C57997/1-38  

 
Produksjonsplass fra middelalder fra SUDNDALEN (42/1), HOL K., 
BUSKERUD.  
Området ble registrert av Buskerud fylkeskommune fra 24. september til  26. 
oktober 07. Man fant store mengder strukturer som kullgroper, tufter og 
jernvinneanlegg. Denne rapporten omhandler en del av alle disse anleggene. 
Spesifikt: en tuft, en røsteplass, en slagghaug og 19 kullgroper. Under 
utgravningen ble fire kullgroper avskrevet. Rundt tuften, røsteplassen, 
slagghaugen og seks av kullgropene ble det gjennomført en stor maskinell 

Prov från fristående kolgropar. 
Provnr. Kontekst + nr. Provtyp Vikt Material Analys 
P1 Kolgrop, S12 Kol 37,7   
P2 Kolgrop, S4 Detaljerad vedart 28,9 Betula Fälld i slutet av växtperioden. 
P3 Kolgrop, S4 Kol 28,7 Betula Yngre än 1700 e.Kr. 
P4 Kolgrop, S13 Kol 39   
P5 Kolgrop, S1 Kol 17,9 Pinus 1050-1185 e.Kr. 
P6 Kolgrop, S2 Kol 23,3 Betula, pinus 1270-1290 e.Kr. 
P7 Kolgrop, S7 Kol 8,7   
P8 Kolgrop, S9 Kol 6   
P9 Kolgrop, S11 Kol 17,1   
P10 Kolgrop, S10 Kol 14,1 Betula, pinus 1040-1165 e.Kr. 
P11 Kolgrop, S8 Kol 6,8 Betula, pinus 1220-1275 e.Kr. 
Prov från det avbanade fältet. 
Provnr. Kontekst + nr. Provtyp Vikt Material Analys 
5001 Rostplats, A112 Kol 1 Betula, pinus 990-1020 e.Kr. 
5002 Rostplats, A112 Malm  Malm Lägre manganhalt än slaggen, annan 

malm har funnits tillgänglig. 
5003 Rostplats, A120 Kol 1 Betula, pinus, sorbus 1020-1040 e.Kr. 
5004 Rostplats, A120 Malm  Malm Lägre manganhalt än slaggen, annan 

malm har funnits tillgänglig. 
5005 Kolgrop, A111 Kol 5,6 Pinus 715-790 e.Kr. 
5006 Kolgrop, A108 Detaljerad vedart 35,2 Pinus Stam och gren har använts. Har växt 

långsamt. 
5007 Sidogrop, A106 Kol 1,5 Betula, pinus 1280-1290 e.Kr. 
5008 Kulturlager, A105 Kol 6,1 Betula, pinus 1300-1395 e.Kr. 
5009 Kolgrop, A108 Detaljerad vedart 65,8 Pinus Stam och gren har använts. Har växt 

långsamt. 
5010 Kolgrop, A108 Detaljerad vedart 39,6 Pinus Stam och gren har använts. Har växt 

långsamt. 
5011 Kolgrop, A108 Kol 31,4 Pinus 1060-1200 e.Kr. 
5012 Kolgrop, A108 Kol 5,9   
5013 Kolgrop, A108 Kol 5,8   
5014 Ugn, A165 Kol 19,1 Pinus 1245-1285 e.Kr. 
5015 Ugn, A165 Kol 1,2 Pinus 715-785 e.Kr. 
5016 Slagghög, A118 Kol 3,6 Betula, pinus 1060-1185 e.Kr. 
5017 Slagghög, A118 Slagg  Slagg Typisk tappeslagg från blästugn, 

oftast flera pålagrade slaggflöden. 
5018 Kolgrop, A117 Kol 16,8 Betula, pinus 1230-1280 e.Kr. 
5019 Kollager, A119 Kol 20,6 Betula, pinus 975-1005 e.Kr. 
5020 Tuft, A105 Mikromorfologi  Jord avbränd yta med infört material som 

stampats till jordgolv. 
5021 Ugn, A165 Mikromorfologi  Jord Kraftigt degraderat järnavfall från 

ugn som körts i hög temperatur och 
myrmaterial. 

5022 Kollager, A115 Kol 18,5 Betula, pinus, sorbus 1005-1020 e.Kr. 
5023 Kolgrop, A114 Kol 27,3 Betula, sorbus 1025-1150 e.Kr. 
5024 Kolgrop, A114 Kol 5,8 Betula, pinus 1040-1160 e.Kr. 
5025 Slagghög, A114 Slagg  Slagg Typisk tappeslagg från blästugn, 

oftast flera pålagrade slaggflöden. 
5026 Kolgrop, A117 Kol 0,2 Betula, pinus 1305-1395 e.Kr. 
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avdekking for å få mest mulig kunnskap om dette området. De andre 
kullgropene lå spredt i skogen rundt feltet. Noen av disse kullgropene ble gravd 
med maskin, men i noen tilfeller var terrenget så ulent at det viste seg praktisk 
umulig å få en maskin bort til dem. Strukturene på det avdekte feltet er 
nummerert fra A101 til A171, men dette inkluderer også steiner og lignende 
som ikke vil få en egen dokumentasjon i strukturdatabasen. Kullgropene utenfor 
feltet ble nummerert fra S1 til S13, dette omfatter også de avskrevne 
kullgropene.Store mengder prøver ble tatt fra feltet, som mikromorfologi, 
vedart, slagg, malm og kullprøver. Anlegget ble gjennomsøkt med 
metalldetektor for å fange opp selv de minste jernfunn (Johansson 2012). 
Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg og dateringen ved NTNU, 
DF-4489 (i Johansson 2012). 
 
1)  Bryne av stein funnet på vollen til en kullgrop, A117, gjenbrukt som et 
jernvinneanlegg. 
Mål: Stl: 18,1 cm. Stb: 3,2 cm. Stt: 2,9 cm.  
 
Slaggprøver: 
2)  Fra slagghaug A118.  
3)  Fra kullgrop A114. 
 
Malmprøver:  
4)  Fra røsteplass A112. 
5)  Fra røsteplass A120. 
 
Mikromorfprøver:  
6)  Fra kulturlag A105.  
7)  Fra ovn A165. 
 
Detaljert vedartsprøver:  
8)  Fra kullgrop S4. Vekt: 28,9g. Betula. Felt på slutten av vekstsesongen. 
9)  Fra kullgrop A108. Vekt: 35,2g. Pinus. Stam og grener har blitt brukt. Har 
vokst sakte. 
10)  Fra kullgrop A108. Vekt: 65,8g. Pinus. Stam og grener har blitt brukt. Har 
vokst sakte. 
11)  Fra kullgrop A108. Vekt: 39,6g. Pinus. Stam og grener har blitt brukt. Har 
vokst sakte. 
 
Kullprøver: 
12)  Fra kullgrop S12. Vekt: 37,7g.  
13)  Fra kulgrop S4. Vekt: 28,7g. Vedartsbestemt til betula. Prøven er 
radiologisk datert på betula til 100+/-25 BP, yngre än 1700 CalAD (TRa-3302).  
14)  Fra kulgrop S13. Vekt: 39g.  
15)  Fra kulgrop S1. Vekt: 13,9g. Vedartsbestemt til pinus. Prøven er radiologisk 
datert på pinus til 905 +/- 25 BP, 1050-1185 CalAD (TRa-3303).  
16)  Fra kulgrop S2. Vekt: 23,3g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven er 
radiologisk datert på betula til 755+/-30 BP, 1270-1290 CalAD (TRa-3304).  



42/1, 2, 3 m.fl., Hol kommune  Saksnr: 2010/8470 

 46 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

17)  Fra kulgrop S7. Vekt: 8,7g.  
18)  Fra kulgrop S9. Vekt: 6g.  
19)  Fra kulgrop S11. Vekt: 17,1g.  
20)  Fra kulgrop S10. Vekt: 14,1g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven er 
radiologisk datert på betula til 930+/-25 BP, 1040-1165 CalAD (TRa-3305).  
21)  Fra kulgrop S8. Vekt: 6,8g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven er 
radiologisk datert på betula til 815+/-25 BP, 1220-1275 CalAD (TRa-3306).  
22)  Fra røsteplass A112. Vekt: 1g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven er 
radiologisk datert på betula til 1040+/-30 BP, 990-1020 CalAD (TRa-3307).  
23)  Fra røsteplass A120. Vekt: 1g. Vedartsbestemt til betula, pinus og sorbus. 
Prøven er radiologisk datert på betula til 985+/-25 BP, 1020-1040 CalAD (TRa-
3308).  
24)  Fra kulgrop A111. Vekt: 5,6g. Vedartsbestemt til pinus. Prøven er 
radiologisk datert på pinus til 1255+/-30 BP, 715-790 CalAD (TRa-3309).  
25)  Fra sidogrop A106. Vekt: 1,5g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven 
er radiologisk datert på betula til 735+/-25 BP, 1280-1290 CalAD (TRa-3310).  
26)  Fra kulturlag A105. Vekt: 6,1g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven 
er radiologisk datert på betula til 635+/-25 BP, 1300-1395 CalAD (TRa-3311).  
27)  Fra kulgrop A108. Vekt: 31,4g. Vedartsbestemt til Pinus. Prøven er 
radiologisk datert på betula til 895+/-25 BP, 1060-1200 CalAD (TRa-3312).  
28)  Fra kulgrop A108. Vekt: 5,9g.  
29)  Fra kulgrop A108. Vekt: 5,8g.  
30)  Fra ovn A165. Vekt: 19,1g. Vedartsbestemt til pinus. Prøven er radiologisk 
datert på pinus til 775+/-25 BP, 1245-1285 CalAD (TRa-3313).  
31)  Fra ovn A165. Vekt: 1,2g. Vedartsbestemt til pinus. Prøven er radiologisk 
datert på pinus til 1255+/-30 BP, 715-785 CalAD (TRa-3314).  
32)  Fra slagghaug A118. Vekt: 3,6g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven 
er radiologisk datert på betula til 900+/-20 BP, 1060-1185 CalAD (TRa-3315).  
33)  Fra kulgrop A117. Vekt: 16,8g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven 
er radiologisk datert på betula til 790+/-20 BP, 1230-1280 CalAD (TRa-3316).  
34)  Fra kullag A119. Vekt: 20,6g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven er 
radiologisk datert på betula til 1075+/-20 BP, 975-1005 CalAD (TRa-3317).  
35)  Fra kullag A115. Vekt: 18,5g. Vedartsbestemt til betula, pinus og sorbus. 
Prøven er radiologisk datert på betula til 1025+/-20 BP, 1005-1050 CalAD 
(TRa-3318).  
36)  Fra kullgrop A114. Vekt: 27,3g. Vedartsbestemt til betula og sorbus. 
Prøven er radiologisk datert på betula til 965+/-20 BP, 1025-1150 CalAD (TRa-
3319).  
37)  Fra kullgrop A114. Vekt: 5,8g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven 
er radiologisk datert på betula til 935+/-20 BP, 1040-1160 CalAD (TRa-3320).  
38)  Fra voll A116. Vekt: 0,2g. Vedartsbestemt til betula og pinus. Prøven er 
radiologisk datert på betula til 625+/-20 BP, 1305-1395 CalAD (TRa-21).  
 
Orienteringsoppgave: Feltet som ble avdekket lå øverst langs en av flere veier 
som går opp skråningen til hyttefeltet vest for Sudndalsfjorden. Feltet hadde en 
hytte sør for seg men lå ellers inne i Bjørk og furu skogen som dekker hele 
fjellsiden. Feltet lå i en bratt skråning opp mot sørvest. Fra den ene siden av 
feltet til den andre stiger bakken ca 30 m. Et stort antall frittliggende kullgroper 



42/1, 2, 3 m.fl., Hol kommune  Saksnr: 2010/8470 

 47 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

ble også dokumentert under denne undersøkelsen. Disse var alle lokalisert i de 
skogkledde områdene rundt de veiene som går opp i hyttefeltet og ved 
skiløypene som går nedover skråningen. De lå alle i mer eller mindre tett 
vegetasjon. 
 
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 
6742678,38, Ø: 119385,62.  
LokalitetsID: 111718/111720/111722/111777/111778/111792/111809/111830.  
Litteratur:  
Johansson. J. 2012. Rapport från arkeologisk undersökning. Jernvinneanlegg, 
kullgroper. Sudndalen 42/1, 2, 3 mfl. Hol. Buskerud. KHMs arkiv. Oslo 
 
Tveiten, O. 2007, Rapport från kuturhistorisk registrering. Hol kommune. 
Sudndalslia. Buskerud fylkeskommune. Drammen 
 

8.3. TEGNINGER 
Teckningarna följer längst bak i rapporten. Bara de strukturer som daterats har 
rentecknats. 
1. S1. 
2. S2. 
3. S4. 
4. S8. 
5. S10. 
6. A104, A105, A106. 
7. A108, A109. 
8. A111, A112. 
9. A114. 
10. A117, A118. 
11. A120, A165. 
 

8.4. FOTOLISTE.   
Filmnr Datum Filnavn Fotoark Motivbeskrivelse Retning 

Cf34446 16.08.11 Cf34446_1_001.JPG 409017 Området innan avbaning. NØ 

Cf34446 16.08.11 Cf34446_1_002.JPG 409018 Området innan avbaning. NØ 

Cf34446 16.08.11 Cf34446_1_003.JPG 409019 Området innan avbaning. Tuften A104, A105. SV 

Cf34446 16.08.11 Cf34446_1_004.JPG 409020   SV 

Cf34446 17.08.11 Cf34446_1_005.JPG 409021 Kolgrop S12, plan. S 

Cf34446 17.08.11 Cf34446_1_006.JPG 409022 Kolgrop S12, plan. V 

Cf34446 17.08.11 Cf34446_1_007.JPG 409023 Kolgrop S4, plan. N 

Cf34446 17.08.11 Cf34446_1_008.JPG 409024 Kolgrop S4, plan. Ø 

Cf34446 17.08.11 Cf34446_1_009.JPG 409025 Kolgrop S2, plan. Ø 

Cf34446 17.08.11 Cf34446_1_010.JPG 409026 Kolgrop S2, plan. N 

Cf34446 18.08.11 Cf34446_1_011.JPG 409027 Kolgrop S6, plan. S 

Cf34446 18.08.11 Cf34446_1_012.JPG 409028 Kolgrop S6, plan. NØ 

Cf34446 18.08.11 Cf34446_1_013.JPG 409029 Kolgrop S13, plan. NV 

Cf34446 18.08.11 Cf34446_1_014.JPG 409030 Kolgrop S13, plan. NØ 

Cf34446 18.08.11 Cf34446_1_015.JPG 409031 Kolgrop S5, plan. SØ 

Cf34446 18.08.11 Cf34446_1_016.JPG 409032 Kolgrop S5, plan. SV 



42/1, 2, 3 m.fl., Hol kommune  Saksnr: 2010/8470 

 48 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

Filmnr Datum Filnavn Fotoark Motivbeskrivelse Retning 

Cf34446 18.08.11 Cf34446_1_017.JPG 409033 Kolgrop S12, kollagret i plan. NØ 

Cf34446 22.08.11 Cf34446_1_018.JPG 409034 Kolgrop S12, kollagret i profil. SV 

Cf34446 22.08.11 Cf34446_1_019.JPG 409035 Kolgrop S12, kollagret i profil. SV 

Cf34446 22.08.11 Cf34446_1_020.JPG 409036 Kolgrop S13, kollagret i plan. NV 

Cf34446 22.08.11 Cf34446_1_021.JPG 409037 Kolgrop S13, kollagret i plan. NV 

Cf34446 23.08.11 Cf34446_1_022.JPG 409038 Fältet avbanat. SV 

Cf34446 23.08.11 Cf34446_1_023.JPG 409039 Fältet avbanat. SV 

Cf34446 23.08.11 Cf34446_1_024.JPG 409040 Fältet avbanat. SV 

Cf34446 23.08.11 Cf34446_1_025.JPG 409041 Fältet avbanat. SV 

Cf34446 23.08.11 Cf34446_1_026.JPG 409042 Fältet avbanat. SV 

Cf34446 23.08.11 Cf34446_1_027.JPG 409043 Fältet avbanat. SV 

Cf34446 23.08.11 Cf34446_1_028.JPG 409044 Fältet avbanat. NØ 

Cf34446 24.08.11 Cf34446_1_029.JPG 409045 Kolgrop S6, i profil. SV 

Cf34446 24.08.11 Cf34446_1_030.JPG 409046 Kolgrop S4 i plan. V 

Cf34446 24.08.11 Cf34446_1_031.JPG 409047 Kolgrop S4 i plan. V 

Cf34446 24.08.11 Cf34446_1_035.JPG 409048 Tuft A104, A105 efter inledande rensning. N 

Cf34446 24.08.11 Cf34446_1_036.JPG 409049 Tuft A104, A105 efter inledande rensning. V 

Cf34446 24.08.11 Cf34446_1_037.JPG 409050 Kolgrop A108 och sidogrop A106 efter inledande rensning. N 

Cf34446 26.08.11 Cf34446_1_038.JPG 409051 Kolgrop S4 efter inledande rensning. NØ 

Cf34446 26.08.11 Cf34446_1_039.JPG 409052 Kolgrop S4 efter inledande rensning. SØ 

Cf34446 26.08.11 Cf34446_1_040.JPG 409053 Kolgrop S4 efter inledande rensning. SV 

Cf34446 26.08.11 Cf34446_1_041.JPG 409054 Kolgrop S4 efter inledande rensning. SV 

Cf34446 26.08.11 Cf34446_1_042.JPG 409055 Kolgrop S4 efter inledande rensning. NV 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_043.JPG 409056 Kolgrop S4 under finrensning. S 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_044.JPG 409057 Kolgrop S4 under finrensning. N 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_045.JPG 409058 Kolgrop S4 under finrensning. V 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_046.JPG 409059 Kolgrop S4 under finrensning. Ø 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_047.JPG 409060 Kolgrop S4 under finrensning. N 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_048.JPG 409061 Kolgrop S4 under finrensning. S 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_049.JPG 409062 Kolgrop S4 under finrensning. N 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_050.JPG 409063 Kolgrop S4 under finrensning. S 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_051.JPG 409064 Kolgrop S4 under finrensning. Ø 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_052.JPG 409065 Kolgrop S4 under finrensning. Ø 

Cf34446 29.08.11 Cf34446_1_053.JPG 409066 Kolgrop S13 i profil. SV 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_1_054.JPG 409067 Kolgrop S1 i plan. NNØ 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_1_055.JPG 409068 Kolgrop S1, kollagret i plan. NNØ 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_1_056.JPG 409069 Kolgrop S1, kollagret i profil. VNV 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_1_057.JPG 409070 Kolgrop S7 i plan. ØSØ 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_1_058.JPG 409071 Kolgrop S7, kollagret i plan. ØSØ 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_1_059.JPG 409072 Kolgrop S7, kollagret i plan. NØ 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_1_060.JPG 409073 Kolgrop S7, kollagret i profil. SV 

Cf34446 31.08.11 Cf34446_1_061.JPG 409074 Kolgrop S8 i plan. NØ 

Cf34446 31.08.11 Cf34446_1_062.JPG 409075 Kolgrop S8 i profil. NØ 

Cf34446 31.08.11 Cf34446_1_063.JPG 409076 Kolgrop A108 efter finrensning. Ø 

Cf34446 31.08.11 Cf34446_1_064.JPG 409077 Kolgrop A108 efter finrensning. N 

Cf34446 31.08.11 Cf34446_1_065.JPG 409078 Kolgrop A108 efter finrensning. V 

Cf34446 31.08.11 Cf34446_1_066.JPG 409079 Kolgrop A108 efter finrensning. S 

Cf34446 01.09.11 Cf34446_1_067.JPG 409080 Kolgrop S11 i plan. ØNØ 

Cf34446 01.09.11 Cf34446_1_068.JPG 409081 Kolgrop S11 i plan. ØNØ 

Cf34446 01.09.11 Cf34446_1_069.JPG 409082 Kolgrop S11, kollager i plan. VSV 

Cf34446 01.09.11 Cf34446_1_071.JPG 409083 Kolgrop S11, kollager i profil. SSØ 
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Filmnr Datum Filnavn Fotoark Motivbeskrivelse Retning 

Cf34446 01.09.11 Cf34446_1_072.JPG 409084 Kolgrop S10 i plan. NV 

Cf34446 01.09.11 Cf34446_1_073.JPG 409085 Kolgrop S10, kollagret i plan. NØ 

Cf34446 01.09.11 Cf34446_1_075.JPG 409086 Kolgrop S10, kollagret i profil. NV 

Cf34446 01.09.11 Cf34446_1_076.JPG 409087 Kolgrop S9 i plan. NØ 

Cf34446 02.09.11 Cf34446_1_077.JPG 409088 Kolgrop S9, kollagret i plan. NØ 

Cf34446 02.09.11 Cf34446_1_078.JPG 409089 Kolgrop S9, kollagret i profil. SV 

Cf34446 02.09.11 Cf34446_1_079.JPG 409090 Kolgrop S9, kollagret i profil. SV 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_080.JPG 409091 Rostplats A112 i plan. Ø 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_081.JPG 409092 A115, koluttag till A114. SØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_082.JPG 409093 A114, kolgrop i direkt närhet till järnvinneanlägg. SSØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_083.JPG 409094 A117. Kolgrop som återanvänts som järnvinneanlägg. NNØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_084.JPG 409095 A118, slagghög kopplad till A117, järnvinneanlägg. NØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_085.JPG 409096 A118, slagghög kopplad till A117, järnvinneanlägg. N 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_086.JPG 409097 Hela järnvinneanlägget i området. N 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_087.JPG 409098 Botten av kolgrop A114. NØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_088.JPG 409099 A165, ugnsområde i vallen av A117. S 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_089.JPG 409100 A165, ugnsområde i vallen av A117. S 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_090.JPG 409101 Toppen av vallen till A117. Värmepåverkade hällar. NV 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_091.JPG 409102 A119, koluttag till kolgrop A117. NV 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_092.JPG 409103 Hela järnvinneanlägget i området. NNØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_093.JPG 409104 Hela järnvinneanlägget i området. NNØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_094.JPG 409105 Rostplats A112 och kolgrop A114. NNØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_095.JPG 409106 Rostplats A120, plan. NNØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_096.JPG 409107 Rostplats A120. NØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_097.JPG 409108 Rostplats A120. ØNØ 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_098.JPG 409109 Rostplats A120. Ø 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_099.JPG 409110 Rostplats A112, profil. SSV 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_100.JPG 409111 Rostplats A112, profil. SSV 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_101.JPG 409112 Rostplats A112, profil. SSV 

Cf34446 06.09.11 Cf34446_1_102.JPG 409113 Rostplats A112, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_103.JPG 409114 Rostplats A120, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_105.JPG 409115 Rostplats A120, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_106.JPG 409116 Rostplats A120, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_107.JPG 409117 Rostplats A120, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_108.JPG 409118 Rostplats A120, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_109.JPG 409119 Rostplats A120, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_110.JPG 409120 Rostplats A120, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_111.JPG 409121 Rostplats A120, profil. SSV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_112.JPG 409122 Kolgrop A111 i plan. ØNØ 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_113.JPG 409123 Kolgrop A111 i plan. SSØ 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_114.JPG 409124 Kolgrop A111, kollagret i plan. NØ 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_115.JPG 409125 Kolgrop A111, kollagret i profil. SV 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_116.JPG 409126 Sidogrop A106 i plan. N 

Cf34446 07.09.11 Cf34446_1_117.JPG 409127 Sidogrop A106 i plan. Ø 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_118.JPG 409128 Sidogrop A106 i profil. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_119.JPG 409129 Sidogrop A106 i profil. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_120.JPG 409130 Sidogrop A106 i profil. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_121.JPG 409131 Tuft, A104, A105 i profil. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_122.JPG 409132 Tuft, A104, A105 i profil. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_123.JPG 409133 Tuft, A104, A105 i profil. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_124.JPG 409134 Tuft, A104, A105 i profil. SV 
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Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_125.JPG 409135 Tuft, A104, A105 i profil. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_126.JPG 409136 A166 i plan, botten av kolgrop A117. NØ 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_127.JPG 409137 Delar av botten av kolgrop A108, under arbete. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_128.JPG 409138 Delar av botten av kolgrop A108, under arbete. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_129.JPG 409139 Delar av botten av kolgrop A108, under arbete. SV 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_130.JPG 409140 Delar av botten av kolgrop A108, under arbete. S 

Cf34446 08.09.11 Cf34446_1_131.JPG 409141 A166 i plan, botten av kolgrop A117. NØ 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_132.JPG 409142 A166 i plan, botten av kolgrop A117. NØ 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_133.JPG 409143 A166 i plan, botten av kolgrop A117. NØ 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_134.JPG 409144 Vallen av A117, värmepåverkade hällar. SØ 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_135.JPG 409145 Vallen av A117, värmepåverkade hällar. S 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_138.JPG 409146 Kolgrop A108, kollagret i plan. S 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_140.JPG 409147 Kolgrop A108, kollagret i plan. N 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_141.JPG 409148 Kolgrop A108, kollagret i plan. N 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_142.JPG 409149 Vallen av A117, värmepåverkade hällar. SØ 

Cf34446 09.09.11 Cf34446_1_143.JPG 409150 Vallen av A117, värmepåverkade hällar. SV 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_144.JPG 409151 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_145.JPG 409152 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_146.JPG 409153 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_147.JPG 409154 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_148.JPG 409155 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_149.JPG 409156 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_150.JPG 409157 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_151.JPG 409158 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_152.JPG 409159 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_153.JPG 409160 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_154.JPG 409161 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_155.JPG 409162 Kolgropen A108. Profil. NNV 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_156.JPG 409163 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_157.JPG 409164 Kolgropen A108. Profil. NNØ 

Cf34446 12.09.11 Cf34446_1_158.JPG 409165 A167, botten på kolgrop A114. SSV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_159.JPG 409166 A167, botten på kolgrop A114. SSV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_160.JPG 409167 A167, botten på kolgrop A114. SSV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_161.JPG 409168 A167, botten på kolgrop A114. VNV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_162.JPG 409169 Ugnsområde A165 i plan. S 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_163.JPG 409170 Ugnsområde A165 i plan. S 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_164.JPG 409171 A167, botten på kolgrop A114 i plan. SSV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_166.JPG 409172 Ugnsområde A165, profil. SV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_167.JPG 409173 Ugnsområde A165, profil. SV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_168.JPG 409174 Ugnsområde A165, profil. SV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_169.JPG 409175 Ugnsområde A165, profil. SV 

Cf34446 13.09.11 Cf34446_1_170.JPG 409176 Kolgrop A4 i profil. SV 

Cf34446 14.09.11 Cf34446_1_171.JPG 409177 Kolgrop S117 i profil. NØ 

Cf34446 14.09.11 Cf34446_1_172.JPG 409178 Kolgrop S117 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_001.JPG 409179 Kolgrop S117 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_002.JPG 409180 Kolgrop S117 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_003.JPG 409181 Kolgrop S117 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_004.JPG 409182 Kolgrop S117 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_005.JPG 409183 Kolgrop S117 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_006.JPG 409184 Kolgrop S117 och slagghög S118 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_007.JPG 409185 Kolgrop S117 och slagghög S118 i profil. NØ 
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Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_008.JPG 409186 Kolgrop S117 och slagghög S118 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_009.JPG 409187 Kolgrop S117 och slagghög S118 i profil. NØ 

Cf34446 15.09.11 Cf34446_2_010.JPG 409188 Kolgrop S117 och slagghög S118 i profil. NØ 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_011.JPG 409189 Tuft A104 , A105, finrensad. NØ 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_012.JPG 409190 Tuft A104 , A105, finrensad. NØ 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_013.JPG 409191 Tuft A104 , A105, finrensad. NØ 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_014.JPG 409192 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_015.JPG 409193 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_016.JPG 409194 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_017.JPG 409195 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_018.JPG 409196 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_019.JPG 409197 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_020.JPG 409198 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 16.09.11 Cf34446_2_022.JPG 409199 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_023.JPG 409200 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_024.JPG 409201 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_025.JPG 409202 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_026.JPG 409203 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_027.JPG 409204 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_028.JPG 409205 Kolgrop A114, profil. NNV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_029.JPG 409206 Tuft A104, A105, finrensad. NØ 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_030.JPG 409207 Tuft A104, A105, finrensad. SV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_031.JPG 409208 Tuft A104, A105, finrensad. NV 

Cf34446 19.09.11 Cf34446_2_032.JPG 409209 Tuft A104, A105, finrensad. SØ 

Cf34446 20.09.11 Cf34446_2_036.JPG 409210 Ugnsområde A165, under plangrävning. V 

Cf34446 20.09.11 Cf34446_2_037.JPG 409211 Ugnsområde A165, under plangrävning. ØSØ 

Cf34446 20.09.11 Cf34446_2_038.JPG 409212 Ugnsområde A165, under plangrävning.   

Cf34446 20.09.11 Cf34446_2_039.JPG 409213 Ugnsområde A165, under plangrävning. ØSØ 

Cf34446 20.09.11 Cf34446_2_040.JPG 409214 Ugnsområde A165, under plangrävning. Ø 

Cf34446 20.09.11 Cf34446_2_041.JPG 409215 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 20.09.11 Cf34446_2_042.JPG 409216 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 20.09.11 Cf34446_2_043.JPG 409217 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_044.JPG 409218 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_046.JPG 409219 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_047.JPG 409220 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_048.JPG 409221 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_049.JPG 409222 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_050.JPG 409223 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_051.JPG 409224 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_052.JPG 409225 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_053.JPG 409226 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_054.JPG 409227 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_055.JPG 409228 Ugnsområde A165, under plangrävning. S 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_056.JPG 409229 Ugnsområde A165, under plangrävning. V 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_057.JPG 409230 Ugnsområde A165, under plangrävning. V 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_058.JPG 409231 Kolgrop/järnvinneanlägg A117 efter grävning. NØ 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_059.JPG 409232 Kolgrop/järnvinneanlägg A117 efter grävning. NØ 

Cf34446 21.09.11 Cf34446_2_060.JPG 409233 Kolgrop A114 efter grävning. NNØ 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_2_061.JPG 409234 Kolgrop S1 i profil. N 

Cf34446 30.08.11 Cf34446_2_062.JPG 409235 Kolgrop S1 i profil. N 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_001.JPG 409236 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 
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Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_002.JPG 409237 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. ØNØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_003.JPG 409238 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. N 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_004.JPG 409239 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NV 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_005.JPG 409240 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_006.JPG 409241 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_007.JPG 409242 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NNØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_008.JPG 409243 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NV 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_009.JPG 409244 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NNØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_010.JPG 409245 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_011.JPG 409246 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_012.JPG 409247 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. A117 i plan. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_013.JPG 409248 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. A117 i plan. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_014.JPG 409249 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_015.JPG 409250 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_017.JPG 409251 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_018.JPG 409252 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_019.JPG 409253 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_020.JPG 409254 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_022.JPG 409255 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_023.JPG 409256 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_024.JPG 409257 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_025.JPG 409258 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. A114 i plan. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_027.JPG 409259 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. A114 i plan. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_028.JPG 409260 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_029.JPG 409261 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_031.JPG 409262 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_032.JPG 409263 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_034.JPG 409264 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_037.JPG 409265 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_038.JPG 409266 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. A104, A105 i plan. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_039.JPG 409267 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. A104, A105 i plan. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_040.JPG 409268 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. A108 i plan. NV 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_042.JPG 409269 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. A108 i plan. NV 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_044.JPG 409270 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NNØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_045.JPG 409271 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

Cf34446 22.09.11 Cf34446_3_047.JPG 409272 Översiktsbilder av fältet tagna med fototorn. NØ 

 
 

8.5. ANALYSER  
Analyserna följer längst bak i rapporten. 
1. Vedartsanalys. 
2. Detaljerad vedart. 
3. C14-analys. 
4. Mikromorfologi. 
5. Metallurgi. 
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8.6. KART 
Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 
150408SAS. Produsert 16.08.11. Signatur MS. 
1. Fältet i helhet. 
2. Fältet, Järnvinnenanlägget. 
3. Fältet, tuft A104/A105 och kolgrop A108. 
4. Fältet, rostplats A120. 
5. Hela området, översikt. 
6. Hela området, flygfoto. 
7. Lokalisering i Norge. 
 

8.7. ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 
• Dagbok 
• Fotoböcker 
• Strukturscheman 
• Strukturlistor 
• Provlistor 
• Teckningar 
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Teckning 1. S1. 
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Teckning 2. S2. 
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Teckning 3. S4. 
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Teckning 4. S8. 
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Teckning 5. S10. 
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Teckning 6. A104, A105, A106. 
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Teckning 7. A108, A109. 
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Teckning 8. A111, A112. 
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Teckning 9. A114. 
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Teckning 10. A117, A118. 
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Teckning 11. A120, A165. 
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FellesID StrukturnrID Kontekst Provenummer UtforendeInstans Gram Betula_bjork Pinus_furu Sorbus_rogn 

111792-16 S4 Kolgrop 3 Helge I. Høeg 28,7 40   

111718-1 S1 Kolgrop 5 Helge I. Høeg 17,9  40  

111777-1 S2 Kolgrop 6 Helge I. Høeg 23,3 39 1  

111722-3 S10 Kolgrop 10 Helge I. Høeg 14,1 26 14  

111830-1 S8 Kolgrop 11 Helge I. Høeg 6,8 28 2  

111809 A112 Järnvinne 5001 Helge I. Høeg 1 4 11  

111809 A120 Järnvinne 5003 Helge I. Høeg 1 37 2 1 

111809 A111 Järnvinne 5005 Helge I. Høeg 5,6  40  

111809 A106 Järnvinne 5007 Helge I. Høeg 1,5 17 13  

111809 A105 Järnvinne 5008 Helge I. Høeg 6,1 30 11  

111809 A108 Järnvinne 5011 Helge I. Høeg 31,4  40  

111809 A165 Järnvinne 5014 Helge I. Høeg 19,1  40  

111809 A165 Järnvinne 5015 Helge I. Høeg 1,2  30  

111809 A118 Järnvinne 5016 Helge I. Høeg 3,6 7 15  

111809 A117 Järnvinne 5018 Helge I. Høeg 16,8 30 10  

111809 A119 Järnvinne 5019 Helge I. Høeg 20,6 39 1  

111809 A115 Järnvinne 5022 Helge I. Høeg 81,5 26 12 2 

111809 A114 Järnvinne 5023 Helge I. Høeg 27,3 25  15 

111809 A114 Järnvinne 5024 Helge I. Høeg 5,8 36 4  

111809 A116 Järnvinne 5026 Helge I. Høeg 0,2 3 12  

AskeladdenID SaksnrKHM CnrKHM Fylke Kommune Gaardsnavn Bnr Gnr 

111722, 111792. 111778 mfl 2010/8470 57997 Buskerud Hol Sudndalen 1, 2, 3 mfl 42 

Analys 1. Vedartsanalys. 
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Analys 2. Detaljerad vedart. 
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Analys 3. C14-analys. 
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Sudndalslia(Sudndalen), Hol, Buskerud fylke, Norway: Soil 
Micromorphology 

by 
Richard I Macphail Institute of Archaeology, University College London (UCL), 31-34, 31-

34, Gordon Sq., London WC1H 0PY, UK 
 (Report for Cultural History Museum, University of Oslo, February 2012) 

Summary 
A two-thin section study at Sudndalslia, Hol, found, 1) evidence of clearance by fire before 
construction of a house wall foundation using imported gravely sandy silt, whih was 
compacted, at A105, and 2) strongly degraded iron production waste at A165. SEM/EDS 
helped confirm the presence of iron slag in the form of weathered vesicular spherules, and the 
remains of crystalline fayalite(?); weathered iron was also identified (94.8% FeO). These 
together with melted quartz testify to high temperature furnace use. In addition, iron nodules 
embedded possible burned bog ore, containing phosphorus and sulphur. The report is 
supported by 3 tables, 18 figures and a CD-Rom archive.  
Introduction 

Two monolith samples from an early to high medieval (AD 1050-1400) iron production site 

at Sudndalslia(Sudndalen), Hol, Buskerud fylke, Norway, were received from Kjetil 

Loftsgarden (Cultural History Museum, University of Oslo). These were P5020 from house 

foundation (A105) and P5021 from a possible iron production oven (A165).  

Samples and methods 

Soil micromorphology 

The two undisturbed monolith samples (Tables 1 and 3) were impregnated with a clear 

polyester resin-acetone mixture; samples were then topped up with resin, ahead of curing and 

slabbing for 75x50 mm-size thin section manufacture by Spectrum Petrographics, Vancouver, 

Washington, USA (Goldberg and Macphail, 2006; Murphy, 1986)(Figs 1-2). Thin sections 

were further polished with 1,000 grit papers and analysed using a petrological microscope 

under plane polarised light (PPL), crossed polarised light (XPL), oblique incident light (OIL) 

and using fluorescent microscopy (blue light – BL), at magnifications ranging from x1 to 

x200/400. SEM/EDS analyses were carried out on M5021, weathered iron production 

material (Table 2, Figs 13-15). Thin sections were described, ascribed soil microfabric types 

(MFTs) and microfacies types (MFTs)(see Tables 2 and 3), and counted according to 

established methods (Bullock et al., 1985; Courty, 2001; Courty et al., 1989; Macphail and 

Cruise, 2001; Stoops, 2003; Stoops et al., 2010). 

Results 

Soil micromorphology and discussion 
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Results are presented in Tables 1-3, illustrated in Figs 1-18, and supported by material on the 

accompanying CD-Rom. 15 characteristics were identified and counted from the two thin 

sections analysed. 

House foundation A105 

Layer 3 (M5020): This layer is composed of poorly sorted sands and gravels (max 8mm), 

with (spodic) organo-mineral sesquioxidic pellety and grain coating microfabric (Figs 1, 3-4). 

Occasional, weakly iron stained, fine (0.5-1mm) woody roots and a trace of charcoal, occur. 

This is the upper part of the in situ Bhs podzol horizon, with a spodic B horizon 

formed under woodland (De Coninck, 1980). 

Layer 4 lower (M5020): This is a 25-35mm-thick layer of poorly sorted sands and gravels 

with very abundant charcoal. For example: fragmenting 12mm-size wood charcoal, with two 

roundwood charcoal (9mm) and two twigwood (1.5mm), examples (Figs 1, 5). Many burned 

minerals including a sharply angular calcined and rubefied granite (22mm) are present. Very 

abundant fine to medium weakly iron-stained woody roots (max 4mm wide) also occur. A 

fine fabric of blackened/charred spodic pellety becomes a charred pellety raw humus 

upwards. 

Layer 4 lower records a burned podzol topsoil humus and the underlying uppermost 

Bhs horizon.  This evidence, with the very large amounts of variously size wood charcoal of 

different types, and the occurrence of burned mineral grains, together indicate woodland 

clearance by fire. 

Layer 4 upper (M5020): This layer is a homogeneous and very compact, iron-depleted 

gravelly sandy silt (Figs 1, 6-8), with trace amounts of charcoal and rare fine woody roots. 

Examples of weak horizontal fissuring and rare trace of dusty matrix intercalations and 

cappings, also occur. 

This upper part of Layer 4 comprises imported ‘clean’ iron-depleted, gravelly sandy 

silt for presumed floor/wall foundation/construction (Goldberg and Macphail, 2006, 280-283; 

Macphail and Goldberg, 2010). The deposit was probable purposely compacted in a moist 

state, and became weakly wet slaked. 

A165 Possible iron production site 

Layer 2 (M5021): This is a heterogeneous, weakly humic sesquioxidic poorly sorted loamy 

sand, with small stones, and compact loamy sand. There is often with iron staining, and 

associated weathered iron fragments, small charcoal (sometimes iron-stained) and weakly 

rubefied compact loamy sand (oven make-up/fragments). Fine woody root traces occur, 
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which are sometimes weakly ferruginised.  Very broad burrows have brought down Layer 3 

material (including coarse weathered iron fragments). 

This is a mixed upper podzolic subsoil B(hs) horizon, where small animals including 

meso-fauna, have burrowed down anthropogenic materials from the overlying iron working 

deposit (see Layer 3). 

Layer 3 (M5021): This is a weakly and sub-angular blocky and very dark ferruginous deposit 

(Figs 2, 9-18). It is mixed with compact loamy sand, with very abundant coarse (max 4mm) 

and widely iron stained weathered slag and weathered iron (e.g., 73.6-73.7% Fe, 94.7-94.8% 

FeO), some as rounded vesicular spherules (eg 2mm in diameter; 39.9-42.0% Fe). There are 

rare instances of unweathered iron slag with fayalite(?) crystals, and an example of melted 

quartz sand. Also present are coarse (max 8mm) strongly rubefied loamy sand (oven 

fragments) and iron depleted loamy sand where burned/calcined sand is included (some 

charred humic inclusions too). Abundant wood charcoal (max 2mm), is often iron stained, 

and  possible remains of bog ore (27.1-30.1% Fe, 0.44-0.50% P, 0.16-0.21% S), are present 

within weathered iron slag nodules. The fine fabric includes rare anomalous traces of 

brownish limpid clay. SEM/EDS confirmed very high iron content of many features. 

Magnetic susceptibility of the thin section attained a maximum of 0.1-0.4 Si Kg-10.  

Layer 3 is made up of very strongly weathered and degraded iron production debris, 

including slag and iron residues, with vesicular iron-slag spherules, and possible partially 

burned remains of sulphur and phosphate-containing bog ores. Oven remains include 

compact silty sands (crucible?); melted quartz also infers high temperatures (e.g., >1000° 

C)(Berna et al., 2007).  

Discussion 

The house foundation sample from A105 seems to have recorded medieval clearance of 

woodland by fire, immediately before house construction. Probably a local gravelly sandy silt 

was imported, then compacted to presumably make a wall foundation. This sequence thus 

records the occupation and construction of the house, but not its function. Sample sequences 

from within (‘floors’) and just outside structures have proven useful in recording house use 

(Macphail et al., 2007; Macphail and Linderholm, 2011). 

 Weathering of the iron production waste is very strong. A thin section tested using the 

Bartingtom magnetic susceptibility meter coil recorded only 0.1-0.4 χ (Si Kg-10). In 

comparison, a thin section of Roman iron slag recorded from Oakley, Suffolk recorded a χ  of  

6.8, while strongly weathered Roman iron slag from Creeton Quarry recorded 0.5 units (Si 
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Kg-10), very similar to the A165 site (Macphail, 2003).  Degraded iron, iron slag (with trace 

amounts of likely fayalite), slag spherules and possible burned bog ore, were all found. The 

instance of melted quartz, which without a flux requires ~1600-1700°C (Deer et al., 1992), 

again testifies to high temperature burning. These findings seem consistent with the evidence 

of iron production from the rest of the site (K. Loftsgarden, pers. comm.), but should be 

checked by an archaeometallurgist familiar with Norwegian iron production. 

Conclusions 

A two-thin section study at Sudndalslia, Hol, found, 1) evidence of clearance by fire before 

construction of a house wall foundation using imported gravely sandy silt, whih was 

compacted, at A105, and 2) strongly degraded iron production waste at A165. SEM/EDS 

helped confirm the presence of iron slag in the form of weathered vesicular spherules, and the 

remains of crystalline fayalite(?); weathered iron was also identified (94.8% FeO). These 

together with melted quartz testify to high temperature furnace use. In addition, iron nodules 

embedded possible burned bog ore, containing phosphorus and sulphur.  
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Table 1: Sudndalslia, Hol, Buskerud fylke; soil micromorphology samples and counts 

Thin Layer Relative MFT SMT Voids Gravel Charcoal Charred Weathered Oven Clay 
section  depth    Stones  humus Iron frag. infills 
A105            

M5020 4 upper 0-15(25) E1 4a 20% ff a*     
M5020 4 lower 15(25)-

50mm 
D1 3a 40-65% ff aaaaa aaaaa    

M5020 3 50-75 mm C1 1b 40% ff a*     
A165            

M5021 3 0-25mm B1 2a 40%(0%) f aaaa  aaaaa aaaaa a* 
M5021 2(3) 25-75mm A1 1a, 2a 35% ff aa  aaa aa  

Table 2, 
cont. 

           

Thin Layer Fe-staining Roots Text. Sesqui. Thin V. broad broad 
burrows 

Thin   

section    intercal  burrows burrows  Excr.   
A105            

M5020 4 upper  a a*  a      
M5020 4 lower (a) aaaaa  (a) aaaaa   aaaaa   
M5020 3 (a) aa  aaaaa aaaaa   aaaaa   
A165            

M5021 3 aaaaa   aa  aaaaa aaa    
M5021 2(3) aa   aaaaa  aaa     

* - very few 0-5%, f - few 5-15%, ff - frequent 15-30%, fff - common 30-50%, ffff - dominant 50-70%,  fffff - very dominant >70% 
a - rare <2% (a*1%; a-1, single occurrence), aa - occasional 2-5%, aaa - many 5-10%, aaaa - abundant 10-20%,  aaaaa - very abundant >20% 
Table 2: Sudndalslia, Hol, M1, SEM/EDS analysis of features and inclusions in M1 
Feature Na Mg Al Si P S K Ca Ti Mn Fe Fe0 



42/1, 2, 3 m.fl., Hol kommune  Saksnr: 2010/8470 

76 
 

Vesic. 
iron slag 
spherule 1 

0.90 0.19 4.85 12.8   1.53 1.43 0.19 4.97 39.9 51.3 

Local iron 
fragment 

  0.94 1.42    0.29   73.7 94.8 

Local iron 
stained 
matrix 

  0.62 1.91       73.6 94.7 

Burned 
oven 
fragment 

1.60 0.56 5.63 34.3 0.27  2.81 0.97 0.63 0.47 3.56 4.59 

Vesic. 
iron slag 
spherule 2 

0.31 0.40 3.22 12.5 0.43  0.30 0.88 0.34 6.92 42.0 54.1 

Slag 
nodule 

            

Crystal. 
Al-Si-Fe 
slag 

  22.7 5.07 0.40  0.25 0.22  3.02 31.7 40.8 

Amorph 
(bog ore?) 

  28.1 3.73 0.44 0.21    1.86 27.1 34.9 

Ditto   25.4 3.68 0.50 0.16 0.13   2.94 30.1 38.7 
Iron 
nodule 
matrix 

  7.56 2.57 0.53     0.76 60.6 78.0 

 
  
Table 3: Sudndalslia, Hol, Buskerud fylke; soil micromorphology (Descriptions and preliminary interpretations) 
Microfacies type Sample No. Depth (relative depth) Preliminary Interpretation and 
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(MFT)/Soil 
microfabric type 
(SMT) 

Soil Micromorphology (SM)  Comments 

   A105 (House foundation) 
 
MFT E1/SMT 4a 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFT D1/SMT 3a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFT C1/SMT 1b 

M5020 0-75 mm  
0-15(25) mm L4 upper 
SM: homogeneous SMT 4a; Microstructure: 
compact, massive, 20% voids, with thin horizontal 
fissures, and fine root channels;  Coarse Mineral: 
C:F, 65:35, very poorly sorted medium and coarse 
silt, very fine to very coarse sand, with frequent 
gravel (max 8mm); Coarse Organic and 
Anthropogenic: trace of wood charcoal, rare fine 
woody roots;  Fine Fabric: SMT 4a: very pale duty 
grey (PPL), low birefringence (close porphyric, 
stipple speckled b-fabric, XPL), very pale grey 
(OIL); Pedofeatures: Textural: rare trace of dusty 
matrix intercalations and cappings; Depletion: 
sediment already iron-depleted; Fabric: rare thin 
burrows from below. 
15(25)-50 mm L4 lower 
SM: homogeneous SMT 3a ; Microstructure: loose 
pellety (40-65% voids; simple and complex 
packing voids);  Coarse Mineral: as below; Coarse 
Organic and Anthropogenic: very abundant fine to 
very coarse charcoal: e.g. fragmenting 12mm-size 
wood charcoal, x2 roundwood charcoal (9mm), x2 
twigwood (1.5mm); ‘many’ burned mineral 
including sharply angular calcined and rubefied 

L4 upper 
Homogeneous and very compact, iron-
depleted gravelly sandy silt, with trace 
amounts of charcoal and rare fine woody 
roots. Examples of weak horizontal 
fissuring and rare trace of dusty matrix 
intercalations and cappings. 
Imported ‘clean’ iron-depleted gravelly 
sandy silt for floor/wall foundation/ 
construction. Deposit was probable 
purposely compacted in moist state, and 
became weakly wet slaked. 
 
L4 lower 
25-35mm-thick layer of poorly sorted 
sands and gravels with very abundant 
charcoal (e.g. fragmenting 12mm-size 
wood charcoal, x2 roundwood charcoal 
(9mm), x2 twigwood (1.5mm), many 
burned mineral including sharply angular 
calcined and rubefied granite (22mm). 
Very abundant fine to medium weakly 
iron-stained woody roots (max 4mm 
wide) also occur. Fine fabric of 
blackened/charred spodic pellety 
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granite (22mm); very abundant fine to medium 
weakly iron-stained woody roots (max 4mm wide); 
Fine Fabric: SMT 3a: blackish brown and black 
(PPL), isotropic (intergrain aggregate, 
undifferentiated b-fabric, XPL), dark brown and 
black, becoming totally black upwards (OIL), 
humic, with very abundant amorphous organic 
matter, as very thin pellety excrements; 
Pedofeatures: Fabric: very abundant very thin 
burrows; Excrements: very abundant extremely thin 
and very thin excrements. 
 
50-75 mm L3 
SM: homogeneous SMT 2b with minor mixing 
with L4 lower, above.; Microstructure: fine pellety, 
nassive with poorly developed fine subangular 
blocky upwards, 40% voids, open vughs, complex 
packing voids, channels;  Coarse Mineral: C:F 
(Coarse:Fine limit at 10µm), 80:20, poorly sorted 
fine to very coarse sands and gravel (frequent; max 
8mm), with quartz, quartzite, feldspars, and mainly 
igneous and metamorphic rock fragments; 
weathering mica also present; Coarse Organic and 
Anthropogenic: occasional partially ferruginised 
woody roots (0.5-1mm), rare traces of charcoal;  
Fine Fabric: SMT 2b: reddish brown (PPL), 
isotropic (coated grain and intergrain aggregate, 
undifferentiated b-fabric, XPL), bright 
brown/orange brown (OIL), sesquioxidic fine 
pellety organo-mineral with grain coatings; 

becomes charred pellety raw humus 
upwards. 
Burned podzol topsoil and uppermost 
Bhs horizon, with very large amounts of  
variously size wood charcoal of different 
types, and burned mineral grains, all 
together indicate woodland clearance by 
fire. 
L3 
Poorly sorted sands and gravels (max 
8mm), with (spodic) organo-mineral 
sesquioxidic pellety and grain coating 
microfabric. Occasional, weakly iron 
stained, fine (0.5-1mm) woody roots and 
trace of charcoal. 
In situ Bhs podzol horizon. 
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Pedofeatures: Amorphous: very abundant pellety 
spodic O-M sesquioxidic; Fabric: very abundant 
very thin burrows; Excrements: very abundant 
extremely thin and very thin excrements. 
 

MFT B1/SMT 2a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFT A1/SMT 1a 
(2a) 

M5021 0-75 mm  
0-25 mm (L3) 
SM: moderately heterogeneous mixing of variously 
iron stained SMT 2a, Microstructure: massive, 
weak fine sub-angular, channel and chambered, 
40% voids, channels, chambers, open vughs;  
Coarse Mineral: C:F (Coarse:Fine limit at 10µm), 
C:F, 90:10 in places; Coarse Organic and 
Anthropogenic: very abundant hearth and burned 
hearth fragments as very weakly rubefied to 
moderately strongly reddened (max 8mm – mixed 
into top of L2), also iron-depleted soil employed – 
here heating visible from calcined included sand; 
very compact (0% voids), with dusty textural 
intercalations, and traces of charred OM present; 
very abundant often vesicular weathered iron (max 
4mm) and rare unweathered iron slag (traces of 
fayalite-like minerals in places), or iron embedding 
sand grains; traces of iron mineral structure; most 
common is amorphous opaque weathered iron-
staining embedding; examples of vesicular iron 
spheroids/droplets 2mm in diameter, with 
weathered traces of iron metal; eg of melted quartz 
with intact quartz core; abundant woody charcoal 
(max 2mm), often iron stained; eg of char; rare fine 

A165 (Iron production site) 
Layer 3 
Weakly and sub-angular blocky very dark 
ferruginous deposit mixed with compact 
loamy sand, with very abundant coarse 
(max 4mm) and widely iron stained 
weathered slag and weathered iron, some 
as rounded vesicular spherules (eg 2mm 
in diameter); rare instances of 
unweathered iron slag with fayalite(?) 
crystals, eg of melted quartz sand. Also 
present are coarse (max 8mm) strongly 
rubefied loamy sand (oven fragments) 
and iron depleted loamy sand where 
burned/calcined sand is included (some 
charred humic inclusions too). Abundant 
wood charcoal (max 2mm), often iron 
stained; possible remains of bog ore are 
present. Fine fabric includes rare 
anomalous traces of brownish limpid 
clay. SEM/EDS confirmed very high iron 
content of many features. 
Very strongly weathered and degraded 
iron production debris, including slag 
and iron residues, with vesicular iron-



42/1, 2, 3 m.fl., Hol kommune  Saksnr: 2010/8470 

80 
 

woody roots; rare charred fine humus(?); Fine 
Fabric: SMT 2a: pale to dark dusty brown (PPL), 
very low interference colours (close porphyric, 
stipple speckled b-fabric [undifferentiated when 
iron stained], XPL), orange brown (OIL), patchy 
traces of humic staining; Pedofeatures: Textural: 
trace of brownish limpid clay infills in fine fabric 
(anomalous – of oven making origin?); Amorphous: 
very abundant iron impregnation and thick iron 
hypocoating formation; Fabric: very abundant very 
broad burrows, with many broad and thin burrows. 
25-75 mm (L2 – with L6 intrusion) 
SM: moderately heterogeneous, with dominant 
SMT 1a and frequent mixed SMT 2a; 
Microstructure: massive, sub-angular blocky; 35% 
voids, channels, chambers and open vughs; Coarse 
Mineral: C:F (Coarse:Fine limit at 10µm), 80:20, 
very poorly sorted silt, coarse silt, fine to very 
coarse angular sand, with frequent angular small 
stones (>5mm) (quartz, quartzite, feldspar, mica, 
igneous, sedimentary and metamorphic rock 
fragments); Coarse Organic and Anthropogenic: 
occasional fine wood charcoal (max ~700 µm) and 
weakly rubefied hearth fragments (max 5mm; very 
compact fine to coarse loamy sand); many fine 
ferruginous nodules, embedding  sand grains, 
staining charcoal; rare fine weathered iron 
inclusion, with 8mm size example in burrow; 
occasional woody roots (1mm max) – some weakly 
iron stained; Fine Fabric: SMT 1a: cloudy brown 

slag spherules, and possible partially 
burned remains of sulphur and 
phosphate-containing bog ores. Oven 
remains include compact silty sands 
(crucible?); melted quartz also infers 
high temperatures. 
Layer 2 
Heterogeneous weakly humic 
sesquioxidic poorly sorted loamy sand, 
with small stones, and compact loamy 
sand, often with iron staining, and 
associated weathered iron fragments, 
small charcoal (sometimes iron-stained) 
and weakly rubefied compact loamy sand 
(oven make-up/fragments). There are fine 
woody root traces, sometimes weakly 
ferruginised, and very broad burrows 
have brought down Layer 3 material 
(including coarse weathered iron 
fragments). 
Mixed upper podzolic subsoil B(hs) 
horizon, and fine meso-fauna burrowed 
inclusions from overlying iron working 
deposit. 
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(PPL), isotropic (close porphyric, undifferentiated 
b-fabric, XPL), orange brown (OIL), weak humo-
sesquioxidic staining, phytoliths present; 
Pedofeatures: Amorphous: very abundant thin 
patchy organo-sesquioxidic staining; occasional 
ferruginous staining of compact SMT 2a, weak Fe-
impregnation of decaying roots; Fabric: many thin 
and very broad (9mm) burrows; Excrements: 
abundant very thin organo-mineral (sesquioxidic) 
excrements. 
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Analys 4. Mikromorfologi. 
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Analys 5. Metallurgi. 
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 Karta 1. Fältet i helhet. 
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 Karta 2. Fältet, Järnvinnenanlägget. 



42/1, 2, 3 m.fl., Hol kommune  Saksnr: 2010/8470 

119 
 

 Karta 3. Fältet, tuft A104/A105 och kolgrop A108. 
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 Karta 4. Fältet, rostplats A120. 
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 Karta 5. Hela området, översikt. 
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 Karta 6. Hela området, flygfoto. 
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 Karta 7. Lokalisering i Norge. 
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