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SAMMENDRAG 
 

Området registrerades i flera omgångar. De första registreringarna påvisade 30 lokaliteter med 

kolgropar, järnframställningsanlägg och en lokalitet från stenåldern. Från den 26. september till den 

5. oktober 2005 genomfördes den sista befaringen i området. Området man då registrerade var 

betydligt större än det som denna rapport berör. Utav de återfunna strukturerna så grävde 

Kulturhistoriskt museum, 2012, ut en ugn, en möjlig tuft, två rostplatser, två slagghögar, ett kollager 

och 12 kolgropar. Kring anläggen genomfördes två stora maskinella avbaningar för att förvissa oss 

om att inte missa någon kunskap och information detta område hade att delge. Fem av kolgroparna 

grävdes med maskin och de andra togs förhand via överflatedokumentation och provstick. 

 

De fälten som avtäcktes låg uppe i det hytteområde som håller på att ta form i Tenlelie. Fälten låg 

inne i en björkskog som ska bli till hyttetomter. Fältet med tuften låg på en platå i terrängen, åt öster 

steg terrängen och åt väster sluttade det ner till vattnet. Norr om ytan låg en väg och söder om 

området låg en myr. Området med järnframställningsanlägget låg i en backe som sluttade åt söder. 

På toppen av denna backe, utanfört tiltaksområdet fortsatte anlägget och det var troligen här ugnar 

och liknande låg. Öster om ytan lutade terrängen uppåt och väster om området sluttade det nedåt. 

Kolgroparna låg utspridda i björkskogen i området. 

 

Stora mängder prover togs från fälten och kolgroparna för att fullständigt reda ut fyndsituationen 

som här dokumenterades, så som fosfat, slagg, malm och kolprover. Anläggen daterades främst till 

vikingatid. En av kolgroparna kan även ha en uppstart i merovingertid och flera av kolgroparna är i 

drift in i medeltiden.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

OPDAL, 2/6, VANG, OPPLAND  

JAKOB KILE-VESIK 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Reguleringsplanen för Tenlelie hyttegrend lägger tillrätta för utbyggnad av 

fritidsbostäder och det är planlagt 33 hyttetomter i området. Arealen inom 

reguleringsplanen är i rådande kommunedelplan (godkänd 22. september 2005) 

för Tyinkrysset regulerad till fritidsbostäder (område H 66).  

 

Det är registrerat 23 kulturminneslokaliteter inom reguleringsplanen för 

Tenlelie. Järnframställningsanlägget id 89888 ligger på gränsen mellan Tenlelie 

och Børrelia 1. Lokaliteterna omfattar 19 kolgropslokaliteter, tre 

järnframställningsanlägg och en tuft. Kulturminnena är troligen från yngre 

järnålder/medeltid. 

 

En av lokaliteterna (id 89888) hade redan getts dispans före denna utgrävning. 

Sju lokaliteter regulerades till bevaring i planen genom arealföremålet vern av 

kulturminne og hensynssone. Planförslaget är i konflikt med 15 

kulturminnelokaliteter, och för dessa sökes dispens enligt kulturminneloven § 

8.4. ledd. 

 

Oppland fylkeskommune visade, i ett brev till Riksantikvaren den 27. maj 2010, 

till att de 15 kulturminneslokaliteterna som rekommenderades för dispens ligger 

på eller nära planlagda hyttetomter. Det har inte varit aktuellt att ta ut ytterligare 

tomter ur projektet för att regulera flera kulturminnen till bevaring än de som 

ligger längs Tenla på grund av lönsamheten i projektet. I området regulerat till 

vern av kulturminner med hensynssone ligger det sju lokaliteter, bestående av 

två järnframställningsanlägg och fem kolgropslokaliteter. I skyddsområdet 

ligger också färdvägen över fjället och tillsammans skapar detta en intressant 

kulturmiljö med ett förhållandevis representativt utval av kulturminnetyper vid 

Tyinkrysset.  

 

Området är avsatt som byggområde i kommunededelplanen för Tyinkrysset. 

Tillsammans med styrningarna rörande utbyggningen nordöst om älven Tenla 

och bevaring av kulturminnen och landskap sydväst om Tenla är detta 

fylkeskommunens huvudargument för att rekommendera dispens för berört 

område. I planen säkras också en värdefull kulturmiljö norr om Tenla. Tar man 

det höga antalet kända kulturminnen i Tyinkryssområdet i betraktning och 

sannolikheten för att det finns ytterligare kolgropar, tufter och anlägg i detta 

området så kommer inte en dispens av de ansökta kolgroparna och tuften leda 

till en väsentlig reduktion av kulturminnen i området. 
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Fylkeskomnunen rekommenderade därmed att det blev givet dispens enligt 

kulturminnesloven § 8. 4. ledd, för de 15 kulturminneslokaliteter som är i 

konflikt med utbyggningen i reguleringsplanen för Tenlelie. Dessa omfattar 17 

kolgropar samt en tuft. De senare åren har man genomfört arkeologiska 

undersökningar av ett antal kolgropar vid Otrøvatn och det rekommenderades 

därmed att det blev ställt krav om undersökning av ett mindre antal av de 

berörda kolgroparna vid Tenlelie. För tuften rekommenderades det starkt att att 

det blev ställt krav om undersökning. Tolkningen vid registreringen pekar mot 

en möjlig smedja och undersökningen av denna kontext vill ge ny och viktig 

kunskap om järnproduktionen i järnålder/medeltid i detta området.  

 

Kulturhistorisk museum gav, i ett brev till Risksantikvaren från den 14. juni 

2010, fylkeskommunen sitt stöd men menade att det fanns ett behov för 

dokumentation av alla kolgroparna. 

 

Riksantikvaren gav i ett brev från den 16. juli 2010 dispens från 

kulturminneloven för de automatiskt fredade kulturminnena. Planen godkändes 

av Vang kommune den 28. oktober 2010. I ett brev från den 13. april 2011 

meddelar Oppland fylkeskommune att tiltakshaver önskar den arkeologiska 

undersökningen genomförd. Kulturhistorisk museum uttalade sig i ett brev till 

Risksantikvaren från den 5. maj 2011 och bifogade då budget och projektplan. 

Riskantikvaren fastslog då att även järnframställningsanlägget id 89888 skulle 

ingå i planen och ett nytt uttalande utarbetades till den 10. juni. Riksantikvaren 

fattade sitt beslut den 14. juni 2011. Då detta beslut beklagades av tiltakshaver 

blev det beslutat att undersökelsen bara skulle behandla den delen av anlägget 

som ligger i Tenlelie. För att kunna fastslå omfånget av den utvidgade 

undersökningen utfördes en befaring av området den 19. augusti tillsammans 

med representant från tiltakshaver. Plangränsen blev utstucken av representant 

från Valdres plan og oppmåling. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersökningen skedde från den 21. augusti till den 07. september 2012. Vädret 

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

och kyla.   

  

Deltog gjorde under hela denna period Jakob Kile-Vesik (fältledare), Jessica 

Leigh McGraw (assisterande fältledare), Magnar Mojaren Gran och Christoffer 

Hagberg (fältassistenter). Jakob Kile-Vesik stod för de digitala inmätningarna. 

Magne Samdal skapade kartor under efterarbetet. Projektledare var Kjetil 

Loftsgarden.  

 

Den 28. augusti var Kjetil Loftsgarden och Jan Henning Larsen från 

Kulturhistorisk museum på besök. De delgav oss sina åsikter om fältet och hur 

vi skulle fortskrida samt visade oss flera andra anlägg i närområdet.  
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3. FORMIDLING  

Vi fick en del 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. Utöver det försigick 

ingen vidare förmedling. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 

Det undersökta området ligger i den östra delen av Filefjell. Söder om Otrøvatn 

och sydväst om den centrala delen av Tyinkrysset i Bjerkeli som sträcker sig 

upp till omkring 1050 m.ö.h. Planområdet gränsar till området Børrelia I. 

 

En rad kulturminnen i området berättar om hur viktigt detta området har varit i 

förhistorisk tid och medeltiden. En av de viktigaste färdvägarna mellan 

Østlandet och Vestlandet gick förbi Otrøvatnet. Det var möjligt att passera 

området via vägen från Rødalen där det är känt ett gravanlägg, skålgropsstenar 

och järnframställningsanlägg. Vägen gick då på den södra sidan av Otrøvatn 

(Støgofjorden) där det låg ytterligare järnframställningsanlägg. Här grävde även 

Bjørn Hougen ut den omtalade Gamlestøgutufta. Hougen omtalar detta som ett 

selehus knutet till färdvägen men inga daterande artefakter påvisades under 

utgrävningen. På den andra sidan av vattnet ligger Nystova och ett par kilometer 

västerut ligger Thomaskirken som revs 1808. Bjørn Hougen uppfattar 

situationen enligt följande: ”Troligvis må vi da regne med to fjellstuer før 

Nystua ble reist. Men da Gamlestua ikke kan tidfestes, vet vi heller ikke hvem 

av de to er den eldste. Det sannsynligste er kanskje at Gamlestua er et 

forholdsvis kort intermesso mellom Thomaskirken og Nystua” (Hougen 

1944:211). Vid Thomaskirken fann man ett svärd från merovingertiden. Dalen 

som går in i landet här kallas Smeddalen.  Om detta bygger på en tradition om 

att det verkligen har bott smeder här, eller om det rör sig om ett eponym dalen 

har fått på grund av de många spåren av järnproduktion är osäkert. 

 

Vägen från Rødalen till Otrøvatnet har troligen gått längs Tenla. 

Fylkeskommunen menar att stigen norr om Tenla är en del av denna vägen. 

Stigen och övriga kulturminnen i området norr om älven skapar en helhetlig, 

gott bevarad kulturmiljö och reguleras till bevaring i reguleringsplanen för 

Tenlelie.  

 

Andreas Faye berätter denna legenden om ”Dvergene i Smeddalen” i Norske 

Folke=Sagn: ”I Smeddalen paa Fillefjeld, hvor det før har været drevet et 

Jernverk, havde Dverge i gamle Dage deres Smeddeverksted, og selv forarbeidede 

de alt Jern, de brugte i deres Smidier. Men da Kirkesangen fra Thomaskirken, der 

stod i den østlige Ende af Dalen, tonede i Dvergenes Øren, droge de længere op i 

Fjeldene og lode Verktøi og deres øvrige Sager tilbage. Syne Folk kunne endnu see 

store Rujernstænger, svere Ambolte og Tænger staae under Bjergvæggen; men det 

er forgjeves at prøve paa at flytte dem. Efter at Kirken nu er nedreven, vil man 

vide, at Dvergene atter pusle paa gamle Tomter (Faye 1844:36). 

 

A. W. Brøgger använder denna legenden för att illustrera hur central och viktig 

järnframställningen har varit i detta området, han visar till att det över Filefjell 

till Sogn fortsatt finns spår av gammal verksamhet. ”Ennu i 1810 var det en vei 
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de kalte Jerngalleren som de i gammel tid førte myrjern på, til Engerdalen” 

(Brøgger 1925:149). 

 

Nordöst om planområdet ligger Tyinkrysset med flera skålgropsstenar, gravhögar 

och gamla tufter. Vägen till insjön Tyin är inte lång. Även om Tyin är speciellt 

känd för sina rika fynd från stenåldern så har man här också gjort betydliga fynd av 

pilspetsar och redskap från järnåldern och medeltid. I högfjällsområdena runt Tyin 

har man registrerat många djurgravar och bogastelle. 

 

I detta området är det nu, efter att Oppland fylkeskommune startade sina 

grundliga registreringar av området 2004, känt omkring 40 

järnframställningsanlägg. Ett anlägg söder om Tenla har stora slaggblock som 

tyder på en aktivitet tillbaka i äldre järnålder. Även T. Dannevig Hauge 

genomförde en utgrävning på ett anlägg nedanför Grøvstøl som enligt dess 

beskrivning kan ha varit av äldre typ (äldre järnålder). 

 

I Riksantikvarens inspel till kommundelplanen för Tyinkrysset återfinns en 

grundlig genomgång av kulturminnen och kulturmiljöer från området. Det pekas 

då bland annat på följande bevarandevärden: 

 Bruk av området tillbaka till stenåldern. 

 Tidigt betebruk är dokumenterat via skålgropar. 

 Gravhögar och fynd visar till bosättning i järnåldern. 

 Viktigt genomfarts- och samlingsområde dokumenterat via vägar, medeltida 

kyrkotuft och fjällstugetuft. 

 Stor järnproduktion i gränsområdet mellan Østlandet och Vestlandet med 

järnframställningsanlägg av typer vi inte återser längst öst i Valdres. 

 

Det genomfördes arkeologiska undersökningar av kolgropar och 

järnframställningsanlägg inom Gudbrandslie i 2005 och 2006 och kolgropar 

inom Børrelia II i 2003. Undersökningen av åtta kolgropar inom Øvre 

Gudbrandslie och ett järnframställningsanlägg och sju kolgropar i Tørrisheisen 

genomfördes hösten 2006. Vidare genomfördes det en mindre 

säkerhetsgrävning av ett anlägg i Børrenøse 2005. Längre söderut vid Otrøvatn 

ligger Gamlestøgutufta som undersöktes av Bjørn Hougen med tillhörande 

järnframställningsanlägg undersökt av T. Dannevig Hauge (1944, 1946). 
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Cf34585_023 Kolgrop S8 innan undersökning. Sett mot norr.  Fotograf: Christoffer Hagberg 

 

På den andra sidan av Filefjell och Valdresdalen ligger Nyset-Steggje där 

Bergen Museum genomförde stora undersökningar av bland annat hustufter på 

1980-talet (Bjørgo & al. 1992, Bjørgo 2005). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Järnframställningsanlägg 

Kunskapen om järnframställningsanläggen i Valdres är fortfarande begränsad. 

Även om utgrävningarna på Filefjell, såsom de fem anläggen i Gudbrandslie och 

det i Tørrheisen, har fyllt ett stor tomrum i detta viktiga område mellan öst och 

väst måste det troligen undersökas många fler anlägg för att få kontroll på 

anläggtypologi, ugnstyper och kronologi. Materialet från Filefjell ger ny 

förståelse av järnframställningen både i Valdres och på Østlandet och bidrar 

med att förstå varuförmedlingen och kontakten över Filefjell i yngre järnålder 

och medeltid. Dessutom vill det bli möjligt att kunna sätta 

kolgropsundersökningarna på Børrenøse, i Børrelia II och i Andstorfeltet i ett 

mer korrekt sammanhang då det allt eftersom vill bli möjligt att kunna se 

förbindelsen mellan järnframställningsanlägg och kolgropar. 

 

De undersökta blestertufterna på Filefjell är delvis av tvårumstyp. De bästa 

parallellerna till dessa har vi i Møsstrond i Telemark. Sådana tufter är också 

kända från områden uppe mot Hadangervidda i Buskerud, men där har det inte 

föregått utgrävningar. Man har också undersökt ettrumstufter. Ett par av dessa är 

av en typ som är känd på Beitostølen (Møsasvøo) och Dokkfløy (Larsen 1991 

typ IIIC, Narmo 1996 typ A), även om den inre organiseringen är enklare. Det är 

därför av stor betydelse att fortsätta arbetet med att avklara den enhetliga 

anläggsstukturen för att kunna sätta anläggen in i ett större sammanhang och för 
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att avklara regionala skillnader. En sådan förståelse av den helhetliga 

planlösningen är central för kulturminneskyddets vidare behandling av 

lokaliteterna vid Tyinkrysset, båda i dispenssöknader och vid skötsel och 

tillrättaläggning. 

 

Vidare är anläggens och kolgroparnas ålder av stort intresse; båda om det är 

inbördes skillnader, om det är flera faser på det separata anlägget, och hur 

förhållandet är till andra anlägg i Valdres, Gausdal Vestfjell och i Hallingdal. 

Som påvisat har det varit stor aktivitet i vikingatid vid Tyinkrysset. Här återfinns 

också vikingatida dateringar av kolgropar. Medan arkeologer traditionellt har 

sett på vikingatiden som järnframställningens storhetstid ut ifrån det stora 

järninnehållet i gravarna har nyare undersökningar inte kunnat påvisa någon 

betydlig produktion (Narmo 1997:189, Larsen 2004:160-162: 2009). 

Järnframställningen i vikingatiden är ett centralt problem i norsk arkeologi och 

det är vid utgrävningar i Tyinkrysset möjligt att lösa delar av detta problem. 

 

Som ett led i kartläggningen av den medeltida järnframställningen betydelse för 

samhällsekonomin, båda lokalt, regionalt och nationellt, och som förutsättning 

för utvecklingen av det medeltida samhället och den medeltida staten är det 

viktigt att kartlägga i vilka perioder järnframställningen har varit mest intensiv. 

Så långt pekar materialet från den övriga delen av Valdres mot att verksamheten 

varit störst under 1100- och 1200-talen, medan aktiviteten på 1300-talet var 

mindre än i övriga delar av Oppland och i Øvre Hallingdal. På Filefjell däremot 

finns det flest dateringar från tiden omkring 900- och 1000-talen. På vissa 

platser finns det större kolgropar som liknar vid de man har i exempelvis 

Beitostølen. Tyder detta på att det kan finnas anlägg av en annan typ som har 

dateringar till högmedeltiden? 

 

Hustufter på järnframställningsanlägg är ett tema som man har begränsad 

kunskap om i Oppland, om man undantar blestertufter som är undersökta båda 

vid Dokkfløy och på Beitostølen. Därför är det viktigt att genomföra stora 

avbaningar för att indentifiera och undersöka dessa.  

 

Andra strukturer under markytan såsom rostplatser, malmlager och kollager 

måste avtäckas för att få en bild av den samlade aktiviteten i området och för att 

få fram malm till analyser (Larsen 2011). 

 

Kolgropar 

Förbindelsen mellan järnframställningsanlägg och kolgropslokaliteter är en 

central punkt att avklara. Antagligen är det enklaste sättet att genomföra detta 

via C14-dateringar. Olikheter vid storlek och utformning har också varit ett 

tecken på olika tillhörigheter. Ett typiskt exempel är DR 9 på Dokkfløy där det 

låg två anlägg med olika struktur på lokaliteten och var groparna föll i två olika 

grupper. 

 

Kolgroparna måste undersökas som en del av helheten i anlägget och det måste 

samlas in uppgifter om form, dimension, vedstapling, träslag, datering, 

bruksfaser och eventuella sidogropar.  
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Kolgropens ålder är av stort intresse; båda om det är inbördes skillnader, om det 

är flera faser i samma grop och hur förhållandet är till andra undersökta gropar i 

Valdres, Gausdal Vestfjell och i Hallingdal. Som påvisat har det varit stor 

aktivitet i vikingatiden vid Tyinkrysset. Härifrån finns det också dateringar från 

kolgropar till vikingatid. Det är få dateringar till vikingatid i de övriga delarna 

av Oppland. 

 

Naturvetenskapliga undersökningar är en viktig del av utgrävningsprojekten på 

Filefjell; speciellt gäller detta vedartsanalyser och radiologiska dateringar. I 

huvudsak har man använt sig av björk, men det finns även vid vissa tillfällen 

furu i proven. Det är en oavklarad frågeställning vilken inverkan 

järnframställningen har haft på skogssammansättningen. Fram till nu har 

analyserna koncentrerat sig på att bygga upp en kronologi men det bör allt 

eftersom också göras vegetationshistoriska analyser (Larsen 2011). 

 

Hustuft 

De andra kulturminnena vid Tyinkrysset - tufter, gravhögar och skålgropar – ger 

möjligheter att värdera järnframställningens och andra utmarknäringars 

förhållande till bosättningen. Det har diskuterats om järnframställningen var 

driven från fjällgårdar eller om den har utgångspunkt i støler, alltså en fråga om 

fast eller temporär bosättning. När flera undersökningar har genomförts och det 

finns flera dateringar från Tyinkrysset/Filefjell kan detta området passa för 

vidare studier av detta problemet. Det samma gäller diskussionen om 

järnframställningen är ett heltids- eller deltidsyrke.  

 

Förutom att det är nödvändigt att företa en god dokumentation, är det viktigt att 

avklara tuftens konstruktion och ålder. Centralt står tolkningen av tuftens 

funktion och kontext. Rör det sig om en temporär eller fast bosättning? Är den 

knuten till järnframställningen och fångst eller till jordbruk (fäbruk). 

 

 
Cf34585_027 Möjligt tuftområde. Sett mot norr.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 
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Materialet från denna undersökningen vill i framtiden kunna ge svar på viktiga 

frågor om kontakten över fjället. Det är i detta sammanhang vi måste se de 

många anläggen vid Tyinkrysset. Bjørn Hougen har i sina studier av 

järnåldersmaterialet från Valdres tydligt visat västliga inslag i äldre järnålder, 

särskilt i Vang. Det stora merovingermaterialet från Vang ser han också som ett 

uttryck för kontakten över Filefjell. Vikingatidsmaterialet med sina många fynd 

visar en högt utvecklad järnframställning (Hougen 1959). Än så länge så finns 

det inte ett tillräckligt stort material från Vestlandet för att kunna jämföra, även 

om man nu har grävt järnframställningsanlägg på västsidan av Filefjell. De få 

radiologiska dateringarna från Sogn och Fjordane som var kända tidigare är från 

äldre järnålder (Bjørnstad 2003), samt ett anlägg från vikingatid vid Smierset,  

medan man nu har daterat kolgropar och järnframställningsanlägg till yngre 

järnålder inom reguleringsplanområdet för Buhaugane i Lærdal. 

 

Samlat sett har kulturminnena vid Tyinkrysset ett stort potential för att ge svar 

på centrala frågor knutna till organiseringen av järnframställningen, något som 

kan bidra till förståelsen av utmarksbruket och utmarkresursernas betydelse för 

samhället i järnåldern och medeltiden. Det systematiska utnyttjandet av 

utmarken är kopplat till storsamhällets behov och man har pekat på att 

verksamheten i medeltiden kan vara styrd av samhällsmakterna (jfr. Jacobsen 

och Larsen 1992): Kung, adel och kyrka. I gränsområdet mellan öst och väst har 

materialet från Tyinkrysset krav på speciellt stort intresse (Larsen 2011).  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Områdena som skulle avbanas med grävmaskin och ytorna omkring de 

kolgropar som skulle grävas med maskin rensades upp för att komma fram 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, Larsen 1991). 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.  

 

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.  
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Det möjliga tuftområdet rensades fram förhand. Området fotograferades och 

markfosfatprover togs ut. Stensträngen som kan symbolisera en del av tuften 

dokumenterades. 

 

 
Cf34585_088 Stensträngen i tuften. Sett mot nordnordväst.     Fotograf: Magnar Mojaren Gran 

 

Ugnen/eldstaden som framkom på denna grävning tecknades i plan och 

fotograferades. Därefter snittades den, tecknades och fotograferades. Kolprover 

togs. Båda halvparterna av strukturen plangrävdes. 

 

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

storlek på 0,5x0,5 m grävdes i en av högarna 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, manuell plangrävning, 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 en sektor av kolgropen ut. Sektorens yta 

markerades på planteckningen. Profilen tecknades sedan, i skala 1:50, in på 

överflateprofilen och dess lag beskrevs. Profilen 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. 
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Planteckningar av stora strukturer och kontexter har under denna grävningen 

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

tecknats förhand. 

 

Det blev vid utgrävningen taget ett antal prover. Dessa prov från 

undersökningen är katalogiserade under C58405. Fotografierna från 

undersökningen är katalogiserade under Cf34585. 

 

Utgrävningen blev dokumenterad digitalt med hjälp av totalstation och 

fältdokumentationsprogrammet Intrasis (www.intrasis.com). Dokumentationen 

blev gjord i koordinatsystem UTM sone 32. 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 

Utgrävningen varade i tre veckor. Från den 21. augusti. Till den  07.  september 

2012. 

 

Vecka 34: Första veckan i fält. Åkte ut till området och träffade representant 

från tiltakshaver och såg över ytorna som skulle undersökas och såg på 

kolgroparna. Fick under veckan tillgång till barack. Jobbade i starten av denna 

veckan mycket med maskin för att avbana ytorna kring 

järnframställningsanlägget och tuften. De kolgroparna som skulle grävas med 

maskin tecknades i plan och snittades. Ytorna som avbanats med maskin 

rensades förhand för att tydliggöra de påträffade strukturerna. Området som 

avbanats kring tuften och alla strukturer därinom mättes in med totalstation. 

Datan importerades sedan till Intrasis och behandlades.  

 

Vecka 35: Veckan påbörjades med att de sista delarna av området kring 

järnframställningsanlägget avbanades med maskin. Detta rensades sedan upp 

förhand och mättes in med totalstation. Även denna datan importerades till 

Intrasis och behandlades. Kjetil Loftsgarden och Jan Henning Larsen från 

Kulturhistorisk museum kom på besök och såg över fälten. De visade även upp 

en rad andra anlägg i närområdet. Denna veckan påbörjade vi även arbetet med 

att gräva ut stukturerna vi avbanat. Allt eftersom strukturer färdigställdes lades 

informationen om dem in i Intrasis för att hålla databasen uppdaterad. Vi tog 

denna veckan ut markfosfat prover från området kring den möjliga tuften. 
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Cf34585_054 Anlägget, id 89888, färdigrensat. Sett mot nordväst.   Fotograf: 

Jakob Kile-Vesik 

 

Vecka 36: Sista veckan i fält. Grävde denna veckan färdigt de ordinära 

strukturerna på fält och de kolgroparna som skulle grävas förhand. All data lades 

in i Intrasis. Då fälten färdigställts togs avslutande bilder. En 

områdesbeskrivning skrevs. Verktyg tvättades och pappersarbetet påbörjades. 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Under denna grävningen var det några faktorer som möjligen kan ha påverkat 

resultatet på undersökningen. 

 

Det måste nämnas att båda de två fälten som avbanades med maskin var till 

stora delar täckta med sten. Detta gjorde det väldigt svårt att komma åt med 

maskin och vid några tillfällen kan undergrunden ha tagit skada av att stenar 

rycktes upp med maskinen. När järnframställningsanlägget skulle avbanas 

visade det sig mer eller mindre vara helt omöjligt då strukturer blev påverkade 

av att  maskinen slog emot stenar. Här tog vi då bara lite med maskin där det 

ansågs vara möjligt utan att påverka anläggen för mycket. Resten av fältet 

avbanades förhand. Detta gjorde att avbaningen av de två fälten tog lite längre 

tid än vad som först var planlagt och möjligen kan vissa av strukturernas 

utsträckning blivit lite påverkad.   
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Cf34585_039 Avbaning av järnframställningsanlägget. Sett mot nordväst.             

Fotograf: Jessica Leigh McGraw 

 

Vidare är det en liten detalj som kan nämnas och det är vegetationen. Flera stora 

träd hade växt över de känsliga kontexterna i anlägget och deras rötter kan 

möjligen ha påverkat strukturerna något och omarrangerat stenar och likande. 

Detta har troligen inte påverkat grävningen och dess resultat nämnvärt men det 

kan ha påverkat kontexternas integritet något. Vidare så kunde bara en del av 

anlägget undersökas och detta gjorde det svårt att få tag i helheten av detta 

anläggs utforming och potential. 

 

Den möjliga tuften på ett av de två avbanade fälten måste också nämnas. Det 

enda som säkert kunde uppmärksammas är en stensträng liggande centralt på 

fältet och en eldstad eller en ugn som ligger någon meter ut från denna 

stensträng. Det är tydligt att marken kring strängen har jämnats ut något genom 

att man har grävt sig in i den intilliggande backen. Ingenting som kan liknas vid 

ett kulturlager uppmärksammades. Om det här rör sig om en tuft är det något 

osäkert om stensträngen representerar en ytter eller innervägg. Det kan vara 

båda en ytterväg eller en rumsindelning. Är det en yttervägg är det svårt att veta 

vilken sida av huset det rör sig om och är det en rumsindelning anses det lite 

underligt att man inte kan iaktta någon dörr eller liknande igenom strängen. En 

annan möjlighet är att det bara är ett vindskydd av något slag kring eldstaden 

och att teorin om att det här stått en hel byggnad är felaktig. Denna platsens 

korrekta identitet är osäker. Det finns flera alternativa användningsområden 

såsom lävägg, del av en ladugård, en påbörjad men ej slutförd konstruktion. 

Flera konstruktioner av liknande art skulle behöva undersökas för att sätta dem i 

ett system och göra det enklare att tolka vad den representerar. Detta medför då 

också att frågorna om tufter och deras karaktär som kan besvaras av denna 

undersökning blir lite begränsade. Det är dock inget tvivel om att det här rör sig 

om en människoskapt kontruktion. 
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I samband med tuftområdet kan man också nämna att den strukturen som ligger 

där intill är väldigt svår tolkad. Den är så pass förstörd att det nästan är omöjligt 

att avgöra dess ursprungliga utseende och om det symboliserar en ugn eller en 

eldstad. 

 

Det kan här också nämnas att vi på denna utgrävningen på grund av gränsen i 

tiltaksområdet bara fick tillgång till halva järnframställningsanlägget. Det visade 

sig också tyvärr att den delen vi fick undersöka bara innhöll delar av två 

slagghögar, två rostplatser och ett kollager. Vi såg inga spår av själva 

ugnsområdet eller om det på platsen stått en byggnad av något slag. Detta 

medför att frågarna gällande järnframställningsanläggen som kan besvaras av 

denna undersökningen blir lite begränasde. Det är först när anlägget är undersökt 

i sin helhet man kan få en klar uppfattning om dess konstruktion och innebörd. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Under utgrävningen 2012 avbanades två fält. Det ena innehade ett halvt 

järnframställningsanlägg bestående av två rostplatser, ett kollager och två delar 

av slagghögar. Det andra innehöll en ugn/eldstad, en möjlig kolgrop och en 

stensträng som kan varit en del av en tuft eller ett vindskydd. Vidare undersöktes 

också på denna utgrävning elva stycken fristående gropar, fem av dem grävdes 

med maskin och de andra togs förhand. Tio av dessa gropar var kolgropar och 

den elfte en sidogrop. 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.  

 

5.5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

De strukturerna som undersöktes på denna utgrävning kommer nu få en 

detaljerad genomgång.  

 

De kolgroparna som undersöktes utanför fältet är numrerade från S3 till S13, de 

kommer gås igenom först. Därefter går vi vidare till de strukturer och kontexter 

som undersöktes på de stora avbanade fälten S1, tuft, och S2, 

järnframställningsanlägg. Strukturerna på de avbanade ytorna är numrerade från 

A101 till A108.  

 

Angående kolgroparna så är de yttre måtten 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 och sidogrop 

S3, 89749 

Troligen kvadratisk kolgrop som grävdes förhand, den lilla delen av kollaget 

som framkom vid undersökningen delger inte en helt säker form på kolgropen. 

Den hade yttre mått på 4,5x3,8 m och en inre diameter på 1,1 m. Kollagrets djup 

låg på 35 cm. Vallen hade en höjd på upp till 0,5 m. Toppen på vallen hade en 
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diameter på 3 m. Kolgropen hade två tydliga horizonter. Båda två var runda i 

formen i plan. Den översta av dessa visade sig dock vara modern. Vallen kring 

gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur 

gropen och blandats samman. Det består främst av en orange sandig silt och en 

ljusgrå sand. Vallen smälter i alla riktningar samman med omkringliggande 

terräng. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning 

förutom gropens form. Till största delen har björk använts som virke i gropen. 

 

S4, 89794 

Troligen rund kolgrop som grävdes förhand, den lilla delen av kollaget som 

framkom vid undersökningen delger inte en helt säker form på kolgropen. Den 

hade yttre mått på 6,5x4,8 m och en inre diameter på 1,7 m. Kollagrets djup låg 

på 8 cm. Vallen hade en höjd på upp till 0,4 m. Toppen på vallen har en 

diameter på 3,3 m. Kolgropen har bara en tydlig fas. Vallen kring gropen är 

uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och 

blandats samman. Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. 

Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom 

gropens form. Till största delen har björk använts som virke i gropen. 

 

S5, 89887 

Rund kolgrop som grävdes med maskin. Kolgropens profil tecknades. Den hade 

yttre mått på 7,2x6,05 m och en inre diameter på 0,9 m. Kollagrets djup låg på 

22 cm. Vallen hade en höjd på upp till 0,4 m. Toppen på vallen har en diameter 

på 5 m. Kolgropen har bara en tydlig fas. Vallen kring gropen är uppbyggd av 

utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. 

Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till 

största delen har björk använts som virke i gropen. I öster är gropens vall 

kraftigt påverkad av anläggsarbetet med vägbyggnation i området. 

 

 
Cf34585_036 S5 i profil. Sett mot norr.   Fotograf: Magnar Mojaren Gran 
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S6, 89889 

Rund kolgrop som grävdes med maskin. Kolgropens profil tecknades. Den hade 

yttre mått på 5x4,7 m och en inre diameter på 0,75 m. Kollagrets djup låg på 20 

cm. Vallen hade en höjd på upp till 0,8 m. Toppen på vallen har en diameter på 

4 m. Kolgropen har bara en tydlig fas. Vallen kring gropen är uppbyggd av 

utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. 

Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Ett 

kollager beläget på gropens vall synligt i profilen visar att den kan ha tömts åt 

västsydväst även om detta är något osäkert då vallen ej avtorvades i sin helhet. 

Till största delen har björk använts som virke i gropen. 

 

 
Cf34585_052 S6 i plan. Sett mot nordöst.   Fotograf: Magnar Mojaren Gran 

 

S7, 89891-1 

Rund kolgrop som grävdes med maskin. Kolgropens profil tecknades. Den hade 

yttre mått på 5x4 m och en inre diameter på 0,75 m. Kollagrets djup låg på 10 

cm. Vallen hade en höjd på upp till 0,32 m. Toppen på vallen har en diameter på 

4 m. Kolgropen har bara en tydlig fas. Vallen kring gropen är uppbyggd av 

utvaskningslag och skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. 

Det består främst av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Inga spår av hur 

veden staplats kunde observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till 

största delen har björk använts som virke i gropen. Terrängen i norr sluttar brant 

nedåt och vallen på gropen går här samman med terrängen. Ligger några meter 

nordnordväst om sidogrop S8. 

 

S8, 89891-2 

Sidogrop tillhörande kolgrop S7. Ligger några meter sydsydöst om kolgropen. 

Gropen var oval i form med ojämna sidor och botten. Snitt genom gropen visade 

att man kom rakt ner på gammal skogsbotten. En möjlig funktion gropen kan ha 

haft är att ge mera torv till kolgropen för att effektivt täcka vedlaget i den och på 

så sätt reglera syretillförseln så att veden brinner till kol och ej till aska. Det är 
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alltså torven man varit ute efter och gropen isig har varit utan stor funktion. 

Dock är funktionen på sidogropar väldigt omdiskutterade och kan här ej säkert 

fastställas. Gropen hade följande mått: 2,6x2,5x0,18 m. De inre måtten är 

nästintill identiska. 

 

S9, 112140 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 5,1x5,1 m och en 

inre diameter på 1,4 m. Kollagrets djup låg på 10 cm. Vallen hade en höjd på 

upp till 0,4 cm. Kolgropen har bara en tydlig fas. Toppen på vallen har en 

diameter på 4,5 m. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och 

skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst 

av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Vallen smälter i öster lite samman 

med den omkringliggande terrängen. Inga spår av hur veden staplats kunde 

observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till största delen har 

björk använts som virke i gropen. 

 

S10, 112145 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 6,5x6,35 m och en 

inre diameter på 1,9 m. Kollagrets djup låg på 12 cm. Vallen hade en höjd på 

upp till 0,5 cm. Toppen på vallen har en diameter på 4 m. Kolgropen har bara en 

tydlig fas. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten 

som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange 

sandig silt och en ljusgrå sand. Vallen smälter i nordöst lite samman med den 

omkringliggande terrängen. Kolgropen hade minst två väldigt tydliga 

kolhorizonter. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras vid dess 

utgrävning förutom gropens form. Till största delen har björk använts som virke 

i gropen. 

 

S11, 112147-1 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 4,3x4,25 m och en 

inre diameter på 0,7 m. Kollagrets djup låg på 0,06 cm. Vallen hade en höjd på 

upp till 0,45 m. Toppen på vallen har en diameter på 3,25 m. Kolgropen har bara 

en tydlig fas. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och 

skogsbotten som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst 

av en orange sandig silt och en ljusgrå sand. Vallen smälter i väster lite samman 

med den omkringliggande terrängen. Inga spår av hur veden staplats kunde 

observeras vid dess utgrävning förutom gropens form. Till största delen har 

björk använts som virke i gropen. 

 

S12, 112147-2 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 5,9x5,25 m och en 

inre diameter på 1,5 m. Kollagrets djup låg på 6 cm Vallen hade en höjd på upp 

till 0,55 m. Toppen på vallen har en diameter på 4,25 m. Kolgropen har bara en 

tydlig fas. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten 

som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange 

sandig silt och en ljusgrå sand. Vallen smälter åt syd och sydöst samman med 

den där naturliga stigningen. Inga spår av hur veden staplats kunde observeras 

vid dess utgrävning förutom gropens form. Till största delen har björk använts 

som virke i gropen. 
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S13, 112148 

Rund kolgrop som grävdes förhand. Den hade yttre mått på 5,25x5 m och en 

inre diameter på 2 m. Kollagrets djup låg på 26 cm. Vallen hade en höjd på upp 

till 0,55 m. Toppen på vallen har en diameter på 4 m. Kolgropen har bara en 

tydlig fas. Vallen kring gropen är uppbyggd av utvaskningslag och skogsbotten 

som grävts upp ur gropen och blandats samman. Det består främst av en orange 

sandig silt och en ljusgrå sand. Vallen smälter i öster lite samman med den 

omkringliggande terrängen. Större kolbitar i botten på lagret antyder att veden 

har placerats i nordsydlig riktning. Till största delen har björk använts som virke 

i gropen. 

 

Tuftområdet, S1 

A100, Ugn, 89798 

Ugn/eldstad i vad som möjligen är en tuft, A108. Denna karaktärisering som tuft 

är dock osäker och det kan varit en enklare konstruktion. Om det är en tuft vi 

talar om så ligger ugnen/eldstaden i tuftens nordöstra del. Kring strukturen 

ligger flertalet flata hällar. Det finns en möjlighet att de kan ha stått upp på 

strukturens kanter snarare än legat ner under och bredvid den. Det skulle då 

kunna vara en ugn som fallit samman. Detta är dock en något osäker tolkning. 

Snitt genom strukturen visade dock till mer värmepåverkad undergrund och en 

slags stenkonstruktion under själva kollagret. Tolkningen som ugn fick därmed 

lite mer stöd. Flera stenar både över och under kollagret visar att 

stenkonstruktionen varit en del av kontexten. Under vissa av de flata hällarna 

som låg ovan strukturen framkom en rund tydlig markering av kol och 

värmepåverkad jord. Detta visar att stenarna inte har legat där i konstruktionens 

ursprungliga skicka utan att de måste stått upp och sedan fallit ner över den 

primära, centrala kontexten, en rund kolfylld struktur med mycket 

värmepåverkad undergrund under sig och en del stenar, upp till 15 cm i 

diameter, i dess utkant. Anläggets exakta användningsområde är dock något 

osäkert då vi inte funnit spår som pekar mot järnframställning eller smide, detta 

skulle fortsatt kunna röra sig om en avancerat uppbyggd eldstad. Profilen genom 

anlägget visar dock till att hela området en gång i tiden har lutat ned mot norr. 

Ytan har alltså jämnats till innan ugnen byggdes, genom att man i den östra 

delen av ugnen grävde sig in i branten. Detta ser vi också spår av i tuftens 

sydöstra del, detta talar för att det människoskapt konstruktion.   
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Cf34585_028 A100 i plan. Sett mot öst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A101/A102, Vall/Kolgrop, 89796 

Grop i utkanten av det möjliga tuftområdet som snittades med maskin. Gropen 

ser på ytan ut som en kolgrop men denna tolkning blev något osäker när gropen 

snittades. Inget stort kollager återfanns. Man kom istället relativt snabbt under 

torven ned på ett tjockt lager av gammal skogsbotten. Under detta lagret 

framkom i botten en liten lins med kol. Även vallen kring gropen såg lite 

tveksam ut. Den gick delvis samman med terrängen och vid flera platser låg 

stora stenar. Detta vore inte en helt logisk plats att bygga sin kolgrop på, 

inklämd bland stora stenar. En absolut tolkning av denna grop är alltså osäker. 

En möjlig tömd kolgrop är en möjlighet men den kan också ha en annan 

koppling till den intilliggande eldstaden, A100, och den möjliga tuften, A108. 

Gropen var någorlunda kvadratisk i form men hade ojämna sidor och botten. 

Den fylldes främst av gammal skogsbotten, orange och ljusgrå sandig silt. 

Gropen hade följande mått: 1,63x1,37x0,28 m. Gropen innanför vallen är 

någorlunda kvadratisk, något som nästan skulle kunna få det att se ut som en 

liten enrums-tuft. Vallen isig verkar mest vara uppbyggd av skogsbotten och 

torv så inga större konstruktionselement fanns att iaktta. Vallen hade följande 

yttre mått: 4,09x3,52x0,20 m. Strukturen var dock tydligt människoskapt och en 

del av kulturminneområdet. 
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Cf34585_093 A102 i profil. Sett mot östsydöst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A108, Tuft, 89798 

Möjlig tuft som skulle kunna haft två rum, ett på var sida av stensträngen. Dock 

så går det då ej att se någon tydlig dörr mellan de två rummen. Rummet på 

sydvästra sidan är något tydligare än det nordöstra då det skulle kunna vara 

något nedgrävt i den omkringliggande terrängen, i alla fall branten i sydöst. 

Dock så är det i det nordöstra rummet som vi ser eldstaden. Inga av rummen 

innehåller något som kan liknas vid kulturlager dock så kan rummen möjligen 

ha lite mindre sten i undergrunden än det resterande fältet. Man kan ha röjt 

undan lite sten innan tuften konstruerades. Hela tvårums-tuften har mått på: 

8,1x4,57 m. Den tydliga sydvästra sidan har följande mått: 4,57x3,26 m. Det är 

dock svårt att se något som kan liknas vid en vall eller liknade i den sydvästra 

delen så möjligen rör det sig om en konstruktion med bara tre väggar. Den 

nordöstra delen saknar mer eller mindre alla element som kan antyda en vägg 

förutom den centrala stensträngen. Måtten som anger dess storlek är baserade på 

en yta med något mindre sten och som lutar mindre än den omkringliggande 

samt lokaliseringen av eldstaden inom området. Den centrala stensträngen som 

ligger igenom tuften eller som är en av dess ytterväggar består av tolv stenar 

som delvis är torrmurade på varandra men som främst bara ligger i en rad, jämte 

varandra. Några av dem står även på högkant. Vissa av de största stenarna 

verkar även vara jordfasta stenar som ligger i undergrunden. Stenarnas storlek 

varierar från 0,24x0,44 till 0,89x1,07 m. Även undersökning av ugnen/eldstaden 

A100 visar att marken på platsen har jämnats till innan konstruktionerna kom på 

plats. Detta skulle kunna antyda att det verkligen stått en tuft på platsen och att 

den då bestått av två rum och att ett stort arbete lagts ned på att jämna till ytan 

innan konstruktionen kom på platsen. Den stora mängden sten som ligger i 

skogsbotten på hela området måste dock anses vara en stor nackdel för en 

byggnad på platsen. Tuften låg mellan flera kolgropar, se 8.6 Kart, karta 3. Dess 

koppling till dem är dock osäker. Andra tolkningar av denna platsen är betydligt 

enklare. Det kan ha rört sig om en typ av lävägg, ett vindskydd för ugnen eller så 
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kanske det rör sig om en byggnad som bara påbörjats men som av olika 

anledningar ej slutförts.  

 

 
Cf34585_091 A108 möjlig tuft. Sett mot väst.   Fotograf: Magnar Mojaren Gran 

 

Järnframställningsanlägg, S2 

A103, Slaggutkast, 89888 

Se 8.6 kart, karta 4. 

Slaggutkast belägen i västra kanten av järnframställningsanlägget. Bara delar av 

utkastet är belägen inom vårt fält. utkastet fortsätter upp och utanför 

tiltaksgränsen, upp på avsatsen i norr som är själva anläggets lokalisering. Dess 

fulla storlek är därmed osäker. En snabb kontroll med jordborr utanför 

tiltaksområdet visar att det ligger slagg i hela branten ner mot bäcken i norr. Den 

delen av slagghögen som vi har på vårt fält är därmed bara en liten del av hela 

slagghögen. Slagglagret innehöll större mängder slagg i den västra delen av 

profilen. Slagget var större i denna delen av strukturen och det var 

huvudsakligen i denna delen av strukturen som det återfanns ugnsfoder. Profilen 

genom strukturen visar en omvänd podsoil-profil i botten av den västra delen av 

strukturen. Detta visar att marken var omrörd före slagghögen kom på platsen. 

Detta kan möjligen varit ett försök att jämna ut platformen och förbereda 

området inför anläggets konstruktion. Slaggutkastets mått på vårt fält var 

3,6x2x0,08 m. Utkastet bestod av en mörkbrun/svart homogen humös siltig torv 

med stora mängder slagg. Det låg främst på gammal skogsbotten, men i väster 

låg den som tidigare nämnt på en omkastad skogsbottenprofil. Utkastet hade en 

ojämn form i plan, flat botten och avrundade sidor. Slaggen i sig ger uttryck av 

att vara något trögfluten och att ha stelnat mot den det skrovliga underlaget. En 

del ger också sken av att ha stelnat i ugnen. 

 

A104, Slaggutkast, 89888 

Slaggutkast belägen i östra kanten av järnframställningsanlägget. Bara delar av 

slaggutkastet är belägen inom vårt fält. utkastet fortsätter upp och utanför 

tiltaksgränsen, upp på avsatsen i norr som är sjäva anläggets lokalisering. Dess 
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fulla storlek är därmed osäker. Den delen av slaggutkastet som vi har på vårt fält 

är därmed bara en del av hela utsträckningen. Slaggutkastets mått på vårt fält var 

4,4x4,2x0,35 m. Provstick med jordborr visar att hela slaggutkastet har mått på 

4,8x4,4x0,35 cm. Utkastet bestod av en mörkbrun homogen humös silt med lite 

grus och med stora mängder slagg. Det låg främst på gammal skogsbotten. 

Utkastet hade en ojämn form i plan, och ojämn botten och sidor. En ruta på 

0,5x0,5 m sållades och materialet delades upp i jord, sten, slagg och ugnsfoder. 

Denna undersökningen visade att 4,3 kg, 23,6 %, var jord, 6,4 kg, 35,2 %, var 

sten, 5,6 kg, 30,8 %, var slagg och 1,9 kg, 10,4 %, var ugnsfoder. Uträkningar 

visar att hela högen har en volym på ca 1,94 m
3 

detta leder till att högen i sin 

helhet innehåller ca 120 kg slagg. Slaggen i sig ger uttryck av att vara något 

trögfluten och att ha stelnat mot den det skrovliga underlaget. En del ger också 

sken av att ha stelnat i ugnen. 

 

 

 
Cf34585_045 Slagghög A104 i plan. Sett mot sydöst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A105, Kollager, 89888 

Kollager beläget i västra kanten av slänten nedanför själva anlägget som ligger 

på toppen av höjden i norr. Det kan möjligen röra sig om ett avfallslager som 

man kastat ut ifrån själva avsatsen ovanför men den kraftiga koncentrationena 

av rent kol pekar snarare mot att det är ett kollager det rör sig om. I lagrets östra 

kant har skogsbotten lagts ovan kollagret så området har genomgått 

omstrukturering efter lagrets uppkomst. Små kolfläckar ligger omkring lagret 

men den yta som här omtalas är den största koncentrationen. Lagret är ojämnt i 

form, botten och sidor. Det bestod av svart kol och dess mått var följande: 

3,73x2,2x0,4 m. 
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Cf34585_040 Kollager A105 i plan. Sett mot nordöst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A106, Rostplats, 89888 

En rostplats belägen i branten ned åt söder från järnvinneanlägget S2. Lagret 

framträder sporadiskt över ytan och fläckvis skiner undergrunden igenom. 

Lagret består främst av en mörkbrun till röd massa bestående av stora delar 

rostad malm och lite silt. Det ligger också inblandat kol i massorna från bålet när 

malmen rostades. Denna rostplats ligger i anläggets östra del i branten ned från 

själva anlägget som ligger på toppen av höjden i norr. Strukturen var ojämn i 

plan och botten men hade lite rundade sidor. Rostplatsens mått var: 6,8x3x0,1 

m. Inom denna ytan försvann dock lagret fläckvis. 

 

A107, Rostplats, 89888 

En rostplats belägen i branten ned åt söder från järnvinneanlägget S2. Lagret 

framträder lite sporadiskt i den norra delen men blir tydligare och tjockare i den 

södra delen. Lagret består främst av en mörkbrun till röd massa bestående av 

stora delar rostad malm och lite silt. Det ligger också inblandat kol i massorna 

från bålet när malmen rostades. Denna rostplats ligger i anläggets södra del i 

branten ned från själva anlägget som ligger på toppen av höjden i norr. 

Strukturen var ojämn i plan och botten men hade lite rundade sidor. Rostplatsens 

mått var: 4,1x2,5x0,29 m. 
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Cf34585_047 Rostplats A107 i plan. Sett mot nordöst.    Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

5.5.2 FUNNMATERIALE 

Inga fynd gjordes under denna utgrävningen. 

 

Kolprover togs in från alla strukturer och kontexter. Fosfatprover togs in från 

tuftområdet. Slaggprover togs från slagghögarna A103 och A104. Malmprover 

togs från rostplatserna A106 och A107. Proven är katalogiserade under C58405. 

 

5.5.3 DATERING 

19 kolprover togs in från grävningen. Dessa blev preparerade och sända till 

vedartsanalys hos Helge I. Høeg, och sedan sändes 19 till datering vid 

laboratoriet i Uppsala via NTNU. Proverna togs i botten av strukturerna 

och/eller säkrast möjliga kontext. Alla proverna daterades på björk. 

 
Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. BP C14-dat.  

(1 sigma) 
Lab-nr. 

5001 A100 Ugn Björk 1031+/-30 962-1040 e.Kr. Ua-45695 

5002 S5 Kolgrop Björk 1101+/-30 887-1014 e.Kr. Ua-45696 

5003 A103 Slagghög Björk, furu 1127+/-30 859-990 e.Kr. Ua-45697 

5005 A104 Slagghög Björk 1083+/-30 934-1017 e.Kr. Ua-45698 

5007 A105 Kollager Björk 1078+/-30 936-1019 e.Kr. Ua-45699 

5008 A106 Rostplats Björk, furu 1158+/-30 778-905 e.Kr. Ua-45700 

5010 A107 Rostplats Björk, furu 1089+/-30 893-1015 e.Kr. Ua-45701 

5012 A102 Kolgrop Björk 992+/-30 987-1053 e.Kr. Ua-45702 

5013 S7 Kolgrop Björk 873+/-30 1117-1225 e.Kr. Ua-45703 

5014 S6 Kolgrop Björk 1095+/-30 890-1014 e.Kr. Ua-45704 

5017 A108 Tuft Björk 1028+/-31 950-1044 e.Kr. Ua-45705 

5018 S9 Kolgrop Björk 958+/-30 1021-1155 e.Kr. Ua-45706 

5019 S12 Kolgrop Björk 1055+/-30 941-1025 e.Kr. Ua-45707 

5020 S11 Kolgrop Björk 1104+/-30 885-1014 e.Kr. Ua-45708 

5021 S10 Kolgrop Björk 937+/-30 1025-1161 e.Kr. Ua-45709 

5022 S3, lag 1 Kolgrop Björk 191+/-30 1727-1812 e.Kr. Ua-45710 

5023 S13 Kolgrop Björk 1065+/-30 937-1023 e.Kr. Ua-45711 
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Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal. BP C14-dat.  
(1 sigma) 

Lab-nr. 

5024 S4 Kolgrop Björk 1054+/-30 942-1025 e.Kr. Ua-45712 

5025 S3, lag 2 Kolgrop Björk 1216+/-30 764-889 e.Kr. Ua-45713 

 

Dessa dateringar placerar oss främst i vikingatid även om en kolgrop kan ha en 

uppstart i merovingertid och en del av kolgroparna hör hemma i medeltiden. Det 

översta lagret i kolgrop S3 har även fått en modern datering så det representerar 

en aktivitet inom kolgropen som ej är av intresse för oss. Om man tar med 

trävirkets egenålder så berör merparten av dateringarna övergången mellan 

vikingatid och medeltid.   

 

5.5.4 ANALYSERESULTATER 

Under denna grävning togs 19 stycken kolprover i fält. Dessa preparerades och 

sändes till enkel vedartsanalys hos Helge i Høeg och därefter sändes dessa till 

datering (se kapitel 5.5.3 Datering och 8.5 Analyser). 

 

Vidare togs det under utgrävningen en rad andra prov och några av dessa 

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 A106 och A107, 

slaggprov från slagghögarna A103 och A104 samt fosfatprov från området kring 

tuft A108.  

 

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 

5004 A103, Slagghög Slaggprov Både slagg från avtappning och som har svalnat i 
uppsamlingsutrymme. Liknar tidagare analyser 
från Oppland, dock hög krom- och vanadinhalt. 

5006 A104, Slagghög Slaggprov Både slagg från avtappning och som har svalnat i 
uppsamlingsutrymme. Liknar tidagare analyser 
från Oppland, dock hög krom- och vanadinhalt. 

5009 A106, Rostplats Malmprov Höga krom och vanadinhalter, lägre manganhalt. 
Kan ha använt flera malmkällor. 

5011 A107, Rostplats Malmprov Höga krom och vanadinhalter, lägre manganhalt. 
Kan ha använt flera malmkällor. 

5015 A108, Tuft Fosfatprov Se nedan 
 

Slagg- och malmprover uppvisar ett resultat som stämmer väl överens med vad 

man blivit van att se i Oppland. Dock är det här ett ganska högt krom och 

vanadininnehåll. Något som får dessa prover att sticka ut lite. Själva slaggerna 

isig uppvisar den ordinära typen från en ugn med slaggavtappning. Malmen i 

området har lägre manganhalt än de analyserade slaggerna men är utöver det 

lika. Det är möjligt att andra källor kan ha använts (Ogenhall, Grandin, Englund 

2013).  

 

Vi tog även ut markkemi från området kring tuften och såg då speciellt efter spår 

av fosfat och järn. Detta gav en spridningsbild som åskådliggörs av av följande 

två kartbilder. 
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Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 07.01.13. Signatur MS. 

 

Dessa prover visar till en högre grad fosfat och järn precis vid ugnen/eldstaden 

men utöver det visar de bara till en liten högre grad av båda ämnene uppe åt 

nordöst och nere åt sydväst. Inget av detta hjälper tyvärr till att avgränsa en tuft i 
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området. Snarare det motsatta då man kunde förvänta sig högre värden av dessa 

ämnen inom tuften än utanför den så som nu det nu ser ut.  

 

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; 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 uteslutande  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 enskilda 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.  

Vidare har de eldats med björk. Vi kan även vid ett tillfälle dokumentera en 

sidogropar. Såsom S8 intill S7. En möjlig tolkning på sidogropens funktion är 

att det har gett mer torv till att täcka veden i kolgropen för att ej släppa in mer 
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syre än nödvändigt. Dock så är det stor osäkerhet angående funktionen dessa 

gropar har haft så detta är bara en möjlighet. Diskussionen om deras funktion är 

fortfarande i full gång.  

 

 
Cf34585_124 S12 i plan. Sett mot sydsydväst.   Fotograf: Jessica Leigh McGraw 

 

Kolgroparna som grävdes ut under denna undersökning har främst daterats till 

vikingatid men några av dem har en datering upp i medeltiden. Detta stämmer 

bra med järnvinneanlägg och tuft som ligger i vikingatiden. De kolgroparna som 

ligger i närheten av våra anlägg har fått dateringar som väl stämmer överens 

med anläggens datering. Det övre lagert i S3 har fått en modern datering som 

representerar en modern aktivitet inom kolgropen utan intresse för oss. 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 

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). 

 

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 
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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. I en tuft avtäckte man fyra faser var den 

äldsta blev tolkad som en smedja från äldre järnåldern (Kristoffersen 1988). 

 

På Filefjell i Vang 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 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). 

 

Strukturen i Tenlelie som denna undersökning berör ligger inne i ett område 

med kolgropar och järnframställningsanlägg från kring vikingatid/medeltid.   

 

Det råder osäkerhet ifall området som undersöktes verkligen representerar en 

tuft men det är ingen tvekan om att det är en människoskapt struktur. Det enda 

verkliga bevis på en konstruktion som återfanns på fältet var en stensträng 

liggande centralt på ytan. Vid denna stensträng ska det ha återfunnits en kniv 

och vid en stenhäll en bit bort från strängen ska det ha återfunnits en slaggbit 

under registreringen. Vid utgrävningen av denna kontext framkom dock inga 

fynd. På ena sidan av stensträngen låg dock vad som först liknade på en eldstad 

men dess utgrävning uppvisade flera spår som snarare pekar mot en kraftigt 

förstörd ugn. Är det en ugn är den dock inte ägnad för järnframställning utan 

måste haft ett annat syfte, möjligen som en rökugn. Detta skulle kunna antyda 

att det stått en byggnad på platsen.  
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Cf34585_095 A100 under utgrävning. Sett mot norr.  Fotograf: Magnar Mojaren Gran 

 

Området vid strängen har blivit lite utgrävt för att jämna till ytan som annars 

lutar ned mot vattnet. Dock så ses inga spår av kulturlager eller liknande på 

denna utjämnade ytan som består av samma steniga skogsbotten som resten av 

fältet. Om man ser till denna utjämnade ytan som bevis på en tuft så skulle det 

kunna röra sig om en tvårumstuft med strängen som avskiljare mellan rummen. 

Dock kan det inte ses spår efter en dörrpost eller liknande i strängen så detta 

komplicerar tolkningen som en tvårumstuft. Om man istället talar om en 

enrumstuft är det svårt att påskina vilken vägg som representeras av strängen. 

Detta då det är åt ena sidan som plattformen ser jämnast och mest preparerad ut 

och det är åt andra hållet som eldstaden/ugnen ligger. En annan möjlighet skulle 

kunna vara att strängen bara symboliserar ett vindskydd eller liknande framför 

ugnen. En annan tolkning är att det rör sig om en byggnad som bara påbörjats 

men ej slutfört av någon anledning. Inga andra spår av en tuftkonstruktion kunde 

uppmärksammas såsom stolphål, vallar, syllstenar eller annat. Kontexterna vid 

strängen dateras till 950-1044. Detta påskiner att området varit använt under 

vikingatid men exakt hur det varit organiserat är omöjligt att säkerställa. Denna 

struktur är intessant men fler fynd i området måste till före man kan dra en 

slutlig konklusion. 

 

Det har påpekats att denna tuft möjligen skulle kunna representera en smedja 

men inga tydliga bevis som stödjer detta framkommer. Dock så visar 

markfosfatanalyserna ett högre värde av fosfor och järn kring den möjliga 

ugnen. Dock så påskiner de också att det främst är uppe i nordöst och nere i 

sydväst på den avbanade ytan som värdena av fosfat och järn stiger något. Detta 

talar då snarare emot att det faktiskt legat en tuft på platsen då en dessa värdena 

då borde varit högre centralt på ytan där tuften borde legat. Detta skulle snarare 

kunna påpeka att det snarare här bara stått en mindre lätt konstruktion av något 

slag såsom ett vindskydd. 
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Järnframställning 

Det viktigaste grundlaget för järnframställning var naturliga förutsättningar som 

malmförande myrar samt skog för produktion av träkol. I Norge är utvinning av 

järn från myrmalm, eller blästringsmetoden, känd sedan förromersk järnålder 

(500-0 f.Kr.). Vid rostningen blev malm bränd på bål. Orenheter försvann 

därmed och lämnade kvar ren malm i form av järnoxid. Därefter brände man 

träkol och malm i en ugn lagad av lera, järnet fälldes då ut. Processen måste 

genomföras med en temperatur lägre än 1300° så att slagget och inte järnet 

smälte. Slagget kunde antagligen tappas flytande ut ur ugnen, fas 2, eller stelna 

till en klump i en slaggrop, fas 1. Detta berodde på vilken ugnstyp som 

användes. Gropschaktugnarna användes i äldre järnålder, medan det sker en 

teknologisk förändring i övergången till yngre järnålder och ugnar med 

slaggtappning introduceras. Denna kronologiska övergång är något 

omdiskuterad. 

 

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). 

 

Järnframställningsanlägg där kolgropar ligger i så nära knutna till anläggen är i 

Oppland vanligen daterade till medeltiden, 1000-1400 e.Kr. De flesta anläggen 

verkar vara från 1200-/1300-talet. Kolgropar i valdres har daterats inom 

vikingatid och medeltid, 800-1350 e.Kr. och det är speciellt för Tyinkrysset att 

många kolgropar verkar ha en tidigare datering än resten av fylket. 

 

I regionen ligger det ett stort antal järnframställningsanlägg och kolgropar och 

Valdres är därför ansett som ett av våra viktigaste områden gällande 

järnproduktion i järnålder och medeltid (Brøgger 1925, Hauge 1944; 1946, 

Larsen 2000).  

 

Vidare finns det på många platser järnframställningsanlägg från äldre järnålder. 

Nere i bosättningsområdena på dalbotten i Valdres ligger det många kolgropar 

knutna till smide och vidare bearbetning av järnet från utmarken. 

 

Gällande järnvinneanlägget i Tenlelie som denna rapport behandlar är det dock 

svårt att komma med så många konkreta uttalanden. Detta i och med att anlägget 

tyvärr delades på mitten av tiltaksgränsen och att det som återfanns att 

undersöka på vår sida av gränsen enbart var slagghögar, rostplatser och ett 

kollager. Inga spår av ugnar kunde ses och inte heller tufter eller liknande 

byggnadselement. Själva anlägget i Tenlelie har säkerligen legat på toppen av 

den backen som vi undersökt. Vårt fält låg i slänten ner från plattformen på 

toppen. På andra sidan plattformen så lutar det skarpt ner till älven i norr.  

 



Opdal 2/6, Vang  08/13375 

 32 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Järnvinneanlägget i Tenlelie dateras till vikingatiden och detta är ett viktigt 

faktum då få anlägg har daterats till denna perioden.  

 

Malmen till produktionen har troligen kommit från en av de många myrarna som 

ligger i området och vi ser bevis på rostning genom två rostplatser belägna på 

vårt fält. Båda platserna är stora och ojämna och innehar stora mängder kol från 

bålet. Detta påpekar då att det rör sig om rostplatser och ej malmlager.  

 

 
Cf34585_101 Rostplats A106 i profil. Sett mot väster.          Fotograf: Jessica Leigh McGraw 

 

Den ena slagghögen, A104, innehar ca. 120 kg slagg. Detta är dock en relativt 

osäker siffra då hela slagghögen inte var synlig på vårt fält och dess fulla mått 

bara var en bedöming baserad på provstick med jordborr. Den andra slagghögen 

var främst belägen i backen utanför vårt fält och det var omöjligt att få någon 

kontroll på dess utsträckning utan vidare undersökning utanför tiltaksområdet.   
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Cf34585_065 Slagghög A103 i profil. Sett mot nordväst.        Fotograf: Magnar Mojaren Gran 

 

Inga smedjor är funna i den direkta närheten så detta har endast varit platsen för 

produktion av ämnesjärn. Slagget funnet i Tenlelie är av fas II typ och kommer 

därmed från en ugn som tappar sitt slagg åt sidan.  

 

Slagg- och malmprover uppvisar ett resultat som stämmer väl överens med vad 

man blivit van att se i Oppland. Dock är det här ett ganska högt krom och 

vanadininnehåll. Något som får dessa prover att sticka ut lite. Själva slaggerna 

isig uppvisar den ordinära typen från en ugn med slaggavtappning. Malmen i 

området har lägre manganhalt än de analyserade slaggerna men är utöver det 

lika. Det är möjligt att andra källor kan ha använts (Ogenhall, Grandin, Englund 

2013).  

 

Vidare finns det ett stort antal kolgropar i området som skulle kunna ha försett 

detta anlägg med kol och minst fyra av dem undersöktes under denna 

undersökning. På vårt avbanade fält återfinns också ett tjockt lager med ren kol 

och detta är då troligen ett kollager där kolet har lagrats efter det har hämtats 

från kolgroparna men innan det använts i järnframställningen.  

 

Denna platsen vid Tenla har passar gott in bland den tidigare kända 

järnframställningen i området och då det ligger här centralt mellan Øst- och 

Vestlandet med stora färdvägar åt båda hållen har nog järnet härifrån kunnat 

fraktats åt båda hållen och nåt ett stort klientel. 

 

6. KONKLUSJON 

Vid undersökningen i Opdal, Vang kommune i Oppland undersöktes tio 

fristående kolgropar samt en sidogrop. Det undersöktes också två större fält som 

det första innehade en möjlig kolgrop, en eldstad/ugn och en stensträng som kan 
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vara en del av en tuft. Det andra fältet innehade två slagghögar, två rostplatser 

och ett kollager.  

 

Kolgroparna utanför fältet var runda. Veden som har använts i de kontexterna 

som denna rapport behandlar visar till en vegetation som är snarlik med den vi 

ser idag, en björkskog. De fristående kolgroparna dateras främst till vikingatid 

men någon har en uppstart i merovinger tid och flera går upp i medeltiden. Vi 

kan även vid ett tillfälle dokumentera en sidogrop.  

 

På fältet med den tuftliknande strukturen låg det alltså centralt en stensträng som 

kan representera en del av en tuft även om detta är något osäkert. Det skulle då 

kunna röra sig om en innervägg eller en yttervägg. Det finns element omkring 

den som skulle kunna stödja båda lösningar såsom att det skulle kunna se ut som 

om man har grävt ut en yta på båda sidor av strängen för att jämna till marken 

omkring den. Dock så kan man inte se någon dörr eller liknande igenom 

strängen som skulle behövas för att röra sig mellan två rum. Det ligger också en 

eldstad eller möjligen en ugn av någon typ på ena sidan av stängen men detta är 

ej på den sidan av strängen där ytan ser mest utjämnad ut. Denna sturktur isig 

visar upp många element som gör att den kan tolkas som en ugn men i dess 

närhet återfanns inga spår av slagg eller järnfragment så den har troligen ej varit 

kopplad till järnframställningen i området. Det är lite som är känt om tufterna 

vid Tyinkrysset och det är behov för ett större material att sammanlikna. För 

exempel så är tufterna vid Nyset-steggje knutna till jordbruk i ett område utan 

järnframställning. 

 

 
Cf34585_105 A100 i profil. Sett mot norr.   Fotograf: Magnar Mojaren Gran 

 

På detta fält återfanns också vad som såg ut som en liten kolgrop men även 

denna struktur är något osäker då det ej återfanns något kollager i den och den 

ligger väldigt dåligt placerad i naturen för att vara en kolgrop, inklämd mellan 

flera stora stenar. Anläggen på detta fältet daterades till vikingatiden. 
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Det andra fältet som avbanades innehade då delar av ett 

järnframställningsanlägg.De strukturer som återfanns inom vårat 

undersökningsområde var två slagghögar, två rostplatser och ett kollager. Båda 

slagghögarna fylldes av Fas II slagg. Gällande rostplatserna så var de stora och 

ojämna i form och innehöll även en hel del kol. Detta var rester från bålet när 

malmen rostades och detta bevisar att det rör sig om rostplatser och ej 

malmlager. Den sista strukturen på detta fältet var ett kollager. Detta var en plats 

där kolet förvarades i väntan på att användas i järnframställningen. Strukturerna 

som vi grävde ut vid detta anlägget daterar det till vikingatiden. På denna plats 

finns det alltså mycket mer information att hämta om man ser till vad som 

troligen ligger på plattformen på toppen av branten det är därför beklagligt att 

det inte var möjligt att få till en samlad undersökning.  
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8. VEDLEGG 

 

8.1. STRUKTURLISTE  

A- el Snr. Id-nummer Form Botten Sider Bredd/yttre Längd/yttre Djup/kollag 
Höjd på 
vall 

Inre 
diameter 

Diameter 
toppvall 

Form på botten Antal faser Materiale Färg Metode 

A100, Ildsted 89798 Rund Ujevn Avrundet 135 143 14           Silt Mörkgrå/svart Håndgravd 

A101,  Voll 89796 Rektangulær Flat Avrundet 409 352 0           Silt Brun   

A102, Kullgrop 89796 Kvadratisk Ujevn Ujevn 137 163 28           Silt Orange/ljusgrå Maskinelt 

A103, 
Slagghaug 

89888 Ujevn Flat Avrundet 200 360 0           Silt Mörkbrun/svart Håndgravd 

A104, 
Slagghaug 

89888 Ujevn Ujevn Ujevn 440 420 35           Silt Mörkbrun Håndgravd 

A105, Kullager 89888 Ujevn Ujevn Ujevn 220 373 40           Kullag svart Håndgravd 

A106, 
Røsteplass 

89888 Ujevn Ujevn Avrundet 300 680 10           Silt Mörkbrun/röd Håndgravd 

A107, 
Røsteplass 

89888 Ujevn Ujevn Avrundet 250 410 29           Silt Mörkbrun/röd Håndgravd 

A108,  Tuft 89798 Rektangulær Flat   457 810 0                 

S3, Kullgrop 89749 Kvadratisk Avrundet Avrundet 380 450 35 50 110 300 Kvadratisk 2, 1 modern Kullag Svart Håndgravd 

S4, Kullgrop 89794 Rund Avrundet Avrundet 480 650 8 40 170 330 Rund 1 Kullag Svart Håndgravd 

S5, Kullgrop 89887 Rund Flat Avrundet 605 720 52 40 90 500 Rund 1 Kullag Svart Maskinelt 

S6, Kullgrop 89889 Rund Flat Avrundet 470 500 20 80 75 400 Rund 1 Kullag Svart Maskinelt 

S7, Kullgrop 89891-1 Rund Avrundet Avrundet 400 500 20 32 75 400 Rund 1 Kullag Svart Maskinelt 

S8, Sidogrop 89891-2 Oval Ujevn Ujevn 250 260 18         
 

Silt Ljusgrå Maskinelt 

S9, Kullgrop 112140 Rund Flat Avrundet 510 510 10 40 140 450 Rund 1 Kullag Svart Håndgravd 

S10, Kullgrop 112145 Rund Avrundet Avrundet 650 635 12 50 190 400 Rund 1 Kullag Svart Håndgravd 

S11, Kullgrop 112147-1 Rund Avrundet Avrundet 425 450 6 45 70 325 Rund 1 Kullag Svart Håndgravd 
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A- el Snr. Id-nummer Form Botten Sider Bredd/yttre Längd/yttre Djup/kollag 
Höjd på 
vall 

Inre 
diameter 

Diameter 
toppvall 

Form på botten Antal faser Materiale Färg Metode 

S12, Kullgrop 112147-2 Rund Avrundet Avrundet 525 590 25 55 150 425 Rund 1 Kullag Svart Håndgravd 

S13, Kullgrop 112148 Rund Ujevn Avrundet 500 525 26 55 200 400 rund 1 Kullag Svart Håndgravd 
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8.2. FUNN OG PRØVER 

Provnr. Anr. Provtyp Vikt (g) Material Analys 

5001 A100 Kol 0,4 Betula 962-1040 e.Kr. 

5002 S5 Kol 17,1 Betula 887-1014 e.Kr. 

5003 A103 Kol 4,4 Betula, Pinus 859-990 e.Kr. 

5004 A103 Slagg  Slagg Både slagg från avtappning och som 
har svalnat i uppsamlingsutrymme. 
Liknar tidagare analyser från 
Oppland, dock hög krom- och 
vanadinhalt. 

5005 A104 Kol 9,0 Betula 934-1017 e.Kr. 

5006 A104 Slagg  Slagg Både slagg från avtappning och som 
har svalnat i uppsamlingsutrymme. 
Liknar tidagare analyser från 
Oppland, dock hög krom- och 
vanadinhalt. 

5007 A105 Kol 17,2 Betula 936-1019 e.Kr. 

5008 A106 Kol 0,3 Betula, Pinus 778-905 e.Kr. 

5009 A106 Malm  Malm Höga krom och vanadinhalter, lägre 
manganhalt. Kan ha använt flera 
malmkällor. 

5010 A107 Kol 5,5 Betula, Pinus 893-1015 e.Kr. 

5011 A107 Malm  Malm Höga krom och vanadinhalter, lägre 
manganhalt. Kan ha använt flera 
malmkällor. 

5012 A102 Kol 2,1 Betula 987-1053 e.Kr. 

5013 S7 Kol 12,9 Betula 117-1225 e.Kr. 

5014 S6 Kol 7,9 Betula 890-1014 e.Kr. 

5015 A100, A108 Fosfat   Se analyskapitel. 

5017 A108 Kol 0,1 Betula 950-1044 e.Kr. 

5018 S9 Kol 1,5 Betula 1021-1155 e.Kr. 

5019 S12 Kol 8,9 Betula 941-1025 e.Kr. 

5020 S11 Kol 0,7 Betula 885-1014 e.Kr. 

5021 S10 Kol 6,6 Betula 1025-1161 e.Kr. 

5022 S3, lag 1 Kol 0,2 Betula 1727-1812 e.Kr. 

5023 S13 Kol 8,0 Betula 937-1023 e.Kr. 

5024 S4 Kol 0,9 Betula 942-1025 e.Kr. 

5025 S3, lag 2 Kol 4,9 Betula 764-889 e.Kr. 

 

Tillväxtrapport 

C58405/1-24  

Produksjonsplass fra middelalder fra OPDAL (2/6), VANG K., OPPLAND.  

 

Området ble befart av Oppland fylkeskommune den 26. september til den 5. 

oktober 05. Man fant da flertallet strukturer. Under utgravningen undersøktes 

kullgroper, en tuft, to slagghauger, et kullager, en ovn och to rostplatser. Rundt 

anleggene ble det gjennomført en stor maskinell avdekking for å få mest mulig 

kunnskap om dette området. Strukturene på det avdekte feltet er nummerert fra 

A100 til A108. Tuften er nummrert S1 og jernvinneanlegget S2. Kullgropene er 

nummerert fra S3 til S13. Fem kolgroper gravdes med maskin. De andre ble 

prøvestikket. Store mengder prøver ble tatt fra feltet, som fosfat, slagg, malm og 

kullprøver (Kile-Vesik 2014). Anleggen dateres fremst til vikingtid. 

Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg, C14-analyser av Uppsala 

universitet, slagganalyser av UV Gal og Fosfatanalyser av ALS minerals AS (i 

Kile-Vesik 2014).  

 

Fosfatprøve: 
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1) Fra tuftområde S1, A100 og A108.   

 

Slaggprøve: 

2) Fra slagghaug S2, A103.  

3) Fra slagghaug S2, A104. 

 

Malmprøve:  
4) Fra røsteplass S2, A106.  

5) Fra røsteplass S2, A107.  

 

Kullprøve: 

6) Fra ovn S1, A100. Vekt: 0,4 g. 16 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 1030+/-30 BP 962-1040 CalAD (Ua-45695).  

7) Fra kullgrop S5. Vekt: 17,1 g. 40 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 1101+/-30 BP, 887-1014 CalAD (Ua-45696).  

8) Fra slagghaug S2, A103, Vekt: 4,4 g. 31 biter vedartsbestemt til Betula og en 

bit til Pinus. Prøven er radiologisk datert på Betula til 1127+/-30 AD, 859-990 

CalAD (Ua-45697).  

9) Fra slagghaug S2, A104. Vekt: 9,0 g. 31 biter vedartsbestemt til Betula. 

Prøven er radiologisk datert på Betula til 1083+/-30 AD, 934-1017 CalAD (Ua-

45698).  

10) Fra kullager S2, A105. Vekt: 17,2 g.  40 biter vedartsbestemt til Betula. 

Prøven er radiologisk datert på Betula til 1078+/-30 AD, 936-1019 CalAD (Ua-

45699).  

11) Fra røsteplass S2, A106. Vekt: 0,3 g. Åtte biter vedartsbestemt til Betula og 

en bit til Pinus. Prøven er radiologisk datert på Betula til 1158+/-30 AD, 778-

905 CalAD (Ua-45700).  

12) Fra røsteplass S2, A107. Vekt: 5,5 g. 20 biter vedartsbestemt til Betula og en 

bit til Pinus. Prøven er radiologisk datert på Betula til 1089+/-30 AD, 893-1015 

CalAD (Ua-45701).  

13) Fra kullgrop S1, A102. Vekt: 2,1 g. 25 biter vedartsbestemt til Betula. 

Prøven er radiologisk datert på Betula til 992+/-30 AD, 987-1053 CalAD (Ua-

45702).  

14) Fra kullgrop S7. Vekt: 12,9 g. 50 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 873+/-30 AD, 1117-1225 CalAD (Ua-45703).  

15) Fra kullgrop S6. Vekt: 7,9 g. 40 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 1095+/-30 AD, 890-1014 CalAD (Ua-45704).  

16) Fra tuft S1, A108. Vekt: 0,1 g. Tre biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 1028+/-31 AD, 950-1044 CalAD (Ua-45705).  

17) Fra kullgrop S9. Vekt: 1,5 g. 38 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 958+/-30 AD, 1021-1155 CalAD (Ua-45706).  

18) Fra kullgrop S12. Vekt: 8,9 g. 40 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 1055+/-30 AD, 941-1025 CalAD (Ua-45707).  

19) Fra kullgrop S11. Vekt: 0,7 g. 20 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 1104+/-30 AD, 885-1014 CalAD (Ua-45708).  

20) Fra kullgrop S10. Vekt: 6,6 g. 45 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 937+/-30 AD, 1025-1161 CalAD (Ua-45709).  
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21) Fra kullgrop S3, lag 1. Vekt: 0,2 g. Ni biter vedartsbestemt til Betula. 

Prøven er radiologisk datert på Betula til 191+/-30 AD, 1727-1812 CalAD (Ua-

45710).  

22) Fra kullgrop S13. Vekt: 8,0 g. 40 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 1065+/-30 AD, 937-1023 CalAD (Ua-45711).  

23) Fra kullgrop S4. Vekt: 0,9 g. 20 biter vedartsbestemt til Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 1054+/-30 AD, 942-1025 CalAD (Ua-45712).  

24) Fra kullgrop S3, lag 2. Vekt: 4,9 g. 40 biter vedartsbestemt til Betula. 

Prøven er radiologisk datert på Betula til 1216+/-30 AD, 764-889 CalAD (Ua-

45713).  

 

Orienteringsoppgave: Tuft S1 lå i en bjørkeskog, Øst for tufta lå en skråning 

opp. Nord for Tufta lå en vei. Vest for tufta forsatte skogen og skråningen ned 

til vannet. Sør for tufta lå en myr. Anlegget S2 lå på en plattform på den 

nordlige delen av det avdekkte området. På nordsiden av plattformen skrånade 

det ned til en elv. Øst og vest for anlegget lå bjørkskog. Sør om området lå en 

vei. Kullgropene lå i bjørkskog.  

 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6782469, Ø: 

457606.  

LokalitetsID: 

89749/89794/89798/89887/89888/89889/89891/112140/112145/112147/11214

8.  

 

Llitteratur: 

 Kile-Vesik, J. 2014. Arkeologisk rapport från utgrävning. 

Järnframställningsanlägg. Opdal 2/6, Vang, Oppland. KHMs arkiv. Oslo. 

 

8.3. TEGNINGER 

Teckningarna följer längst bak i rapporten. 

1. A100, A102 

2. A103 

3. A105 

4. A107 

5. A104 

6. A106 

7. S3, S4 

8. S5, S7, S11 

9. S6, S8 

10. S9, S10 

11. S11, S12 

 

8.4. FOTOLISTE.   

Filmnr Filnavn Strukturnr Motivbeskrivelse Retning Navn Opptaksdato 

Cf34585 Cf34585_001.JPG S1 Tuft, innan rensning. SØ Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_002.JPG S1 Tuft, innan rensning. Ø Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_003.JPG S1 Tuft, innan rensning. V Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 
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Filmnr Filnavn Strukturnr Motivbeskrivelse Retning Navn Opptaksdato 

Cf34585 Cf34585_004.JPG S6 Kolgrop i plan. N Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_005.JPG S6 Kolgrop i plan. V Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_006.JPG S6 Kolgrop i plan. S Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_007.JPG S6 Kolgrop i plan. Ø Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_008.JPG S5 Kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_009.JPG S5 Kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_010.JPG S5 Kolgrop i plan. V Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_011.JPG S5 Kolgrop i plan. S Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_012.JPG S5 Kolgrop i plan. Ø Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_013.JPG S5 Kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_014.JPG S7 Kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_015.JPG S7 Kolgrop i plan. V Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_016.JPG S7 Kolgrop i plan. S Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_017.JPG S7 Kolgrop i plan. Ø Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_018.JPG S7 Kolgrop i plan. NNV Magnar Mojaren Gran 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_019.JPG S8 Sidogrop i plan. N Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_020.JPG S8 Sidogrop i plan. Ø Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_021.JPG S8 Sidogrop i plan. S Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_022.JPG S8 Sidogrop i plan. V Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_023.JPG S8 Sidogrop i plan. N Christoffer Hagberg 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_024.JPG S1 Tuft, efter rensning. S Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_025.JPG S1 Tuft, efter rensning. Ø Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_026.JPG S1 Tuft, efter rensning. N Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_027.JPG S1 Tuft och eldstad, efter rensning. N Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_028.JPG S1 Tuft och eldstad, efter rensning. Ø Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_029.JPG S1 Tuft och eldstad, efter rensning. V Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_030.JPG S2 Järnframställningsanlägg före avbaning. N Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_031.JPG S2 Järnframställningsanlägg före avbaning. V Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_032.JPG S2 Järnframställningsanlägg före avbaning. Ø Jakob Kile-Vesik 22.08.2012 

Cf34585 Cf34585_033.JPG S5 Botten av kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 23.08.2012 

Cf34585 Cf34585_034.JPG S5 Botten av kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 23.08.2012 

Cf34585 Cf34585_035.JPG S5 Kolgrop i profil. N Magnar Mojaren Gran 23.08.2012 

Cf34585 Cf34585_036.JPG S5 Kolgrop i profil. N Magnar Mojaren Gran 23.08.2012 

Cf34585 Cf34585_037.JPG S5 Kolgrop i profil. N Magnar Mojaren Gran 23.08.2012 

Cf34585 Cf34585_040.JPG A105 Kollager i plan. NØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_041.JPG A105 Kollager i plan. SØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_042.JPG A103 Slagghög i plan. NØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_043.JPG A103 Slagghög i plan. NV Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_044.JPG A104 Slagghög i plan. NØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_045.JPG A104 Slagghög i plan. SØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_046.JPG A106 Rostplats i plan. SØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_047.JPG A107 Rostplats i plan. NØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_048.JPG A107 Rostplats i plan. SØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_049.JPG S2 Järnframställningsanlägg efter rensning. NØ Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_050.JPG S2 Järnframställningsanlägg efter rensning. SV Jakob Kile-Vesik 24.08.2012 

Cf34585 Cf34585_052.JPG S6 Botten av kolgrop i plan. NØ Magnar Mojaren Gran 28.08.2012 

Cf34585 Cf34585_053.JPG A106 Rostplats i plan. NV Jakob Kile-Vesik 28.08.2012 

Cf34585 Cf34585_054.JPG S2 Järnframställningsanlägg efter rensning. NV Jakob Kile-Vesik 28.08.2012 

Cf34585 Cf34585_055.JPG S7 Botten av kolgrop i plan. NNØ Jessica Leigh McGraw 28.08.2012 

Cf34585 Cf34585_056.JPG S6 Kolgrop i profil. N Christoffer Hagberg 28.08.2012 

Cf34585 Cf34585_057.JPG S6 Kolgrop i profil. N Christoffer Hagberg 28.08.2012 
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Filmnr Filnavn Strukturnr Motivbeskrivelse Retning Navn Opptaksdato 

Cf34585 Cf34585_058.JPG S7 Kolgrop i profil. NV Magnar Mojaren Gran 28.08.2012 

Cf34585 Cf34585_059.JPG S8 Sidogrop i plan. NØ Magnar Mojaren Gran 28.08.2012 

Cf34585 Cf34585_060.JPG A105 Kollager i profil. N Christoffer Hagberg 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_061.JPG A105 Kollager i profil. N Christoffer Hagberg 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_062.JPG A104 Slagghög i profil. N Jessica Leigh McGraw 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_063.JPG A104 Slagghög i profil. N Jessica Leigh McGraw 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_064.JPG A104 Slagghög i profil. N Jessica Leigh McGraw 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_065.JPG A103 Slagghög i profil. Skråfoto. NV Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_066.JPG A103 Slagghög i profil. NV Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_067.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_068.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_069.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_070.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_071.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_072.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_073.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_074.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_076.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_077.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_078.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_079.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_080.JPG A103 Slagghög i profil. NØ Magnar Mojaren Gran 29.08.2012 

Cf34585 Cf34585_081.JPG S8 Sidogrop i plan. Ø Jessica Leigh McGraw 30.08.2012 

Cf34585 Cf34585_082.JPG S1 Översiktsbild, tuftområde. V Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_083.JPG S1 Översiktsbild, tuftområde. S Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_084.JPG S1 Översiktsbild, tuftområde. N Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_085.JPG S1 Översiktsbild, tuftområde. Ø Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_086.JPG A100 Ugn, i plan. S Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_087.JPG A100 Ugn, i plan. Ø Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_088.JPG S1 Möjlig skiljevägg i tuft. NNV Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_089.JPG S1 Möjlig skiljevägg i tuft. SSØ Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_090.JPG S1 Möjlig skiljevägg i tuft. Ø Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_091.JPG S1 Möjlig skiljevägg i tuft. V Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_092.JPG A102 Grop i profil. ØSØ Jakob Kile-Vesik 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_093.JPG A102 Grop i profil. ØSØ Jakob Kile-Vesik 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_094.JPG A107 Rostplats i profil. V Jessica Leigh McGraw 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_095.JPG A100 Ugn, under utgrävning. N Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_096.JPG A100 Ugn, under utgrävning. N Magnar Mojaren Gran 31.08.2012 

Cf34585 Cf34585_097.JPG S9 Kolgrop i plan. Ø Christoffer Hagberg 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_098.JPG S9 Kolgrop i plan. N Christoffer Hagberg 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_099.JPG S9 Kolgrop i plan. V Christoffer Hagberg 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_100.JPG S9 Kolgrop i plan. S Christoffer Hagberg 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_101.JPG A106 Rostplats i profil. V Jessica Leigh McGraw 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_102.JPG A106 Rostplats i profil. V Jessica Leigh McGraw 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_103.JPG A100 Ugn, under utgrävning. N Magnar Mojaren Gran 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_104.JPG A100 Ugn, under utgrävning. N Magnar Mojaren Gran 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_105.JPG A100 Ugn i profil. N Magnar Mojaren Gran 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_106.JPG A100 Ugn i profil. N Magnar Mojaren Gran 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_107.JPG A100 Ugn i profil. N Magnar Mojaren Gran 03.09.2012 

Cf34585 Cf34585_108.JPG S9 Botten av kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_109.JPG S9 Botten av kolgrop i plan. S Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 
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Filmnr Filnavn Strukturnr Motivbeskrivelse Retning Navn Opptaksdato 

Cf34585 Cf34585_110.JPG S9 Botten av kolgrop i plan. S Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_111.JPG A100 Ugn, under utgrävning. S Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_112.JPG A100 Ugn, under utgrävning. S Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_113.JPG S12 Kolgrop i plan. N Jessica Leigh McGraw 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_114.JPG S11 Kolgrop i plan. Ø Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_115.JPG S11 Kolgrop i plan. V Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_116.JPG S9 Kolgrop i profil. Ø Christoffer Hagberg 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_117.JPG S9 Kolgrop i profil. Ø Christoffer Hagberg 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_118.JPG S10 Kolgrop i plan. Ø Christoffer Hagberg 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_119.JPG S10 Kolgrop i plan. S Christoffer Hagberg 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_120.JPG S10 Kolgrop i plan. V Christoffer Hagberg 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_121.JPG S10 Kolgrop i plan. N Christoffer Hagberg 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_122.JPG S11 Botten av kolgrop i plan. V Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_123.JPG S12 Botten av kolgrop i plan. SSV Jessica Leigh McGraw 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_124.JPG S12 Botten av kolgrop i plan. SSV Jessica Leigh McGraw 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_125.JPG S11 Kolgrop i profil. V Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_126.JPG S11 Kolgrop i profil. V Magnar Mojaren Gran 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_127.JPG S12 Botten av kolgrop i plan. SSV Jessica Leigh McGraw 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_128.JPG S12 Kolgrop i profil. SSV Jessica Leigh McGraw 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_129.JPG S10 Botten av kolgrop i plan. N Christoffer Hagberg 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_130.JPG S10 Botten av kolgrop i plan. Ø Christoffer Hagberg 04.09.2012 

Cf34585 Cf34585_131.JPG S3 Kolgrop i plan. Ø Magnar Mojaren Gran 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_132.JPG S3 Kolgrop i plan. S Magnar Mojaren Gran 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_133.JPG S10 Botten av kolgrop i plan. N Christoffer Hagberg 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_134.JPG S10 Botten av kolgrop i plan. S Christoffer Hagberg 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_135.JPG S13 Kolgrop i plan. Ø Jessica Leigh McGraw 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_136.JPG S10 Kolgrop i profil. N Christoffer Hagberg 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_137.JPG S10 Kolgrop i profil. Ø Christoffer Hagberg 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_138.JPG S3 Botten av kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_139.JPG S13 Botten av kolgrop i plan. Ø Jessica Leigh McGraw 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_140.JPG S4 Kolgrop i plan. N Jessica Leigh McGraw 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_141.JPG S4 Kolgrop i plan. N Jessica Leigh McGraw 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_142.JPG S4 Kolgrop i plan. S Jessica Leigh McGraw 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_143.JPG S13 Botten av kolgrop i plan. NV Jessica Leigh McGraw 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_144.JPG S3 Botten av kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_145.JPG S13 Kolgrop i profil. Ø Jessica Leigh McGraw 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_146.JPG S3 Botten av kolgrop i plan. N Magnar Mojaren Gran 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_147.JPG S4 Botten av kolgrop i plan. S Christoffer Hagberg 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_148.JPG S4 Botten av kolgrop i plan. S Christoffer Hagberg 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_149.JPG S3 Kolgrop i profil. N Magnar Mojaren Gran 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_150.JPG S4 Kolgrop i profil. S Christoffer Hagberg 05.09.2012 

Cf34585 Cf34585_153.JPG S2 Översikt, järnframställningsanlägg. N Magnar Mojaren Gran 06.09.2012 

Cf34585 Cf34585_154.JPG S2 Översikt, järnframställningsanlägg. V Magnar Mojaren Gran 06.09.2012 

Cf34585 Cf34585_155.JPG S2 Översikt, järnframställningsanlägg. S Magnar Mojaren Gran 06.09.2012 

Cf34585 Cf34585_156.JPG S2 Översikt, järnframställningsanlägg. Ø Magnar Mojaren Gran 06.09.2012 

 

8.5. ANALYSER  

Analyserna följer längst bak i rapporten. 

1. Vedartsanalys 

2.  Markfosfat  
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3. C14-datering 

4. Slagg- och malmanalys 

 

8.6. KART 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 30.10.12. Signatur MS. 

Kartorna följer längst bak i rapporten. 

1. Fälternas placering 

2. Fälternas placering, flygfoto 

3. Tuftområdet 

4. Järnframställningsanlägget 

5. Placering i Norge 
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Teckning 5. A104 
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Teckning 6. A106 
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Teckning 7. S3, S4 
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Teckning 8. S5, S7, S11 
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Teckning 9. S6, S8 
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Teckning 10. S9, S10 
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Teckning 11. S11, S12 

 Kp 

 Kp 



Opdal 2/6, Vang  Saksnr: 08/13375 

 58 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 
AskeladdenID SaksnrKHM Fylke Kommune Gaardsnavn Bnr Gnr KoordinatX KoordinatY Projeksjon 

144195 2008/13375 Oppland Vang Opdal 6 2 6782540 457538 UTM 32V 

 

Snr. Pnr. UtforendeInstans Gram 

  
 

Betula_bjork Pinus_furu 

A100 5001 Helge I. Høeg 0,4 16  

S5 5002 Helge I. Høeg 17,1 40  

A103 5003 Helge I. Høeg 4,4 31 1 

A104 5005 Helge I. Høeg 9 31  

A105 5007 Helge I. Høeg 17,2 40  

A106 5008 Helge I. Høeg 0,3 8 1 

A107 5010 Helge I. Høeg 5,5 20 1 

A102 5012 Helge I. Høeg 2,1 25  

S7 5013 Helge I. Høeg 12,9 50  

S6 5014 Helge I. Høeg 7,9 40  

A108 5017 Helge I. Høeg 0,1 3  

S9 5018 Helge I. Høeg 1,5 38  

S12 5019 Helge I. Høeg 8,9 40  

S11 5020 Helge I. Høeg 0,7 20  

S10 5021 Helge I. Høeg 6,6 45  

S3, lag 1 5022 Helge I. Høeg 0,2 9  

S13 5023 Helge I. Høeg 8 40  

S4 5024 Helge I. Høeg 0,9 20  

S3, lag 2 5025 Helge I. Høeg 4,9 40  

Analys 1. Vedartsanalys 
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