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SAMMENDRAG 
I perioden 13.-31. august 2018 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske 

utgravninger av to jernvinneanlegg med kullgroper og 12 enkeltliggende kullgroper på 

Hingsa i Hol kommune, Buskerud. Ovnene kan kategoriseres som sjaktovner med 

slaggavtapning, som ut fra typologien generelt sett dateres til Fase II i yngre jernalder eller 

middelalder. Slaggutkastet var deponert inntil ovnsområdet i terrengets fallretning, og det 

ble dokumentert renneslagg og sjaktmateriale i slagghaugene, mens de i to av ovnen ble 

gravd frem bunnskoller. Slagghaugene og kullgropene på anleggene ble snittet maskinelt, 

mens de enkeltliggende kullgropene ble sektorsnittet. Alle kullgropene hadde en sirkulær 

milebunn, og de fleste tilsvarende rund/oval form i overflaten, men enkelte var mindre 

tydelige og fremsto noe mer uformet. To kullgroper, deriblant en inne på ett av 

jernvinneanlegget, hadde muligens spor etter to bruksfaser. Produksjonen ligger innenfor 

de rammene man kan forvente for slike forholdvis små JSK-anlegg som ble gravd ut på 

Hingsa, hvor en på bakgrunn av slagghaugene kan anslå et samlet produksjonsvolumet på 

mellom 1500-2500 kg jern. De radiologiske dateringene spenner aktivitetsforløpet til 

jernvinneanleggene over 200 til nærmere 300 år innenfor middelalderen, noe som 

sammenfaller godt med tidligere undersøkelser fra området, men som er heller urealistisk 

sett ut fra produksjonsvolumet. Det er imidlertid sannsynlig at virksomheten kan plasser i 

høymiddelalderen, med en mulig eldre fase, og med sikre spor av eldre aktivitet i områder 

i form av en kokegrop datert til merovingertid/vikingtid.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  

KVISLA, 24/78 M.FL., HOL, BUSKERUD 

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Bakgrunnen for de arkeologiske undersøkelsene er forslaget om regulering av område til 

hyttefelt med 41 tomter. Buskerud fylkeskommune gjennomførte arkeologiske 

registreringer over fire perioder på til sammen 19 dager i mellom august og november 

2016, og påviste da 65 kullgroper og fire jernvinneanlegg innenfor planområdet.  

 

Av de registrerte kulturminnene er 12 kullgroper og to jernvinneanlegg, begge med påviste 

slaggforekomster og kullgroper, i direkte konflikt med tiltaket i planforslaget. 

Riksantikvaren ga i brev av 24. august 2017 dispensasjon til gjennomføring av tiltak i 

planen med vilkår om arkeologiske undersøkelser av id 223700, 223708, 223693, 223634, 

223643, 223688, 223619, 223704, 223647, 223665, 223658, 223611, 223744/1-2 og 

223749/1-2 i hht. kml. § 8, fjerde ledd. 

 

Reguleringsplanen ble vedtatt i Hol kommune den 25. oktober 2017, og i brev av 12. 

februar 2018 ble bestilling av utgravning sendt til Buskerud fylkeskommune av 

representant for grunneierene, Arne Veslehaug. Kulturhistorisk museum foretok 

utgravningene i tidsrommet 13. til 31. august 2018. 
 

 DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen ble utført 13.-31. august 2018 av feltleder Anette Sand-Eriksen og 

feltarkeolog Esa Hertell. Det ble i alt brukt gravmaskin i ca. 14 timer fordelt over to dager, 

og maskinfører var Even Rygg. Prosjektleder Kjetil Loftsgarden var på befaring 29. august.  
 

Tabell 1 Deltagere involvert i prosjektets utgravningsfase 
 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Anette Sand-Eriksen Feltleder 13.-31.8 15 

Esa Hertell Feltarkeolog 13.-31.8 15 

Sum   30 

Even Rygg Gravemaskinfører 15. og 22.8 2 
 

 BESØK OG FORMIDLING  

Jernvinneanleggene lå i ganske tett skog langt fra ferdselsområder, og ingen passerte 

tilfeldigvis forbi utgravningsområdene. Ved de mange omkringliggende kullgropene 

derimot, møtte vi på flere nysgjerrige forbipasserende. I tillegg var Bjørn Furuseth og 

Cecilia Listad fra Hol Kommune på besøk 17. og 29. august, de jobber med 

kulturminneplanen for kommunen og ønsket å se det som ble gravd ut.  
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 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet ligger i Hol kommune, ca. 1 km sørvest fra bygda Kvisla og 6 km nordøst for 

Geilo. Utbyggingsområdet ligger i en sørøstvendt li som strekker seg fra 850 moh. i øst til 

940 moh. i nordvest, på nordsida av Ustedalen i øvre del av Hallingdal (Figur 1). I dag 

består det planlagte hytteområdet av tett bjørkeskog med stedvis mye undervegetasjon av 

mose, lyng, einer og gress, men det er også flere bekkedrag og myrer, deriblant Flåmyrane 

i nordvest. I nord grenser området til høyden Bjørnagrovehovda, mens det i sør grenser til 

Dokkstølen og til stølen Hingsa i sørøst. Det ligger spredt hyttebebyggelse utenfor og i 

utkanten av planområdet, men innenfor selve plangrensa er det lite bebyggelse.  
 

 

Figur 1  Oversiktskart over utgravningsområdet (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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Innenfor planområdet er det tidligere registrert fem groper, id 29898 og 62472, som var 

uavklarte og ble kontrollregistrert i 2016 (jf. Tørhaug 2016:6). Gropene tilhørende id 29898 

ligger like ved Dokkstølen i sør, mens id 62472 ligger like ved Bjørnargrovhovda i nord.  

 

Kun 1,7 km fra planområdet ligger gården Kaupang, navnet, sammen med den sentrale 

plasseringa har ført til at stedet er omtalt som markedsplass (Reinton 1938:95; Øye 

1989:146). I bind I av bygdebokserien Folk og fortid i Hol av Lars Reinton blir stedet 

omtalt som et «handelscentrum for hallingar og vestlendingar.» og stedet hvor 

vestlendingane kom for å bytte fisk og salt i jern (Reinton 1938:95). I tilknyting til dette   

finnes det spor etter to gamle ferdselsveier eller slep like utenfor planområdet. I øst-nordøst 

ligger id 177041, et bredt veifar langs Gamlevegen. I dag fremstår den som delvis 

opparbeida med stein, også tilrettelagt rundt bekkefar. I nordøst, like ved Flåmyrane ligger 

id 112736, et nærmere 30 km langt slep mellom Strandavatnet og Kaupang. I følge Reinton 

(1943:144) var slepene i området mye trafikkert i forbindelse med handel, og fra begge 

sider av Hallingskarvet ser en i dag spor etter driftsveien fra Vestlandet, gjennom Aurland, 

videre østover.  

 

I umiddelbar nærhet til planområdet, i likhet med hele Hallingdal som sådan (Bloch-

Nakkerud og Lindblom 1994:43ff; Larsen 2009:144ff), er det registeret svært mange 

kullgroper og jernvinneanlegg. Mens det nordover mot Hallingskarvet finnes flere 

fangstgroper, her er det også påvist ei steinbu, med nær beliggenhet til slepen, samt flere 

bogastille. Sistnevnte er skjul for jegere, og er et nokså vanlig kulturminne i høyfjellet. Det 

sannsynlig at de registrert kullgropene og jernvinneanlegga innenfor planområdet er spor 

etter en regional overskuddsproduksjon. Der jern ikke bare var en viktig handelsvare for 

bosettingen i Hallingdal, men også muligens inngikk i vareutveksling på Kaupang i Hol. 

Jernet som ble omsatt på markedsplassen kan både ha vært i form av barrer, så vel som 

våpen og redskaper. Det har blitt gjort flere gjenstandsfunn i Hol, for eksempel har det blitt 

funnet et ljåblad (C3988) på gården Sand, like ved Kvisla 1 km fra planområdet. Fra samme 

gård har det også kommet inn en stigbøyle (C3259), men som kan ha blitt funnet et annet 

sted og blitt oppholdt der. Fra gården Øvremyra, ytterlige 1,5 km nordvest for Sand, ble 

det funnet en nærmere 30 cm lang kniv (C37167) under pløying, mens det sør for 

planområdet. På gården Aarset like ved Kaupang, har det blitt funnet en nøkkel (C3106), 

mens det i nærheten, nord for elva Usta, har blitt funnet et kar med skaft (C20657).  

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Utmarksbruk i jernalder og middelalder er et forskningstema ved Kulturhistorisk museum, 

og et viktig undersøkelsesområde og overordnet mål er jernvinnas betydning for 

samfunnsøkonomien og samfunnsutviklingen. Tema av denne typen kan derimot ikke 
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belyses ut fra enkeltanlegg alene, og det legges derfor vekt på å samle inn mest mulig 

enhetlig informasjon om både kullgroper og jernvinneanlegg.    

 

Kullgroper er knyttet til bruk av mindre sjaktovner med sideavtapping av slagg og inngår 

således som ett av mange produksjonsledd i fremstillingen av jern, og må undersøkes som 

en del av helheten i jernvinna. Det er derfor viktig med problemrettet utgravning der det 

samles inn enhetlig informasjon om kullgropene når det kommer til form, dimensjon, 

vedstabling, treslag, datering, eventuell gjenbruk eller flere bruksfaser, forholdet til 

sidegroper samt sidegropenes funksjon. Det var viktig tidlig å få avklare om de to registeret 

anleggene faktisk var jernvinneanlegg, og i så tilfelle få grep om den helhetlige 

anleggsstrukturen. Avhengig av dette, ville en rekke ulike problemstillinger knyttet til 

kronologi og teknologi åpne seg. Utgravingene ble lagt opp etter følgende sentrale 

problemstillinger: 

 Når var kullgropene og jernvinneanlegga i drift?  

 Kan det bli påvist flere faser?  

 Hvordan var jernframstillingsanlegga organisert?  

 De to jernvinneanlegga ligger rett ved kullgroper, hva er anleggas tilknytting til 

kullgropene? 

 Kan det finnes rester etter blestertufter? 

 Hvilket omfang hadde jernfremstillinga og kullproduksjonen? 

 

5.2 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen forgikk i perioden 13.-31. august, i for det meste pent sensommervær, med 

enkelte våte dager med svært mye regn. Stort sett bydde ikke været på de største 

utfordringene, men tåke og regn vanskeliggjorde noe av dokumentasjonen. Sammen med 

stedvis svært tett skog og høye trær, gjorde også tåken noe av innmålingen problematisk, 

der enkelte måtte gjøres flere ganger. 

Den første dagen i felt gikk med på å lokalisere og fortløpende dokumentere 

jernvinneanleggene og kullgropene med foto før oppstart med maskin. Avtorvingen av 

jernvinneanleggene gikk uten større problemer, og begge ble ferdig innenfor samme 

arbeidsdag. Etter å ha renset og dokumentert alle strukturer ferdig i plan, ble tilhørende 

kullgroper snittet med maskin. Øvrige strukturer, som restene etter totalt tre ovner og 

tilhørende slagghauger, ble dokumentert med foto og håndgravd. Parallelt med dette ble 

også samtlige kullgroper dokumentert i plan, før et utvalg på åtte ble snittet og dokumentert 

i profil.   

5.3 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON 

De to jernvinneanleggene og de omkringliggende kullgropene ble først dokumentert med 

foto og tegnet i plan. Plantegningene ble gjort ved å strekke opp to målebånd i 90 graders 

vinkler i forhold til hverandre fra et referansepunkt sentralt i gropa. De ble tegnet i 1:50 
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med utgangspunkt i målebåndene. Yttervoll, toppvoll, indre diameter og bunnplan ble 

markert, i tillegg ble faktorer som kan påvirke kullgropas form tatt hensyn til under 

dokumentasjonen. Før de to jernvinneanleggene ble maskinelt flateavdekket ble de grundig 

kartlagt med prøvestikk og jordbor. Det ble totalt avdekket 135 m2 og 116 m2, henholdsvis 

id 223744 og id 223749. Avdekte og påviste strukturer ble deretter klargjort for videre 

undersøkelse og snitting. Med unntak av id 223708, som lå i nærheten av 

jernvinneanleggene og kunne maskinelt snittes uten å føre betydelige inngrep i naturen, ble 

alle de omkringliggende kullgropene sektorsnittet for hånd. Disse besto i å grave bort ¼ av 

kullgropen for å få frem to profilsnitt for dokumentasjon og prøvetaking. Før snittene ble 

fullført ned til urørt undergrunn ble strukturenes milebunn dokumentert med fotografi og 

supplerende notater. Alle profiler ble deretter fotografert og tegnet i 1:20 ut fra vatret snor, 

i rapportens etterarbeidsfase har disse blitt digitalt rentegnet i Adobe Photoshop. Ved 

fotodokumentasjon ble det anvendt et kamera av typen Olympus Tough TG-5 med 

tilhørende fotostang. Bildene er digitalt sikret gjennom Universitetsmuseenes Fotoportal 

ved KHM under Cf53429. Utgravningen ble ført inn i KHMs Aksesjonsprotokoll under 

2018/1197 og lokaliteten tildelt C.nr. 61460 for katalogisering. Alle lister (f.eks. fotolister, 

strukturbeskrivelser), notater og dagbok ble digitalt ført på iPad i felt. 

 

Til slutt ble det tatt ut kullprøver fra dokumentert profil for vedartsbestemmelse og datering 

ved alle påviste strukturer. Nødvendig innmåling i felt ble fortløpende gjennomført av 

feltleder ved behov, og fremgikk problemfri. Det ble målt inn seks strukturer, i tillegg til 

grenser, topografiske elementer, prøver og snitt.  Det ble anvendt en Trimble R6 GPS med 

CPOS-nøyaktighet til innmåling. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.2) ble 

brukt til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, 

analyse og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. Alle kartdata er satt i 

koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI geodatabase-format ved 

avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk museum. I tillegg blir de 

respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Selv om de fleste kullgropene og de to jernvinneanleggene hadde blitt ryddet i form av at 

større trær hadde blitt hogd, var det gjennomgående mye kratt og mindre trær som sto igjen.   

 

Det var enkelte større røtter og stubber på jernvinneanleggene, disse ble forsøkt å fjerne 

skånsomt som mulig med hjelp av maskin, da det ble vurdert å være mer hensiktsmessig 

enn å skulle grave seg rundt og under dem i ettertid. Ved flere kullgropene var det også 

stubber av ulike størrelse, snittene ble her forsøkt anlagt slik at disse skulle bli unngått. 

Dette vanskeliggjorde også noe av plandokumentasjonen, spesielt å definere formen på 

kullgropene ut i fra en overflateregistrering, ettersom erosjon og vegetasjon over tid kan 

endre gropas form. Tolkningen av formen på kullgropene er derfor utelukkende basert på 

formen på milebunnen slik denne fremsto ved utgravning.  
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I tillegg var ikke hogstavfallet eller eldre vegetasjon fjernet noen steder, som medførte at 

det måtte brukes tid på rydding. Rundt noen av kullgroper var det ikke ryddet og hogd i det 

hele tatt, noen steder var vegetasjonen lett nok til at vi kunne håndtere den med håndsag 

og rotsaks. Ett par plasser var det imidlertid så omfattende at kullgropene måtte 

nedprioriteres (Figur 2), dette gjaldt også en grop fylt med eldre hogstavfall (Figur 3). 

 

 

 

For de naturvitenskaplige prøvene er det flere elementer som kan påvirke resultatet. En 

feilkilde ved for eksempel karbondatering er egenalderen på det organiske materialet. 

Tresorter som furu kan bli svært gamle i naturlig skog, og således vil dateringen være riktig, 

men ikke nødvendigvis i forhold til hendelsen man ønsker å datere. Det er altså noe 

usikkerhet rundt datering på furukull, og selv om dateringen vil være riktig, så er den ikke 

nødvendigvis det i forhold til hendelsen man ønsker å datere (jf. Loftsgarden et al. 2013). 

 

 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 JERNVINNEANLEGG 

6.1.1 NORDLIG ANLEGG (ID223744) 

Jernvinneanlegget med id 223744 lå på en høyde med svakt fallende, kupert terreng mot 

øst, sør og sørvest. Vegetasjonen besto av tett bjørkeskog, noen større furutrær og 

undervegetasjon av gress, mose, einer og lyng. Skogen ble lettere nordover, og besto av 

mindre trær, kratt og mye blåbærlyng. Nordvest for anlegget flatet terrenget ut, og gikk 

over i til myr. Fra myra, gående nordøst-øst for anlegget og i sørlig retning, var det en 

mindre bekk. Også sør-sørøst for anlegget var det spor etter en tørrlagt bekk.  Selve 

anlegget besto av en større kullgrop (A302), med rester av en ovn (A910) og en tilhørende 

slagghaug (A500). Det var også et kullager (A550), og i mellom dette og ovnen et flatt 

område (A965) først tolket som spor etter en mulig tuft. 

 

 

 

Figur 3 Id 223665 var fylt med eldre hogstavfall. Sett 
mot nordvest (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53429_039) 

Figur 2 Id 223658 var ikke ryddet. Sett mot sørøst   
(Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53429_093) 
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Figur 4 Oversiktskart over nordlig jernvinneanlegg (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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Figur 5 Oversiktsbilde nordlige jernvinneanlegg. Sett mot sørøst (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53429_104) 

 

 

Figur 6 Milebunnen til kullgrop A302. Sett mot sør (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53429_132) 
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Kullgropa hadde lite markerte voller, men på grunn av det flate området rundt og få 

forstyrrende element var de likevel lett å definere. I plan hadde kullgropa en tydelig rund 

form, som fra volltoppene målte 4,7 m i diameter og var 1 m dyp, mens fra ytterkantene 

hadde gropa en diameter på 6,5 m. A302 ble maskinelt snittet, og det fremkom at 

milebunnen hadde en tydelig rund form (Figur 6). I profil hadde kullgropa et tydelig kullag, 

primært bestående av kompakte, fete masse med flere større kullfragmenter. Det var 

derimot ikke mulig å avgjøre vedstabling, og det fremkom ingen spor etter mer enn en 

bruksfase (Figur 6). Trekull vedartsbestemt til bjørk (Betula) fra gropa ble radiologisk 

datert til 1305-1440 evt. (LuS-14053). Vollmassene besto av gråbrun sand, med spor av 

kullutrekk nordlig og sørlig retning. (Figur 7). 

 
 

 
 

Figur 7 Rentegning av profil, inkludert slagghaug sør før kullgrop A302 (Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

 

Ovnen befant seg like ved kullgropas sørlige voll, tett inntil en stubbe (Figur 5), og besto 

av større steiner (<35 cm) som dannet sideveggene og en samling av mindre steiner (<15 

cm) som dannet bakveggen. Totalt målte ovnen 83x80 cm, med et kammer på 41x28 cm. 

Ovnen ble gravd stratigrafisk og besto i alt av tre lag (Figur 8), og det fremkom at ovnen 

hadde en indre leireforing og slaggavtapping. Ovner av denne typen defineres gjerne som 

tilhørende Fase II i yngre jernalder og middelalder (Larsen 2009:81-82). Trekull fra 

kammeret ble vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1295-1425 evt. (LuS-14051).  

 

Slagghaugen lå sørøst for ovnene, og var rektangulær til svakt buet. Den var 4,2 m lang og 

2,3 m bred, og et areal på 12,9 m2 og en forholdvis jevn tykkelse på rundt 20 cm. Slagget 

bar preg av å være tappe- eller renneslagg, men ingen fragment inneholdt mer enn ett lag 

med størknet slagg, og det virket dermed å stamme fra en blestring. Kull fra slagghaugen 

ble vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1215-1295 evt. (LuS-14052). Det ble 

gravd en prøverute på 50x50 cm, 10 cm dypt, og etter at jord og steiner var såldet og sortert 

bort inneholdt ruten 32,5kg slagg. Grovt utregnet kan man forvente at haugen inneholdt litt 

under 1700 kg slagg (for detaljer se del 7). En slaggprøve fra A500 ble samlet og målt inn 

som P1177, prøven er ubenyttet og katalogisert under C61460/2 (se del 11.2).  
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Figur 8 Utgravingen av Ovn 910. A: toppen av lag 1 etter grovrensing, laget besto av lys brun sand iblandet 
ovnsforing, grus og malmklumper B: toppen av lag 2, bestående av kull, sand og små, porøse 
slaggfragmenter C: toppen av lag 3, likt lag 2 men med kompakt gråblå leire rundt den porøse blandinga 
av slagg og kull, også mer synlig slaggrenne D: steril undergrunn er nådd. Sett mot øst (Foto: Esa Hertell, 
Cf53429_197, Cf53429_201, Cf53429_203 og Cf53429_206). 
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6.1.2 SØRLIG ANLEGG (ID223749) 

Jernvinneanlegget lå på en flate, med svak helning sør-sørøst og med et mer kupert terreng 

sør for anlegget. I nord, gående videre nordøst mot det nordlige anlegget, var det ryddet 

vei for gravmaskina. Nord for veien og nordøst for anlegget steig terrenget forholdsvis 

bratt. Rundt hele anlegget var det tett bjørkeskog med enkelte større furutrær. Selve 

anlegget (Figur 9) besto av en kullgrop (A384), med en ovn (A727) på vollkanten og 

tilhørende slagghaug (A707), samt rester etter ytterlige en ovn (A883) med en liten 

slagghaug (A740).  

 

 

Figur 9 Oversiktskart over sørlige jernvinneanlegg (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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Figur 10 Oversikt sørlige jernvinneanlegg etter avtroving. Bildet tatt fra den veien som ble rydda for 
gravmaskina. Sett mot sørvest (Foto: Esa Hertell, Cf53429_0043) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11                             
Milebunnen til kullgrop A384.  
I venstre fremkant av bildet 
skimtes ovn A727. Sett mot øst                
(Foto: Anette Sand-Eriksen, 
Cf53429_127) 
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Kullgropa hadde flate, lite markerte voller, men som på grunn av det området rundt kunne 

gropas avgrensning likevel defineres (Figur 10). I plan hadde kullgropa en rund til svakt 

oval form, som fra volltoppene målte 4-4,5 m i diameter og var 0,85 m dyp, mens fra 

ytterkantene hadde gropa en diameter på 4,9-7 m. A384 ble maskinelt snittet, og det 

fremkom at milebunnen hadde en oval form (Figur 11). I profil hadde kullgropa et tydelig 

kullag; som i nord var tynt og muligens viste spor etter to faser, og fra midten av kullgropa 

til sørlige side gikk kullaget fra å være 10 til 65 cm tykt (Figur 12). Oppsamlingen av kullet 

mot sør kan tyde på at gropa har blitt tømt i retning ovn A727. Kullet var kompakt og fett, 

med flere større kullfragmenter, men det var ikke mulig å avgjøre vedstabling. Trekull ble 

vedartsbestemt til bjørk (Betula) og radiologisk datert til 1165-1280 evt. (LuS-14058).  

 

Figur 12 Rentegning av profil, inkludert slagghaug sør før kullgrop A385 (Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13                                         
Plasseringen av ovnene på 
det sørlige anlegget. A838 i 
bildets fremkant, med A727 
plassert på kullgropas 
vollkant. Sett mot østnordøst 
(Foto: Anette Sand-Eriksen, 
Cf53429_053) 
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Ovn A727 befant seg på kullgropas sørlige voll, tett inntil en stubbe (Figur 13), og besto 

av totalt fire større steiner (25-50 cm) som dannet sideveggene og bakveggen. Totalt målte 

ovnen 85x72 cm, med et kammer på 46x37 cm. Fyllmassene besto primært av et blandet 

rødbrunt lag av sand, grus, ovnsforing og kull, og ved snitting fremkom det en svært porøs 

bunnskolle med en diameter på 20 cm (Figur 14) samt spor etter slaggavtapping mot 

slagghaugen. Likhet med A910 på det nordlige anlegget er dette en ovnstype som tilhører 

Fase II i yngre jernalder og middelalder (Larsen 2009:81-82). Også her støttes 

observasjonene av dateringene til 1295-1420 evt. (LuS-14047), gjort på trekull 

vedartsbestemt til bjørk (Betula). 

 

Sør for ovnen lå slagghaug A707, som i plan var kileformet og 3,15 m lang og 1,8-3,8 m 

bred. Dette gir haugen et areal på 11,6 m2. Slagghaugen ble snittet maskinelt sammen med 

kullgropa (Figur 12) og var fra 5-20 cm tykk. Det bar preg av å være tappeslagg, også her 

virket dermed å stamme fra en blestring. Slagget virket noe mer finkornet og tettpakket enn 

hos slagghaugen A500 i nord. Det ble gravd en prøverute på 50x50 cm, 10 cm dypt, som 

inneholdt 23,5 kg slagg. Grovt utregnet inneholdt haugen litt under 900 kg slagg. Trekull 

fra slagghaugen ble vedartsbestemt til bjørk (Betula) og radiologisk datert til 1045-1270 

evt. (LuS-14057). 

 

Den andre slagghaugen, A740 (Figur 16), var mye mindre; den målte 2,25x1,5 m, 

tilsvarende et areal på 6,85 m2. Slagghaugen var kun 1-5 cm tykk, og for liten til å ta 

prøverunde av, så den ble snittet for hånd og halvparten av haugen inneholdt ca. 40 kg 

slagg. Noe som gir den samlet slaggmengde på rundt 80 kg. Slagget stammer fra ovn A838. 

Denne så ikke så lovende ut i overflaten; bestående av en 80 cm brent leirering med 

omkringliggende kull og en steinsetting (Figur 13). For å avklare strukturen ble det bestemt 

at den skulle snittes, og det viste seg da å være rester av en ovn som var bedre bevart enn 

fryktet. I en 25 cm dyp nedskjæring fremkom det en bunnskolle på 18 cm i diameter (Figur 

15). Ovnen er ikke bevart like godt som A910 og A727, men er sannsynligvis rester etter 

en ovn av samme type. Trekull fra A838 ble vedartsbestemt til bjørk (Betula) og 

radiologisk datert til 1295-1415 evt. (LuS-14046). 

 

En slaggprøve fra hver av slagghaugene, så vel som begge bunnskollene ble samlet inn, 

prøvene er ubenyttet og katalogisert under C61460/2 (se del 11.2). 
 

Figur 14 Ovn A727 ved første opprensning til venstre og etter snitting til høyre (Foto: Anette Sand-Eriksen, 
hhv. Cf53429_060 og Cf53429_084) 
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Figur 15 Snittinga av ovn A838; bunnskollen i profilen. Sett mot sør (Foto: Esa Hertell, hhv. Cf53429_064) 

 

 

Figur 16 Oversikt over sørlig jernvinneanlegg etter at ovnene er gravd ut, men før snittinga av kullgropa og 
slagghaug A707 med maskin. I bildets fremkant ser en snittinga av ovn A838 og tilhørende slagghaug 
A740, som kun var 1-5 cm tykk. Sett mot øst (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53429_099) 
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6.2 ENKELTLIGGENDE KULLGROPER 

I tillegg til de to kullgropene på jernvinneanleggene, lå det 12 enkeltliggende groper 

innenfor planområdet. Av disse ble 10 undersøkt og snittet (Figur 17), mens to stykker, 

A627 og A1212, ble prioritert bort da de ikke lot seg undersøke uten omfattende rydding 

(se del 5.4, jf. Figur 2 og 3). Med unntak av A444, som lå ved veien ryddet for å undersøke 

jernvinneanleggene og som derfor kunne snittes med maskin uten at det medførte store 

inngrep i terrenget, ble de resterende ni kullgropene sektorsnittet.  
 

 

Figur 17 Oversiktskart over de 10 enkeltliggende kullgropene og de to jernvinneanleggene. (Av: Anette 
Sand-Eriksen)   
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6.2.1 A366 (ID223700) 

Kullgropa lå på en åpen flate i et kuperte terrenget i tett bjørkeskog, 43 m sør for det 

nordlige jernvinneanlegget. Fra ytterkantene målte kullgropa 6 m i diameter og fremsto 

rund i plan, mens den indre formen var mer oval og målte 1,8 m. Fra toppvollene hadde 

den en diameter på 4,5 m og var 1 m dyp. Vollene var mindre definert mot det flatere nord 

enn i de øvrige retningene. Ved snitting fremkom det en tydelig rund milebunn, det var 

ikke tegn til flere enn en bruksfase og det var ikke mulig å avgjøre vedstabling. Trekull 

vedartsbestemt til bjørk (Betula) ble radiologisk datert til 1215-1300 evt. (LuS-14048). 

 

Figur 18 Rentegning av profilen til A366 (Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

6.2.2 A444 (ID223708) 

I overflaten fremsto A444 som forholdvis lik de andre enkeltliggende kullgropene, 

muligens litt større. Den var oval i formen og målte 3,7 m i diameter fra toppvollene og var 

0,7 m dyp. Ved snitting viste den seg å ha dimensjoner mer lik kullgropene liggende inne 

på jernvinneanleggene. I profil hadde den skrå vegger og en flat bunn som målte 2,2 m og 

et 20 cm tykt fett kullag, som avtok mot sør (Figur 19). Trekull fra laget ble vedartsbestemt 

til bjørk (Betula) og radiologisk datert til 1165-1285 evt. (LuS-14059). Ved snitting viste 

milbunnen å ha en rund form (Figur 20). 

 

I tillegg var det slagg og ovnsforing iblandet den nordlig delen av kullaget og humusholdige 

fyllmassene overfor. Det ble gjort flere prøvestikk og undersøkelser med jordbor rundt 

gropa, men ikke påvist nærliggende rester av ovn eller slagghaug. Det var derimot svært 

mye trær og større rotsystemer rundt kullgropa, noe som vanskeliggjorde undersøkelsen 

noe. To slaggprøver fra kullgropa ble samlet og målt inn som P1206 og P1207, prøven er 

ubenyttet og katalogisert under C61460/2 (se del 11.2). 
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Figur 19 Kullgrop A444. Sett mot nordøst (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53429_189) 

 

 

Figur 20 Bunnformen på A444 ved snitting (Foto: Esa Hertell, Cf53429_145) 
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6.2.3 A980 (ID223693) 

Liggende i tett bjørkeskog i et terreng som falt mot sør. Generelt svært breie voller opp mot 

1,9 m, men som fremsto mindre tydelig mot nord. Oval form i plan, 7,5 m lang og 6,4 m 

bred, fra volltoppene målte kullgropa 4 m i diameter og hadde en dybde på 0,9 m. 

Skålformet i profil, med avrundet sider og et tynt noe forstyrret kullag, som ble tykkere 

mot sidene (Figur 21). Flere store stubber vanskeliggjorde snittingen av kullgropa, i tillegg 

tok den inn svært mye vann og fremsto som forstyrret i senter. Det var ikke mulig å avgjøre 

vedstabling og det var ingen spor etter mer enn en bruksfase. Trekull vedartsbestemt til 

bjørk (Betula) og radiologisk datert til 1180-1290 evt. (LuS-14049). 
 

 

Figur 21 Rentegning av profilen til A980 (Av: Anette Sand-Eriksen)  

 

 

Figur 22 A533 før oppstart. Sett mot øst (Foto: Esa Hertell, Cf53429_0006) 
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6.2.4 A533 (ID223634) 

Kullgropa lå på en liten høyde, med bratt fallende terreng mot nordøst til sørøst og svakt 

fallende i øvrige retninger (Figur 22). Kullgropa hadde markerte voller og en rund form i 

plan; den var 5,5 m lang og 5 m bred, og fra volltoppene var den 3,8 m i diameter og hadde 

en dybde på 0,9 m. I profil hadde kullgropa buede vegger og flat bunn, og omrotet kullag 

med større kullfragmenter mot sidene. PK1091 fra østlig side er ubenyttet og katalogisert 

under C61460/1. En større furu, 0,75-1,1 m i diameter, sto på kullgropas nordlige voll, og 

dets store rotsystem hadde forstyrret kullsjiktet.  

 

6.2.5 A545 (ID223643) 

Fra ytterkantene målte kullgropa 4,6-5 m i diameter og fremsto rund i plan, fra toppvollene 

hadde den en diameter på 3 m og var 0,45 m dyp. Ved snitting fremkom det en tydelig rund 

milebunn, det var ikke tegn til flere enn en bruksfase og det var ikke mulig å avgjøre 

vedstabling. Kullgropa hadde buede sider og bunnen lå på en større stein (Figur 23). Trekull 

ble vedartsbestemt til bjørk (Betula) og radiologisk datert til 1180-1280 evt. (LuS-14050). 

 

 

Figur 23 Rentegning av profilen til A545 (Av: Anette Sand-Eriksen) 

 

 

6.2.6 A675 (ID223688) 

Kullgropa lå i et åpnere område, kun noen meter fra en større grusvei. Det var mye 

undervegetasjon og busker rundt og i gropa, så vel som et par større stubber. Mot vest-

nordvest flater vollene helt ut og de var vanskelig å definere i den retningen. Kullgropa 

hadde en ytre diameter på 5,4-5,7 m, som fra toppvollene målte 4,5 m og var 0,65 m dyp. 

I profil var kullgropa svakt skålformet med buede sider og et 10-15 cm tykt kullag (Figur 

24), en prøve vedartsbestemt trekullet til bjørk (Betula) og den ble radiologisk datert til 

1165-1280 evt. (LuS-14056). Gropa virker å være tømt i nordøstlig retning og milebunnen 

fremsto som rund.  
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Figur 24 Sett mot nordvest (Foto: Anette Sand-Eriksen, Cf53429_181) 

6.2.7 A607 (ID223619) 

Liggende i tett bjørkeskog, like nord for en mindre myr og med en elv ca. 30 m unna i øst-

sørøst. Fra ytterkantene målte kullgropa 6,7-6,4 m i diameter og fremsto rund i plan, mens 

den indre formen var mer oval og målte 1,6 x 2,3 m. Fra volltoppene hadde den en diameter 

på 4,4 m og var 0,72 m dyp. Under snitting fremkom en rund milebunn, og i profil hadde 

gropa buede vegger og ujevn bunn (Figur 25). Trekull ble vedartsbestemt til furu (Pinus) 

og radiologisk datert til 1045-1145 evt. (LuS-14054). Ved snitting fremkom det et område 

med varmepåvirket stein, som skulle vise seg å være en eldre kokegrop. Trekull fra den ble 

vedartsbestemt til furu (Pinus) og radiologisk datert til 685-895 evt. (LuS-14055). 

 

 

Figur 25 Rentegning av profilen til A607 (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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6.2.8 A567 (ID223704) 

Liggende svakt hellende terreng i retning sør, området var ryddet og det gikk en skogsvei 

nord for kullgropa, i retning A607. Sammen med terrenget, gjorde skogsveien og flere 

stubber det vanskelig å definere vollen i nord, mens den i øst-sørøst var en stor maurtue 

(Figur 26). Lengste ytterste mål var 6,25 m i diameter, mens det fra volltoppene målte 4,85 

m og var 0,75 m dypt. Formen fremsto rund, primært basert på indre deler av kullgropa. 

Ved sektorsnitting fremkom en tydelig rund milebunn (Figur 27). 

 

 

Figur 26 A567 ved oppstart. Sett mot nordøst (Foto: Esa Hertell, Cf53429_030) 

 

 

Figur 27 Bunnform på A567. Sett mot vest (Foto: Esa Hertell, Cf53429_168) 
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I profil hadde kullgropa buede vegger og flat bunn, i nordøst var kullaget tynt med 

overliggende innraste vollmasser, mens det i sørøst var noe tykkere (Figur 28). En 

kullprøve fra sørøstlig del, PK1187, er ubenyttet og katalogisert under C61460/2.  

 

 

Figur 28 Oversikt profiler A567. Sett mot øst (Foto: Esa Hertell, Cf53429_175) 

6.2.9 A650 (ID223647) 

Kullgropa lå like sør-sørøst for en grusvei, den var ikke ryddet ved oppstart, så vollene 

fremsto som noe overdimensjonerte pga. busker og små trær. Den var rund i plan med en 

diameter på 6,5 m, som fra toppvollene målte 5,1 m og var 1 m dyp. Ved snitting fremkom 

det en tydelig rund milebunn, og i profil hadde gropa buede sider og flat funn. Den var ikke 

fullstendig tømt og i sørlig profil var det mulig spor etter to bruksfaser (Figur 29). Det ble 

samlet og målt inn kullprøver fra gropa, men ved etterarbeidet ble de ikke gjenfunnet. 

Basert på form og størrelse er det sannsynlig å anta at kullgropa er samtidig med de andre.  
 

 

Figur 29 Rentegning av profilen til A650 (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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6.2.10 A810 (ID223611) 

Kullgropa ligger et stykke fra de andre, på en liten koll i ett bratt østlig hellende terreng, 

nord for en mindre elv. Landskapet bar preg av tidligere rydding av skog, med mye 

omkringliggende hogstavfall og generelt glissen ungskog. Ellers var det under mye stor 

stein i området og tett blåbærlyng (Figur 30). Kullgropa fremsto rund i plan med en 

diameter på 6 m; vollen var vanskelig å definere i nord, men svært tydelig i sør og øst. Fra 

toppvollene målte den 3,9 m i diameter og var 0,8 m dyp. Ved snitting fremkom det at 

gropa kun var delvis tømt og det var igjen et 15-25 cm tykt kullag, vedartsbestemt til furu 

(Pinus) og radiologisk datert til 1045-1265 evt. (LuS-14060). I profil hadde den buede sider 

og ujevn bunn (Figur 31). 

 

 

Figur 30 A810 ved oppstart. Sett mot vest (Foto: Esa Hertell, Cf53429_035) 

 

 

Figur 31 Rentegning av profilen til A810 (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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6.3 NATURVITENSKAPELIG PRØVER OG ANALYSER 

VEDANATOMI 

15 kullprøver ble sendt til detaljert vedartsanalyse ved Moesgård museum (for original 

rapport se del 10.6.1). Analysen viste at prøvene inneholdt både bjørk (Betula) og furu 

(Pinus), men at bjørk var den dominerende tresorten (tabell 1). Tre prøver inneholdt furu 

alene, mens to hadde innslag av begge tresortene. Innholdet i prøvene avspeiler trolig 

tilgjengelige tresorter, men også valg basert på brenselverdi. Flere av de analyserte 

trekullstykkene viser tegn til tettvokst ved, noe som kan tyde på langsom vekst under harde 

vekstforhold. Dette er ikke uventet da undersøkelsesområdet ligger rundt 900 moh. 

 

Tabell 2 Analyseresultatene av vedanatomi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PK ID Type Gram Påvist Analyseresultater 

1205 A444 Kullgrop 5,4 Betula, bjørk Yngre gren, 10 årringer, sentrum og bark bevart 

1204 A384 Kullgrop 16 Betula , bjørk Gren, 12 årringer, ingen bark 

899 A727 Ovn 2,7 Betula , bjørk Yngre stamme, ytterste 12 årringer til datering 

1203 A707 Slagghaug 7,1 Betula , bjørk Eldre stamme, ytterste 7 årringer til datering 

891 A883 Ovn 1,4 Betula , bjørk Yngre gren, 8 årringer, sentrum bevart 

1170 A302 Kullgrop 72,3 Betula , bjørk Yngre stamme, 5-6 årringer til datering. 

1167 A910 Ovn 1,7 Betula , bjørk Eldre gren, 7 ytterste årringer til datering, ingen bark 

1169 A500 Slagghaug 5,4 
Betula , bjørk 
Pinus, furu 

Bjørkestamme, 13 årringer, ingen bark. Eldre furu 
stamme, 7 årringer, ingen bark 

1216 A810 Kullgrop 1,6 Pinus, furu Yngre stamme, 6 årringer, ingen bark 

1178 A607 Kullgrop 4,4 Pinus, furu Yngre stamme, 11 årringer, ingen bark 

1180 A607 Kokegrop 1,6 Pinus, furu Stamme, 3 årringer, ingen bark 

1188 A675 Kullgrop 6,4 
Betula , bjørk 
Pinus, furu 

Yngre bjørkegren, 13 årringer, sentrum og bark bevart. 
Furustamme, 2 årringer, ingen bark 

1020 A366 Kullgrop 10,7 
Betula, bjørk 
Pinus, furu 

Gren fra bjørk, 24 årringer (tettvokst), sentrum bevart, 
ingen bark. Synes at være yngste årring. Ingen bark. 
Yngre stamme fra furu, 35 årringer (tettvokst), ingen 
bark 

1087 A980 Kullgrop 9,3 Betula, bjørk Yngre stamme, 5 årringer, ingen bark 

1099 A545 Kullgrop 23 Betula, bjørk Gren, ytterste 6 årringer til datering, ingen bark 
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RADIOLOGISKE DATERINGER 

De 15 prøver ble sendt til Lunds Universitet for radiologisk datering (Tabell 3; for original 

rapport se del 10.6.2). Fra det nordlige jernvinneanlegget foreligger det tre dateringer; 

ovnen til 1295-1425 evt. (LuS-14051), slagghaugen til 1215-1295 evt. (LuS-14052) og 

kullgropa til 1305-1440 evt. (LuS-14053), dvs. senmiddelalderen i Norge, ned mot og til 

dels inn i høymiddelalder. Fra det sørlige jernvinneanlegget foreligger det fire dateringer, 

og var dateringsmessig mer spredt. Dateringen av slagghaug A707 viste seg å være fra 

tidlig til høymiddelalder, 1045-1270 evt. (LuS-14057), mens kullgropa ble datert til 

høymiddelalder, 1165-1280 evt. (LuS-14058). De to ovnene hadde noe senere dateringer, 

A727 til 1295-1420 evt. (LuS-14047) og A838 til 1295-1415 evt. (LuS-14046).  

 

De resterende åtte dateringene er fra de enkeltliggende kullgropene og en kokegrop funnet 

under kullgrop A607. Kokegropa ble datert til 685-895 evt. (LuS-14055), altså 

merovingertid/vikingtid, mens kullgropa ble datert 1045-1145 evt. (LuS-14054). Sammen 

med A810, 1045-1265 evt. (LuS-14060), er dette de eneste kullgropene med datering 

innenfor tidlig middelalder – så vel som de eneste dateringene gjort på furu. De øvrige 

kullgropene (LuS-14048-50, 56 og 59) er alle datert innenfor høymiddelalderen. En 

modellering av dateringene viser en sannsynlig primær bruksfase til siste halvdel av 1200-

tallet, så vel som mulig aktivitet på 1300-tallet (Figur 32).  
 

Tabell 3 Analyseresultatene av radiologiske dateringene. Y = yngre, E = eldre, G = grein og S = stamme 
 

ID  Type PK LuS  Datert materiale Ukal. C14  Kalibrert datering 

A883 Ovn 891 14046 Betula, bjørk, YG 590±35 1295AD (95.4%) 1415AD 

A727 Ovn 899 14047 Betula, bjørk, YS 585±35 1295AD (95.4%) 1420AD 

A366 Kullgrop 1020 14048 Betula, bjørk, G 740±35 1215AD (95.4%) 1300AD 

A980 Kullgrop 1087 14049 Betula, bjørk, YS 770±40 1180AD (95.4%) 1290AD 

A545 Kullgrop 1099 14050 Betula, bjørk, G 790±35 1180AD (95.4%) 1280AD 

A910 Ovn 1167 14051 Betula, bjørk, EG 575±35 1295AD (60.4%) 1370AD, 1375AD 
(35.0%) 1425AD 

A500 Slagghaug 1169 14052 Betula, bjørk, S 750±35 1215AD (95.4%) 1295AD 

A302 Kullgrop 1170 14053 Betula, bjørk, YS 550±35 1305AD (42.9%) 1365AD, 1385AD 
(52.5%) 1440AD 

A607 Kullgrop 1178 14054 Pinus, furu, YS 850±40 1045AD (11.6%) 1095AD, 1120AD ( 
3.5%) 1140AD, 1145AD (80.3%) 1270AD 

A607 Kokegrop 1180 14055 Pinus, furu, S 1210±35 685AD (16.1%) 750AD, 760AD (79.3%) 
895AD 

A675 Kullgrop 1188 14056 Betula, bjørk, YG 795±35 1165AD ( 1.0%) 1175AD, 1180AD 
(94.4%) 1280AD 

A707 Slagghaug 1203 14057 Betula, bjørk, ES 860±35 1045AD (13.8%) 1095AD, 1120AD ( 
4.0%) 1140AD, 1145AD (77.6%) 1260AD 

A384 Kullgrop 1204 14058 Betula, bjørk, G 800±35 1165AD (95.4%) 1280AD 

A444 Kullgrop 1205 14059 Betula, bjørk, YG 790±40 1165AD (95.4%) 1280AD 

A810 Kullgrop 1216 14060 Pinus, furu, YS 845±35 1045AD ( 6.3%) 1085AD, 1125AD (1.1%) 
1135AD, 1150AD (88.0%) 1265AD 
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Figur 32 Modelleringer av C14-dateringene fra Hingsa Kvisla (Av: Anette Sand-Eriksen) 
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 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

I forbindelse med gjeldende utgravning ble det dokumentert 14 kullgroper og to 

jernvinneanlegg fra middelalderen. Kort oppsummert kan følgende hovedtrekk spores i 

jernvinneanleggene;  

 

Ovnene kan kategoriseres som sjaktovner med slaggavtapning, som ut fra typologien 

generelt sett dateres til Fase II i yngre jernalder eller middelalder. Til forskjell fra eldre 

ovner, som var noe støtte, hadde gjerne middelalderovner en diameter 30-40 cm, og bygd 

direkte på undergrunnen, fortrinnsvis skåret inn i slakt skrånende bakke (jf. Larsen 

2009:78), noe som også var tilfelle for ovnene fra Hingsa. Tilhørende slagghauger hadde 

generelt mye tappeslagg, som bar preg av å ha rent utover og svakt nedover. Det viste 

derimot ingen indikasjoner på flere tapperunder under blestringen – altså at fragmenter 

inneholdt mer enn ett lag med størknet slagg. Utover dette syns begge anleggende å tilhøre 

såkalte JKS-anlegg, dvs. ‘jernvinneanlegg med kullgroper i samling’ (Narmo 1996:20), 

eventuelt Larsens type IIIC (Larsen 2009:128). Det kunne ikke påvises noen form for 

huskonstruksjoner eller sikre spor etter blestertufter på lokalitetene; annet enn et flatere 

område på 1,8x3,2 m vest for ovnen på det nordlige anlegget. Ved nærmere undersøkelse 

av strukturen, med unntak av svakt forhøyede ytre kanter fremkom det ingen indikasjoner 

på at det har utgjort en tuft. Om det i det hele tatt kan være snakk om spor etter en reell 

struktur, er det i beste fall kan det være snakk om et planert område for dekke eller platting 

lagt foran ovnene, men hvor alle steinene eller hellene med unntak av en nå er borte (mulige 

paralleller finnes på Dokkfløy, f.eks. DR9, beskrevet i Narmo 1996:98).  

 

En viktig problemstilling ved undersøkelser av jernvinneanlegg er en forståelse av 

produksjonsvolumet, altså hvor mye jern som har vært resultatet av utvinningen. Som nevnt 

tidligere kan man, basert på slagghaugens form, dimensjon og tall fra prøveruten, forvente 

at det nordlige anlegget ligger på 1700 kg slagg, mens de to slagghaugene på det sørlige 

har en samlet vekt på litt under 1000 kg. Feilmarginene ved produksjonsberegning av 

forholdet mellom mengden slagg og utbyttet av jern er imidlertid betydelige, og det blir 

benyttet ulike forholdstall mellom, med alt fra 1:0,3 til 1:1,4 (Narmo 1996:141, 1997:125; 

Rundberget 2007:333, 350-354). Det første er ansett som så være urealistisk lavt, og det 

kan virke som er en slags konsensus rundt forholdet 1:1, med små avvik begge veier (f.eks. 

Gundersen 2012; Mjærum 2004, 2005). For de forholdvis små slagghaugene på Hingsa 

utgjør uansett ikke forskjellene særlig mer enn at en kan si at det samlede 

produksjonsvolumet må har ligget på mellom 1500-2500 kg jern. Produksjonen ligger 

innenfor de rammene man kan forvente for slike anlegg. Aktivitetsforløpet til 

jernvinneanleggene spenner derimot over 200 til nærmere 300 år, noe som er urealistisk 

sett ut fra produksjonsvolumet. Således bidrar produksjonsvolumet til å gjøre oss bevisst 

på dateringsproblematikken og tolkninger omkring anleggenes bruksfaser, som jeg vil 

komme nærmere innpå senere.  

 

Det er imidlertid interessant at produksjonsvolumet på det nordlige anlegget er såpass mye 

større enn på det sørlige. Det er mange forhold som kan ha påvirket dette umiddelbare 

inntrykket, som alt fra slaggets størrelse – for jo mer finkornet slaggutkastet er desto tettere 

pakker det seg – til hvor vellykket jernproduksjonen var. Det er ikke hensiktsmessig å gå i 

dybden på dette, men eksemplifisere hvor kompleks jernvinneprosessen faktisk er og at 

den består av en rekke kritiske element. Et eksempel er vedlikeholdet av temperaturen slik 
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at jernet ikke smelter, men reduseres, samtidig som slagget smelter og skiller seg fra 

metallet (f.eks. Espelund 2008:12-13). Resultatet i en slik sammenheng vil være hvor godt 

utbyttet er, jf. forholdstallene diskutert over; basert på den nordlige prøverutens innhold av 

10 kg slagg mer, er det jo mulig at slagget her inneholder en høyere andel jernoksider. I så 

tilfelle har produksjonen på det nordlige anlegget i realiteten hatt et dårligere jernutbytte 

enn det sørlige. I tillegg ble funnet slagg og ovnsforing i kullgrop A444 kun knappe 50 m 

sør for det sørlige anlegget, noe som tyder på at det må befinne seg et uregistrert anlegg i 

nærheten. Det ble gjorde flere prøvestikk og undersøkelser med jordbor rundt kullgropa, 

men ikke påvist nærliggende sikre rester av ovn eller slagghaug. Det var derimot svært tett 

skog og området med stein, som kan være rester etter ovner, men det var også mye stein i 

undergrunnen.  

 

I tillegg til jernvinneanleggene ble det undersøkt flere kullgroper. Kullgroper kan ha flere 

funksjoner, men hovedformålet er å fremskaffe kull; primær brukt til å produsere brensel 

til jernproduksjon. Det er vanlig at kullgropene ligger forholdsvis nær de anleggene 

brenselet skal brukes, men lokalisering kan også være knyttet til trevirkeressursene. Med 

unntak av to kullgroper liggende opp til 1 km unna, som sannsynligvis kan ses i 

sammenheng med andre jernvinneanlegg i området, lå kullgropene på Hingsa innenfor en 

radius på 50-400 m unna de undersøkte jernvinneanleggene. Kullgropene har ellers mange 

fellestrekk. I plan før undersøkelse var alle runde eller svakt ovale i formen, og av 

omtrentlig samme dimensjoner på rundt 6 m i diameter. A545 var den minste, med ytre 

mål på 4,6-5 m, og med mål på 6,4-7,5 m var A980 den største. Flesteparten var tømt, og 

det var ikke mulig å utlede noe omkring vedstabling. To kullgroper, deriblant A384 inne 

på det sørlige jernvinneanlegget, hadde muligens spor etter to bruksfaser. Dette kan derimot 

også være resultat av innraste vollmasser. Det fremkom utelukkende rund milebunn, og 

selv om nyere undersøkelser har vist at det ikke finnes noe skarpt skille, kan kullgropene 

fra Hingsa knyttes til gropene innenfor den vestnorske tradisjonen, med sirkulære/ovale 

groper vest for Mjøsa og kvadratiske/rektangulære på østsiden (jr. Larsen 1991; Narmo 

1997). Resultatene samsvarer også med tidligere undersøkelser av andre kullgroper i 

området (f.eks Skogsfjord 2006), men også her finnes eksempler på milebunner med 

rektangulær og kvadratisk form, f.eks. på Hovedstølen 8,5 km vest for Geilo (Gran 2014).  

 

Det foreligger mange dateringer av kullgroper fra Geiloområdet, og hovedvekten ligger 

innenfor middelalderen (Larsen 2009:148-149). Også alle daterte strukturer inne på 

jernvinneanleggene så vel som de enkeltliggende kullgropene, ble tidfestet innenfor 

middelalder. De radiologiske dateringene gir altså gode indikasjoner på når det var aktivitet 

på Hingsa, C14-dateringene viser derimot noe tidsmessige forskjeller innenfor og imellom 

anleggene så vel som kullgropene. Et sentralt spørsmål er dermed om produksjonsplassene, 

inkludert de enkeltliggende kullgropene, er samtidige, overlapper, eller om det er snakk 

om forskjellige aktivitetsforløp. I tillegg er noen mulige feilkilder omkring radiologiske 

dateringer som må utredes; 

 

For det første er det heller lite sannsynlig at en prøve reflekterer den aller første eller den 

aller siste hendelsen i jernvinneaktiviteten – dateringene representerer derimot et visst 

sannsynlig tidsrom innenfor aktiviteten (jf. Bayliss et al. 2011:25). For det andre er det, 

som nevnt innledningsvis, potensielt høy egenalder på noe av det daterte materialet. 

Således vil dateringer kunne trekke fasen langt mer ut i tid enn det som er realistisk (se 

Loftsgarden et al. 2013 for en grundig diskusjon omkring dateringsproblematikken). 
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Vedartanalysene oppgir derimot hvorvidt det daterte materiale er eldre eller yngre, og for 

Hingsa er flesteparten av dateringene, der det er oppgitt, gjort på yngre greiner eller 

stammer av bjørk (tabell 3). Bjørk, og andre løvtrær, har en antatt lavere egenalder enn som 

furu, og er således et velegnet treslag for datering (Loftsgarden et al. 2013:60-61). Dette 

vil derimot si at dateringer gjort på furu kan være yngre enn hva C14-alderen skulle tilsi. 

Om en ser bort fra kokegrop datert til merovingertid-vikingtid, er de to dateringen gjort på 

furu av kullgropene A607 og A810 de eneste med tidfesting innenfor tidlig middelalder. 

Dette er med andre ord å forvente, og det kan være at disse faktisk representerer samme 

bruksfase som de øvrige kullgropene. Det er imidlertid også mulig at det kan knyttes til 

eldre jernvinneanlegg, f.eks. ett av de to andre anleggene påvist ved registeringen (Tørhaug 

2016). Basert på vedarten er det også hypotetisk sett mulig at de også viser at det har skjedd 

en overgang fra furu til bjørk som hovedbrennstoff i jernproduksjonen i høymiddelalderen, 

slik det har blitt dokumentert på Dokkfløy og i Valdres (Causevic 2014:97-99). Dette har 

blitt tolket som et uttrykk for at furu var foretrukket, men hvor overforbruk førte til en 

nødvendig endring til bjørk.  

 

Som nevnt tidligere spenner aktivitetsforløpet til jernvinneanleggene over 200 til nærmere 

300 år, men at dette er heller noe som er urealistisk sett ut fra produksjonsvolumet. Ved 

nærmere ettersyn og C14-modellering, fremkommer det at dateringene fra slagghaugen og 

kullgropa er litt eldre enn de andre strukturene på anleggene. Slagghaugen er til og med 

sammenfallene med to nevnte tidligere kullgropene, hvorav A607 er forholdvis 

nærliggende. Dette kan være tilfeldig, men potensielt også indikere en tidligere bruksfase 

innenfor tidlig middelalder, mens de øvrige dateringene sannsynliggjør en bruksfase 

innenfor høymiddelalderen. Det er derimot ikke nødvendigvis et stort tidsmessig opphold 

mellom de to produksjonene, og det kan være snakk om så lite som ett par sesonger.  

 

Avslutningsvis kan vi å løfte blikket opp fra anlegga og forsøke å se de i ett større bilde, 

sentrale spørsmål i en slik sammenheng kan være; Hvilke veier fulgte jernet? Hvordan og 

hvor ble de utvekslet? Som nevnt tidligere ligger det en mulig markedsplass, Kaupang, kun 

1,7 km fra utgravningsområdet på Hingsa, og blir i lokalhistorisk litteratur omtalt som et 

«handelscentrum for hallingar og vestlendingar. … Vestlendingane kom hit og bytte fisk 

og salt uti jern» (Reinton 1938:95). Gården Kaupang er også nevnt i kilder fra 

middelalderen, men uten at disse underbygger at stedet har vært en markedsplass 

(Loftsgarden 2017:115), men sett sammen med de to eldre ferdselsveier i området, hvor 

den ene er spor etter driftsveien fra Vestlandet, gjennom Aurland, videre østover (jf. 

Reinton 1943:144), er det høyst sannsynlig et sted hvor ressursene fra utmarka har blitt 

byttet mot varer som salt, klebersteinskar, korn og fisk fra Vestlandet (Loftsgarden 

2017:116). 
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 SAMMENDRAG 

I perioden 13.-31. august 2018 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske 

utgravninger av to jernvinneanlegg med kullgroper og 12 enkeltliggende kullgroper på 

Hingsa i Hol kommune, Buskerud.  

 

Ovnene kan kategoriseres som sjaktovner med slaggavtapning, som ut fra typologien 

generelt sett dateres til Fase II i yngre jernalder eller middelalder. Slaggutkastet var 

deponert inntil ovnsområdet i terrengets fallretning, og det ble dokumentert renneslagg og 

sjaktmateriale i slagghaugene, mens de i to av ovnen ble gravd frem bunnskoller. 

Slagghaugene og kullgropene på anleggene ble snittet maskinelt, mens de enkeltliggende 

kullgropene ble sektorsnittet. Alle kullgropene hadde en sirkulær milebunn, og de fleste 

tilsvarende rund/oval form i overflaten, men enkelte var mindre tydelige og fremsto noe 

mer uformet. To kullgroper, deriblant en inne på ett av jernvinneanlegget, hadde muligens 

spor etter to bruksfaser.  

 

Produksjonen ligger innenfor de rammene man kan forvente for slike forholdvis små JSK-

anlegg som ble gravd ut på Hingsa, hvor en på bakgrunn av slagghaugene kan anslå et 

samlet produksjonsvolumet på mellom 1500-2500 kg jern. De radiologiske dateringene 

spenner aktivitetsforløpet til jernvinneanleggene over 200 til nærmere 300 år innenfor 

middelalderen, noe som sammenfaller godt med tidligere undersøkelser fra området, men 

som er heller urealistisk sett ut fra produksjonsvolumet. Det er imidlertid sannsynlig at 

virksomheten kan plasser i høymiddelalderen, med en mulig eldre fase, og med sikre spor 

av eldre aktivitet i områder i form av en kokegrop datert til merovingertid/vikingtid.  
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 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 

Nordlig jernvinneanlegg 

302 Kullgrop Rund form i flate, tilsvarende milebunn. Ytre diameter 6,5 m, indre 4,75 m og 
dybde 1 m. Voll skrår svakt utover, noe brattere innover, og skrår bratt ned til 
bunn. Kullag 25 cm tykt, kompakte, fete masse med flere større kullfragmenter. 
Det var ikke mulig å avgjøre vedstabling, og det fremkom ingen spor etter mer 
enn en bruksfase. 

910 Ovn Ovnen besto av større steiner (<35 cm) som dannet sideveggene og en samling av 
mindre steiner (<15 cm) som dannet bakveggen. Totalt målte ovnen 83x80 cm, 
med et kammer på 41x28 cm. Det fremkom at ovnen hadde en indre leireforing 
og slaggavtapping.  

500 Slagghaug Rektangulær til svakt buet; 4,2 m lang og 2,3 m bred, med en forholdvis jevn 
tykkelse på rundt 20 cm. Slagget bar preg av å være tappe- eller renneslagg, men 
ingen fragment inneholdt mer enn ett lag med størknet slagg, Prøverute på 50x50 
cm, 10 cm dyp, inneholdt 32,5kg slagg. Grovt utregnet inneholdt haugen litt under 
2200 kg slagg. 

550 Kullflekk Kileformet, 2x0,5-1,8 m, tørr og porøs kull. Liggende sør og delvis over mulig tuft 

555 Kulluttrekk Tre områder med kulluttrekk rundt kullgrop A302. To større i N og SØ, mål 4-
4,5x2-2,5 m og et mindre i VSV på 1,6x0,9 m.  

965 Mulig tuft Rektangulær form på 1,8x3 m, og det som fremsto som 20 cm forhøyninger i kant. 
En stor helle, 45 cm i diameter, i senter av strukturen.   

Sørlig jernvinneanlegg 

384 Kullgrop Svakt oval form i flate, som blir rund fra toppvoll og innover, rund bunnform. Ytre 
diameter 7 m, indre 4,5 m og dybde 0,85 m.  Milebunn rund. Kullag 10-66 cm tykt; 
muligens viste spor etter to faser mot den tynneste nordlige delen, og fra midten 
av kullgropa til sørlige side ble laget betydelig tykkere. Tyder på gropa har blitt 
tømt i retning ovn A727. Kullet var kompakt og fett, med flere større 
kullfragmenter, men det var ikke mulig å avgjøre vedstabling. 

727 Ovn Besto av totalt fire større steiner (25-50 cm) som dannet sideveggene og 
bakveggen. Totalt målte ovnen 85x72 cm, med et kammer på 46x37 cm. 
Fyllmassene besto primært av et blandet rødbrunt lag av sand, grus, ovnsforing og 
kull, og ved snitting fremkom det en bunnskolle med en diameter på 20 cm 

707 Slagghaug Kileformet; 3,15x1,8-3,8 m, tykkelsen varierte fra 5-20 cm. Det bar preg av å være 
tappeslagg, virket å stamme fra en blestring. Prøverute inneholdt 23,5 kg slagg, 
totalt inneholdt haugen 1200 kg slagg. 

883 Ovn Ovnen er ikke bevart like godt som A910 og A727, men er sannsynligvis rester 
etter en ovn av samme type. Besto i plan av 80 cm brent leirering med 
omkringliggende kull og en enkel steinsetting. I en 25 cm dyp nedskjæring 
fremkom det en bunnskolle på 18 cm i diameter. 

740 Slagghaug Liten, ujevn-rektangulær: 2,25x1,5 m og 1-5 cm tykk. Snittet for hånd og 
halvparten av haugen inneholdt ca. 40 kg slagg. Noe som gir den et 
produksjonsomfang på rundt 80 kg jern. 

Enkeltliggende kullgroper 

366 Kullgrop Utydelig, men sannsynlig rund form i flate, ytre diameter 6 m, indre 4,5 m og 
dybde 1 m. Bunnform i plan var oval, 1,75x0,7 m.  Milebunn viste seg å være rund. 
Voll skrår svakt utover, noe brattere innover, og skrår bratt ned til bunn. Kullag 25 
cm tykt, kompakte, fete masse med flere større kullfragmenter. Det var ikke mulig 
å avgjøre vedstabling, og det fremkom ingen spor etter mer enn en bruksfase. 

444 Kullgrop Større og tydelig i flaten, oval ytre form og rund indre form, tilsvarende milebunn. 
Ytre mål 6,7x6,2 m, indre diameter 3,7 m og dybde 0,7 m. I profil hadde den skrå 
vegger og en flat bunn som målte 2,2 m og et 20 cm tykt fett kullag, som avtok 
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mot sør. Funn av slagg og ovnsforing i fyllmassene. Det var ikke mulig å avgjøre 
vedstabling, og det fremkom ingen tydelige spor etter mer enn en bruksfase. 

533 Kullgrop Rund form med tydelige voller tykke voller, spesielt mot N-NØ, avtar noe i S-SV. 
5,5 x5 m, dybde 0,9 m, ujevn bunnform i plan på ca. 0,8 m. Indre voll, før det skrår 
slakt ned mot bunnen, var minimalt. En større furu sto på kullgropas nordlige voll, 
rotsystem hadde kraftig forstyrrer kullsjiktet; dette måte 20 cm og besto av tørre 
fyllmasser med mange større fragmenter.  

545 Kullgrop Rund form i plan, og tydelig rund bunnform, tilsvarende milebunn. Fra 
ytterkantene målte kullgropa 4,6-5 m i diameter, fra toppvollene hadde den en 
diameter på 3 m og var 0,45 m dyp. Kullaget var noe ujevnt, 2-12 cm. Det var ikke 
tegn til flere enn en bruksfase og det var ikke mulig å avgjøre vedstabling. 

567 Kullgrop Pga. ingen ytre voll mot nord har den en oval form i plan som går over til rund 
innover. Ytre mål 6,25x5,6 m, indre diameter 4,85, og 0,75 m dyp. Det fremkom 
en tydelig rund milebunn, et jevnt kullsjikt på 6-10 cm. Sidene og bunnen var 
avrundet til en svak skålform.  

607 Kullgrop Ytre rund form i plan, måler 6,7x6,4 m og diameter 4,4 m fra toppvollene. Ned 
mot bunnen går den over til oval/ujevn som målte 2,3x1,6 m og 0,72 m dyp. 
Bunnformen var 1,25x1 m. Det fremkom en tydelig rund milebunn, og i profil 
hadde gropa buede vegger og ujevn bunn, kullsjikt på opptil 20 cm tykt. Det var 
en eldre kokegrop i bunnen av kullgropa. 

650 Kullgrop Rund-oval form i flate, som blir rund fra toppvoll og innover, rund bunnform. Ytre 
diameter 6,5 m, indre 5,1 m og dybde 1 m.  Ved snitting fremkom det en tydelig 
rund milebunn, og i profil hadde gropa buede sider og flat funn. Den var ikke 
fullstendig tømt og i sørlig profil var det mulig spor etter to bruksfaser.  

675 Kullgrop Rund form i plan, og tydelig rund bunnform, tilsvarende milebunn. Fra 
ytterkantene målte kullgropa 5,4-5,7 m i diameter, fra toppvollene hadde den en 
diameter på 4,5 m og var 0,65 m dyp. Svakt skålformet med buede sider i profil og 
et 10-15 cm tykt kullag.  Gropa virker å være tømt i nordøstlig retning og 
milebunnen fremsto som rund.  Det var ikke tegn til flere enn en bruksfase og det 
var ikke mulig å avgjøre vedstabling. 

810 Kullgrop Kullgropa fremsto rund i plan med en diameter på 6 m; vollen var vanskelig å 
definere i N. Fra toppvollene målte den 3,9 m i diameter og var 0,8 m dyp. I profil 
hadde den buede sider og ujevn bunn, og et 15-25 cm tykt kullag. 

980 Kullgrop Svakt oval form i flate, som blir rund fra toppvoll og innover, rund bunnform. 
Utydelige voller og muligens noe overdimensjonerte ytre mål ytre på 7,5x6,4 m, 
indre diameter 4 m og dybde 0,9 m.  Milebunn rund. Skålformet i profil, med 
avrundet sider og et tynt noe forstyrret kullag, som ble tykker mot sidene. Det var 
ikke tegn til flere enn en bruksfase og det var ikke mulig å avgjøre vedstabling. 

627 Kullgrop Kun undersøkt i plan 

1216 Kullgrop Kun undersøkt i plan 
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10.2 TILVEKSTTEKST, C61460 

C61460/1-2 

Produksjonsplass (jernvinne) fra middelalder fra HINGSA-KVISLA, av HOGNERUD 

(24), HOL K., BUSKERUD 

 

C61460/1) 20 prøve, kull. 15 prøver vedartsbestemt og datert 

 

1) PK891 (A883, ovn). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1295AD (95.4%) 

1415AD, 1310AD (50.3%) 1360AD, 1385AD (17.9%) 1405AD. Vekt: 1,4 gram (LuS 

14046).  

Datering: Høymiddelalder, 1295-1415 

2) PK899 (A727, ovn). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1295AD (95.4%) 

1420AD, 1310AD (48.4%) 1360AD, 1385AD (19.8%) 1410AD. Vekt: 2,7 gram 

(LuS14047) 

Datering: Høymiddelalder, 1295-1420  

3) PK1020 (A366, kullgrop). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1215AD 

(95.4%) 1300AD, 1250AD (68.2%) 1290AD. Vekt: 10,7 gram (LuS14048) 

Datering: Høymiddelalder, 1215-1300 

4) PK1087 (A980, kullgrop). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1180AD 

(95.4%) 1290AD, 1220AD (14.7%) 1235AD, 1240AD (53.5%) 1275AD. Vekt: 9,3 gram 

(LuS14049).  

Datering: Tidlig/Høymiddelalder, 1180-1290 

5) PK1099 (A545, kullgrop). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1180AD 

(95.4%) 1280AD, 1220AD (68.2%) 1270AD. Vekt: 23 gram (Lus14050) 

Datering: Tidlig/Høymiddelalder, 1180-1280  

6) PK1167 (A910, ovn). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1295AD (60.4%) 

1370AD, 1375AD (35.0%) 1425AD, 1315AD (43.6%) 1355AD, 1385AD (24.6%) 

1415AD. Vekt: 1,7 gram (LuS14051)  

Datering: Høymiddelalder, 1295-1425  

7) PK1169 (A500, slagghaug). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1215AD 

(95.4%) 1295AD, 1245AD (68.2%) 1285AD. Vekt: 5,4 gram (LuS14052) 

Datering: Høymiddelalder, 1215-1295  

8) PK1170 (A302, kullgrop). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1305AD 

(42.9%) 1365AD, 1385AD (52.5%) 1440AD, 1320AD (26.3%) 1345AD, 1390AD 

(41.9%) 1425AD. Vekt: 72,3 gram (LuS14053)  

Datering: Høymiddelalder, 1305-1440  

9) PK1178 (A607, kullgrop). Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 1045AD 

(11.6%) 1095AD, 1120AD ( 3.5%) 1140AD, 1145AD (80.3%) 1270AD, 1155AD 

(68.2%) 1250AD. Vekt: 4,4 gram (LuS14054) 

Datering: Tidlig middelalder, 1045-1095  

10) PK1180 (Kokegrop i A607). Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 685AD 

(16.1%) 750AD, 760AD (79.3%) 895AD, 765AD (68.2%) 880AD. Vekt: 1,6 gram 

(LuS14055) 

Datering: Yngre jernalder, 685-895  

11) PK1188 (A675, kullgrop). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1165AD ( 

1.0%) 1175AD, 1180AD (94.4%) 1280AD, 1215AD (68.2%) 1265AD. Vekt: 6,4 gram 
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(LuS14056) 

Datering: Tidlig/Høymiddelalder, 1165-1280  

12) PK1203 (A707, slagghaug). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1045AD 

(13.8%) 1095AD, 1120AD ( 4.0%) 1140AD, 1145AD (77.6%) 1260AD, 1055AD ( 

2.9%) 1075AD, 1150AD (65.3%) 1225AD. Vekt: 7,1 gram (Lus13057) 

Datering: Tidlig middelalder, 1045-1260  

13) PK1204 (A384, kullgrop). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1165AD 

(95.4%) 1280AD, 1215AD (68.2%) 1265AD. Vekt: 16 gram (LuS14058) 

Datering: Tidlig/Høymiddelalder, 1165-1280  

14) PK1205 (A444, kullgrop). Vedartsbestemt til bjørk (Betula) og datert til 1165AD 

(95.4%) 1280AD, 1215AD (68.2%) 1270AD. Vekt: 5,4 gram (LuS14059) 

Datering: Tidlig/Høymiddelalder, 1165-1280  

15) PK1216 (A810, kullgrop). Vedartsbestemt til furu (Pinus) og datert til 1045AD ( 

6.3%) 1085AD, 1125AD ( 1.1%) 1135AD, 1150AD (88.0%) 1265AD, 1160AD (62.0%) 

1225AD, 1230AD ( 6.2%) 1245AD. Vekt: 1,8 gram (LuS14060).  

Datering: Tidlig middelalder, 1045-1265  

16) PK851 (A883, ovn). Ubenyttet. Vekt: 9 gram 

17) PK1168 (A550, kullflekk). Ubenyttet. Vekt: 19,1 gram 

18) PK1187 (A567, kullgrop) .Ubenyttet. Vekt: 7,2 gram 

19) PK1091 (A533, kullgrop). Ubenyttet. Vekt: 23,9 gram 

20) PK1201 (A740, slagghaug). Ubenyttet. Vekt: 4,9 gram 

 

C61460/2) 6 prøve, annet av slagg 

1) P1136 (A727, ovn). Del av bunnskolle, svært porøs. Diam: 20,0 cm. Vekt: 558 gram. 

2) P1137 (A750, ovn). Bunnskolle. Diam: 18,0 cm. Vekt: 693 gram.   

3) P1177 (A500, slagghaug). Ubenyttet slagg. Vekt:390 gram. 

4) P1200 (A740, slagghaug). Ubenyttet slagg. Vekt:1490 gram. 

5) P1206/P1207 (A444, kullgrop). Renneslagg, Vekt: 260 gram. Ovnsforing, Vekt:733 

gram. 

6) P1199 (A707, slagghaug). Ovnsforing og rennelagg. Noe porøst. Vekt: 614 gram.  

 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av to jernvinneanlegg og 12 

omkringliggende kullgroper i Hol kommune i 2018, etter registeringer i 2016. 

Jernvinnelokalitene ligger med kort avstand fra hverandre i et område etablert med 

infrastruktur og enkelte fritidsboliger, med de 12 kullgropene liggende på anleggene og 

50-550 meter unna. Det omkringliggende terreng besto av et kupert landskap med tett 

bjørkeskog og lettere undervegetasjon, og et større myromåde og flere bekkedrag.  

 

Orienteringsoppgave: Lokalitetene ligger i en sørøstvendt li ca. 1 km sørvest for Kvisla 

og 6 km nordøst for Geilo.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6715205.44, Ø: 

460545.91.  

LokalitetsID: 223611, 223619, 223634, 223643, 223647, 223688, 223693, 223700, 

223704, 223708, 223744, 223749.  

Funnet av: Anette Sand-Eriksen.  

Funnår: 2018.  

Katalogisert av: Anette Sand-Eriksen. 
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10.3 PRØVER 

ID Type Struktur Beskrivelse Vekt Status 

851 Kullprøve 883 Fra kullinse i brent leirelag  4,2, 5 Katalogisert 

891 Kullprøve 883 Fra leirelaget  1.4 Katalogisert 

892 Slagg 883 Masser fra graving av bunnskolle   Kassert 

899 Kullprøve 727 Kullprøve tatt mens snitting av ovn 2.7 Katalogisert 

897 Jordprøve 727 Kullprøve tatt mens snitting av ovn 147 Kassert 

1020 Kullprøve 366  10.7 Katalogisert 

1087 Kullprøve 980  9.3 Katalogisert 

1091 Kullprøve 533  23.9 Katalogisert 

1099 Kullprøve 545  23.0 Katalogisert 

1136 Slagg 727 Del av bunnskolle, svært porøs 558 Katalogisert 

1137 Slagg 883 Bunnskolle. Diameter 18 cm. 693 Katalogisert 

1187 Kullprøve 567  7.2 Katalogisert 

1178 Kullprøve 607  4.4 Katalogisert 

1180 Kullprøve 607 Kokegrop i kullgrop 1.6 Katalogisert 

1188 Kullprøve 675   6.5 Katalogisert 

1167 Kullprøve 910 Kullprøve fra ovn  1,7 Katalogisert 

1168 Kullprøve 550 Fra senter i kullager 19.1 Katalogisert 

1169 Kullprøve 500 Fra slagghaug  5,4 Katalogisert 

1177 Jordprøve 500 Fra slagghaug   Katalogisert 

1170 Kullprøve 302  72.3 Katalogisert 

1204 Kullprøve 384  16.0 Katalogisert 

1203 Kullprøve 707 Slagghaug 7.1 Katalogisert 

1202 Kullprøve 707 Slagghaug   Kassert 

1201 Kullprøve 740 Slagghaug tilknyttet ovn A883 4.9 Katalogisert 

1200 Jordprøve 740 Slagghaug tilknyttet ovn A883  Katalogisert 

1199 Slagg 707 Variert. Ovnsforing, rennelagg 614 Katalogisert 

1205 Kullprøve 444  5.4 Katalogisert 

1206 Slagg 444 Slagg 
260 Katalogisert 

1207 Slagg 444 Ovnsforing 

1216 Kullprøve 810  1.6 Katalogisert 
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10.4 TEGNINGER 

 
Nr. Hva Av Arkivert Rentegnet AskeladdenID 

1 A302, plan Esa Hertell x  223744 

2 A366, plan Esa Hertell x  223700 

3 A384, plan Esa Hertell x  223749 

4 A444, plan Esa Hertell x  223708 

5 A980, plan Esa Hertell x  223693 

6 A533, plan Esa Hertell x  223634 

7 A545, plan Esa Hertell x  223643 

8 A675, plan Esa Hertell x  223688 

9 A567, plan Esa Hertell x  223704 

10 A607, plan Esa Hertell x  223619 

11 A650, plan Esa Hertell x  223647 

12 A384, profil Esa Hertell x x 223749 

13 A302, profil Esa Hertell x x 223744 

14 A567, profil Esa Hertell x  223704 

15 A607, profil Esa Hertell x x 223619 

16 A650, profil Esa Hertell x x 223647 

17 A533, profil Anette Sand-Eriksen x  223634 

18 A545, profil Anette Sand-Eriksen x x 223643 

19 A366, profil Anette Sand-Eriksen x x 223700 

20 A980, profil Esa Hertell x x 223693 

21 A675, profil Anette Sand-Eriksen x  223688 

22 A810, plan Esa Hertell x  223611 

23 A810, profil Esa Hertell x  223611 

24 A444, profil Anette Sand-Eriksen x  223708 

 

 

 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 44 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 45 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 46 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 47 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 48 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 49 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 

 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 50 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 51 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 

 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 52 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 53 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 54 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 55 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

 
 

 
 



24/78 m.fl., Hol k.  2017/8599  

 

  

 56 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

10.5 FOTOLISTE 

Filnavn Fotograf Motiv Dato  Mot Strukturnr 

Cf53429_0001 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 vest A670/675 

Cf53429_0002 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 sørøst A670/675 

Cf53429_0003 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 sørvest A670/675 

Cf53429_0004 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 øst A533 

Cf53429_0005 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 sørøst A533 

Cf53429_0006 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 øst A533 

Cf53429_0007 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 sør A384 

Cf53429_0008 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 nordøst A384 

Cf53429_0009 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 sørvest A384 

Cf53429_0010 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 vest A384 

Cf53429_0011 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 nordvest A384 

Cf53429_0012 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 nord A384 

Cf53429_0013 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 sørøst A302 

Cf53429_0014 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 sør A302 

Cf53429_0015 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 14.08.18 vest A302 

Cf53429_0016 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 sør A366 

Cf53429_0017 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 sør A366 

Cf53429_0018 Anette Sand-Eriksen Slagghaugen til jernvinneanlegg 14.08.18 nordøst A500 

Cf53429_0019 Anette Sand-Eriksen Slagghaugen til jernvinneanlegg  14.08.18 nord A500 

Cf53429_0020 Anette Sand-Eriksen Slagghaugen til jernvinneanlegg.  14.08.18 nordvest A500 

Cf53429_0021 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 nordøst A444 

Cf53429_0022 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 sørvest A444 

Cf53429_0023 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 14.08.18 sørvest A444 

Cf53429_0024 Anette Sand-Eriksen Esa og gravemaskinfører Even 15.08.18 nordøst A302 

Cf53429_0025 Anette Sand-Eriksen Esa og gravemaskinfører Even  15.08.18 nordøst A302 

Cf53429_0026 Esa Hertell Feil kullgrop 16.08.18 sørvest 
 

Cf53429_0027 Esa Hertell Feil kullgrop 16.08.18 sørvest 
 

Cf53429_0028 Esa Hertell Feil kullgrop 16.08.18 sørvest 
 

Cf53429_0029 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 16.08.18 sørvest A567 

Cf53429_0030 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 16.08.18 sørvest A567 

Cf53429_0031 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 16.08.18 nordøst A567 

Cf53429_0032 Esa Hertell Kullgrop før oppstart, ikke ryddet 16.08.18 nordvest A607 

Cf53429_0033 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 16.08.18 vest A650 

Cf53429_0034 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 16.08.18 vest A810 

Cf53429_0035 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 16.08.18 vest A810 

Cf53429_0036 Esa Hertell Kullgrop før oppstart 16.08.18 sørøst A810 

Cf53429_0037 Anette Sand-Eriksen Før oppstart. Ikke ryddet, fylt med hogstavfall 17.08.18 øst A627 

Cf53429_0038 Anette Sand-Eriksen Før oppstart. Ikke ryddet, fylt med hogstavfall.  17.08.18 nordvest A627 

Cf53429_0039 Anette Sand-Eriksen Før oppstart. Ikke ryddet, fylt med hogstavfall.  17.08.18 øst A627 

Cf53429_0040 Anette Sand-Eriksen Før oppstart. Ikke ryddet.  17.08.18 nord A650 

Cf53429_0041 Anette Sand-Eriksen Før oppstart. Ikke ryddet.  17.08.18 sørøst A650 

Cf53429_0042 Esa Hertell Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 17.08.18 sørvest 
 

Cf53429_0043 Esa Hertell Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 17.08.18 sørvest 
 

Cf53429_0044 Esa Hertell Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 17.08.18 nordøst 
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Cf53429_0045 Esa Hertell Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 17.08.18 sørvest 
 

Cf53429_0046 Esa Hertell Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 17.08.18 vest A727 

Cf53429_0047 Esa Hertell Ovn og kullgrop, sørlig jernvinneanlegg  17.08.18 øst A727, 
A384 

Cf53429_0048 Esa Hertell Ovn, leirkonsentrasjon og kullgrop, sørlig  17.08.18 øst A750 

Cf53429_0049 Anette Sand-Eriksen Ovn 17.08.18 nordøst A727 

Cf53429_0050 Anette Sand-Eriksen Ovn 17.08.18 nord A727 

Cf53429_0051 Anette Sand-Eriksen Ovn og slagghaug 17.08.18 øst A727, 
A707 

Cf53429_0052 Anette Sand-Eriksen Leirekonsentrasjon, mulig ovn 17.08.18 øst A750 

Cf53429_0053 Anette Sand-Eriksen Leirekonsentrasjon, mulig ovn 17.08.18 øst A750 

Cf53429_0054 Anette Sand-Eriksen Leirekonsentrasjon, mulig ovn 17.08.18 øst A750 

Cf53429_0055 Esa Hertell Leirering, mulig ovn 17.08.18 sørøst A838 

Cf53429_0056 Esa Hertell Leirering, mulig ovn 17.08.18 vest A838 

Cf53429_0057 Anette Sand-Eriksen Første rensing ovn, stein og ovnsforing 17.08.18 nord A727 

Cf53429_0058 Anette Sand-Eriksen 
Første rensing ovn, stein og ovnsforing 

17.08. 18 øst A727 

Cf53429_0059 Anette Sand-Eriksen 
Første rensing ovn, stein og ovnsforing 

17.08. 18 øst A727 

Cf53429_0060 Anette Sand-Eriksen 
Første rensing ovn, stein og ovnsforing 

17.08. 18 øst A727 

Cf53429_0061 Esa Hertell Leirekonsentrasjon blir snittet 17.08. 18 sørøst A838 

Cf53429_0062 Esa Hertell Leirekonsentrasjon blir snittet 17.08. 18 sørøst A838 

Cf53429_0063 Esa Hertell Leirekonsentrasjon blir snittet 17.08. 18 nord A838 

Cf53429_0064 Esa Hertell Bunnskolle i ovn begynner å synes 17.08. 18 sørøst A838 

Cf53429_0065 Esa Hertell Bunnskolle i ovn begynner å synes 17.08. 18 øst A838 

Cf53429_0066 Anette Sand-Eriksen Ovnsforing/leire 17.08.18 nordøst A727 

Cf53429_0067 Anette Sand-Eriksen 
Ovnsforing/leire 

17.08.18 øst A727 

Cf53429_0068 Anette Sand-Eriksen Ovnsforing/leire 17.08.18 sør A727 

Cf53429_0069 Esa Hertell Bunnskolle i ovn. Dårlig 17.08.18 sør 
 

Cf53429_0070 Esa Hertell Bunnskolle i ovn. Dårlig 17.08.18 sør 
 

Cf53429_0071 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 17.08.18 sørøst A883 

Cf53429_0072 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 17.08.18 sørøst A883 

Cf53429_0073 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 17.08.18 vest A883 

Cf53429_0074 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 17.08.18 sørøst A883 

Cf53429_0075 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 17.08.18 vest A883 

Cf53429_0076 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 17.08.18 øst A883 

Cf53429_0077 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 17.08.18 sørøst A883 

Cf53429_0078 Anette Sand-Eriksen Etter at lag med brent leire/ovnsforing er fjernet, 
slaggrenne synlig 

17.08.18 sør A727 

Cf53429_0079 Anette Sand-Eriksen Etter at lag med brent leire/ovnsforing er fjernet, 
slaggrenne synlig 

17.08.18 nordvest A727 

Cf53429_0080 Anette Sand-Eriksen Etter at lag med brent leire/ovnsforing er fjernet, 
slaggrenne synlig 

17.08.18 nordøst A727 

Cf53429_0081 Anette Sand-Eriksen Etter at lag med brent leire/ovnsforing er fjernet, 
slaggrenne synlig 

17.08.18 nordøst A727 

Cf53429_0082 Anette Sand-Eriksen Etter at lag med brent leire/ovnsforing er fjernet 
og struktur blir snittet, slaggrenne synlig 

17.08.18 øst A727 

Cf53429_0083 Anette Sand-Eriksen Struktur blir snittet, slaggrenne synlig 17.08.18 øst A727 

Cf53429_0084 Anette Sand-Eriksen Struktur blir snittet, slaggrenne synlig 17.08.18 øst A727 

Cf53429_0085 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart. Motlys 21.08.18 sørøst A980 

Cf53429_0086 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 21.08.18 sør A980 

Cf53429_0087 Anette Sand-Eriksen Kullgrop før oppstart 21.08.18 øst A980 
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Cf53429_0088 Esa Hertell Kullgrop sektorsnittet, bunnform rund 21.08.18 nordøst A533 

Cf53429_0089 Esa Hertell Kullgrop sektorsnittet, bunnform rund 21.08.18 nordøst A533 

Cf53429_0090 Esa Hertell Kullgrop sektorsnittet, bunnform rund 21.08.18 sørøst A545 

Cf53429_0091 Esa Hertell Kullgrop sektorsnittet, bunnform rund 21.08.18 vest A545 

Cf53429_0092 Esa Hertell Kullgrop før oppstar. Ikke ryddet 22.08.18 nordvest A1212 

Cf53429_0093 Esa Hertell Kullgrop før oppstar. Ikke ryddet 22.08.18 øst A1212 

Cf53429_0094 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 22.08.18 sør A883 

Cf53429_0095 Esa Hertell Bunnskolle i ovn fremme 22.08.18 sør A883 

Cf53429_0096 Anette Sand-Eriksen Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 22.08.18 nord 
 

Cf53429_0097 Anette Sand-Eriksen Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 22.08.18 nord 
 

Cf53429_0098 Anette Sand-Eriksen Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 22.08.18 øst 
 

Cf53429_0099 Anette Sand-Eriksen Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 22.08.18 øst 
 

Cf53429_0100 Anette Sand-Eriksen Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 22.08.18 vest 
 

Cf53429_0101 Anette Sand-Eriksen Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 22.08.18 vest 
 

Cf53429_0102 Anette Sand-Eriksen Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 22.08.18 sørvest 
 

Cf53429_0103 Anette Sand-Eriksen Oversikt, sørlig jernvinneanlegg 22.08.18 sør 
 

Cf53429_0104 Anette Sand-Eriksen Oversikt, nordlig jernvinneanlegg 22.08.18 sørøst 
 

Cf53429_0105 Anette Sand-Eriksen Oversikt, nordlig jernvinneanlegg 22.08.18 nord 
 

Cf53429_0106 Anette Sand-Eriksen Oversikt, nordlig jernvinneanlegg 22.08.18 øst 
 

Cf53429_0107 Anette Sand-Eriksen Detaljbilde av kullflekk, nordlig jernvinneanlegg 22.08.18 vest A550 

Cf53429_0108 Anette Sand-Eriksen Kullflekk i forhold til resten av anlegget 22.08.18 vest A550 

Cf53429_0109 Anette Sand-Eriksen Detalj av ovn 22.08.18 vest A910 

Cf53429_0110 Anette Sand-Eriksen Detalj av ovn 22.08.18 øst A910 

Cf53429_0111 Anette Sand-Eriksen Oversikt, nordlig jernvinneanlegg 22.08.18 sørøst 
 

Cf53429_0112 Anette Sand-Eriksen Kullgrop, oversikt sektorsnitt 22.08.18 vest A980 

Cf53429_0113 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 vest A980 

Cf53429_0114 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 nord A980 

Cf53429_0115 Anette Sand-Eriksen Kullgrop, oversikt sektorsnitt 22.08.18 øst A533 

Cf53429_0116 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 nordøst A533 

Cf53429_0117 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 øst A533 

Cf53429_0118 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 øst A533 

Cf53429_0119 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 øst A533 

Cf53429_0120 Anette Sand-Eriksen Kullgrop, oversikt sektorsnitt 22.08.18 nord A366 

Cf53429_0121 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 nord A366 

Cf53429_0122 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 nord 
A366 

Cf53429_0123 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 nord 
A366 

Cf53429_0124 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 vest 
A366 

Cf53429_0125 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 vest 
A366 

Cf53429_0126 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 22.08.18 nordøst A366 

Cf53429_0127 Anette Sand-Eriksen Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 øst A384 

Cf53429_0128 Anette Sand-Eriksen Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 øst A384 

Cf53429_0129 Anette Sand-Eriksen Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 sør A384 

Cf53429_0130 Anette Sand-Eriksen Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 sør A384 

Cf53429_0131 Anette Sand-Eriksen Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 sør A302 

Cf53429_0132 Anette Sand-Eriksen Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 sør A302 

Cf53429_0133 Anette Sand-Eriksen Profil gjennom slagghaug A500 og kullgrop A302.  
Sør mot nord, 1/4 

23.08.18 vest C1132 
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Cf53429_0134 Anette Sand-Eriksen Profil gjennom slagghaug A500 og kullgrop A302.  
Sør mot nord, 2/4 

23.08.18 vest C1132 

Cf53429_0135 Anette Sand-Eriksen Profil gjennom slagghaug A500 og kullgrop A302.  
Sør mot nord, 3/4 

23.08.18 vest C1132 

Cf53429_0136 Anette Sand-Eriksen Profil gjennom slagghaug A500 og kullgrop A302.  
Sør mot nord, 4/4 

23.08.18 vest C1132 

Cf53429_0137 Anette Sand-Eriksen Profil gjennom kullgrop A302.  23.08.18 vest C1132, 
A302 

Cf53429_0138 Anette Sand-Eriksen Hele profilen. Slagghaug helt i sør, skimter ovn 
bakenfor.  

23.08.18 vest C1132 

Cf53429_0139 Anette Sand-Eriksen Profil gjennom slagghaug A707 og kullgrop A384.  
Sør mot nord, 1/3 

23.08.18 vest C1134 

Cf53429_0140 Anette Sand-Eriksen Profil gjennom slagghaug A707 og kullgrop A384.  
Sør mot nord, 2/3 

23.08.18 vest C1134 

Cf53429_0141 Anette Sand-Eriksen Profil gjennom slagghaug A707 og kullgrop A384.  
Sør mot nord, 3/3 

23.08.18 vest C1134 

Cf53429_0142 Anette Sand-Eriksen Profil av kullgrop A384 23.08.18 vest C1134 

Cf53429_0143 Anette Sand-Eriksen Hele profilen 23.08.18 vest C1134 

Cf53429_0144 Anette Sand-Eriksen Sørlig del av profilen, av slagghaug A707.  23.08.18 vest C1134 

Cf53429_0145 Esa Hertell Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 vest A444 

Cf53429_0146 Esa Hertell Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 vest A444 

Cf53429_0147 Esa Hertell Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 sør A444 

Cf53429_0148 Esa Hertell Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 øst A444 

Cf53429_0149 Esa Hertell Bunnform kulllgrop, rund 23.08.18 øst A444 

Cf53429_0150 Anette Sand-Eriksen Bunnform kullgrop, rund  23.08.18 vest A670/675 

Cf53429_0151 Anette Sand-Eriksen Bunnform kullgrop, rund 23.08.18 nordøst A670/675 

Cf53429_0152 Esa Hertell Kullgrop, sektorsnitt. Kullag fremme 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0153 Esa Hertell Kullgrop, sektorsnitt 23.08.18 nord A650 

Cf53429_0154 Esa Hertell Kullgrop, sektorsnitt 23.08.18 nord A650 

Cf53429_0155 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 sørøst A650 

Cf53429_0156 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0157 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0158 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0159 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0160 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0161 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0162 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0163 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A650 

Cf53429_0164 Anette Sand-Eriksen Kullgrop, bunnform rund 23.08.18 nordøst A607 

Cf53429_0165 Anette Sand-Eriksen Kullgrop, bunnform rund 23.08.18 nord A607 

Cf53429_0166 Anette Sand-Eriksen Kullgrop, bunnform rund 23.08.18 nord A607 

Cf53429_0167 Esa Hertell Kullgrop, bunnform rund 23.08.18 sør A567 

Cf53429_0168 Esa Hertell Kullgrop, bunnform rund 23.08.18 vest A567 

Cf53429_0169 Esa Hertell Kullgrop, bunnform rund 23.08.18 vest A567 

Cf53429_0170 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 nordvest A607 

Cf53429_0171 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 nordvest A607 

Cf53429_0172 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 nordvest A607 

Cf53429_0173 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 nordvest A607 

Cf53429_0174 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 nordvest A607 

Cf53429_0175 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 øst A567 

Cf53429_0176 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 sørøst A567 
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Cf53429_0177 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 nord A567 

Cf53429_0178 Esa Hertell Kullgrop profil 23.08.18 nord A567 

Cf53429_0179 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 sørvest A670/675 

Cf53429_0180 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 vest A670/675 

Cf53429_0181 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 vest A670/675 

Cf53429_0182 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 vest A670/675 

Cf53429_0183 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 vest A670/675 

Cf53429_0184 Anette Sand-Eriksen Kullgrop profil 23.08.18 vest A670/675 

Cf53429_0185 Anette Sand-Eriksen Profil kullgrop  28.08.18 sørvest A384 

Cf53429_0186 Anette Sand-Eriksen Profil kullgrop og slagghaug 28.08.18 vest A384, 707 

Cf53429_0187 Anette Sand-Eriksen Profil kullgrop med ovn A727 på voll 28.08.18 vest A384, 727 

Cf53429_0188 Anette Sand-Eriksen Profil 29.08.18 nordøst A444 

Cf53429_0189 Anette Sand-Eriksen Profil 29.08.18 nordøst A444 

Cf53429_0190 Anette Sand-Eriksen Profil inkludert voller 29.08.18 sørøst A444 

Cf53429_0191 Anette Sand-Eriksen Detaljbilder profil, 1/3. Nord mot sør 29.08.18 øst A444 

Cf53429_0192 Anette Sand-Eriksen Detaljbilder profil, 2/3. Nord mot sør 29.08.18 øst A444 

Cf53429_0193 Anette Sand-Eriksen Detaljbilder profil, 3/3. Nord mot sør 29.08.18 øst A444 

Cf53429_0194 Anette Sand-Eriksen Hel profil, oversikt 29.08.18 øst A444 

Cf53429_0195 Anette Sand-Eriksen Detaljbilder av slagg og ovnsforing i kullgrop 29.08.18 øst A444 

Cf53429_0196 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut - 1 29.08.18 nordøst A910 

Cf53429_0198 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut - 1 29.08.18 nordøst A910 

Cf53429_0197 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut -1 29.08.18 nordøst A910 

Cf53429_0199 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut - 2 29.08.18 øst A910 

Cf53429_0200 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut - 2 29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0201 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut - 3 29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0202 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut - 3 29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0203 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut, mulig 
slaggrenne - 4 

29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0204 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut, mulig 
slaggrenne - 4 

29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0205 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut - 5 29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0206 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut, bunn 
- 6 

29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0207 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut, bunn 
- 6 

29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0208 Esa Hertell Ovn på nordlig jernvinneanlegg blir gravd ut, bunn 
- 6 

29.08.18 øst 
A910 

Cf53429_0209 Anette Sand-Eriksen Nordlige jernvinneanlegg siste dag 30.08.18 nord 
 

Cf53429_0210 Anette Sand-Eriksen Nordlige jernvinneanlegg siste dag 30.08.18 nordøst 
 

Cf53429_0211 Anette Sand-Eriksen Sørlige jernvinneanlegg siste dag 30.08.18 øst 
 

Cf53429_0212 Anette Sand-Eriksen Sørlige jernvinneanlegg siste dag 30.08.18 vest 
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10.6.2 RADIOLOGISKE DATERINGER 
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