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SAMMENDFUG
Undersøkelsen besto av prøvestikking av to kullgroper; Kg.1 (id 99470) og Kg.2 (id
99153). Det ffamkom at kullgropene trolig hadde forskjellig fom, Kg.1 var tydelig
oval mens kullgrop Kg.2 hadde klare trekk av være kvadratisk. I Kg.1 var kullaget
svært tynt. En kullprøve ffa dette laget ble datert til AD1510-1655. Denne er toket
som feilaktig. Kg.2 ble datert til AD 1070-1280.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
HOVDEN, 2/2, BYKLE KOMMUNE, AUST-AGDER

BERNT RUNDBERGET

1. BAKGRUNN FOR UNDERSøKELSEN

Saksnr. 07/3354

Saken har bakgrunn i endring av gj eldende bebyggelsesplan for boligområde A3
(vedtatt 6. september 1999). Planområdet ligger imenfor reguleringsplan for Hovden
del 2 som ble godkjent 10. september 1997.

Formålet med endringen er tilrettelegging for boliger og fortetting av eksisterende
boligområde. Planområdet er på 56, 3 daa og ligger mellom Røyrtiøm og Plassetiønni
vest for Hovden sentrum. Arkiv og kartstudier viser at det omsøkte området tidligere
har hatt betegnelsen A8 .

Det ble registrert to automatisk ffedete kullgroper (id. 99153 og 99470) innenfor
planområdet. Det foreligger ingen beskrivelser av kulturmimene. Aust-Agder
fiJlkeskommune viser i sitt oversendelsesbrev til en registrering gjort i 1988. Denne
registreringen omfatter opprinnelig område A3 (Reguleringsplan for Stussli IV). Dette
området er ikke samsvarende med omsøkt område A3 (opprinnelig A8). Rapport fi.a
registrering av opprimelig område As er dessverre ikke å gjenfmne i Kulturhistorisk
museums arkiver.

Reguleringsplan for Røyrvikåsen, boligområde A3 er i konflikt med de automatisk
ftedete kulturmimene og det ble gitt dispensasjon fi.a kml. 8, 4. 1edd for de to
kullgropene id 99153 og id 99470.

2. DELTAGERE, TIDSROM

Feltarbeidet ble utført den 12. september 2007 av prosjektleder Bemt Rundberget.

3. FORMIDLING

Det var ingen formidling av utgravingen.

4.  LANDSKAPET -FUNN OG FORNMINNER

Hovden ligger i Bykle kommune, fi.a 800-1000 moh., i den øvre delen av Setesdal. I
de laveste områdene vokser det bjørkeskog, mens det høyere opp er snaufiell.
Geografisk sett er Hovden et naturlig krysningspunlst for ferdsel over fiellet og ned til
kysten. Langs vann og elver i dalftret ligger det gårdstun, og i heieområdene finnes
det mange nedlagte støler. Ressusene i høySellet har vært basis for bosetningen.
Fomten jakt, fiske og jemutvinning har det vært drevet med husdyrhold og åkerbruk.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Arkeologiske fimn og vegetasjonshistoriske analyser i Bykle tyder på at området tas i
bruk i steinalderen, rundt 7000 f. Kr. Fra 500 e. Kr. er det spor etter et mer intensivt
jordbruk som kan innebære at en fastere bosetnings-og driftsform er etablert.
Pollenanalyser gir et bilde av komdyrking nær gårdstunet og beitebruk på stølene. Det
er også foretatt arkeologiske undersøkelser av gravhauger og hustufter ffa eldre
j emalder QÆikkelsen 1972).

Registreringene på Hovden har avdekket omfattende aktiviteter etter jemutvinning.
Over 25014C-dateringer viser atjemvinna foregikk i perioden 800 -1450 i
Hovdenområdet. Aktiviteten i jemvinna var størst på 1200-tallet aiolfsen 2002).
Pollenanalyser viser at det er liten jordbruksaktivitet i tidsrommet 1350-1550 e.Kr.
qøeg 1991).

Kulturhistorisk museum har foretatt registreringer i forbindelse med minst 17 planer
og tiltak på Hovden. Det er registrert minst 1142 automatisk ffeda kultumimer i
forbindelse med de ulike registreringene. Det er gitt dispensasjon fi.a
fledningsbestemmelsene i Kultuminneloven med vilkår om arkeologisk undersøkelse
for minst 230 av disse kultuminnene. På grunn av at enkelte opplysninger mangler i
vårt arkiv, er disse opplysningene ikke ftllstendige. I fi}lge ftrsteamanuensis Perry
Rolfsen skal det reelle antallet registrerte kulturmimer være langt større; omlag 150
jemvinneanlegg og -tufter, og næmere 1800 kullgroper aiolfsen 1992).

De undersøkte kullgropene ligger mellom Røyrtjøm og Plassetjønni ca 1 km SV for
Hovden sentrum. Det ligger i område for ski- og tuløype. Omkring ligger flere hytter.
Landskapet er småkupert og bevokst med stor gammel fiini og noe bjørkekratt. En
rekke kullgroper er registrert i næmiljøet.

5. UTGRAVNINGEN

5.1  FORSKNINGSRESULTATER OG PROBLEMSTILLINGER

Kullgroper går i hovedsak inn under j emvimeforskningen som har en lang tradisj on i
Norge. En fllstendig oversikt vil sprenge rammen for denne prosjektplanen. Det
henvises derfor til gjennomgangen av fagfeltet hos Bloch-Nakkerud (1987), Jan
Henning Larsen (1991, 2004), Lars Erik Namo (1996), Bemt Rundberget (2002;
2007) og Lars F. Stenvik (2003).

Kullgroper er brukt til å flamstille kull til jemutvinning eller smiing. I Bykle, som i
store deler av Sør-Norge, ligger gropene enkeltvis spredt rundt j emffamstillings-
plassen. Unntåket er i Valdres og tilgrensende områder vest for Gudbrandsdalen, hvor
kullgropene ligger samlet på selve j emffamstillingsplassen. Både fom og dimensj on
på kullgropene synes å variere i ulike distrikter. Dette kan bidra til en avgrensing av
tradisjonsområder. Et interessant forhold er fomen på gropa, som i øst vanligvis er
kvadratisk eller rektangulær, mens den lengre vest er rund. Gropenes form er derfor
viktig å avklare, i tillegg til bruksfaser og datering.

Utmarksbn]k i j emalder/riiddelalder er et forskningstema ved KHM, og det legges
vekt på å samle inn mest mulig enhetlig infomasjon om kullgroper. Det dreier seg om
fom, dimensj on, vedstabling, treslag, datering og evt. gj enbruk/flere bruksfaser og
forholdet til evt. sidegroper. På Hovden er det foretatt flere undersøkelser av
kultuminner knyttet til j emutviming, deriblant flere kullgroper a31och-Nakkerud

Kulturhi§torisk museum, Universitetet i Oslo
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1987, Rolfsen 1992). Jemutvinningen på Hovden har foregått med sjaktovner som
dateres til yngre jemalder og middelalder, og kullgropene dateres til samme periode.
Hovden har vært et av hovedområdene forjemutvinning i Norge, og dateringene viser
at det har vært en jevn jemproduksjon i området i perioden 800-1400 e.Kr.
Den enkelte kullgrop har vært ett av mange produksjonsledd i fi.amstillingen av jem.
På Hovden har denne aktiviteten vært svært omfattende, og vememyndighetene må
foreta prioriteringer i forhold til vem. KIIM, Formimeseksjonen mener at vem av
kullgroper på Hovden må skje i sammenheng med andre kultuminner som tufter og
j emvinner, og i et større sammenhengende landskapsområde.

Relevante problemstillinger i fizlge prosj ektplanen var:
I    datering
1fom

5.2 UTGFtAVNINGSMETODE

Frn£:rss,økelf.ern.2åe_åå,gn?:å:tEti`fåti¥::f;U;oen±eps`=esr::tv:rftn¥daåakÆUÆ:gne:å
vollen, deretter tegnes kullgropen i plan. Prøvestikket legges slik at veggen i
prøvestikket flukter med snoren. Prøvestikket kan med hell 1egges i ytterkant av gropa
hvor det ofte er bevart mer kull enn midt i gropa. Prøvestikkets overflate markeres på
plantegningen ved å måle ned ffa snoren med tommestokk. Prøvestikkets profil
tegnes, og lagene beskrives.

5.3 UTGRAVNINGEN

5.5.1  FUNNMATERIALE

Det ble ikke gj ort gj enstandsfimn ved undersøkelsen.

5.5.2 KULLGROPENE

KULLGROP KG.1
Lokaliseringen til kullgropa er i sørlig hehing av et lite høydedrag. To store fiimer
står Ø og V for gropa. Ellers består vegetasjonen av bjørkekratt, 1yng og mose.
I plan har gropa en oval fom. Både nedskjæringen og bunnplanet er avrundet. Det
gjelder også den vollen/ytre avgrensingen i S. Dette er et vanlig trekk da massene fi.a
gropa blir kastet i nedkanten for å kompensere for høydeforskjell og for å bygge gropa
dypere.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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Figur 1 : Kullgrop Kg.1  mellom to fiirutrær. Jordboret står midt i gropa. (Cf33886_o2).

Ved prøvestikket ble det bare påvist et syltynt kullag under tova. Prøvestikket ble
utvidet for å se om dette er kullaget i bunn av gropa. Dette ga imidlertid ingen klare
svar. I laget lå også flere råtne røtter, og det var vanskelig å få ut en kullprøve i god
kontekst. Dette kom trolig fram av dateringsresultatet som fikk en brukstid til (fiim)
AD 1510-1655 (T-19454, 310+/-55BP). Det ble stukket etter kull i hele gropa og
vollen, men resultatet var det samme: Kun et tynt kullag var å finne under torv- og
humuslaget.

Figur 2: Prøvestikk i kullgrop Kg.1. Kun et tynt kullag ligger under torva.

KULLGROP KG.2
Kullgropa ligger på østsiden av et slakt høydedrag. Mye stor blokkstein preger
området. Terrenget heller svakt mot øst. Vegetasjonen består av fiJru og noe

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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krattbjørk. Undervegetasjonen er hovedsakelig blåbærlyng. I bunn av gropa vokser
det gress.
Formen på gropa er i plan tilnæmet kvadratisk. Den har rette vegger og klare hjømer
både i nedskjæringen og i bunnplan. Den er noe innrast i NV. Voll er tydelig i S og Ø.
Bunnplanet er tilnæmet flatt.
Prøvestikket viste at gropa var lite bevokst. Et torv-og humuslag på 8-10 cm dekket
milebunnen som kun målte 1-2 cm. Kullaget i milebunnen var kompakt og homogen.
En kullprøve ble tatt ut ffa bunnen av laget. Denne ble treartsbestemt til fiini.
Dateringen ga en brukstid til AD 1070-1280 (T-19455, 840+/-75BP).

6. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG KONKLUSJON

Undersøkelsen viste at kullgropene trolig hadde forskjellig form, Kg.1 var tydelig
oval mens kullgrop Kg.2 hadde klare trekk av å være kvadratisk. Fomen kan
imidlertid være vanskelig å fastslå ved overflatedokumentasj on. Sekundære ftktorer
som innrasing og ytre påvirkning kan gjøre til tolkningen problematisk. Kullgroper på
Hovden er i all hovedsak tolket som sirkulære (Bloch-Nakkerud 1987, Rolfsen 1992)
men det ble også påvist kvadratiske kullgroper ved arkeologiske undersøkelser i 2006
0vljærum).
Dateringen av kullgrop Kg.1 må regnes som svært usikker. Dateringer i dette området
går opp til 1400-tallet, men det er ikke påvist kullproduksjon i etterrefomatorisk tid.
Det var også usikkerhet om kullets kontekst allerede under utgravingen, og det velges
her å se bort fi.a at dateringen har en sammenheng med kullproduksjonen. Dateringen
av kullgrop Kg.2 synes sikker på bakgrunn av konteksten.
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8. VEDLEGG

8.1. FUNN OG PRøVER

Liste over kullprøver

Saksnr. 07/3354

Prøvenr, Kontekst C-nr, NTNULab.nr. Type Gram Tresla8 Kommentar C14-dat.

1 Prøvest kk C.56227/l T-19454 Kull 2.6£ Furu Tatt ut i dårlig kontekst AD1510-1655

2 Prøvest kk C.5€Å2:J12 T-19455 Kull 4,1g Furu AD1070-1280

8.2. TEGNINGER

Kullgrop Kg.1, tegning 1, plan
Røyrvikåsen, Bykle kommLine, AList-Agder

Tegne{ av Bemt Rundberget
F=entegnet av BariRL"tæ

EEEÆ  prøvestikk          SE  prøveutaksområde

E± Torvlag I Milebunn

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornmimeseksj.onen
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Hovden, 2/2, Bykle kommune

Kullgrop Kg.2, tegning 2, plan
Røyrikåsen, Bykle komm une, AList-Agder

Tegnet av Bemt Rundberget
Rentegnet av B"F3mcbegel

EEE  PrøvestikkI Milebunn

8.3.  FOTOLISTE.

Saksnr. 07/3354

NeEativnummer Motivbeskrivelse Sett mot FotoEraf

Cf33886  01.ipg Kg 1, plan NV Tatt av Bemt Rundberj=et

Cf33886  02.ii]g Kg 1' plan SØ Tatt av Bemt Rundberj=et

Cf33886  03.ipg Kg 1, prøvestikk NV Tatt av Bemt RundberÆet

Cf33886  04.ii)f: K£ 1, orøvestikk NV Tatt av Bemt RundberEet

Cf33886  05.ipj: Kg 2, p]an NØ Tatt av Bemt Rundberget

Cf33886  06.ipji Kg 2, plan SV Tatt av Bemt Rundberj=et

Cf33886  07.ii]g Kg 2, prøvestikk NV Tatt av Bemt Rundberget

Cf33886  08.ipg K£ 2, prøvestikk NV Tatt av Bemt Rundberget

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fommimeseksjonen
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8.4. KART

Saksnr.  07/3354

Registrerte kultuminner på Røyrvikåsen.
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Plankart over Røyrvikåsen. De to undersøkte kultuminnene er merket med en rød sirkel

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
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To Askeladdenutsnitt over Røyrvikåsen og Hovden.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fomminneseksjonen
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Høeg   -Pollen,   876   842   262,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261    LARVIK

Saksnr.  07/3354

Larvik,   20/1-08.

Til  Bernt  Rundberget.

Analvse   av    2    kullDrøver   fra   Røvrvikåsen,    A3.    Hovden,    Bvkle
kommune,   Aust-Aader,   Tiltakskode  757029,   Prosiektkode  250199.

C56227/1,   kullcrrop   id.   99470,   KP   1.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Pinus   (furu).

C56227/2,   kullcffoo   id.   99531.   KP   2.`   Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle  var  Pinus   (furu).

`ny,]`),`    J--f l`\`\.
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LABOF]ATORIET FOF} F}ADIOLOGISK DATEF}lNG
Adr.:  NTNU -Gløshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondheim

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATERINGSRAPPORT

oppdragsgiver:  R##;!:#:?ång::R:jonen

Postboks   6762,   St.0lavs   plass,   0130  0slo

DF-4123

Lab. Oppdragsgivors ref. Materiale Datert i4C alder Kalibrert 8'OC
l,ef. del før nåtid a'der %o

T-19454T-19455 C56227-l,   Røyrvikåsen Trekull 2.694.19 310   ±   55840±75 AD1510-1655AD1070-1280 -26 .1*-26.1*
Hovden,   BykleAust-AgderC56227-2,Røywikåsen FuruTrekul l

Hovden,   BykleAust-Agder Furu

15   APR   2008

'.:.,`,....-.-...

Laboratoriet for F}adiologisk Datering
1


