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SAMMENDRAG
1 perioden ffa 6. juni -25. august 2006 ble det undersøkt etjemvinneanlegg (D 94342)
ved Heibekken på Breive (1/2) i Bykle k., Aust-Agder. Undersøkelsen imgår i et mer
omfattende utgravningsprosj ekt i forbindålse med utvidelse av Hovden Skisenter mot
Breivevatn.

På lokaliteten ble det utgravd to blestertufter. Den største av tuftene var en vinkelfomet
fireromstuft som målte 12,3xl 0,1 m og var mest lik Rolfsens blestertufter av type 2d
aiolfsen 1992:82). Tuften hadde markerte veggvoller med klare syllsteinsrekker og en
gulvflate som var delvis skåret ned i undergrumen. I tuftens produksjonsdel lå det to
sjåktovner med sideavtapping av slagg, en struktur bygget opp av steinheller, et kullager
og en grop med usikker fimksjon. Ved siden av produksjonsrommet ble det påvist et rom
som antas å ha blitt benyttet som malmlager. I bakkant av tuften var det et rom hvor det
ble påvist to bruksfaser. I den eldste fasen hadde rommet blitt benyttet som kullager,
mens det i den yngste fase lå et ildsted på gulvflaten. I ildstedet ble det ftmnet 8,6 g
dyrebein. Et av disse beinene er bestemt til å være av sau/geit ¢Iufthammer, vedlagte
analyser 3). I nedkant av tuften lå en stor slagghaug blant annet bestående av renneslagg.
Haugen hadde en samlet totalvekt på anslagsvis 28,2 tonn, hvorav 18 tonn var slagg. Det
foreligger syv ]4C-dateringer som kan knyttes til tuften. Disse faller innenfor tidsrommet
885-1220 e.Kr. ¢f. vedlagte analyser 2).

\
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Det ble også undersøkt en rektangulær ettroms blestertuft av Rolfsens type 2b aiolfsen
1992:81). Tuften målte 6,8x5,8 m. Den hadde svakt markerte veggvoller med
overliggende syllstein. I tuften lå det en sjaktovn med sideavtapping av slagg, en strukt`ir
bygget opp av steinheller, et kullager og en grop med usikker fimksjon. Utenfor den ene

Faagvl,Y:ggt:nriåhdveotrå:T:2k:ååtevnarsls:gg::ågetmfi::er|:g¥:rslsaeg=.1S:a-gdgai:ri::nerv::dme:åå'etftom
kan knyttes til denne ettromstuften. Disse faller innenfor tidsrommet 985-1200 e.Kr. Of.
vedlagte analyser 2).

I ettromstuften ble det fi]met en del av klinknagleplate. Videre ble det gravd ffem ca 475
g brente bein, hvorav 260 g ble fimnet i strukturen som var bygget opp av steinheller. En
mindre del av beinene har latt seg artsbestemme ¢Iufthammer, vedlagte analyser 3). 34
ffagmenter er av sau/geit, ett av rein, to av reinsgevir, ett av ubestemt klovdyr og 5n av
hønsefiJg1. Det ble også fimnet ti mindre stykker flint og fem biter av brente
hasselnøttskall Of. vedlagte anlyser 1) på gulvflaten i ettromstuften.

På lokaliteten ffemkom det Videre et lag med skjørbrent stein som er [4C-datert til 395-
200 f.Kr. ¢f. vedlagte analyser 2).  Det ble også undersøkt en kokegrop som har blitt
radiologisk aldersbestemt til 396-200 e.Kr. ¢f. vedlagte analyser 2).

29 trekullprwer har blitt vedartsbestemt av statsstipendiat Helge 1. Høeg ¢f. vedlagte

påå;e;:åfta,`d:å,e:;::.e#:::?ieeå,;b#ff=:4åo.i|åfå¥:1eåmr:å::V::i:hfis.:U;#sgåTi::å|.?:ea:4i:e:::
¢f. vedlagte analyser 2).

T-18798, lag med skjøibrent stein S2031T-18796,kokegropT-18795,kullagerS2020T-18797,StaurhullS2029T-18792,slagghaugS2004,toppTuaJ3323,hasselnøttfrahellestruktumldstedS2015T-18793,veggrøftS2007TuaJ5322,hellestruktwfilclstedS2015TuaJ5324,sjaktovnS2016T-18791,malmlagunderslagghaugS2004T-18794.veggrøftS2008Tua€326.slaggliaugS2003,bunnBeta-213455.kullsølS2031(frareg.2005)TuaJ3325,§lagghaugS2003,toppT-18800,kullagerS2062T-18799,kullagerS20345 I II

! 1

50Kr./e.Kr.00- 250_ 0 250 500 750 1000 1
A]derf

]4C-dateringer fra lokaliteten Heibekken.

\

Universitetets kulturhistori ske mus eer
Fommimeseksjonen

4



Heibekken, Breive (1/2), Bykle, Aust-Agder Saksnr. 04/8418

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING AV JERNVINNE-
ANLEGG VED HEIBAKKEN (ID 94342), BREIVE (1/2), BYKLE,
AUST-AGDER

AXEL MJÆRUM

1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen har sin bakgrunn i brev ffa Miljøvemdepartementetet til fylkesmannen i
Aust-Agder datert 18. mars 2005, der departementet stadfester reguleringsplan for
utvidelse av Hovden Skisenter mot Breive. Bakgrunnen for saken er belyst i brev fi.a
Kulturhistorisk museum a£IDÆ) til Riksantikvaren datert 27. juli 2005.

Konsekvensutredning for automatisk ftedete og etterrefomatoriske kulturminner ble
utfm av Norsk lnstitutt for Kulturminneforsking (NIKU) i perioden sept. -des. 2001
(Guttormsen et al 2001 ). Registrering av automatisk fi.edete kultuminner innenfor
planområdet i henhold til kml § 9 ble gjennomført samtidig med konsekvensutredningen.

I brev datert 9. sept. 2003 ffemmet Riksantikvaren innsigelse mot planen om å utvide
Hovden Skisenter mot Breive. Bakgrunnen var at utvidelsen ville medføre inngrep i et
kultumiljø med kulturminner fi.a en over 1000-år lang periode som var av nasjonal verdi.

18. mars 2005 stadfestet imidlertid Miljøvemdepartementet den reguleringsplanen som
forelå. Det ble i denne forbindelse satt som vilkår at § 9-undersøkelser innenfor
planområdet måtte suppleres. Dette ble gjennomført av KIIM på oppdrag fi.a Aust-Agder
firlkeskommune i perioden 6-12. sept. 2005 Q'aulsen og Ystgaard 2006). Det vai. videre
en forutsetning for departementes vedtak at berørte kultuminner skulle undersøkes og
kildeverdien sikres i tråd med kulturminnelovens intensj oner.

Ved disse registreringene ble det påvist 23 kullgroper, alle innenfor områder i
reguleringsplanen der det ikke vil oppstå konflikt mellom planlagte inngrep og
kulturminner. I tillegg ble det påvist et j emfi.emstillingsanlegg ved Heibekken, ID 94342,
i et område hvor de var registrert tidligere. Denne j emffemstillingsplassen kom konflikt
med planlagte nedfartsløyper fi.a Storenos til Breivevatnet.

De videre undersøkelsene var oppdelt i tre trinn. Den første delen ble avsluttet med
undersøkelse av 33 kullgroper i 2005 @ahle et al. 2006). I 2006 ble den andre og tredje
delen gj ennomført. Et j emffemstillingsanlegget ved Godtstøylbekken ble da utgravd, ID
98590 QÆjærum 2007a), og det ble foretatt unders.økelser av åtte kullgroper i området
Q4jærum 2007b). Den tredje delen omfatter utgravninger i det nyregistrerte og her
omtalte anlegget ved Heibekken, ID 94342.

Kulturhistorisk museum behandlet en undersøkelse av det nyregistrerte anlegget på møte
i Fornminnekomiteen 26. april 2006, og anbefalte dispensasjons med vilkår om
arkeologisk undersøkel se.

EJ
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Riksantikvaren innvilget søknad om dispensasjon i brev dateft den 8. mai 2006. Det
fremgikk her at tiltaket kunne iverksettes med vilkår om en arkeologisk undersøkelse
bekostet av tiltakshaver. Hovden Skisenter aksepterte senere Riksantikvarens vilkår.

2. DELTAGERE, TIDSROM

Utgravningen ble gjennomført i tidsrommene 6. juni-14. juli og 24. juli-25. august 2006.
Etterarbeidet for undersøkelsen av lokaliteten Heibekken (ID 94342) ble utføft av Axel
Mj ærum vinterhalvåret 2006/2007. Tone Wikstrøm arbeidet med digitale innmålinger ffa
utgravningene og rentegnet feltdokumentasj on i deler av tidsrommet november -januar
2006/2007.

1   d  lt  k"    tr øigene personaie aeitoK i utgravnmgen:
LiNgK,7m n=,-Imi-dsHO   1 åffl , ` i .
Axel Mj ærum Feltleder 6.-7. juni, 3..-14. juli og24.juli-25.aug.2006

28,5

Tone Wikstrøm Feltleder, 3.-14. juli og 24. juli-25.
31in-åling aug. 2006

Rebecca Connell Feltleder 2 14. juli-25. aug. 2006 10

Tine Schenck Feltassistent 3.-14. juli og 31. juli-18.aug.2006
30,5

Jo Huseth Feltassistent 3.-14. juli og 24. juli-25.aug.2006 24

Ame AndersonStamnes Feltassistent 24. juli-23. aug. 2006
23

Til sammen: 147 dagsverk*) (29,4 ukeverk)
Tabell 1 : Deltagere på feltarbeidet. *) Utgravningen på lokaliteten ved Heibeld[en foregikk delvis
para]lelt med undersøkelser på jernvinneanlegget Godtstøylbekken og utgravninger av kullgroper i
området. Oversikten er elÆklusiv tiden som ble benyttet til disse undersøkelsene.

Det ble benyttet 147 dagsverk til undersøkelsen på lokaliteten Heibekken, inkludert
reisetid til og ffa Oslo ved avslutning av feltarbeidet, og ved ferieawikling. Tatyana N.
Smekalova foretok magnetometerundersøkelser i planområdet i perioden 6.-9. juni. Tone
Wikstrøm sto for innmålinger på lokaliteten, og innmålingsarbe.idet var med dette en
integrert del av utgravningen.

Prosjektleder lngrid Ystgaard var på befaring 6.-8. juni, 21. juni og 9.-10. august, og
seksj onsleder Karl Kallhovd ved Fomminneseksj onen, førstekonsulent ved
Gråfj ellprosj ektet Bemt Rundberget besøkte utgravningen 9.-10. august. Videre var
førsteamanuensis Perry Rolfsen på befaring 26.-27. juli. Frank Allan Juhl og lngvild
Paulsen ffa Aust-Agder Slkeskommune besøkte utgravningen 15. august 2006.

Gravemaskinførere ffa Hovden Hytteservice AS bisto utgravningen i ca 23 timer med
maskinell avtorving og utgravning av lokaliteten, samt utgravning av de to nærliggende
kullgropene (ID 98643 og 98783).

i:;:.:i¥i:ii
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I undersøkelsesperioden var det i hovedsak vamt og tørt sommervær. Været fildc ingen
negative konsekvenser for undersøkelsen.

3. FORMIDLING

Utgravningen ble besøkt lokalavisene Setesdølen og Agdeposten. Besøkene resulterte i
oppslag i Agderpostens papir- og nettutgave og i papirutgaven av Setesdølen i august
2006.

4. LANDSKAPET -FUNN OG  FORNMINNER

4.1.1.  UTGRAVNINGSOMRÅDET

1 en av prosjektplanene som ble utarbeidet i forkant av undersøkelsene på Hovden i 2005 og
2006, er landskapet, fimn og fommimer beskrevet på fiJlgende måte (Ystgaard 2005):

Hovden i Bykle øverst i Setesdalen er i dag et tettsted med servicefimksjoner særlig
tilknyttet vintersportsaktiviteter, i fom av skianlegg og hyttekomplekser, som setter sitt preg
på landskapet. Hovden befinner seg sentralt i Eellområdene sør for Hardangervidda.
Området ligger i et krysningspunlst for ferdsel over fiellet ffa vest til øst. Det har vært
mindre ferdsel sørover langs den lange og kronglete Setesdålen (Gjerden 1993:436).
Hovden ligger i den øverste delen av Setesdalen der dalføret vider seg ut opp mot høyfiellet.
Hovden er lokalisert ca. 750-1000 m.o.h., på grensa mellom bjørkeskogen og høyEjellet
(Jerpåsen et al. 2001 : 10).

Elva Otra renner gjennom Hovden. Vest for Otra ligger Storenos på 1198 m.o.h., der
dagenes alpinanlegg er etablert. Hovdengårdene er anlagt ved Hartevatn og Otra, mens
Breive-gårdene ligger på nordsiden av Breivevatnet med solvendte lier i ryggen oppover
mot fiellet. Landskapet rundt Breivegårdene var i hovedsåk uberørt av tidligere ski- og
hytteutbygginger.

Naturgrunnlaget i Hovdenområdet gir grumlaget for den kulturhistoriske utviklingen.
Høyfiellet gir gode muligheter for jakt, sanking og fiske, mens j ordbruk med husdyrhold og
til en viss grad åkerbruk har gitt et ervervsgrumlag. De malmfimende myrene har vært
utgangspunktet for en utstrakt j emproduksjon i yngre j emalder og middelalder (Ystgaard
2005).

4.1.2.  PLANOMRÅDET

Planområdet for utvidelse av Hovden Skisenter mot Breive ligger vest for dagens Skisenter
(Ystgaard 2005). Området måler 2714 dekar. Det avgrenses i nord av Storenos, og i sør av
den markerte Hovdenuten på 1 1 18 meter. Mellom disse toppene løper Breiveskaret fi-a det
utbygde Hovden-området i øst til Sandviki og Breivegårdene i vest. Planområdet fiemsto
ved oppstarten av prosjektet som et urørt og naturlig avgrenset landskapsrom som er preget
av snaufiell over 1025 meters høyde. Under denne høyden tiltar vegetasjonen. I den nederste

;:`=,!ii=j_i-
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delen av planområdet er det tett bjørke- og barskog. Det finnes rygger med løsmasser og noe
ur opp langs flellsidene, og i bunnen av området preges terrenget av rygger av løsmasser
som veksler med myrlendte partier (Ystgaard 2005).

4.1.3.  FUNN OG FORNMINNER

1 prosjektplanene for utgravningene på Hovden er kulturhistorien presentert på fi}lgende
måte Qrstgaard 2005, 2006):

Det er kjent en rekke steinalderboplasser fta Hardangervidda og de nærliggende
fjellområdene. Vegetasj onshistoriske analyser viser at det har vært menneskelig aktivitet i
selve Hovdenområdet ffa om lag 7000 f. Kr. og spor etterjordbruk ffa yngre steinalder
abeg 1991 :19).

Rundt 500 e. Kr. viser vegetasjonshistoriske undersøkelsene spor etter et mer intensivt
jordbruk ¢Iøeg 1991). Fra denne tiden av kan det ha vært etablert en fast bo-og driftfom,
kanskje i den faste økonomiske driftsfomen som er nedfelt i gårds-og støylstradisjonen  .
med slåttemarker og komdyrking nær tunet, og dyrebeiter ved støyler i utmarka (Jepåsen
m.fl. 2001). Denne driftsformen kjenner vi fi.a Hovden i nyere tid, med heimstøyler nær
gårdene og bortestøyler innover i Eellheimen (Gjerden 1993:507-521). Bosetningen ffa
jemalderen er dokumentert æennom arkeologiske undersøkelser av to gravhauger og en
hustuft ved gården Skarg i østenden av Bossvatn i Bykle aiolfsen 1977). Gravhaugene
skriver seg fi.a 400-500-tallet e.Kr., mens hustuften kan dateres til tidsrommet 500-1100 e.
Kr.

En tjæremile ble arkeologisk undersøkt i 1991. Mila er datert til om lag 1350-1600 e.kr.
aiolfsen 2002). Videre er det registrert bogesteller, fangstgroper og jaktheller. Særlig
interessant er helleren Storhedder i Breiveheiene med runer og avbildninger av j aktscener
QTomeland 1993:370-386). Runeinnskriftene er tidfestet til tidsrommet ca. 1000-1150 e. Kr.
Sveinung Bang Andersen (2004) knytter villrensfangst og fangstgroper i Setesdal Vesthei til
gårdbruk i dalstrøkene, og mener at denne fangsten ikke har vært en spesialisert næring, men
en del av en gårdsøkonomi. Han setter videre villreinsfangsten i områdene rundt Bykle og
Hovden i sammenheng med den omfattende jemffemstillingsaktiviteten i yngre jemalder og
middelalder (Ystgaard 2005 , 2006).

4.1.4. JERNFRAMSTILLINGEN  I  HOVEDENOMRÅDET

Arkeologiske registreringer og undersøkelser i Hovden-området har avdekket omfattende
spor etter jemffemstilling (Ystgaard 2005). Det store antallet fomminner relatert til
jemutvinning viser at Hovden/Breiveområdet var et sted hvor det var svært omfattende
jemproduksjon i yngre jemalder/middelalder. På bakgrunn av de registrerte og undersøkte
fid=sg:;;;:?4i,y4dce-nd::e::gee:#åeftr::å:tv:ård:i;:å;oJdeu:i:oT;E:j=ne4no|P:åFd::Fm

foregått i perioden 800-1400 e. Kr., dvs. i vikingtid og store deler av middelalderen Qolfsen
1992).
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I Hovdenområdet er det registrert kultuminner i takt med utbyggingen av området som
vintersportssted fi.a slutten av 1970-tallet og ffem til i dag. Forskingsprosjekter (eks. Bloch-
Nakkerud 1987) og forvaltingsundersøkelser har bidratt til at man har tilveiebrakt en
oversiktoverjemftamstillingeniområdetivikingtidogmiddelalder.PerryRolfsen(1992}
oppsummerte registreringene og undersøkelsene i en artikkel fta 1992 0rstgaard 2005) :

Hustufter Jernfremstillingsplasser(jernvinnetufter) KullgI.Oper

Registrerte 8 141 1830
Undersøkte 1 8 253
14Cdaterte

1 7 119

T0talt anta]| L4c _dateringer 2 35 159

Tabell 2: Registerte og undersøkte kulturminner på Hovden a`olfsen 1992:81).

I tillegg kommer kultuminner som har blitt påvist etter Rolfsen oppsummering i 1992. Et
vesentlig tilskudd utgjør registreringene og de her omtalte utgravningene som ble gjort .
forbindelse med utvidelse av Hovden Skisenter mot Breive.

I forbindelse med denne utbygningen har det blitt foretatt flere registreringer og det ble
gjort fiinn av nye fomminner i forbindelse med utgravningene (se tabell 3; Dahle et al.
2006; Engen et al.1998, Jerpåsen et. al. 2006; Mjærum 2007b; Paulsen 2006). Disse
registreringene danner grunnlaget for de arkeologiske undersøkelsene som er omtalt i
denne utgravningsrapp orten.

Jemfremsti]lingsplasser Kullgroper Røsteplasser
Registrerte 9 242 5
Undersøkte 2 38 -
14c.daterte 2 17 -

Totalt anta|| ]4C.dateringer 24 20

Tabel] 3: Registrerte og undersøkte anlegg innenfor planområdet Q}asert på Dahle et al. 2006; Engen
et al.1998; Jerpåsen et. al. 2001; Mjærum 2007b; Paulsen et. al. 2006).

4.2. LOKALITETENS LANDSKAPSMESSIGE PLASSERING

Jemvinneanlegget (ID 94342) lå i utmarka til gården Breive, om lag 3 km vestnordvest
for Hovden sentrum (se vedlagte bilde 1). Det aktuelle området lå videre omkring 260
meter i luftlinje fia Sandviki som uttiør den østlige delen av Breivevatnet. Terrenget i
området er preget av mange små daler og koller, noe som gjorde det vanskelig å ferd.es i
deler av området @ahle et al. 2006). Selvejemffaristillingsplassen lå ca 815 m.o.h. på en
liten høyde med morenemasser i et område hvor terrenget i hovedsak steg mot nord og
øst. I nedkant og nordvest for høyden renner den lille Heibekken med vamføring i
nedbørsrike perioder og et tilhørende, mindre myrdrag. Mot sør falt terrenget bratt av mot
en noe større bekk som rant om lag 60 meter fi.a anlegget. Stien gjennom Breiveskaret
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gikk over lokaliteten.

5. UTGRAVNINGEN

5.1  PROBLEMSTILLINGER -PRIORITERINGER

1 prosjektplanen fra 2005 er det omtalt målsetninger og prioriteringer ved undersøkelsen
av j emvinnanlegget (Ystgaard 2005).

" Som et ledd i kartlegging av den middelalderske jer"imas betydning fior

samf rimsøkonorrien, både lokalt, regionalt og nasj onalt, og for utviklingen cw
middelaldersamfimnet og middelalderstaten, er det viktig å kartlegge hvilke perioder
jer"ima har vært drevet mest intenst. Så langt peker maierialet fta Hcivden mot at
virksomheten var størst på 1200-tallet (Rolf :sem 2002 :257).

På et mer detaljert rivå er jemfi'amst{Iltngsanleggenes og kullgropenes alder av stor
interesse. Jemf tamstillingsanleggenes alder i forhold til andre undersøkte anlegg er
viktig, og l"11gropenes alder i.f;orhold til det undersøkte anlegget og imbyrdes. "

" Blestertuf ta og dens konstruksj onsmåte og f tnksj on v{1 være sentrale spørsmål ved

utgrcwringen. Videre er det vtktig å belyse f iorholdet mellom blestertuf ta, orvner, tldsteder,
slagghaug, malmlager, røsteplasser og andre konstruksjonselementer. Ovnen / ovner må
ftilegges og studeres, og et større område rundt tufta må flateavdekkes med masldn slik at
malmlager, 1"llager, røsteplasser og andre elementer kan påvises. Undersølælsen bør ta
s{kte på å ldarlegge hvordan j emf i.amstillingen var organisert lokalt. Forholdet mellom
civner og slagghauger står sentral,t i diskusjonen om teknologi. Slagget-f;orteller også om
utbyttet av produksjonen, Det er derf ior viktig å kvantif isere slaggi'nengden. Ved ti eriske
og metallurgiske analyser crv slagg og malm er det mulig å nærme seg størrelsen på
p7`ocJc{hjo7¢e7t " (Ystgaard 2005, 2006).

5.2 UTGRAVNINGSMETODE

1 forkant av undersøkelsen ble anlegget undersøkt med magnetometer av Tatyana N.
Smekalova. Ut ffa måleresultatene ble det utarbeidet et magnetometerkart over lokaliteten
(se kapittel 5.5.2).

Det ble prioritert å få en helhetlig forståelse av anlegget. For å oppnå dette var det
avgjørende å avdekke større flater for å kunne påvise strukturer og aktivitetsspor, slik
som røsteplasser, malmlagre og kullagre, avfallslag, samt eventuelle spor av
huskonstruksjoner som ikke var synelig på markoverflaten. Til arbeidet med
flateavdekkingen ble det benyttet en ca 15 tonn tung gravemaskin for effektiv ffemdrift
av utgravningen. Det ble også brukt gravemaskin til å avtorve tuften på anleggene, noe
som var effektivt og ga gode resultater.

Det ble anvendt digital innmåling under utgravningen. Parallelt ble det utarbeidet
plantegninger over tuftene i målestokk 1 :20. Strukturene ble gitt løpende nummer fia
S2001 til S2063.

i:::-¥ii-:

\
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Ved utgravningen ble det etablert en rekke profiler for å avklare enkeltstrukturers
oppbygning og relasj onen mellom ulike strukturer. Profilene ble fortløpende nummeret .
SN2001, SN2002. . . De ulike jordlagene ble fortløpende nummerert ffa lag 1 -106. Disse
nummereringene er ut-elatt i rapporten for å forenkle teksten. Det ble også benyttet
analogt og digitalt kamera og ført dagbok ved utgravningen.

Ovnene S2016, S2048 og S2050
Det ble påvist tre ovner med sideavtapping av slagg på lokaliteten. Felles for ovnene var
at de var dårlig bevart. Ovnene ble flategravd og dokumentert i plan for å muliggjøre en
sammenligning med tidligere kjente ovner. Avslutningsvis snittet vi dem for å fa
infomasjon om ovnens oppbygning, og for å ta ut slagg- og trekullprøver. Undersøkelsen
ble fortløpende fotodokumentert, og vi utarbeidet plan- og profiltegninger i målestokk
1 :20.

Blestertufter
Erfaring har vist at en undersøkelse der tuften flategraves og hvert lag avgrenses og
graves separat, gjeme kombinert med dokumentasjon av profiler, gir god infomasjon. En
slik undersøkelse er tidkrevende, men ble prioritert og gj ennomført ved undersøkelsen.
Hvert lag ble nummerert, beskrevet, fotografert og målt inn med totalstasjon. Under veis
ble det også utarbeidet flere tegninger av situasjonen i plan og profil i målestokkene 1 :20
og  1:50.

Innledningsvis ble tuftene avtorvet forsiktig ved hjelp av maskin kombinert med en viss
avtorving får hånd. Tuftene fiamsto som stratigrafisk kompliserte, og det var vanskelig å
fa umiddelbar oversikt over de ulike konstruksj onselementene, slik som veggvoller,
gulvlag, ildsteder, sjaktovner med mer.

Fireromstuft S2001
Etter avtorvingen var det klart at fireromstuften var stor i omfang, men med nokså
oversiktlig oppbygning med klar rominndeling, markerte voller og klare lagskiller.
Imidlertid var det klart at det var tykke kulturlag i deler av tuften. For å få ytterligere
kontroll over stratigrafien i fireromstuften S2001 ble det lagt en 0,5 m bred sjakt gjennom
rom 1 ("boligdelen") av tuften. Sjåkten bidro til å avgrense tuften og å gi infomasjon om
tuftens stratigrafi. Den ble imidlertid kun gravd riennom de øverste lagene, da en videre
gra+ning av sjakten ville gjøre at infomasjon om sammenherigen mellom to av rommene
i tuften (rom 1 og 2a) kunne gå tapt.

Videre ble det etablert profilbenker i nordvest-sørvest retning og i sørvest-nordvest
retning. På denne måten ble det sikret man muli8heter for på et godt sett kunne
dokumentere lagrekkefølgen i alle de tuftens fire rom. Profilbenken som gikk igjennom
rom 3 ble etter hvert dokumentert og fiemet fordi den kom i konflilst med ovnsområdet i
tuften. De nederstliggende lagene ble derfor ikke dokumentert. De to øvrige
profilbenkene ble dokumentert etter at flategravningen ble var fiillført, og hele lagfølgen
ble derfor dokumentert for disse profilbenkene.
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Tuften ble tilnærmet totalgravd ved at hvert lag ble gravd og dokumentert separat.
Vollene hadde imidlertid et stort volum, og det ble ikke prioritert å Seme disse i sin
helhet. Gjennom infomasjon i plan, og ffa sjakter anlagt i tilknytning til profilbenkene,.
ble det sikret en god forståelse av deres omfang, oppbygning og stratigrafiske forhold. I
tillegg ga undersøkelsen en god forståelse av de ulike strukturene som lå inne i tuften.

Ettromstuft S2002
Etter avtorvingen ftamsto ettromstuften som stratigrafisk komplisert, og det var vanskelig
å fi oversikt over de ulike elementene, slik som veggvoller, gulvlag, ildsteder med mer.
For å supplere infomasjonen fi-a plan ble det derfor anlagt en øst-vestgående profil
gjennom tuften. Sjakten ble gravd ned til steril grunn og deretter dokumentert. Videre ble
det etablert en nord-sørgående profilbenk som ble opprettholdt under hele utgravningen,
og som vi dokumenterte og fiemet når det øvrige av tuften var ferdiggravd. De videre
undersøkelsene foregildc ved at hvert lag ble fjemet og dokumentert separat. Tuften ble
nær totalgravd, med unntak av at deler av den vestlige veggvollen som ikke ble fiemet.

Aktivitetslaget på gulvflaten i tuften S2002 viste seg å være rikt på fiim av bein og
artefåkter. Gulvlaget (lag 12) ble derfor inndelt i et rutenett med O,5xO,5 m store ruter.
Massene fi.a rutene ble såldet gjennom såldenetting med maskevidde på 4 mm. I etterkant
har det blitt utarbeidet fimnspredningskart for fimnene på gulvflaten (se vedlagte kart 6).

Slagghaugene S2003 og S2004
Slagghaugene ble ffilagt og dokumentert i plan. Deretter ble de undersøkt ved at det ble
anlagt korsprofiler gjennom dem. Utgravingen av den store slagghaugen S2004 skjedde
ved hjelp av gravemaskin, mens den mindre slagghaugen S2003 ble snittet for hånd.
Volumberegningen av haugene har blitt foretatt ut ffa infomasj onen korsprofilene ga, og
med utgangspunlst i formelen for volumberegning av kj egler.

0,5xO,5 m store sålderuter ble utgravd ned til steril grunn sentralt i slagghaugene.
Massene i disse sålderutene ble sortert i kategoriene slagg, stein, sjaktmateriale og jord. I
sorteringen ble det brukt såld til å plukke ut de deler av slagghaugen som var mindre enn
4 mm. I disse massene var det hovedsakelig røstet malm og kull. De utskilte elementene
ble veid. Resultatet av veiingen samt beregninger av slagghaugens totale volum har
dannet grunnlaget for beregninger av den totale mengden slagg, sjaktmateriale og stein.
Det er knyttet betydelige feilkilder til slike beregninger, men resultatet gir allikevel et
godt inntrykk av mengden av de ulike bestandsdelene i haugåne.

Øvrige strukturer
De øvrige strukturene på lokaliteten ble i all hovedsak fotografert og tegnet i plan med en
målestokk på 1 :20, for så å bli snittet. Profilen ble deretter dokumentert og eventuelle
prøver ble hentet im.

5.3 UTGRAVNINGENS FORLøP

1 forkant av feltarbeidet var skog og kratt blitt ryddet. Deretter ble lokaliteten avtorvet
med en om lag 15 tonn tung gravemaskin. Totalt ble det avdekket 530 m2.
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Etter avtorvingen og den etterfølgende opprensningen ble ettromstuften S2002 med
tilhørende strukturer gravd ut. Denne delen av anlegget ble tilnærmet ferdig undersøkt før
undersøkelsen av fireromstuften S2001  tok til.

Anlegget må regnes som stort og komplisert ved at det både ble undersøkt en ettroms- og
en fireroms blesterstuft på stedet. Ettromstuften var lite markert og ble derfor ikke erkjent
ved registreringene. Anlegget var med dette større enn det man antok ved planleggingen
av undersøkelsen. Fireromstuften S2001 var videre stor i omfang og stedvis var det
bevart tykke kulturlag i den. Ettromstuften S2002 var av langt mindre omfang, men
hadde en vanskelig stratigrafi, noe som forsinket arbeidet.

Da arbeidets omfang ble erkjent utover i utgravningsperioden, ble det derfor bestemt å
forlenge utgravningsperioden med nær to uker (37 dagsverk) for å kunne gjennomføre
utgravningene på en tilfredsstillende måte.

5.5 UTGRAVNINGEN

5.5.1   FUNNMATERIALE

Figur 1: Spredningskart over funn på lokaliteten Heibekken. Innmålinger er gjort av Tone
Wikstrøm.

Gjenstandsfunn og prøver funnet i og i tilknytning til fireromstuften S2001  er katalogisert
under C-nr. 55677. Funn gjort i og i tilknytning til tuft S2002 er videre katalogisert under
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C-nr. 55678. Enkelte beinfiJm fi.a lokaliteten kunne ikke knyttes til aktiviteten på tuftene.
Disse har blitt katalogisert under C-nr. 55645 sammen med to jemfimn som ffemkom 20
m NØ for lokaliteten.

Mulig åpning for blåsebelg/slaggrenne
1 toppen av slagghaug S2003 ble det fimnet en del av en sjaktvegg av brent leire med 1/4
del av en intensjonelt dannet, sirkulær åpning (C.55677/19, se vedlagte bilder 73). Hullet
indikerer at åpningen har hatt en diameter på 5,5-6 cm. På sjaktveggens utside er leiren
nær hullet kraftig rødbrent. Den øvrige delen yttersiden er mindre brent og har en rødgrå
farge. Sjaktmaterialet er magret med grus. Innsiden er dekket av et tynt lag med
magnetisk slagg. Stykket er trolig en del av ovnens blåsebelgsåpning eller tappehull.

Metallfunn
Det ble fiimet tre jerngjenstander ved utgravningen (C.55645/1, 2 og C.55678/1) Disse
har blitt røntgenfotografert ved Konserveringsavdelingen ved KIIM. Sørøst på gulvflaten
i tuften ble det fimnet en klinknagleplate (roe) i jern (C.55678/1). Platen hadde en
rektangulær fom, målte 1,8xl,6 cm og har et nærmest rektangulært hull med diameter
0,4 cm sentralt på platen. Gjenstanden var korrodert.

De øvrige to jemgjenstandene ble fimnet med metalldetektor i stien som gikk fi.a anlegget
i sørøstlig retning, opp mot Breiveskaret. Gjenstandene lå 20 m fia ytterkanten av
lokaliteten. Det dreier seg om nagle eller hesteskosøm (C.55645/1) med lengde 3,4 cm.
Det andre fiimet (C.55645/2) er et ubestemt, bøyd, tynt stykke avjem med en bruddflate,
og lengde 3,9 cm. Begge disse fimnene er også korrodert.

Det at klinknagleplaten (C.55678/1) ble fimnet på gulvflaten i tuft S2002, gjør at det er
rimelig å knytte den til aktiviteten påjemvinneanlegget. Stien opp mot Breiveskaret, hvor
de to andre fimnene ble gjort, danner en naturlig ferdselsvei i området, en ferdselsvei det
er naturlig å anta at har blitt benyttet så lenge området har vært i bruk Of. Guttormsen og
Forbord 2001 :5). Nærheten til den undersøkte jemvinnelokaliteten og plasseringen av
kullgroper og jemvinneanlegg videre oppover i Breiveskaret gjør at det er rimelig å anta
at stien hvor fimnene C.55645/1 og 2 ble gjort var i bruk samtidig med
jemvinneanleggene i området. Dette stør at disse jemfimnene steme kan være fi.a
vikingtid/middelalder. Imidlertid er det ikke noe ved fimnenes utfoming eller
fimnkonteksten som stør at det kan avvises atjemfimnene er ffa en annen tidsperiode.

Flintmaterialet
Ved utgravningen ffemkom det ti artefakter av flint. A11e disse ble fimnet i tilknytning til
hellestrukturen S2015 og det omliggende gulvlaget i tuft 2002. Flintstykkene kan
betegnes som nokså små (0,6-2,2 cm som største mål). Seks av stykkene er klart
varmepåvirket (C.55678/28, 29, 43 og 45). Det største stykket (C.55678/43) har en
lengde på 2,2 cm, er varmepåvirket og har tydelige avknusninger langs to av sidekantene.
Ut ffa stykkets utforming er det katalogisert som ildslagningsflint. C. 55678/31 har også
spor av avknusning langs en sidekant, noe som tyder på at også dette fiagmentet kan ha
vært en del av et stykke ildslagningsflint. Ut fi.a de øvrige flintfimnenes ffagmenterte
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karakter og fimnkonteksten er det rimelig å anta at også disse har vært mindre deler av
sty]dcer av ildflint.

Hasselnøttskall

P7e,tjE.leveftdTanåtefi:nma|#e=|el;:eFriraevabvr:åtae,|å::å:le¥esmkå`ol:eids::gei::lanvgå:|t:ti5u5#::n2og
S2015. Disse fue stykkene har blitt ]4C-datert og aldersbestemt til 1015-1035 e.Kr. (Tua-
6323). Et stykke (C.55678/2) ble gravd fi.em på gulvflaten i tuften S2002, rett Øst for
hellestrukturen.

Beinmaterialet
Det ble fimnet 493,8 g brente bein ved utgravingen av lokaliteten Heibekken
Q[ontrollveid til 466,7 g i forbindelse med senere analyser). Beinfi]mene har blitt
analysert av Anne Karin Hufthammer ved Seksjon for Osteologi, De naturhistoriske
samlinger, Universitetet i Bergen Of. vedlagte analyser 3). Det osteologiske materialet
oppbevares ved seksjon for osteologi ved Universitetet i Bergen og er registrert og
magasinert under joumalnummer JS 1468.

I Hufthammers rapport (vedlagte analyser 3) ffemkommer det at alle beinene var brente
og derfor svært ftagmenterte. Grunnet ftagmenteringen lot det seg kun støre å bestemme
40 bein til art eller gruppe. 5 ftagmenter er av fiigl, de øvrige av pattedyr. Det er
identifisert 35 bein av sau eller geit, 2 av reingevir, 1 av rein, 1 av ubestembart klovdyr
og 1 av hønsefiigl. De fleste artsbestemte beinene er fi.a dyrs ytre lemmer, dvs. tåledd
eller for-måndrotsbein. Dette reflekterer trolig ikke den opprinnelige fordelingen av
beinslag. Fordi små bein, som tåledd og fot/håndrotsbein, vil beholde artskarakteristiske
strukturer etter brenning vil slike bein være lettere å artsbestemme enn andre bein,
eksempelvis de store rørknoklene. Vedlagte rapport er derfor en dokumentasjon på hvilke
arter som er representert, men den bør brukes med forsiktighet i tolkning av hvilke
beinslag/kroppsdeler som opprinnelig var representert i beinmaterialet på Heibekken
alufthammer, vedlagte analyser 3).

481,6 gram bein ble fimnet i tilknytning til ettromstuften S2002 (C.nr 55678/3-27, 38-
42). Hoveddelen (259,9 g) av beinmaterialet ble fimnet i en hellestruktur/ildsted (S2015)
på gulvflaten i ettromstuften S2002, samt på gulvflaten rundt denne strukturen (220,3 g)
(se figur 1). Det ble også gjort fimn av 1,4 g brente bein i slagghaug S2004 som lå i
tilknytning til tuften S2002. Fra hellestrukturen og gulvflaten foreligger det bein som er
bestemt til hønsefiigl, sau/geit, ubestemt klovdyr og rein Qlufthammer, vedlagte analyser
3).

I fireromstuften S200\&=``:ftemkom det 8,9 g brente bein (C.55677/1, 6). I all hovedsak ble
disse fimnene stort i ildstedet S2044 som lå i rom 3, den antatte boligdelen i tuften
S200`7.. To beinftagmenter fta ildstedet er bestemt til sau/geit Qlufthammer, vedlagte
analyser 3). Et beinfimn (0,3 g) ble stort i arbeidsdelen (rom 3) i fireromstuften (S2001).
Bein heriffa er bestemt til å komme fi.a pattedyr.

] Artsbestemmelsen er gjort på restmaterialet i etterkant av ]4C-dateringen.
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Det ble også fi]met 3,3 g bein i en samling med kullsøl helt SØ på lokaliteten (S2005).
Disse fimnene er katalogisert under C.nr 55645.

5.5.2.  MAGNETOMETERUNDERSØKELSER

Magnetometerundersøkelsene ble foretatt fiar utgravningen i 2006 med et instrument av
typen Overhauser GSM-19 Gradiometer av Tatyana Smekalova. Målingene viste
betydelige magnetiske utslag i anleggsområdet Gf. vedlagt rapport av T. Smekalova). Den
store slagghaugen S2003 ga spesielt høye måleverdier. Høye verdier ble også registrert i
den mindre slagghaugen S2004, produksjonsdelen (roml) i fireromstuften S2001,
gulvflaten og ovnsområdet i ettromstuften S2002 og malmlageret i (rom 2b) i
fireromstuften. I tillegg ga enkelte naturlig magnetiske stein i området høye utslag.
Magnetometerundersøkelsene ga med dette informasjon som supplerer informasj onen fi.a
utgravningen. Det er imidlertid lite erfaring med å bruke magnetometermålinger på
jemvinneanlegg på Hovden. Manglende erfaring med de magnetiske utslagene av de
ulike strukturene og geologien i området har gjort det vanskelig å gjøre gode, detaljerte
tolkninger av måleresultatene i forkant av undersøkelsen. Målingene og de etteriølgende
utgravningene i 2006 har imidlertid skaffet til veie kunnskap kan komme til anvendelse   .
ved senere undersøkelser i området.

5.5.3 FIREROMS BLESTERTUFT S2001

LSÆKtu :                  -\               ,,Type
Str.Nr. Beliggenhet

S2001 Fireromsromstuft NV i utgravninqsområdet
S2003 Slagghaug NV for tuft 2001
S2008 Grøft Sør for tuft S2001
S2031 Lag med skjørbrent Ø i tuf[ S2001

stein
S2034 Kullager 1  rom  3
S2038 Malmlaaer Rom 2b
S2040 Staurhull Ved inngangspartiet til rom 3
S2041 Staurhull I inngangspahiet til rom 3
S2042 Samling med stein Rom 2a
S2044 ldsted Rom1
S2045 Veggrøft Rom 2 Avgrenser rommet

mot NV
S2047 Hellestruktur SV 1 rom 3
S2048 Sjaktovn med NV i rom 3

sideavtapping av
slagg

S2050 Sjaktovn med NV i rom 3
sideavtapping av
slagg

S2051 Stokk, halvkløyving S i rom 1
S2053 Veo8 i rom 3 Veqg i Sdel av rom 3
S2054 Grøft Mellom rom  1  oq rom 2
S2055 Grop N i rom 3
S2062 Kullager Rom1
S2063 Staurhull Veqqvoll mellom rom 1  og 2a

Tabell 4: Strukturer tilhørende fireromstuft S2002.
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Sentralt på feltet lå den store
vinkelfomiede firerom s b lestertuften,
en tuftfomi som best sammenfaller
med Rolfsens type 2d-tufter fta
Hovden @olfsen 1992:82). Ytre mål
var 12,3xl0,l m og bruttoarealet ca 90
m2. Den var orientert nordvest-sørøst
og lå i nordvestvendt terreng. I sørvest
og nordøst var tuften avgrenset av
markerte ytre veggvoller med
overliggende syllsteinsrekker. I sørøst
var den avgrenset av nedskjæringer,
mens den delvis manglet en skap
avgrensning mot nordvest. Indre voller
og syllsteinsrekker skilte de fire
rommene i huset. I tuftens sørdel ble
det påvist et bakrom (rom 1) med et
ildsted (S2044). Dette rommet hadde
også en eldre fase der rommet var
benyttet som kullager (S2062). I
tuftens midtre vestdel lå rom 2a, et lite
rom med ukjent fiinksjon. I vest lå et
malmlager (rom 2b), og i tuftens
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norddel var det en større produksjonsdel, rom 3. I dette rommet fremkom det to
sjaktovner med sideavtapping av slagg (S2048 og S2050), en hellestruktur (S2047) og en
grop med malmmasser (S2055). I rommets bakkant lå et kullager (S2034).

Tuften lå hovedsaklig i hellende nordvestvendt terreng. Terrenget sør i tuften var
imidlertid tilnærmet flatt, med en svak helling mot sørvest. Hellingen tiltok imidlertid
kraftig mot nordvest i de nordlige delene av tuften. Høydeforskjellen fra sørvesthjørnet av
tuften til nørdvesthjømet var omkring 2,2 m. Dette innebærer at tuften er anlagt i et
område med et gjennomsnittlig fall på nær 18 grader. Økt bredde og høyde på vollen i
NV og varierende dybde i de nedgravde gulvflatene i rommene har kompensert for denne
naturlige høydeforskjellen. Resultatet er at det kun er en høydeforskjell på ca 0,3 m
mellom gulvflatene i fase  1  i rom  1, rom 2a, rom 2b og rom 3.

s%7LJæmedekiørD®iesioo

=2034ånæJ:Jtim
":6Åvtaftstagmecium5m

la€ 33
. T-laom

la9 do•  '-Kvmbrt±eoe vo6m.æsaf

lai ®JB 32•+-` voiinj% masseT
S2007. s20æ. S204S

®on
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Figur 2: Strukturer tilhørende fireromstuft S2002.  Innmålinger er gjort av Tone Wikstrøm.
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5.5.3.1. Voller og grøfter
Voll 1- Sørvestre ytteweggsvoll
1 sørvestdelen av tuften strakk det seg en markert, men utflytende veggvoll i nordvestlig.-
sørøstlig retning. Vollen var i all hovedsak oppbygd av anrikede undergrunnsmasser. Den
hadde en lengde på 12,5 meter og en skap avgrensning inn mot gulvet i tuften. Vollens
bredde varierte fi.a 1,3-3,5 m, med en tiltagende bredde mot NV, der også høyden er
størst. I et snitt som ble lagt ut ffa rom 2, viste vollmassene seg å være maksimalt 0,16 m
tykke. Inntrykket av vollen ble imidlertid forsterket av at gulvflatene i rom 1, 2a og 2b
var skåret ned i undergrunnen. På toppen av vollen lå en markert syllsteinsrekke med
steiner som målte opp til 0,7 m i tvemnål. I begge vollendene lå større steiner. Disse er
tolket som hjømesteiner (se vedlagt bilde 3).

Voll 2 -Veggvoll mellom rom 2a/2b og 3
Imellom rom 2a/2b og rom 3 strakk det seg en 5,6 m lang og 1 m bred veggvoll. Vollen
var lavere, mindre markert og besto av mye mer stein enn de to ytterveggsvollene 1 og 3.
Forhøyningen var om lag 0,14 m tykk, og steinene i den målte 5-50 cm i tvermål. Disse
lå også nedover i lagene i veggflindamentet. Noen av steinene i toppen kan ha tjent som
syllstein. Imellom og under steinene lå et heterogent lag med kull, humus og malm.

Voll 3 - Nordøstre ytterveggsvoll
1 nordøstdel av tuften befant det seg en markert veggvoll som strakk seg i nordvestlig-
sørøstlig retning. Den besto i hovedsak av anrikede undergrunnsmasser, men med noe
innblanding av malm og kull. Vollen lå i et område hvor terrengets helling tiltok ned mot
Heibekken og myrområdet nord på lokaliteten. Voll 3 hadde lengde 5 m og bredde 1,3-
2,9 m, hvor nordvestdelen var markert tykkere og bredere enn sørøstdelen. Ett snitt
gjennom vollen viste at den var opp til 0,2 m tykk. På toppen av vollen lå det en uryddig
rekke med syllstein.

Veggvoll mellom rom 1 og 2a
Mellom rom 1 og 2a lå en markert, kort veggvoll. Denne lille innerveggsvollen lå over
ytterveggsvollen (voll 1 ). Denne innerveggsvollen må derfor ha blitt bygget etter
ytterveggsvollen. Vollen mellom rom 1 og 2a befant seg også under gulvlaget fia siste
bruksfase i rom 1 (fase 2). Den lå imidlertid over første bruksfase i rom 1 (fase 1), hvor
rom 1 var benyttet som kullager (S2062).

Veggvollen var 2,2 m lang og hadde en toppdel med kompakte grågrønne leiremasser. De
nedre delene besto av et tykt brungrått sand-og siltlag. Leirelaget var opp til 0,16 m tykt
og lå under en velordnet syllsteinsrekke/syllsteinsmur (se bilde 9). Muren besto i
hovedsak av steiner med tverrmål på 0,2-0,5 m. Den var 2,7 m lang og omkring 0,4 m
bred med to stein lagt i bredden. I rekkens østdel var det en forsenkning. På dette stedet
var også syllsteinsrekken noe mindre velordnet enn i den øvrige delen. Sammen med
BJllskifter i området kan dette indikere at det her har vært en døråpning.

Under veggvollen var det en grunn skjæring som stedvis gikk ned til grunnEellet i
området. Helt i bunnen av skjæringen lå det sterkt magnetiske, røstede, mørk brune
malmmasser. Over dette laget lå det et heterogent sandlag.

::::i¥:;i Universitetets kulturhistori ske museer
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Syl]steinsrekke mellom rom 2a og 2b
Etter avtorvingen av tuften ble det antatt at rom 2a og 2b var et sammenhengende
rektangulært rom. Ve¢ utgravningen fi.emkom imidlertid en syllsteinsrekke bestående av
fire syllsteiner med tverrmål på 0,25-0,5 m. Steinene var ikke fimdamentert på en voll
slik som de andre syllsteinsrekkene i bygget (se bilde 29). Rekken var videre lagt parallelt
med vollen mellom rom 1 og 2a og lå 1,5 m fi.a denne. Syllsteinene danner et klart
romskille mellom rom 2a og 2b.

Veggrøftene S2007 og S2008
Rett nord for den sørøstlige gavlveggen i rom 1 i tuften S2001 strakk det seg en grøft,
S2008. Dens lengde var 6,3 m men bredde var 0,75 m. Den var skåret 0,25 m ned i
undergrunnen. Bredden og dybden ble gradvis mindre mot dens nordøst- og
sørvestendene. S200 8 var fiJlt med svakt magnetiske, kullblandete, brune malmmasser.

I nordøst gikk veggrøften S2008 sammen med veggrøften S2007 som åpenbart tilhørte
ettromstuften S2002. Denne grøften lå parallelt med og rett utenfor, den vestre
veggvollen i ettromstuften S2002. Grøften S2007 hadde lengde 2,9 m, bredde 0, 9 m og
dybde på 0,3 m. Den var firlt med mørk brune masser.

Det ble anlagt to profiler for å avklare relasjonen mellom disse to grøftene. Massene i de
to grøftene ffamsto som tilnærmet like i profilene. Det kume derfor ikke med sikkerhet
avgjøres hvilke av grøftene som var eldst eller om grøftene ble gjenfi7lt på samme tid.

Veggrøften S2045
Den grunne veggrøften S2045 avgrenset rom 2b og tuften mot nordvest. Grøften strakk
seg mellom den vestre ytterveggsvollen (voll 1) og veggvollen mellom rom 2a/2b og rom
3 (voll 2). Den fortsatte imidlertid ikke som en sørvestre avgrensning av rom 3. S2045
markerte på denne måten deler av tuftens nordvestlige gavlvegg. Grøften hadde lengde
1,5 m og bredde omkring 1 m. Dybden var opp til 0,18 m, og den var delvis gravd ned til
grunnfjellet i området. I toppen av grøften lå det et noe uryddig belte med 0,1-0,5 m store
stein. Det er rimelig å anta at disse steinene har vært syllstein.

5.5.3.2. Åpninger og inngangspartier
1densørøstregavlveggen,innmotsørhjømetavtuften,.lådetennedskjæringBJltmed
kullblandete masser. Nedskjæringen hadde bredde 1 m, var 0,16 m dyp og hadde
loddrette sidekanter og plan bunn. Fyllmassene i nedskjæringen hadde en komplisert
lagdeling med linser av kull og sand. Lignende fi7llmasser lå 2 meter innover i rom 1,
langs den sørvestlige ytterveggsvollen (voll 1). Et 0,28 m dypt staurhull (S2041) ble for
øvrig påvist i nedgravningens sørdel.

Inngangspartier er tidligere kj ent fi.a blestertuftene som ble undersøkt på Møsstrond
OÆartens 1988:81). Disse ble påvist som forsenkninger i tuftens vegglinjer eller i form av
et fiavær av veggvoller i enkelte områder. To inngangspartier ble videre påvist i form av
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åpninger mellom veggvollene i den andre tuften på denne lokaliteten, S2002 (se kapittel
5.5.4.2).

Ut ffa nedskjæringens avlange fom, dens bredde og at nedskjæringen er så markert i
profil, tyder det på at det her har gått et tråkk gjennom et inngangsparti i sørdelen av
gavlveggen i rom 1. Lagene i nedskjæringen har trolig blitt damet i forbindelse med
ferdsel gjennom åpningen. Staurhullet kan meget vel ha forbindelse med inngangspartiet,
men dette må regnes som usikkert.

Åpning i gavlveggen i rom 3
Det var ingen rester etter en gavlvegg mellom produksjonsdelen, rom 3 og slagghaug
S2003 i fom av syllsteinsrekke eller veggvoll. Beliggenheten til slagghaug S2003
indikerer at slagget har blitt kastet ut gjennom den nordvestre gavlen. Transport av
råstoff, råjem og avfallsmasser kan ha gjort det hensiktsmessig med en åpen gavl i denne
delen av tuften. Jeg anser det derfor som rimelig at gavlveggen i rom 3 har vært mer eller
mindre åpen.

Åpninger mei]om rommene
Den undersøkte tuften har hatt fire rom med markerte veggskiller mellom alle rommene.
Trolig har det også vært åpninger for ferdsel mellom flere av romme. Det ble imidlertid
ikke fimnet noen klare forsenkninger i veggvollene eller klare brudd i syllsteinsrekkene
som entydig pekte mot at det hadde vært åpninger mellom rommene. Enkelte
observasjoner kan imidlertid underbygge at det har vært slike passasjer.

I den velordnede syllsteinsrekken på toppen av veggvollen mellom rom 1 og 2a ble det
observert en forsenking og en uryddighet i den ellers velordnede syllsteinsrekken (se
bilde 9). Dette kan indikere at det kan ha vært en veggåpning her. Dette underbygges av
at det i dette området lå et opptil 0,1 m tykt malm- og kullag som muligens kan forstås
som søl i forbindelse med ferdsel mellom rommene 1 og 2a.

Laget med malm- og kullsøl som ble observert over veggvollen mellom rom 1 og 2a,
strakk seg videre over sørdelen av veggvollen mellom rommene 2a/2b og rom 3 (voll 2).
Det kan derfor tyde på at det også har vært en åpning mellom rom 2a og rom 3 i dette
området.

I området hvor veggvollen mellom rom 1 og 2a lå, ble det påvist et staurhull, S2063. Det
er ukart hvilken fimksjon en staur i dette området kan ha hatt, men det kan ikke utelukkes
at staurhullet kan knyttes til passasjer i dette området.

5.5.3.3. Rom 1
I sørdel av tuften lå rom 1 med to distinkte bruksfaser og en rektangulær gulvflate som
var imsnevret i rommets sørøstdel. I fase 1 befant det seg et kullager (S2062) i rommet. I
fase 2 lå det et ildsted (S2044) trukket inn til nordøstre langvegg, og det ble påvist en
halvkløyving (S2051) som trolig har vært en del av huskonstruksjonen eller innredningen
i rommet.
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Rommet var skarpt avgrenset ved at gulvflaten var skåret om lag 0,6 m ned i
undergrunnen og ved at det var markerte fyllskifter i tilknytning til nedgravningen.
Videre var den sørvestre ytterveggsvollen (voll  1) og veggvollen mellom rom  1  og 2a
med på å avgrense rommet.

I tillegg ble det påvist en "sigarformet" kullinse 0,2-0,4 m sørøst for rommet. Linsen var
regelmessig og målte  l,35xO,l  m. Den lå nær parallelt med vollen mellom rom  1  og 2a og

plassert mellom markerte syllsteiner i tuftens hjørner. Den representerer derfor trolig
rester av en gavlsville i denne sørøstre delen av tuften.
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Figur 3: Strukturer tilhørende fase 1 i rom 1 i tuft S200l. Innmålinger er gjort av Tone Wikstrøm.

Rom 1, fase 1
I rommets eldste bruksfase (fase  1) var gulvflaten i tuften skåret om lag 0,6 m ned i
grunnen og hadde skrånende sidekanter. Gulvflaten i eldste bruksfase ble ikke ftillt ut
avdekket og avgrenset da deler av en profilbenk ble satt igjen langs den nordøstre
langveggen. Rommet hadde et indre mål på ca 2,8xl ,8 m.

I nordvestdelen og i midtdelen hadde gulvflaten en bredde på 1,8 m, men var innsnevret i
sørøst slik at den sørøstlige gavlveggen kun hadde en bredde på 1  m (se bilde 21).
Gulvarealet synes å ha vært omkring 4,5 m2.
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Kullager S2062
Hele gulvflatens nordvestdel var dekket av et opp til s cm tykt kullag. Undergrunnen i
området hadde ingen tegn til varmepåvirkning og kullsamlingen blir derfor tolket som et
kullager (S2062). Lageret dekket hele gulvflatens nordvestdel og hadde en bredde på 1,8
m. S2062 var videre skarpt avgrenset mot nordøst inn mot Brllskifter og en nedskjæring
mellom rom  1  og 2a. Mot sørøst ble kullaget gradvis tynnere, og det ble ikke påvist noe
kullag nærmere enn 6n meter fra den sørøstre veggen i rommet. Det ble dermed påvist
kull i en lengde på 1,8 m. Grunnet den uklare avgrensningen mot sørøst er det usikkert
hvor stor del av rommet som ble benyttet som kullager i første bruksfase. Imidlertid
samsvarer størrelsen på kullager S2062 med kullager S2034 som ble påvist i rom 3 i
samme tuft, noe som kan indikere at kullaget var bevart i store deler av sin utstrekning.

Rom 1, fase 2

Figur 4: Strukturer tilhørende fase 2 i rom 1 i tuft S2001 og situasjonen i rom 2a og 2b. Innmålinger
er gjort av Tone Wikstrøm.

Universitetets kulturhistoriske museer
Fornminneseksjonen

22



Heibeld{en, Breive ( 1 /2), Bykle, Aust-Agder Saksm. 04/8418

Stratigrafiske obeservasjoner viste at vollen mellom rom 1 og 2a ble damet mellom
bruksfase 1 og 2 i rom 1. Mellom disse fasene ble det også påBJlt et 0,1 m tykt, mørkt,
kullblandet sandlag over kullageret S2062. I forbindelse med ombygningene ble rommet
noe kortere og bredere. Gulvet ble med dette mer kvadratisk og målte 2,4 m QJV-SØ) x
2,1 m (SV-NØ). Også-i denne fasen var imidlertid den sørøstligste delen innsnevret.
Rommets gulvareal var lik som i fase 1, dvs. ca 4,5m2.

I fase 2 var et ildsted S2044 plassert inntil den sørøstre langveggen i rommet. I
innsnevringen i den sørøstlige delen lå en halvkløyvd stokk av fi]ru S205 1 .

Ildsted S2044
De sentrale delene av ildstedet ®mingsbunnen) målte om lag O,8xO,8 m og synes å ha hatt
en uregelmessig til rektangulær utforming. Fyringsbunnen var lagt med steinheller med
tvermål på 0,2-0,4 m. Steinene lå i ett til to lag, og det var enkelte åpninger mellom
steinene. Rundt lå det ildstedmasser i form av et rødbrunt sandlag med enkelte brente
bein (C.55677/1). Ildstedet synes å ha vært skåret svakt ned i forhold til det som er tolket
som gulvflaten i den bruksfasen ildstedet tilhørte.

Fem steinheller med en et tvemnål på 0,2-0,4 m lå i bakkant av ildstedet og delvis
utenfor lagene som avgrenset romflaten i tuften. Enkelte av disse steinene lå også over
det som tolkes som ildstedets BJringsbunn. Steinene er trolig innraste og har fimgert som
reiste steinheller som har skjemet veggen mot vame og ild ¢f. Sørheim 1989:104).

Halvkløyving S2051
Sørøst i rommet ble det påvist en forkullet halvkløyving S2051. Den kunne observeres
som et Sllskifte som strakk seg i 1,4 m lengde og i en bredde på 0,3 m. Ved videre
gravning ble det fiemrenset en forkullet, men intakt halvkløyving som målte ca O,5xO,15
m. Stokken lå på tvers i rommet sørøstdel omkring 0,6 m ffa tuftens sørøstdel, parallelt
med denne veggen. I så måte synes stokken å danne en avgrensning mellom den brede
hoveddelen av rommet og den smalere sørøstdelen. Stokken har videre blitt
vedartsbestemt til fiiru (C.55677/5, vedartbestemmelse, vedlagte prøver 1), et treslag som
kan ha blitt foretrukket i tuftkonstruksjonen og i innredning i tufteh. De øvrige
kullprøvene ffa rommet har blitt bestemt til å være av bjørkevirke (C55677/2-4, 9,
vedartbestemmelse, vedlagte prøver 1 ).

Halvkløyvingens lengde, beliggenhet og vedartsbeståmmelsen peker mot at den er en del
av bygningskonstruksj onen eller innredning i rommet. Avstanden til rommets sørøstre
yttervegg (ca 0,6 m) sammenfaller med bredden på moldbenker kjent ffa Gamlebyen i
Oslo ¢f. Fett 1989:73-78). hidlertid kan stokken også ha vært rester av et tregulv i
bygningen eller ha hatt en annen fimksjon.

5.5.3.4. Rom 2a
Midt i tuftens vestdel, mellom rom 1 og 2b, lå rom 2a. Det var avgrenset av veggvollen
mellom rom 2a/2b og 3 i nordøst, veggvollen mellom rom 2a og 2b i sørøst, den sørvestre
ytterveggsvollen (voll 1) i sørvest og syllsteinsrekken mellom rom 2a og 2b i nordøst.
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Videre var gulvflaten avgrenset av et firllskifte som antydet utstrekningen av gulvflaten i
rom 2. Gulvflaten i rommet var gravd 0,3-0,4 m ned i undergrumen.

r|t'gamd#:Jår,,ndsvnsl.n:teå:tshyåefar::tma::aå|:å::3ft:2rG=|=i:tre:::r::k2;?ag?t-sv,.
gråbrunt malmholdig sandlag med en tykkelse på 5-15 cm. Laget var klart tykkest i
sørøst, im mot veggvollen mellom rom 1 og 2a. I dette laget var det en samling med små
stein (S2042) med en diameter på 5-10 cm. Samlingen var oval og målte 1, lxo,65 m og
steinene lå i ett til to lag i en tykkelse på opptil 0,1 m. Steinene viste ingen klare tegn på å
være vamep åvirket.

Ut ffa de fimnene som ble gjort på ved utgravningen er det vanskelig å
fimksj onsb estemme rommet.

5.5.3.5. Rom 2b
Øst i tuften lå rom 2b. Rommet var avgrenset av veggvollen mellom rom 2a/2b og 3 (voll
2) i nordøst, syllsteinsrekken mellom rom 2a og 2b sørøst, den sørvestre ytterveggsvollen
(voll 1) i sørvest og veggrøften S2045 i nordvest. Ut fi.a disse avgrensningene og

E;]]:¥#,:rå¥:esrommetåhamå[t2,8oW.SØ,x],6mtsv.NV,,dvs.ca.atrommet

På gulvflaten lå et 0-0,1 m tykt, noe uegelmessig lag med malmmasser. Malmens farge
var skiftende, og i toppen var det innblandet noe slagg og kull. Mot bunnen av laget lå
rene, røde malmmasser. Laget tolkes som rester av et malmlager ¢f. Martens 1988:77-
78). En malmprøve ble tatt ut her 0 2037). Malmlaget avtegner seg for øvrig også som et
rektangulært lag på magnetometemålingene som ble gjort i forkant av utgravningen Of.
vedlagt m agnetometerkart).

5.5.3.6. Rom 3
I nord lå tuftens største rom, rom 3. Her ble det påvist to sjaktovner med sideavtapping av
slagg (S2048 og S2050), en hellestrultiir (S2047), et kullager (S2034) og en grop
(S2055).

I nordøst var rommet avgrenset av ytterveggsvollen, voll 3. I sørøst ble det avgrenset ved
at gulvflaten var skåret opptil 0,44 m ned i undergrumen. Rom 3 var videre avgrenset av
veggvollen mellom rom 2a/2b (voll 2) og 3 i sørvest, mens rommet manglet en klar
avgrensning mot slagghaugen i nordvest.

Nedskjæringen i undergrunnen mot sørøst var innsnevret den siste meteren mot
gavlveggen. Rommet fikk med dette en avgrensning som minnet om den som ble påvist i
sørøstdel av rom 1. Samlet sett målte rommet omkring 4,5 0W-SØ) x 3,9 m (SV-NØ)
innvendig og hadde et areal på ca 17,5 m2. Det kunne videre tyde på at kullageret sørøst i
tuften var Ssisk skilt ffa den øvrige delen av rom 3 .
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Sjaktovner med sideavtapping av slagg, S2048 og S2050
Sjaktovnene med sideavtapping av slagg S2050 lå nordvest i rom 3 og den var plassert
helt i ytterkant av nordvestdelen av veggvollen mellom rom 2 og 3. Om S2048 lå imtil;
og rett nordøst for, S2.050. Rundt ovnene lå større og mindre stein og heller (0,1-0,5 m i
tverrmål). Enkelte av steinene inngikk i den nærliggende vollkonstruksjonen, mens noen
var plassert rundt ovnen for å støtte opp kantstilte heller som sto rundt selve ovnssjakten.
Det er også rimelig å anta at en del av steinene har blitt lagt i dette området som et
resultat av stadige utskiftninger og reparasjoner av ovnssjåktene. På sørvestsiden av
ovnssjaktene, imellom ovnene og slag8haugen S2003, sto det et mindre antall kantstilte
heller (0,25-0,5 m i tverrmål) som hadde vært med støtte opp sjaktkonstruksjonene til
ovnene. I tillegg sto det en 0,5 m lang kantstilt helle mellom de to sjaktovnene.

I toppen av begge ovnene var det lag med sjaktmateriale, kull og malm og enkelte stykker
slagg. Disse lagene tolkes som rester av de ødelagte ovnssjaktene og som avfåll og søl fta
produksjonen.

Siaktovn med sideavtapDim av slagg S2048 : Ved videre ffemrensning av S2048
fi.emkom det en samling med nokså porøst bunnslagg. Det ble ikke påvist "in situ"
sjaktmateriale tilknyttet denne ovnen. Laget med bunnslagg hadde en diameter på 0,35 m
og en tykkelse på 5-10 cm. Sammen med bunnslagget lå noe humus og malmmasser. Helt
i bunnen av S2048 lå det en bunnhelle med et tverrmål på 0,25 m og en tykkelse på 4 cm.
Bunnhellen var lagt rett ned på gulvflaten i tuften, og verken hellen eller de øvrige delene
av ovnskonstruksjonen var skåret ned i undergrumen. Ut ffa utbredelsen av firllskifter og
bunnskollens mål synes det rimelig å anta at ovnssjakten har hatt en tilnæmet sirkulær
fom og hatt en indre diameter på ca 0,35 m.

Nord for ovnen, i retning slagghaugen, ble det påvist det som kan ha vært "in situ"
renneslagg bevart i ovnens slaggrenne. Det lot seg imidlertid ikke gjøre å avgrense denne
eventuelle slaggrennen næmere. Uttapningen av slagg har trolig blitt gjort i denne
retningen før det videre ble spadd ut i slagghaugen (S2003) nord for tuften.

Ut fia fimnene av renneslagg og konstruksj onselementer som kantstilte heller, bunnslagg
og bunnhelle kan ovnen betegnes som en sjaktovn med sideavtapping av slagg.

Siaktovn med sideavtai)Ding av slagg S2050: S2050 var noe bedre bevart enn S2048. I
ovnens sørvestdel lå d6t et mindre område med "in .situ" sjalstmateriale. Sjaktveggen
hadde en tykkelse på opptil 5 cm og var bevart i 5-10 cm høyde. Innenfor lå det porøst
bunnslagg. Laget med bunnslagg hadde en diameter på 0,32 m og en tykkelse på 0,14 m.
I bunnen av ovnen lå en bunnhelle som målte 0,43 m i tvemnål og var 6 cm tykk. Denne
var lagt rett ned på gulvflaten i tuften. Ut ffa det bevarte sjåktmaterialet og omfanget av
bunnskollen syne§ sjakten opprinnelig å ha vært sirkulær og ha hatt en indre diameter på
omkring 0,35 m.

Umiddelbart nordvest for ovnen ble det påvist enkelte stykker med renneslagg. Disse
slaggstykkene som kan representere en slaggrenne ut ffa ovnen S2050. Tolkningen er
imidlertid forbunnet med usikkerhet.

+

Univers itetets kulturhistoriske mus eer
Fomminneseksjonen

25



Heibekken, Breive (1/2), Bykle, Aust-Agder Saksnr. 04/8418

Ut ffa fi]nnene av renneslagg og konstruksjonselementer som kantstilte heller,
leiresjakter, bumslagg og bunnhelle kan ovnen betegnes som en sjaktovn med
sideavtapping av slagg.

Hellestruktur S2047
I rom 3, midt på den sørvestre langveggen, delvis inngravd i veggvollen mellom rom
2a/2b og 3 (voll 2), lå en struktur damet av steinheller. Sentralt i strukturen var det en
samling tett lagte, vamepåvirkede steinheller som åpenbart har dannet en f}rringsbunn i
strukturen. Vamen hadde ført til at hellene var sterkt oppsprukket og det er derfor
usikkert om fiJringsbumen opprinnelig har bestått av 6n eller flere heller. Bunnhellene
damet sammen en tilnærmet kvadratisk form og hadde en diameter på 0,5 m.
Fyringsbunnen var delvis omsluttet av en kam dannet av liggende og kantstilte stein. En
større kantstilt stein (0,5 m i tvemnål) lå i sørdel av strukturen og var reist i en høyde på
0,3 m. For øvrig lå det mindre steiner (0,1-0,25 m i tverrmål) i ytterkant av strukturen. I
mellom og rundt steinene var det lagt et leirelag som delvis synes å ha fimgert som fiiging
mellom steinene. Over firringsbunnen i strukturen ble det påvist et sirkulært lag med
mørk rødbrune, heterogene, røstete malmmasser. Strukturen ble ikke snittet, men det
syntes klart at firringsbunnen var lagt rett ned på gulvflaten i tuften, og at den var delvis
skåret im i veggvoll 2.

Det ble ikke påvist spesielle ansamlinger med slagg, sjåktmateriale eller bein tilknyttet
denne samlingen med heller. S2047 hadde også en helt annen karakter en de to
jemffemstillingsovnene i tuften (S2048 og S2050). Det er derfor ikke rimelig å tolke
S2047 som en j emffemstillingsovn.

Strukturen hadde videre en utfoming som minner en del om det regulære ildstedet
(S2044) i rom 1 og ildstedet/hellestrukturen S2015 i tuft S2002. Plasseringen i tuftens
produksjonsdel gir imidlertid grunnlag for å anta at hellestrukturen har hatt en annen
fi]nksj on enn det regulære ildstedet. Dette underbygges av at tilsvarende hellestrukturer
også ble påvist i produksjonsdelene i en av de andre tuftene som ble undersøkt i 2006
0v{jærum 2007a). Beliggenheten i produksjonsdelen av tuften, rom 3, mellom kullageret
S2034 og ovnene S2048 og S2050, kan indikere at hellestrukturen S2047 var knyttet til
j emproduksj onen på stedet.

Generelt lå det mye malmholdige masser i og rundt tuften S2001. Samlingen med malm i
toppen av S2047 er allikevel påfallende og tyder på at strukturen har blitt benyttet til
bearbeiding eller oppbevaring av malm.

Kullager S2034
I den sørøstre delen av rom 3 1å det et kullager. Som nevnt var gulvflaten i denne delen av
tuften skåret opptil 0,44 m ned i undergrunnen. Berg som stakk ffem i dagen var også
med på å avgrense den sørøstre gavlveggen.
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Kullaget ftemsto som uregelmessig til rektangulært, målte l ,5xl,2 m og hadde en
tykkelse på inntil 0,2 m. Sentralt i strukturen lå det rene kullmasser, mens det ut mot
sidene var et innslag av sand i massene.

I kullagets nordvestdel, inn mot de sentrale delene av gulvflaten i rom 3, lå det mindre
steiner (0,1-0,2 m i tvermål) i en tilnæmet linje ned mot undergrunnen. I tilknytning til
steinene lå det også stedvis kullholdige, organiske masser. Steinlinjen samsvarer også
med innsnevringen i rom 3. Den skarpe avgrensningen av kullageret (S2034), steinlinjen i
området, fiJ11skiftene og innsnevringen av bredden av rommet, peker alt mot kullaget her
var avgrenset av en vegg eller sperring inn mot den øvrige delen av rommet.

Grop, S2055
Sør i rom 3 lå en nesten rektangulær grop (S2055) inn mot tuftens nordlige
ytterveggsvoll. Strukturen målte 1,5 0J-S)x 0,8 m (Ø-V). Den hadde en dybde på 0,16 m,
buede sidekanter og skar delvis igjennom massene i den nærliggende veggvollen. Fyllet i
S2055 var malm-og kullblandete masser som lignet det som lå i på gulvflaten i norddelen
av rom 3. Det var ikke spor av varmepåvirket undergrum i området.

Gropens fimksjon er usikker. Imidlertid ble en likedan grop (S202® påvist på gulvflaten
tuft S2002. Verken utfomingen av gropen eller Brllmassene i den gir noe entydig svar på
dens fi]nksjon, men beliggenheten nær ovnene i begge tuftene gjør det rimelig å knytte
disse gropene til selve jernproduksjonen (se kapittel 5.9.3).

5.5.3.7. Slagghaug S2003
Nordnordvest for tuften S2001 1å det en større slagghaug, S2003. Denne haugen befant
seg rett utenfor fireromstuftens nordvestlige kortvegg og lå i sterkt hellende terreng. De
nordvestligste delene av S2003 ut i myrområdet som var knyttet til Heibekken.

Haugen målte 8,9x6,2 m, hadde et volum på anslagsvis 14,5 m3 og en maksimal tykkelse
på 1,08 m. Den hadde lagskiller dannet av noe ulikt innslag av kull og myrholdige
masser. Haugformen kan beskrives som noe uregelmessig kjeglelignende. I sør var de
slaggholdige massene blandet med torv fi.a myra, og den hadde her en noe usikker og
utflytende avgrensning. Totalvekten har blitt beregnet til å være 28220 kg, med
anslagsvis ca 18050 kg slagg. På grunn av usikkerhetsfaktoren ved beregningen må
vektanslagene oppfattes som estimater. Like fiillt vitner avfallsmassene i haugen om en
omfattendejemproduksjon.

Hoveddelen av slagget var tappeslagg, noe som viser at det kommer ffa en sjåktovn med
slaggavtapping OJamo 1996:83). For øvrig var det enkelte biter med mer porøst
bunnslagg i massene, men klare, kompakte, bunnskoller slik man kjenner blant annet fi.a
Valdresdalflzret (f.eks Larsen (red) in prep.), ble ikke påvist. For øvrig besto slagghaugen
hovedsåkelig av stein, kull, malm og sjåktmateriale. Forholdet mellom mengden av de
ulike bestanddelene samsvarer med det som ble påvist i slagghaug S2004 tilknyttet den
andre tuften på lokaliteten (se nedenfor).
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Ut fta slagghaugens beliggenhet kan den utvilsomt knyttes til jernproduksjonen i rom 3 i
tuft S2001 og de to sjaktovnene som lå her, S2048 og S2050.

Materi.ale
ykeg¥iprøveruæ

%i]ndel Vektanslag fbrslagghaugen(kg) Beskrivelse

Slagg 64,7 64,0 18048,6
Hovedsakelig små stykker slagg med rennestruktur og
ikke bestemte stykker. Enkelte større stykker, mulig
bunnslagg, med diam.10-0,15 m.

Stein/grus 6,4 6,3 1774,2 Småstein og små fragmenter av skifer.

Sjakmateriale 3,4 3,4 948,5 De fleste bitene fra 0,5-1  cm store.

Jord og malm 26,6 26,3 7420,3 Malmholdige masser med noe stein og slagg. Alt <0,4
Cm.

Kulr 0,1 0,1 27,9 Hovedsakelig små biter

Totalt 101,2 100,0 28219,4

Tabell 5: Utregning av totalvekt og mengden av ulike bestanddeler i slagghaug S2003.

5.5.3.8. Andre strukturer nær tuft S2001
Lag med skjørbrent stein S2031
Øst for rom 1 og sør for rom 3, mellom tuft S2001 og S2002, lå det et område med
skjørbrent stein og trekull. Laget hadde en uregelmessig fom, men målte ca 3,4 (SØ-NV)
x 2,2 m (SV-NØ). Steinene var små (< 0,2 m), de fleste var klart vamepåvirket og
steinene lå i et gråbrunt, svakt kullblandet sandlag ned mot undergrunnen i området.
Undergrunnen i vestdel av strukturen var tydelig varmepåvirket, og det lå noe slagg og
sjaktmateriale "in situ" i området.

De kullblandete massene lå i hovedsak over de skjfflbrente steinen. Kullaget var inntil 8
cm tykt, og det kan ikke utelukkes at kullet representerer et kullager. Imidlertid ligger det
tre kullagere i umiddelbar nærhet, S2034 og S2062 i tuft S2001 og S2020 i tuft S2002.
Kullet kan derfor også ha samlet seg her ved håndtering av kull i dette området. Om
deme tolkningen er korrekt, kan det indikere at den sørøstre gavlveggen i rom 3 har vært
helt eller delvis åpen, slik at det har vært mulig å transportere kull inn denne bakveien i
rommet. Det kan legges til at det ikke var tegn til`voller, syllsteinsrekker eller klare
lagavgrensninger som kunne indikere at dette området var en del av fireromstuften
S2001.

Det underliggende laget med skjørbrent stein er vanskelig å tolke. Det ble ikke påvist
tilsvarende mengder med varmepåvirket stein andre steder på lokaliteten. Den
vamepåvirkede undergrumen under deler av laget med skjørbrent stein viser at det har
vært brent i området der S2031 ligger. Det kan indikere at stein har blitt varmet opp i
dette området. En datering av laget til 395-200 f.Kr., dvs. fimomerskjemalder viser klart
at samlingen ikke kan knyttes til blestertuftene på lokaliteten. Det er imidlertid usikkert
hvilken aktivitet som har ført til at stein har blitt fi.aktet til området for deretter å ha blitt
vamepåvirket.
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5.5.4.  ETTROMS BLESTERTUFT S2002

•E2ÆE           :    .,        -:         `-„
Str.Nr. Type Beliggenhet

S2001 4-romstuft Nvi
utgravningsområdet

S2004 Sla8ghaug SV for tuft 2002
S2007 Grøft V for tuft
S2010 Stolpehull V på gulvflaten
S2015 Hellestruktur/ildsted V på gulvflaten
S2016 Sjaktovn med S i tuft

sideavtapping  av
slagg

S2017 Stolpehull Ti knyttet ovn S2016,
S tuft

S2020 Kullager N i tuft
S2026 Grop SØ tuft
S2027 Kokegrop NV tuft
S2029 Staurhull NV tuft
S2033 Grop Under NV-hjørnet av

VO til  tuft S2002
S2049 Staurhull Under NV-hjørnet av

VO til tuft S2002

Tabell 6: Strukturer tilhørende fire-
romstuft S2002.

Saksnr. 04/8418

I lokalitetens sørøstdel lå det en rektangulær,
svakt markert, ettroms blestertuft (S2002) av
Rolfsens type 2b (Rolfsen  1992:81). Tuften
var avgrenset av to lave veggvoller. På toppen
av vollene lå det større og mindre syllsteiner.
Huskonstruksjonen var orientert nord-sør,
hadde ytre lengde på 6,8 m og ytre bredde på
5,8 m. Gulvflaten i tuften målte 4,6x3,6 m, det
vil si at den har hatt et gulvareal på om lag
16,5 m2. I tuftens sørlige og nordlige kortside
var det to omkring 0,8 m brede
inngangspartier.

Flere strukturer som kan knyttes til tuften ble
fimnet på gulvflaten. Det dreier seg om en en
hellestruktur/ildsted med brente bein (S2015),
en sjaktovn med sideavtapping av slagg
(S2016), et stolpehull (S2017), et kullager
(S2020) og en malmfylt grop (S2026).

Figur 5: Strukturer tilhørende fireromstuft S2002. Presentasjonen til venstre viser situasjonen etter
avtorving. Situasjonen til høyre vi§er situasjonen etter at sentrale strukturer i tuften ble avdekket.
Innmålinger er gjort av Tone Wikstrøm.
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5.5.4.1. Voller
Tuften var avgrenset av en østre og en vestre veggvoll. Disse var 5-10 cm tykke, hadde
bredde på 0,8-1,8 m og var svakt markerte.

Øst]ig veggvo]l
Den østlige veggvollen dannet den østre langveggen og de østlige delene av de nordlige
og sørlige kortveggene i tuften. Hjømene på vollen hadde en vinkel på nær 90° grader.
Østlige veggvoll var bygget opp av mørkt brune malmholdige sandmasser som delvis var
problematisk å skille fta tilsvarende masser som lå rundt og under tuften. Imidlertid synes
det klart at norddelen hadde en bredde på 0,8-1 m og en tykkelse på opp til 0,1 m. Den
sørlige delen av veggvollen var mer utflytende i fom og hadde en bredde på 1-1,8 m og
en tykkelse på ca 0,1 m.

I midtdelen av vollen stakk det fi.em en omkring lm2 stort bergflate. En tym stripe
vollmasser (0,3 m bredde) lå mellom bergflaten og gulvet i tuften. På toppen av vollen lå
det for øvrig en del spredte stein med et tverrmål på 0,1-0,6 m. Flere steiner lå inn mot de
to imgangspartiene i nord og sør. Steinene, og trolig også bergflaten, har vært syllstein
som har ligget i toppen av veggvollen.

Vestlig veggvoll
Den vestlige veggvollen dannet vestre langveggen samt de vestre delene av de nordlige
og sørlige kortveggene i tuften. Også denne veggvollen hadde hjømer på nær 90° grader.
Strukturen var bygget opp av rødbrune humusholdige sandmasser. Formen var noe
utflytende, men den syntes å ha hatt en bredde ca 1,2 m. På midten av tuften vestre side
var vollen betydelig smalere og tynnere, og den ble delvis Eernet i forbindelse med
opprensning i området. Volltykkelsen var 1-10 cm.

På den vestre veggvollen lå det også enkelte steiner på 0,2-0,5 m i tverrmål. To større
steiner (0,5 og 0,7 m i tverrmål) lå på toppen av vollen, inn mot det sørlige og nordlige
imgangspartiet.

Veggrøft S2007
Veggrøften som lå utenfor den vestre veggvollen i ettromstuften S2002 er beskrevet i
forbindelse med omtalen av grøfter tilhørende fireromstuften S2001(se kapittel 5.5.3.).

5.5.4.2. Inngangspartier
Både i den sørlige og nordlige kortveggen var det et område på ca 0,8 m hvor veggvollen
manglet. På vollene, rett i ytterkant av åpningene, lå det flere steiner.

Det ble lagt et snitt gjennom åpningene. Disse viste at det på begge steder var en avstand
mellom veggvollene på 0,82 m. I tråkket mellom åpningene lå det et tynt lag (1-6 cm)
med malmholdige masser, en type masser som også lå under og rundt de øvrige delene av
tuften.
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Et staurhull (S2029) ble påvist i de indre delene av det nordlige inngangspartiet i tuften.
Staurhullet hadde en diameter på 0,11 m i toppen og en dybde på 0,17 m. Det er uklart
om staurhullet kan knyttets til inngangspartiet, eller om det har hatt en annen fiinksjon i.
tuften.

5.5.4.3. Strukturer på gulvflaten
lldstedmellestruktur S2015
Langs midten av tuften vestre vegg lå en struktur oppbygd av steinheller. Sentralt i
strukturen var det en samling tettlagte, varmepåvirkede steinheller som åpenbart har
dannet en fiJringsbunn. Denne synes opprinnelig å ha bestått av to eller tre flatt lagte
heller. Varmepåvirkning hadde ført til at hellene var sterkt oppsprukket. Bunnhellene
dannet sammen en tilnærmet rektangulær bunn som målte 0,37 QT-S) x 0,32 m (Ø-V).
Rundt BJringsbunnen var det en delvis en omsluttende kam dannet av liggende og svakt
skråstilte steinheller. I norddel av hellestrukturen var en av hellene noe større (tvermål
0,3 m), og deme steinen strakk seg et godt stykke utenfor det øvrige av karmen til S2015.

Over, imellom og rundt steinene lå det et malmholdig, rødbrunt lag med noe kull og
brente bein. Laget hadde en sirkulær til oval fom og strakk seg delvis utenfor den
underliggende Brringsbunnen og den omliggende karmen. Malmlaget hadde en diameter
på 0,88 QT-S) x 0,76 m (Ø-V) og en tykkelse på 5 cm. Samlet ble det flmnet 259,9 g
brente bein i disse massene. I tillegg ble det gravd ftem 214,1 g bein fi.a lignende masser
på gulvflaten rundt denne struktuen ¢f. figur 1). Det antas at beinfiinnene på gulvflaten
har blitt dratt ut fia hellestrukturen.

S2015 har en del likhetstreldc med hellestruktur S2047 i fireromstuften, men minner også
en del om ildstedet S2044 som ble påvist i bakrommet i samme tuft. Om S2015 kan
knyttes til jemproduksjonen eller om det er et regulært ildsted er vanskelig å avgjøre.

Sjaktovn med sideavtapping av slagg S21016
Den dårlig bevarte sjaktovnen med sideavtapping av slagg S2016 lå lengst sør i tuften
S2002. I toppen av de sentrale delene av ovnskonstruksjonen lå det et rødbrunt lag med
knust sjaktmateriale. Dette laget hadde en oval form og målte 0,52 QT-S) x 0,38 m (Ø-V).
Sjåktmaterialet var etter alt og dømme rester etter ovnssjåkten i strukturen. Under dette
laget lå det et 4 cm tykt sjikt med bunnslaggholdige masser blandet sjaktmateriale og
malm. Sjiktet hadde en oval form i plan og målte 0,44 QT-S) x 0,28 m (Ø-V). Det
slaggholdige laget lå i en grunn forsenkning (<0,10 m) i undergrunnen. Forsenkningen
markerer bumen av ovnskonstruksjonen. Dette var ikke lagt noen steinhelle i bunnen av
S2016, noe som ble observert for de øvrige sjaktovnene på lokaliteten.

Mot sørøst, i retning inngangspartiet, ble det påvist en slaggrenne med renneslagg som
hadde størknet på stedet. Slagget lå i en svak forsenkning som strakk seg fia den antatte
sjaktkanten og 0,6 m mot sørøst.
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Samlet gir disse observasjonene et sikkert grumlag for å hevde at det har stått sjaktovn
med sideavtapping av slagg på stedet. Fyllskiftene kan antyde at ovnsjakten har hatt en
indre diameter omkring 0,4 m. Ovnen har hatt uttapping av slagg mot sørøst.

Stolpehull S2017
0mkring 0,25 m sørvest for den antatte sjaktkanten til ovn S2016 lå det et lite stolpehull,
S2017. I toppen av strukturen var det en samling med mindre stein (<0,1 m i tvemnål).
Ved snitting ble det klart at steinene var plassert i toppen av en 0,25 m dyp og 0,2 m bred
nedgravning. Nedgravningen hadde svakt skrånende sidekanter, en plan bunn og var fiJlt
med sorte, kullblandete masser. Strukturen tolkes til å være et lite stolpehull der steinene i
toppen har fimgert som skoningsstein. Stolpehullets beliggenhet i umiddelbar nærhet av
ovnen S2016 indikerer at det kan knyttes til ovnen.

Kullager S2020
I norddelen av i tuften S2002 lå kullageret S2020. Lageret var utflytende og derfor
problematisk å avgrense. I nord, øst og vest er rimelig å anta at veggvollene var med på å
avgrense lageret, selv om det også ble påvist kull under vollmassene. Mot sør ble kullaget
gradvis tynnere inn mot de sentrale delene av tuften. Ut ffa disse avgrensningene synes
lageret å ha hatt en uegelmessig eller rektangulær fom og ha målt anslagsvis 1,8 QT-S) x
3,4 m (Ø-V). Lageret var opptil 0,1 m tykt og besto av mindre biter med rent kull.

Kullagerets uklare avgrensning kan trolig forklares med at det har blitt sølt kullmasser
innover det øvrige av gulvflaten i tuften. Funn av kull også under veggvollene til tuft
S2002 kan trolig forklares med at det har foregått aktivitet på lokaliteten i forkant av at
tuft S2002 ble bygget (se kapittel 5.9.7). Dette kan være aktivitet knyttet til kullagrene
S2034 og S2062 i tuft S2001.

Grop S2026
Gropen S2026 lå plassert i på gulvflaten i sørøsthjømet av tuften S2002. Den hadde en
uregelmessig til rektangulær fom og målte 1,2 QT-S) x 0,85 m (Ø-V). Nedgravningen
hadde skrånende, uregelmessige sidekanter og en dybde på 0,44 m. S2026 var Slt med
kullblandete malmmasser med noe humus. Det var ikke spor av vamepåvirket
undergrunn i området.

Beliggenhet, størrelse og fom minner mye on} gropen S2055 som ble påvist på
gulvflaten i rom 3 i tuft S2001 (se kapittel 5.5.3.6). Tolkningen av strukturene er usikker,
men de kan muligens ha blitt benyttet til å oppbevare malm (se i kapittel 5.8.7).

5.5.4.4. Slagghaug S2004
Lengst sør i utgravningsområdet, i tilnytning til blestertuft S2002, lå slagghaug S2004.

T|aågftensiåo;åy#ohoe411ånå:te5å?9::n#eeHne:fdå:::#o::åe:Vuiådoevrår:::vS:rlig3eovgegngvollen
maksimal tykkelse på 0,3 m. Det var ingen klare lagskiller i S2002, men haugen var lagt
oppå et lag med kullblandet malm. Slagghaugen hadde en noe uregelmessig kjeglefom
med størst tykkelse nærmest hustuften S2001. Totalvekten ble beregnet til å være
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omkring 1870 kg, hvor ca 1210 kg var slagg. På grunn av usikkerhetsfaktoren ved
beregningen må anslagene oppfattes som estimater.

Materiale Vekt i prøverute (kg) %-andel Vektans]agforslagghaug Beskrivelse av masser

S13gg 57,3 64,9 1212,9

Hovedsakelig små stykker slagg medrennestruktur1-10cm.Enkeltestykkerbunnslagg,meddiam.Opptil0'15m.

Stein/grus 4,4 5,0 93,2 Småstein og små fragmenter avskifer.

Sjaktmateriale 3,0 3,4 63,5 1-15 cm store stykker magret medgrus.

Jord og malm 22,4 25,4 474,5 Malmholdige masser med noe steinogslagg.Alt<0,4cm.

Annet 0,9 1,0 19,5
Røtter, tow, usortert restmateriale ogbrentebein.

Kull 0,3 0,3 5,3 Hovedsakelig små biter

Totalt 88'2 100'0 1868'9

Tabell 7: Utregning av totalvekt og mengden av ulike bestanddeler i slagghaug S2004.

Slagget i haugen S2004 tilsvarte det som ble påvist i slagghaugen S2003, med et
dominerende andel av renneslagg ¢f. Narmo 1996:83). Det var også et innslag av andre
slaggtyper, deriblant bunnslagg. Forholdet mellom de ulike bestanddelene i de to
slagghaugene S2003 og S2004 var også tilnærmet identiske.

5.5.4.5. Andre strukturer nær tuft S2002
På gulvflaten og under den vestlige veggvollene i tuft S2002 ble det påvist en kokegrop
(S2027), en grop (S2033), to stolpehull (S2010 og S2017) og tre staurhull (S2029, S2033
og S2049). I tillegg lå det en sainling med kull øst for tuften S2002. Stolpehullet S2017
har allerede blitt omtalt i forbindelse med beskrivelsen av ovnen S2016. Staurhullet
S2029 har blitt omtalt i tilknytning til beskrivelsen av det nordre inngangspartiet. Felles
for strukturene som ikke har blitt tidligere omtalt, er at de har usikker tilknytning til
tuftene på lokaliteten.

Kokegrop S2027 og stolpehull S2010
Under den nordvestre delen av tuften ble kokegropen S2027 påvist, og i nærheten lå
stolpehullet S2010. Begge struktuene lå under kullageret S2020. I plan ffemsto
kokegropen som en sirkulær struktur med en diameter på ca 0,85 m. Den var 87lt med
humusholdige kullblandete masser og mye 5-10 cm store skjørbrente steiner. S2027 viste
seg ved undersøkelsene å være 0,2 m dyp, ha en flat bunn og å ha et topplag av skjørbrent
stein og et underliggende lag av kull. I den halvdelen vi gravde bort lå det 5 1 stein. Ut fta
disse observasjonene tolkes strukturen til å være en kokegrop.
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Figur 6: Andre strukturer på lokaliteten Heibekken. Innmålinger er gioii av Tone Wikstrøm.

g|:ligegnet:::t;åronkdae,:t:tue'i?gEe:elt4å?ååt:rti#ge:vP:raotpkeonkteiir|o3P5e-:;å::knrt.tå-e|lg;tge6),
underbygger de stratigrafiske observasjonene. Dateringen sammenfaller også med alderen
hoveddelen av undersøkte kokegroper på Østlandet skriver seg fra eldre jemalder (ca 500
f.Kr.-570 e.Kr.) (Martens 2005 :40), selv om det også er dokumentert kokegroper fra
andre perioder (Gustafson et al. 2005). Gropen er derfor spor etter tidligere aktivitet i
området.

Stolpehullet S2010 lå 0,3 m sørvest for kokegropen S2027. I plan hadde strukturen en
oval til sirkulær form og en diameter på ca 0,4 m. Fyllet i stolpehullet besto av
kullholdige masser i de sentrale delene og humusholdig sand i ytterkant. Det lå videre
enkelte mulige skoningstein (<0,1 m i tverTmål) i toppen av strukturen. I profil viste
S2110 seg å være 0,18 m dyp, ha skrå sidekanter i toppen og loddrette sidekanter ned mot
bunnen. Bunnfomen var flat. En større kantsatt stein (0,2 m i tverrmål) lå i ytterkant av
nedskjæringen.

S2010 kan ikke uten videre knyttes til andre stolpehull i området eller til tuften S2002.
Det kan ikke utelukkes at stolpehullet har en sammenheng med den nærliggende
kokegropen S2027. I så fall kan også S2110 være et spor etter eldre aktivitet på
lokaliteten.

Grop S2033 og staurhull S2049

Universitetets kulturhistoriske museer
Fomminneseksjonen

34



Heibekken, Breive ( 1 /2), Bykle, Aust-Agder Saksnr. 04/8418

Under den østre veggvollen til tuft S2002 ble det påvist en grop (S2033) og et
nærliggende staurhull (S2049). Gropen hadde en diameter på 0,35 m og var firlt med
heterogene sandmasser med et ulikt innslag av kull. S2033 hadde en dybde på 0,2 m og .
buede sidekanter.

Undersøkelsen av gropen ga ikke noe entydig svar på hvilken fimksjon den har hatt. Det
kan imidlertid ikke utelukkes at strukturen er et stolpehull. Gropen kan også ha blitt
dannet i forbindelse med at flaten har blitt ryddet for stein ved konstruksjon av tuften
S2002.

0,15 m nordvest for S2033 lå staurhullet S2049. Staurhullet hadde en diameter på 9 cm i
toppen, var 0,2 m dypt og hadde nær loddrette sidekanter. Fyllmassene i S2049 var
tilnæmet rene kullmasser.

Diverse andre strukturer
Ut over de over nevnte strukturene ble det påvist ulike steinsamlinger kullag på
lokaliteten. Øst for tuften lå det en del kullsøl som har blitt navngitt S2005. I disse
massene ble det fimnet enkelte biter brente bein. Helt sør på lokaliteten, nedenfor tuft
S2002, lå det påfallende mye stein. Det er rimelig å anta at en del av denne steinen har
blitt lagt her i forbindelse med rydding av boplassområdene på lokaliteten.

5.6.  DATERINGER

5.6.1. TIDLIGERE DATERINGER I OMRÅDET

Fra Hovdenområdet foreligger det minst 177 dateringer av kullgroper og 36 dateringer fi.a
jemvinneanlegg @ahle et al. 2006:12; Rolfsen 1992:81). Dateringene viser entydig at
hoveddelen av jemproduksjonen i området har foregikk f.o.m. vikingtid t.o.m.
senmiddelalder. I 2005 ble det undersøkt 33 kullgroper i området omkring lokaliteten
Heibekken @ahle et al. 2006). Det foreligger 18 dateringer fi.a disse undersøkelsene.
Samtlige av prøvene faller innenfor tidsrommet 960-1450 e.Kr. Tre av de kullgropene
som lå næmest jemvinneanlegget ved Heibekken har blitt aldersbestemt til 960-1230
e.Kr. @ahle et al. 2006: 12). I forbindelse med registreringene ble det også tatt ut en
kullprøve fi.a kullaget sørøst for Tuft S2001. Deme prøven har blitt datert til 990-1220
e.Kr., dvs. sen vikingtlD høymiddelalder.

5.6.2.  DATERINGER PÅ BAKGRUNN AV GJENSTANDSFUNN OG TYPOLOGI

Ved utgravningen fiemkom det enkelte gjenstandsfimn, blant annet i form av en
klinknagleplate, og stykker med ildslagningsflint. Disse fimnene gir fa holdepunkter for
aldersbestemme lokaliteten næmere. De ffemgravde strukturene kan imidlertid til en viss
grad kaste lys over anleggets alder.

På lokaliteten ble det undersøkt tre sjaktovner med sideavtapping av slagg. Ovner av
denne typen har tidligere blitt undersøkt og datert en rekke steder på Østlandet.
Dateringer indikerer at ovnstypen ble tatt i bruk på 700-tallet e.Kr., kanskje nær 800 e.
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Kr. (Larsen 2004: 158). Deme ovnsteknologien synes å ha gått ut av bruk i
senmiddelalderen, med de seneste dateringene til 1400-tallet qarsen 2004: 163)

5.6.3. t4C-DATERINGER FRA LOKALITETEN

T-18798, lag med skjørbrent stein S2031T-18796,kokegropT-18795,kullagerS2020T-18797.StauThullS2029T-18792,slagghaugS2004,toppTiia.6323,hasselnøttftahellestruktumldstedS2015T-18793.veggrøftS2007Tua-6322.hellestruktumldstedS2015Tua-6324.sjaktovnS2016T-18791,malmlagunderslagghaugS2004T-18794.veggrøftS2008Tiia-6326,slagghaugS2003,bunnBetar213455.kiillsølS2031(frareg.2009TLia€325,slagghaugS2003,toppT-18800,kullagerS2062T-18799,kullagerS20345 IIII
1

1 1

50Kr/e.Kr.00- 250- 0 250 500 750 1000 12
A'der'

Figur 7: Samtlige dateringer fra lokaliteten Heibekken.

T-18795. kullager S2020T-18797,StaurhullS2029T-18792,slagghaugS2004,toppTua€323,hasselnøttfrahellgstrukturfildsledS2015T-18793.veggrøftS2007Tua-6322,hellestrukturfildstedS2015TuaJ5324,sjaktovnS2016T-18791,mahlagunderslagghaugS2004T-18794,veggrøftS2008Tua€326,slagghaugS2003,bunnBeta-213455,kullsølS2031(frareg.2005)TiiaJ5325,slagghaugS2003,toppT-18800.kullagerS2062T-18799.kullagerS20348

50
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Figur 8: Dateringer tilknyttet jernvinneanleggene på lokaliteten.
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Det er ]4C-datert 16 kullprøver fra lokaliteten (Dahle 2006; vedlagte analyser 2).15 av
disse er utført på trekull av bjørk, mens en siste prøve er datert på brente hasselnøttskall.
(Tua-6323). Samtlige. dateringene samsvarer godt med den typologiske
aldersbestemmelsen av kultuminnene og de stratigrafiske observasj onene. På denne
bakgrunn er det grunnlag for å skille ut tre faser med menneskelig åktivitet på lokaliteten
¢f. flgur 7).

1.          Laget med skjørbrent stein (S2031) skriver seg fia friomersk jemalder (395-200
f. Kr., T-18798), og vitner om bosetningsaktivitet på lokaliteten alt før Kristi
fødsel.

2.          Kokegropen s2027 er dateri til tidsrommet l35-330 e. Kr. (T-18796), dvs.
romertid. Dateringen overlapper ikke med andre dateringer ffa lokaliteten, og
S2027 er derfor etter all sannsynlighet spor etter en andre bruksfase på lokaliteten.

3.          De øvrige l4 ]4C-dateringenekan knyttets tiljemproduksjonenpå stedet, og de
samler seg i innenfor tidsrommet 885-1220 e.Kr. Med stor grad av sikkerhet kan
derfor j emproduksj onen tidfestes til tidsrommet vikingtlD høymiddelalder.
Dateringene fi.a denne fasen vil bli næmere omtalt i kapittel 5.9.4.

5.6.4. SAMLET DATERING AV LOKALITETEN  HEIBEKKEN

gnegwdfgolåg:s:tef::egr;åg=i::rsje¥åånt:åår£åå:d;iak+naå:in-gmardålea,åfd::.kle4rcg-anske
dateringene av andre jemvinneanlegg i Hovdenområdet peker mot en tilsvarende
aldersbestemmelse, og 5n datering av selve anlegget viser at anlegget var i bruk i
tidsrommet 960-1230 e.Kr.

5.7. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

Det ble tatt ut 29 kullprøver fta ulike strukturer på lokaliteten (se vedlagt kullprøveliste).
I tillegg ble det tatt ut prøver ble 2 prøver av sjaktmateriale, syv prøver av slagg, og syv
prøver av malm (se vedlagt prøveliste).

5.8. ANALYSER

29 av trekullprøvene har blitt vedartsbestemt av Helge 1. Høeg ¢f. Vedlegg, analyser 1).
Disse er i hovedsak av bjørk a3etula), men med et innslag av fiiruvirke Q'inus) i enkelte
av prøvene. 2 strukturer skiller seg noe ut fi.a dette mønsteret. Den eneste prøven av et
mulig bygningselement i tuften, halvkløyvingen (S2051) påvist i rom 1 i fireromstuften
S2001. De bestemte delene av prøven besto utelukkende av fiiruvirke Gf. vedlegg,
analyser 1, P 2046). Det andre unntaket er kullprøvene P2026 og P2028 ffa kokegropen
S2027. I disse prøvene var over halvparten av de undersøkte bitene er bestemt til fi]m
¢inus) ¢f. Vedlegg, analyser 1).

Det ble fimnet 493,8 g bein på lokaliteten ¢ontrollveid til 466,7 g i forbindelse med
analyser i Bergen). Beinfimnene har blitt analysert ved Anne Karin Hufthammer ved

Univers itetets kulturhistoriske mus eer
Fomminneseksjonen

37



Heibekken, Breive (1 /2), Bykle, Aust-Agder Saksnr. 04/8418

Seksjon for Osteologi ved De naturhistoriske samlinger ved Universitetet i Bergen Of.
vedlagte analyser 3). Resultatene av analysene er nærmere omtalt i kapittel 5.5.1.

Prøver av slagg (C.55677/12 og C.55678/56) og malm (C.55677/10,18 og C.55678/50)
er sendt til metallurgisk analyse hos metallurg og prof. em. Ame Espelund ved NTNU.

5.9. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON

5.9.1. TUFTTVPER

Perry Rolfsen (1992:81 -82) har tidligere inndeltjemvinneanleggene i Hovdenområdet inn
i fire hovedtyper, 2a-2d. De to undersøkte tuftene passer i hovedtrekk inn i Rolfsens
inndeling. Rolfsen (1992:82) har beskrevet tufter av type 2b som vinkelformede
jemvinnetufter med to, tre eller fue rom og en lengde på 5-8 meter. Fom og antall rom
sammenfaller med den vinkelformede fireromstuften S2001. S2001 hadde imidlertid en
ytre lengde på 12,3 m, noe som viser at det finnes vinkelformede tufter som er lengre enn
det Rolfsen antyder. Den 6,8 m lange ettroms blestertuften 2002 faller inn under tufter av
Rolfsens (1992:81) type 2b, det vil si rektangulære jemvinnetufter med ett rom og en
lengde på 5-10 m.

5.9.2. TUFTENES STØRRELSE

Utgravningene ved Heibekken gir et grunnlag for å anslå tuftenes størrelse. hidlertid har
Martens (1988:82) påpekt at jordvollene har seget inn i tuftene etter at de har gått ut av
bruk. Dette betyr at målene av gulvareal blir minimumsmål. På samme vis har vollene
seget utover, noe som er med på å øke tuftenes brutoareal. Dette er fåktorer som er med å
skape usikkert om anslag for det opprimelige gulvarealet i tuftene. Like vel er det mulig
å estimere tuftstørrelsen for de to tuftene.

Brufto areal (inklusiv Bruksareal (eksklusiv ytre Netto gulvareal (eksklusiv indre
yl:re veggvolfei-} veqgvoller} og ytre veggvolleri

Fireromstuf[S2001 90m2 34m2 30m2

EttromstuftS2002 30m2 16,5 m2 16,5 m2

Tabell 8: Ulike arealberegninger for tuftene på lokaliteten Heibekken.

Med et bruksareal på 34 m2 er tuften S200i sammenlignbar med de større tuftene som er
beskrevet på Hovden og i Vinje @1och-Nakkerud 1987:29-31) og to-og treromstuftene
(type 3) på Møsstrond (Martens 1988:82). Sammenlignet med andre områder på
Østlandet hvor det er foretatt j emvinneundersøkelser kan denne tuften betegnes som stor
¢f. Larsen 1991 :97-202, Larsen (red.) in prep.; Namo 1996).

Med et bruksareal på 16,5 m2 skiller heller ikke tuft S2002 seg nevneverdig ut fi.a tufter
undersøkt i nærliggende områder tidligere a31och-Nakkerud 1987:29-31 ; Martens
1988:82; Rolfsen 1992:81-82). Samlet gjenspeiler de to tuftene at det er store variasjoner
i størrelse mellom tuftene innenfor et og samme område.
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5.9.3. SAMMENLIGNING AV UTFORMINGEN AV DE TO TUFTENE S2001  0G S2002

0m man ser næmere på utfomingen av de to undersøkte blestertuftene på Heibekken vil
man fmne både forskjeller og likhetstrekk i konstruksjon og organisering.

Diskusjon om tuftkonstruksjonene ved Heibekken
Når det æelder konstruksjonen av tuftene, var fireromstuften (S2001) delvis skåret ned i
bakken i tillegg til at den var avgrenset av veggvoller. Ettromstuften hadde ikke
tilvarende nedgravde gulvflater og var utelukkende avgrenset av veggvollene. Her må det
imidlertid tas i betraktning at tuft S2002 lå i hellende terreng, mens tuft S2002 lå på en
flate. Martens (1988:80) skriver at tufter som er innskåret i bakken er vanlig for alle
grupper tufter som ligger i hellende terreng. Denne klare forskjellen i konstruksjonsfom
bør derfor delvis sees på som en tilpassning til terrengforholdene på tomtene.

En amen vesensforskjell mellom tuftkonstruksjonene var at vollene på S2001 var mer
markerte enn de tynne vollagene tilhørende tuft S2002. Som beskrevet over, synes de
varierende og stedvis markerte vollene tilhørende tuft S2002 delvis å ha kompensert for
det hellende terrenget i området (se kapittel 5.5.3). Ulikheten i vollkonstruksjonene kan
derfor i alle fall delvis forstås som en tilpassning til terrenget, og ikke nødvendigvis som
et resultat av ulikheter i tuftenes overliggende veggkonstruksj oner.

På toppen av vollene i begge tuftene og i romskillene mellom rommene i tuft S2002 ble
det påvist markerte syllsteinsrekker med mulige hj ømesteiner. Unntåket er her den
nordlige gavlveggen i rom 3 i tuft 2001 som manglet voller, syllsteinsrekker, og
nedskåret gulvflate. Denne kan derfor ha vært åpen. Syllsteinsrekkene indikerer at det i
deler av tuften har vært en veggkonstruksjon i tre med en slik underliggende svill. I
sørøstdelene av tuft S2001 ble det påvist en kullstripe tolket som rester etter en gavlsvill,
ellers ble det ikke påvist spor etter overliggende trekonstruksj oner. Utgravningen ga
ingen videre holdepunkter for å kunne avgjøre om disse veggkonstruksjonene har vært i
vært laftet eller stavbygd.

De to stolpehullene som ble påvist i tuft S2002 tolkes ikke som takbærende stolper.
Andre stolper ble ikke påvist, og det er derfor ingen holdepunkter for at takene på
lokaliteten Heibekken har vært stolpebåret. Takbærende stolper har imidlertid tidligere
blitt påvist påjemvinneanlegg i Hovdenområdet @olfsen 1992:82). Undersøkelsene ved
Heibekken indikerer imidlertid at ikke alle blestertuftene i området har hatt takbærende
stolper.

Begge tuftene ved Heibekken har altså hatt en veggkonstruksjon som helt eller delvis
hviler på syllstein og synes å være bygd uten takbærende stolper. Steinrekker tilknyttet
veggvoller er tidligere omtalt på enkelte blestertufter i Hovdenområdet a3loch-Nakkerud
1987 :29-45). Til sammenligning ble det ikke påvist syllsteinsrekker tilknyttet
veggvollene på blestertufter ved undersøkelsene på Møsstrond OÆartens 1988:80). På
disse tuftene ble det heller ikke påvist sikre stolpehull til tåkbærende stolper
QÆartens l 98 8 : 82). Fra blestertufter på Tyinkrysset,Vang k., Oppland er syllsteinsrekker
kjent, og ffa dette området finnes det også eksempler på blestertufter med takbærende
stolper. Slike takbærende stolper er imidlertid ikke kjent fta de velpubliserte
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utgravningene på Dokkfløy i fiellheimen mellom Valdres og Gudbrandsdalen (Narmo
1996:122).

Som jeg har vært inne på ble det imidlertid også påvist ulikheter mellom tuftene som ikke
henger sammen med forskjell i størrelse og antall rom. Viktig her er at fireromstuften har
hatt åpen gavl mellom produksjonsdelen og den tilhørende slagghaugen. Ettromstuften
synes derimot å ha hatt en gavlvegg med døråpning ut mot slagghaugen.

En annen ulikhet er den store forskjellene på størrelsen på slagghaugene til de to tuftene.
Slagghaugen (S2003) som lå ved fireromstuften S2003 inneholdt ca 28,2 tonn
avfallsmasser, hvorav ca 18 tonn slagg. Tilsvarende tall for slagghaugen (S2004)
tilhørende ettromstuften 2004 ca 1,9 tonn, hvorav  1,2 tonn var slagg. Mengden avfall
gjenspeiler en omkring 15 ganger større produksjon i tuft S2001  enn i tuft S2002. Dette
innbærer at produksjonen i tuft S2001 har vært mer intensiv og/eller har foregått over et
lengre tidsrom enn i tuften S2002. Stratigrafiske observasjoner (se nedenfor) kan tyde på
at i alle fall det siste var tilfelle.

Produksjonsdelen i rom 2001 og tuften 2002.
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Figur 9: Sammenstilling av produksjonsdelen i rom 3 i tuft 2001 (t.v) og tuft 2002 (t.h.) Innmålinger
er gjort av Tone Wilætrøm.
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Selv om tuftene ved Heibekken kan virke ulike i fom og størrelse ved føi.ste øyekast, er
det imidlertid store likhetstreldc mellom fomen og organiseringen av produksjonsdelen
(rom 3) i fireromstuften S2001 og hele ettromstuften S2002. Begge tuftene har hatt en  .
mer eller mindre rektangulær gulvflate av tilnæmet lik størrelse. Rommene målte
henholdsvis 4,5x3,9 m og 4,6x3,6 m. I bakkant av begge gulvflatene lå det kullagere
(S2034 og S2020). Inn mot en av sideveggene på begge gulvflatene ble det fimnet
hellestrukturer (S2047 og S2015). I forkant av rommet, ut mot slagghaugene var det i
rom 3 i tuft S2001 to sjaktovner med slaggavtapping (S2048 og S2050), mens det i tuft
S2002 på tilsvarende sted ble påvist en sjaktovn (S2016). Langs gavlveggene, på
motstående side av ovnene, lå det malmfirlte nedgravninger (S2055 og S2026).
Slagghaugene var i begge tilfeller dannet utenfor den ene gavlveggen til tuftene. Disse
likhetene gir et godt grunnlag for å hevde at rommene er bygget over samme lest, med en
likedan utfoming og organisering av de ulike elementene.

Av forskjeller mellom de to tuftene er det verdt å påpeke at det ble påvist to ovner (S2048
og S2050) i rom 3 i tuft S2001 og 6n ovn (S2016) i tuft S2002. Ovnene i tuft S2001 lå
helt inntil hverandre, og begge lå nær .veggvollen mellom rom 2a/2b og rom 3. Disse
ovnene ligger så tett at det er lite trolig at de kan ha vært benyttet samtidig ¢f. Namo
1996: 113-114). Om denne tolkningen er riktig, har det i begge tuftene kun vært i bruk en
ovn om gangen.

For å oppsumerere ligger den største forskjellen mellom tuftene i deres størrelse og
forskjellen på antall rom. Ulikheter knyttet til vollstørrelser og at gulvflatene kun er
nedgravd i fireromstuften synes å ha sammenheng med tuftenes ulike beliggenhet i
terrenget. Organiseringsmessig og konstruksj onsmessig fmnes det en rekke likhetstrekk
mellom tuftene. Begge tuftene har voller, syllsteinsrekker og synes å mangle takbærende
stolper. Organiseringen av produksjonsdelen i rom 3 i tuft S2001 og tuften S2002 har
også svært mange likhetstrekk. Det er derfor rimelig å tolke ettromstuften og
fireromstuften som varianter av samme anleggstype. Forskjellen ligger i graden av
utbygging av tuftene ¢f. Larsen 1991 :202; Narmo 1996: 111).

5.9.4.  RELASJON MELLOM FIREROMSTUFTEN S2001  0G ETTEROMSTUFTEN S2002

Alderen på fireromstuften S2001
Anlegget kan uten videre `Iriyttes opp til.to hoveddeler, fireroms blestertuften S2001 og
ettroms blestertuften S20æ . Tuftene lå tett på hverandre og hadde veggrøfter (S2007 og
S2008) som delvis gikk sammen. Flere snitt ble lagt mellom tuftene for å undersøke om
det var mulig å støre stratigrafiske observasjoner som kunne si noe om relasjonen mellom
tuftene. Disse undersøkelsene ga imidlertid ikke entydige resultater.

Veggvollene og gulvflaten i ettromstuften S2002 og den tilhørende slagghaugen S2004 lå
over lag med malmholdige og kullholdige masser. Dette innebærer at det er må ha vært
en betydeligjemproduksjon på lokaliteten ftr tuften s2002 ble bygget. Det lå ikke     .
tilsvarende avfallslag under fireromstuften. I stedet fiilgte avgrensningen av disse lagene
vegglinjen i sørøstdelen av fueromstuften. Derfor er det rimelig å knytte avfallslagene til
fireromstuften S2001.
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En kullprøve fra dette avfallslaget, tatt ut under slagghaugen S2004, har blitt [4C-datert til

:|3i-ng£;d:h¥å`8To-:-8|7093`0'.eTåt.,?åeerndneer:onrt:gåeå:efi;r:rnod:rsbmyg::ssa2vo::P4`å-bdyaiegr:::ti|
900-1035 e.Kr. (T-18794) ffa fiJllmassene i veggrøften til fireromstuften S2001. Grøften
må ha blitt dannet i forbindelse med byggingen av fireromstuften (se kapittel 5.9.7), og
fiJllmassene må derfor være yngre enn tuften. En datering fta bunnen av den store
slagghaugen S 1003 tilhørende fireromstuften har videre blitt aldersbestemt til 980-1015
e.Kr. (Tua-6326). Analyseresultatene av denne prøven underbygger at det var
jemproduksjon på stedet i siste del av vikingtid. Det foreligger ytterligere en datering
som skriver seg ffa vikingtiden fra lokaliteten. En kullprøve fi.a bunnen av kullageret
S2020 i ettromstuften skriver seg ffa 890-1025 e.Kr (T-18795. De stratigrafiske
forholdene knyttet til dette kullaget var uklare (se kapittel 5.5.4.3), og denne dateringen er
trolig stort på kull tillmyttet søl i som lå i området før tuften ble anlagt.

De fire ]4C-dateringene som foreligger fta fireromstuften S2001 faller innenfor
tidsrommet 990-1220 e.Kr. To dateringer strekker seg opp på 1200-tallet. Of. figur 8).
Prøvene dokumenterer aktivitet i tuften i middelalderen, og trolig fi.em til 1100-tallet eller
kanskje til og med etter år 1200.

Alderen på ettromstuften S2002.
Stratigrafien og ] 4C-dateringer indikerer som nevnt at ettromstuften har blitt bygget etter
fireromstuften. Det var ikke tegn til tykke avfallslag over tuftene, noe som på tilsvarende
vis kan indikere at tuften S2002 gikk ut av bruk omtrent samtidig med tuft S2001.

Disse observasj onene samsvarer godt med dateringene fi.a ettromstuften. Brent hasselnøtt
fi.a hellestrukturen/ildstedet S2015 er aldersbestemt til 1015-1035 e.Kr. (Tua-6323).
Deme aldersbestemmelsen er en sikker indikasjon på at ettromstuften ble benyttet i
overgangen mellom vikingtid til middelalder. De øvrige seks radiologiske dateringene fi.a
tuften faller innenfor tidsrommet 985-1200 e.Kr. Prøvene vitner om at også denne tuften
ble benyttet utover i middelalderen.

Samlet datering av bruksfase 3
Samlet sett tyder det på at fireromstuften 2001 kan være bygget i siste halvdel av
vikingtiden, mens ettromstuften S2002 har blitt reist omkring år 1000. Videre har begge
anleggene blitt benyttet samtidig og begge har gått ut av bruk på 1100-eller 1200-tallet.
Dette betyr at brukstiden for fireromstuften (S2001) var lengre em brukstiden for
ettromstuften (S2002). Denne tolkningen stemmer godt med at slagghaugen (S2003)
tilhørende tuft S2001 var 15 ganger større en enn i slagghaugen (S2004) tilhørende tuft
S2002.

5.9.5. FASER I FIREROMSTUFT S2001

Fireromstuften S2001 var stor og besto av fire rom. Utgravningen viste at gulvflatene
synes å ha vært gravd ned som en hendelse, og de flemede massene må i hovedsak ha
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blitt benyttet til å bygge tuftens veggvoller Of. vedlagt bilde 6). Etter dette har de indre
veggene mellom rommene blitt.

Videre synes det klaft at rom 1 i tuft S2001 har hatt to bruksfaser. I en eldste fase ble
rommet benyttet som kullager, mens det i yngste fase ble benyttet som boligdel med
ildsted. Det foreligger dateringer fta begge disse fasene. Den eldste fasen er C14-datert
og skriver seg fta 1025-1165 e.Kr. (T-18800), noe som tyder på at rommet var benyttet
som kullager ett stykke im i fireromstuftens brukstid.

Det faktum at tuften S2001 synes å ha blitt bygget som en hendelse, og at det er en første
fase med kullager i rom 1, kan innebære at det på et tidspunkt kan ha vært to kullagere i
tuften, ett i bakrommet (rom 1) og ett i produksjonsdelen (rom 3). Altemativt har
kullageret i rom 2 blitt anlagt etter at kullageret i rom 1 gikk ut av bruk. Det er imidlertid
vanskelig ut fra utgravningsresultatene å avstøre om det på et tidspunkt var to kullagere i
tuften.

5.9.6. BOLIGDELEN I S2001

Idenbakredelenavtuftens2001lår;ml.Hervardetplassertetildsted(S2044)i
rommets yngste bruksfase. Slike bakrom med ildsteder er velkj ente i j emvinnelitteraturen
(se blant annet Larsen 1991 ; Martens 1988; Namo 1996), og Namo (1996: 119-127) har
tidligere tolket slike bakrom som boligdeler.

I tuft S2001 var ildstedet trukket inn til en av sideveggene. På andre jemvinneanlegg har
ofte ildstedene vært plassert sentralt på gulvflaten i bakrommet qarsen 1991 ; Martens
1988; Narmo 1996). En slik plassering av åren som i S2001 skiller seg også fi.a
hoveddelen av kj ente norske middelalderildsteder. Vanligvis er de plassert sentralt på
gulvflaten eller i et av rommets hjømer (Christie 1974:22; Fasteland 2002; Sørheim
1989). Imidlertid er det kjent at veggildsteder tidvis har blitt bygget i små rom for å sikre
at åren ikke har vært til vesentlig hinder for ferdsel og bruk av rommet Of. Christie
1974:22).

I tråd med Narmo (1996: 119-127) er det rimelig å tolke bakrommet i tuften som en
boligdel i rommets yngste bruksfase. Det er usikkert om det foranliggende rommet 2a
også kan blitt benyttet til boligfomål eller om dette lille rommet har vært en del av
tuftens produksjonsdel. Det nordvestligste av rommene (rom 2b) i tuften, som ligger ved
siden av produksjonsdelen (rom 3), er tolket som et malmlager. Rom 2b kan derfor
knyttes til tuftens produksj onensdel.

5.9.7.  DISKUSJON RUNDT ENKELTSTRUKTURER VED HEIBEKKEN

Sjaktovner
Sjaktovner med sideavtapping av slagg er vanlig påjemvinneanlegg fi.a
vikingtid/middelader i indre deler av Sørøst-Norge. Slike struktuer har tidligere blant
annet blitt undersøkt Valdresdalfimet qarsen 1991, Narmo 1996), på Møsstrond Ovlartens
1988) og på Hovden @olfsen 1992). Sjaktovnene med sideavtapping av slagg har en
sentral leirbygd sjakt med en indre diameter på 0,35-0,45 m og avtapping av slagg ut av
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ovnen. Det uttappede slagget har en klar rennestruktur Of. Namo 1996:83) og det har
blitt kastet i en nærliggende slagghaug. Disse trekkene går igjen på alle ovner av denne
typen, også på ovnene som ble undersøkt på Heibekken i 2006. Det finnes imidleitid flere
varianter av ovnstypen i ulike områder, og detaljer ved ovnskonstruksjoner synes i
enkelte områder å endre seg over tid qarsen 2004: 155-158). Ovnene på Heibekken var
nokså dårlig bevart. De gir derfor ikke det beste grunnlaget for detaljerte
sammenligninger med tilsvarende ovnskonstruksj oner i andre områder.

Hellestrukturer
1 produksjonsdelen i tuft S2001 ble det påvist en hellestruktur, og en mulig tilsvarende
struktur ble påvist i tuft S2002. En hellestruktur ble også fimnet i tilknytning til ovnene i
en tredje blestertuft som ble undersøkt på Hovden i 2006 0Æjærum 2007a). Tidligere har
det som må være tilsvarende hellestrukturer blitt påvist på j emvinneanlegg på Hovden.
Disse har blitt omtalt som hellegryter a3loch-Nakkerud 1987:60). Hellestrukturene S2015
og S2047 hadde da også enkelte likhetstrekk med hellegryter som ble påvist på
Møsstrond OÆartens 1988:84).

Hellegrytene er en t)pe jemfi.emstillingsovner dannet av en ytre "gryte" med liggende og
kantstilte steinheller 04artens 1988:70-82). Dette er en konstruksjon som kan minne om
S2015 og S2047. Videre har det fimnet rester av leire både på innsiden hellestrukturene
ved Heibekken og i hellegrytene på Møsstrond, Diameteren på strukturene som her
sammenlignes, var heller ikke ulik ¢f. Martens 1988:70-71).

Hellegrytene på Møsstrond viser stor variasjon i utformingen. Generelt kan man
imidlertid si at de er dypere enn S2015 og S2047. Videre er alle hellegrytene gravd ned i
undergrunnen (Martens 1988 :71), noe hellestrukturene i tuft 2001 og S2002 ikke var. På
lokaliteter med hellegryter på Møsstrond har det videre blitt påvist små j ordblandete
slagghauger, hauger nesten uten renneslagg OÆartens 1988:94). Slike slagghauger ble
ikke påvist ved Heibekken. Avslutningsvis samsvarer heller ikke dateringene fta
Heibekken med dem man kj enner hellegrytene på Møsstrond. Strukturene ffa Møsstrand
skriver seg i hovedsak ffa 500-700-tallet e.Kr. 0Æartens 1988:84), mens aktiviteten på
Heibekken som nevnt kan tidfestes til vikingtid og middelalder.

For å konkludere er et begrenset samsvar mellom hellestmkturene ved Heibekken og
hellegrytene som er kjent ffa Møsstrond. Selv om de overfladisk sett ffemstår som like,
synes det som om verken utfoming, fiihksjon eller datering samsvarer mellom de to
strukturtypene. Beliggenhet i tilnytning til ovnene på Hovden gjør imidlertid at det er
rimelig å knytte dem til jemproduksjonen. Det har blitt påvist malm i forbindelse med
strukturene, og det kan derfor hende at de har sammenheng med malmbearbeiding.

Veggrøfter
Mellom tuftene S2001 og S2002 lå det to veggrøfter (S2007 og S2008) (se omtale i
kapittel 5.5.3.1.). Lignende veggrøfter har ved flere anledninger blitt påvist i tilknytning
til blestertufter, blant annet på Møsstrond i Vinje QÆartens 1988:79). Martens mener
disse grøftene har ledet bort vannsig og har fimgert som dreneringsgrøfter.
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Det er problematisk å tolke grøftene ved Heibekken som dreneringsgrøfter. Grøftene
ligger mellom de to blestertuftene i et område hvor det er et svakt fall vekk fi.a begge
tuftene. Videre var grøftene tilnærmet helt malmBrlte, noe som må ha gått ut over
grøftenes eventuelle drenerende fimksjon. Deres dybde og skarpe avgrensning gjør at det
heller ikke er rimelig å tolke dem som resultat av takdrypp.

De utgravde massene fi.a grøftene var Semet fia det nærliggende området. Trolig har
disse massene blitt benyttet til å bygge veggvollene i tuftene. Grøftene kan allikevel ikke
ensidig tolkes som masseuttåk da dette ikke fiillt ut kan forklare deres fom og
beliggenhet.

Grøften S2008 ligger rett utenfor den sørøstlige gavlveggen i tuft S2001. Denne veggen
har ikke hvilt på en veggvoll, men ved at gulvflaten i rom 1 var gravd ned og gjennom
forsenkningen i grøften S2008, så far det mellomliggende avlange partiet med sterile
undergrunnsmasser allikevel et vollignende preg. Grøften S2007 er også med på å gjøre
den svakt markerte veggvollen i ettromstuften S2002 tydeligere. Lignende observasjoner
av naturlige "veggvoller" er gjort ved QÆartens 1988:80) sine undersøkelser.

Grøftene var som nevnt ft71t med malmholdige masser. Det kan derfor stilles spørsmål om
de har fimgert som malmlagere. Generelt var det imidlertid mye malmsøl i området hvor
grøftene lå. Det er derfor usikkert om grøftene har vært intensjonelt oppDlt med malm,
eller om de har blitt ft7lt opp med malmsøl gjennom transport av malm i området. En
datering av veggrøften (S2008) tilhørende fireromstuften er blant de eldste på lokaliteten
(900-1035 e.Kr., T-17994). Dette kan tyde på at grøften nokså raskt har blitt Brlt med
malm, og at den ikke har fiingert som et malmlager som har blitt 87lt og tømt under hele
anleggets brukstid.

Groper
1 begge tuftene ble det påvist næmest rektangulære groper (S2026 og S2055) firlt med
malmblandete masser. Slike groper med nokså tilsvarende fom og størrelse har tidligere
ffemkommet i enkelte av tuftene på Møsstrond. Disse har blitt tolket til å ha blitt benyttet
til den videre foredlingen (sic fordelingen) av jernet etter selve blestreprosessen Ovlartens
1988:78-79). En altemativ tolkning som Martens (1988:77-78) presenterer, primært for
noe større groper, er at de har vært benyttet som malmlagere. På grum av beliggenheten
til gropene S2026 og S2055 i nærhet av ovnene har de åpenbart en tilknytning til
jemproduksjonen. Ut over dette er det få holdepunkter for å fi]nksjonsbestemme gropene.

6. KONKLUSJON

1 perioden ffa 6. juni -25. august 2006 ble det undersøkt etjemvinneanlegg (ID 94342)
ved Heibekken på Breive (1/2) i Bykle k., Aust-Agder. Undersøkelsen inngår i et mer
omfattende utgravningsprosjekt i forbindelse med utvidelse av Hovden Skisenter mot
Breivevatn.

På lokaliteten ble det utgravd to blestertufter. Den største av tuftene var en vinkelfomet
fireromstuft som målte 12,3xl 0,1 m og var mest lik Rolfsens blestermfter av type 2d
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@olfsen 1992:82). Tuften hadde markerte veggvoller med klare syllsteinsrekker og en
gulvflate som var delvis skåret ned i undergrunnen. I tuftens produksjonsdel lå det to
sjaktovner med sideavtapping av slagg, en struktu bygget opp av steinheller, et kullager
og en grop med usikker fiJnksjon. Ved siden av produksjonsrommet ble det påvist et rom
som antas å ha blitt benyttet som malmlager. I bakkant av tuften var det et rom hvor det
ble påvist to bruksfaser. I den eldste fasen hadde rommet blitt benyttet som kullager,
mens det i den yngste fase lå et ildsted på gulvflaten. I ildstedet ble det fimnet 8,6 g
dyrebein. Et av disse beinene er bestemt til å være av sau/geit ¢Iufthammer, vedlagte
analyser 3). I nedkant av tuften lå en stor slagghaug blant annet bestående av renneslagg.
Haugen hadde en samlet totalvekt på anslagsvis 28,2 tonn, hvorav 18 tonn var slagg. Det
foreligger syv ]4C-dateringer som kan knyttes til tuften. Disse faller innenfor tidsrommet
885-1220 e.Kr. ¢f. vedlagte analyser 2).

Det ble også undersøkt en rektangulær ettroms blestertuft av Rolfsens type 2b æolfsen
1992:81). Tuften målte 6,8x5,8 m. Den hadde svakt markerte veggvoller med
overliggende syllstein. I tuften lå det en sjaktovn med sideavtapping av slagg, en struktur
bygget opp av steinheller, et kullager og en grop med usikker fimksjon. Utenfor den ene
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kan knyttes til denne ettromstuften. Disse faller innenfor tidsrommet 985-1200 e.Kr. ¢f.
vedlagte analyser 2).

I ettromstuften ble det fimnet en del av klinknagleplate. Videre ble det gravd fi.em ca 475
g brente bein, hvorav 260 g ble fimnet i strukturen som var bygget opp av steinheller. En
mindre del av beinene har latt seg artsbestemme Qlufthammer, vedlagte analyser 3). 34
ftagmenter er av sau/geit, ett av rein, to av reinsgevir, ett av ubestemt klovdyr og 5n av
hønsefiigl. Det ble også fimnet ti mindre stykker flint og fem biter av brente
hasselnøttskall ¢f. vedlagte anlyser 1) på gulvflaten i ettromstuften.

På lokaliteten ffemkom det videre et lag med skjørbrent stein som er ]4C-datert til 395-
200 f.Kr. ¢f. vedlagte analyser 2).  Det ble også undersøkt en kokegrop som har blitt
radiologisk aldersbestemt til 396-200 e.Kr. ¢f. vedlagte analyser 2).

29 trekullprøver har blitt vedartsbestemt av statsstipendiat Helge 1. Høeg Of. vedlagte

p::å;e::hia,`d:å,e:;;:i:ååi#åee:t;b#ff=:4åoi_å:!få::le£mr;å::V::åijs.:U;#;?åTi::å|.?:ea:4i:e::;
¢f. vedlagte analyser 2).
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8. VEDLEGG

8.1.1. STRUKTURLISTE

Str. Type Beliggenhet Om- Form, plan Dimensjon Maksimal Kom.
Nr. tales irapp (m) dybde(m)

S2001 4-romstuft NV i utgravnings-området Ja Vinkelfomet 12,3xl0,1

S2002 1-romstuft Sø i utgravnings-området Ja Rektangulær 6,8x5,8

S2003 S'agghaug Ved tuft 2001 Ja Uregelmessig/kie.qlefomet 8,9x6,2 1,08

S2004 Slagghaug Ved tuft 2002 Ja Uregelmessig/kieglefomet 4,9x3 0,3

S2005 Tvnt kullaq ø for tuft S2002 Ja Ureqelmessiq 3,5
S2006 Natur ø for S2002 Ja - -
S2007 Grøft Tilhørende tuftS2002 Ja Avlang 2,9xO,9 0,3

S2008 Grøft tilhørende tuftS2001 Ja Avlang 6,3xO,75 0,25

S2009 Avskrevet, Sentralt på Om-
beinkonsentrasjon,sølfraildstedS2015 gulvflaten i S2002 talesSomlag7/14

S2010 Stolpehull V på gulvflaten iS2002 Ja Sirkulær 0,4 0,18

S2011 Tilsvarer S2020 Ø for tuft S2002 - -
S2012 Avskrevet, tynt ø for Ø-voll, tuft Ja - -

malmlag  18 S2002
S2013 Slaggrenne Tilhører ovnS2016.Slåttsammenmeddenne.

S2014 Nedgravning Avskrevet - - - -
S2015 Hellestruktur/ V på gulvflaten i Ja Rektangulært 0,37xO,32

ildsted S2002 (¢rings-bunnen)

S2016 Sjaktovn medsideavtapping avsla8g Sør i tuft S2002 Ja Sirkulær Ca 0,4(sjaktensindrediam.) 0,1
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S2017 Sto'pehull Tilknyttet ovnS2016 Ja Sirkulært 0,25 0,25

S2018 Avskrevetstolpehu'l Vestvoll tuft S2002

S2019 Avskrevetstolpehull Vestvoll tuft S2002

S2020 Kullsamling N i tuft S2002 OmtalesSomlag5 Rektangulært/usikker 3,4xl ,8 0,1

S2021 KullsøI Ø for tuft S2001 - - -
S2022 Avskrevet ildsted Midt i rom 1, tuftS2001

S2023 Del av S2031 Ø for tuft S2001 - - -
S2024 Tilsvarer S2021 Ø for tuft S2001 - - - -
S2025 Avskrevetstolpehull Sø i tuft S2002

S2026 Grop SØ i tuft S2002 Ja Rektangulær 1,2xO,85 0,44
S2027 Kokegrop NV i tuft S2002 Ja Sirkulær 0,85 0,2
S2028 AvskrevetstollJehull SØ i tuft S2002 -

S2029 Stauhull NV i tuft S2002 Ja Sirkulæri 0,11 0,17
S2030 Avskrevet staurhull SØ i tuft S2002 - -
S2031 Lag med skjørbrentstein Ø i tuft S2001 •Ja Uregelmessig 3,4x2,2 0,2

S2032 Nedgravning. DelavS2026 SØ i tuft S2002 - - -

S2033 Grop Under NV-hjømetavvolltiltuftS2002 Ja Sirkulær 0,35 0,2

S2034 Ku'lager 1 rom 3, tuft S2001 Ja Uregelmessig/rektangulært 1,5xl ,2 0,2

S2035 Avskrevet ovn Ja - - -
S2036 Fvllskifte Voll 2, tuft S2001 - - -
S2037 Nedgravning Del av S2031 - - -
S2038 Malmlager Rom 2b, tuft S2001 Ja Rektan.qulær 2,8xl ,6 0.1
S2039 Avskrevet ovn Rom 3, tuft S2001 - - -
S2040 Staurhull Tilsvarer S2041 - - -
S2041 Staurhull I inngangspaniet tilrom3,tuftS2001. Ja Sirkulært 0,28

S2042 Samling medsltiørbrentestein Rom 2a, tuft S2001 Ja Oval 1,lxo,65 0,1

S2043 Avskrevet Avskrevet, lå i rom - - -
slaggforekomst 3. tuft S2001

S2044 ldsted Rom  1, tuft S2001 Ja Rektangulær 0,8
S2045 Veggrøft Rom 2, S2001AvgrenserrommetmotNV Ja Avlangt 1,5xl 0,08

S2046 Nedgravning medmalmmasser Del av S2038 - Sirkulær 0,09 0,2

S2047 Hellestruktur SV 1 rom 3, tuftS2001 Ja Rektangulær 0,5(ftrings-bunnen)

S2048 Sjaktovn med NV i rom 3, tuft Ja Sirkulær Ca 0,35
sideavtapping avslaqq S2001 (indrediam.)

S2049 Staurhull Under NV-hjømetavvolltiltuftS2002 Ja Sirkulær 0,35 0,2

S2050 Sjaktovn med NV i rom 3, tuft Ja Sirkulær Ca 0,35
sideavtapping avslaqq S2001 (sjaktensindrediam.)

S2051 Stokk, halvkløyving S i rom  1, tuftS2001 Ja Avlang 1,4xO,3

S2052 Fyllskifte (lag 97) Voll mellom rom  1 - -
Avskrevet 083
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S2053 Vegg i rom 3 Vegg i S-del avrom3,TuftS2001 - -

S2054 Grøft/veggskille Mellom rom  1  ogrom2,tuftS2001 OmtalesSomIag101

S2055 Grop N i rom 3, tuftS2001 Ja Rektangulær 1,5xO,8 0,16

S2056 Avskrevet Ø i rom 3, tuft - -
sto'pehull S2001

S2057 Avskrevet ¢l lskif[e S i rom 3, tuftS2001 - - - -

S2058 Avskrevet stolpe Rom 2, tuft S2001 - - -
S2059 Avskrevet stolpe Rom 2, tuft S2001 - - -
S2060 Avskrevet stolpe S i rom 3, tuft - - -

(steinopptrekk) S2001
S2061 Avskrevet stolpe Rom 2, tuft S2001 - - - -
S2062 Kullager Rom 1, tuft S2001 Ja Kvadratisk 1,8xl ,8 8
S2063 Staurhull Veggvoll mellomrom1og2a Ja Sirkulæri - -

8.1.2. FUNNLISTE, HEIBEKKEN

MLIse- U-nr Funnr' Struktur- Funnkontekst Gjen§tandstype Mate,.- Vekt Gjenstands-
ulnsnr l felt n,' iale ` beskrivol_se

C55645 1 F2031

Funnet på stien som gikk fra

Nag'e jern

Nagle eller
anlegget i sørøstlig retning, opp hesteskosøm.
mot Breiveskaret. Gjenstandene `Rektangulært til

ble påvist med metalldetektor uregelmessig
omkring 20 m SØ for feltgrensen hode, spiss stilk.
på lokaliteten i hellende terreng. Korrodeft
Funnet sammen med C.55645/2. overflate.

C55645 2 F2031

Funnet på stien som gikk fra

Ukjent jem

Slank, Iangstrakt
anlegget i sørøstlig retning, opp og bøyd gjenstand
mot Breiveskaret. Gi.enstandene av jem. Funnet
ble påvist med metalldetektor har en bruddflate i
omkring 20 m SØ for feltgrensen ene enden.
på lokaliteten, i hellende terreng. Konodert
Funnet sammen med C.55645/1. overflate.

C55645 3 F2001 S2005 Kullsamling Bein, brente bein 2,5

C55645 4 F2002 S2005 Kullsamling Bein, brente bein 0,5

C55645 5 F2003 S2005 Kullsamling Bein, brente bein 0,3

C55677 1 F2032 S2001 Tuft, rom 3, NØ for ovn (S2048) Bein, brente bein 0,3

C55677 6 F2030 S2044 lldsted, rom 1 fase 2, fireromstuftS2001 Bein, brente bein 8,6

C55678 3 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 6,2

C55678 4 S2002 Tuft, 6ulvflate Bein, brente bein 0,6

C55678 5 S2002 Tuft, gulvflate Bein] brente bein 3
C55678 6 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 5,3

C55678 7 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 0,2

C55678 8 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 0,6

C55678 9 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 0,1

C55678 10 F2009 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 12,3

C55678 11 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 1,4

C55678 12 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 1,6

C55678 13 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 2,4
C55678 14 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 19,1

C55678 15 F2008 S2002 Tuf[, gulvflate, avskrevet ildstedS2009 Bein, brente             bein 25,9

å::-iEi:sl
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C55678 16 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 8,8

C55678 17 F2004 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 0,3

C55678 18 F2005 S2002 Tuf[, gulvflate, V-del Bein, brente bein 1,9

C55678 19 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 19,6

C55678 20 F2006 S2002 Tuft, gulvflate, avskrevet ildsted(S2009) Bein, brente bein 0.1

C55678 21 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 1,9

C55678 22 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 6,8

C55678 23 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 0,1

C55678 24 F2013 S2002 Tuft, gulvflate, opprens Bein, brente bein 94,5

C55678 25 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 0,3

C55678 26 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 1

C55678 27 S2002 Tuft, gulvflate Bein, brente bein 6,3

C55678 38 F2015 S2015 Hellestruktur, S-del Bein, brente bein 153,4

C55678 39 F2023 S2015 Hellestruktur,  N-del Bein, brente bein 87,6

C55678 40 F2036 S2015 Hellestruktur. Opprens i forbindelsemedsnittinq Bein, brente bein 11,3

C55678 41 F2037 S2015 Hellestruktur. Topp Bein, brente bein 7,6

C55678 53 F2033 S2004 Slagghaug. sålderute 2 Bein, brente bein 0,8

C55678 54 F2034 S2004 Slagghaug, sålderute 2 Bein, brente bein 0,6

C55678 28 F2010 S2002 Tuft, gulvflate Fragment F'int Brent flintfragment

C55678 29 F2011 S2002 Tuft. gulvflate Fragment Flint
Brentflintfragmentmedcortex.

C55678 30 F2027 S2002 Tuft, gulvflate Fragment Flint

C55678 31 S2002 Tuft, gulvflate Fragment Flint

Fragment medantydningertilknusesporlangsenkant.

C55678 32 S2002 Tuft, gulvflate Splint Flint

C55678 43 F2026 S2015 Hellestruktur, S-del lldflint Flint

Brent fragment avildflint.Avknusningerlangsenesidekantene.

C55678 44 F2024 S2015 Hellestruktur,  N-del Avslag Flint Avslag med coriex

C55678 45 F2019 S2015 Hellestruktur, S-del Splint Flint
3 små stykkerbrentflint

8.1.3. KULLPRøVELISTE, HEIBEKKEN

Museum U..nr Funnr StrLiktur- Funnkontekst Vekt Vekt av kullbestemttilBetula(9)
Vedart NTNU_ C14-alder Kalbrert

S-nr i felt nr (9) Lab'nr. før nåtid alder

C55678 57 P2001

S2004Feilnummer i

S'agghaug,malmlagunderslagghaug
26,1 12,0+

40 biter bestemt til DF4014,
1130±50BP

885-985
vedarts-bestemmelsen bjørk (Betula) T-18791 AD

C55678 58 P2002 S2004 Slagghaug'
10.1 6,0+ 40 biter bestemt DF4014, 985±75BP 995-1165

topp bjørk (Betula) T-1 8792 AD

C55678 34 P2003 S2002 Tuft, bunn 9,9 5,5+ 40 biter bestemt tilbjørk(Betula)

C55678 36 P2004 S2007 Grøft 10,2 8'0+ 40 biter bestemtbjørk(Betula) DF4014'T-18793 950±80BP 1015-1200AD

C55677 4 P2005 S2008 Grøft 5,1 3'2+ 40 biter bestemt tilbjørk(Betula) DF4014'T-18794 1 040±75 900-1035AD
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MuseLim
U.-nr

Funnr Struktur-nr FL]nnkontekst Vekttg) Vekt av kullbestemt{ilBetula(g)
Vedart NTNu- C14alder Kalbrert

S-nr i felt Lab.nr. før nåtid alder

C55678 35 P2013 S2009 Beinsamling 8,2 3,2+

40 biter bestemt,35bestemttilbjørk(Betula),5tilftiru(Pinus)

C55678 46 P2015 S2015 Hellestruktur/ildsted 0,7 0,6

22 biter bestemt,18bestemttilbjørk(Betula),4tilfuru(Pinus) DF4014,Tua-6322
960±25BP 1025-1155AD

C55678 51 P2021 S2016 Ovn 1,1 0,6+ 40 biter bestemt tilbjørk(Betula)
DF4014'Tua-6324

930±25BP 1 040-1 165AD

C55678 47 P2023

S2020Feilnr.vedvedahog`4cdat.

Kullager 23,0 1,4+ 40 biter bestemt tilbjørk(Betula) DF4014,T-18795
1075±75BP 890-1025AD

C55677 23 P2024

S2021  Feilnummerivedans-bestemme'sen

Kullager 23,9 11,2

40 biter bestemt,39bestemttilbjørk(Betula),1tilfiiru(Pinus)

C55678 61 P2025 S2010 Stolpehull 21,6 1,5

40 biter bestemt,34bestemttilbjørk(Betula),6tilfuu(Pinus)

C55678 59 P2026 S2027 Kokegrop 13,7
40 biter bestemt tilfuru(Pinus)

C55678 60 P2028 S2027 Kokegrop, 8,2 4,0

40 biter bestemt,29bestemttilbjørk
DF4014,

1805±70BP 135-330
bunn (Betula),  11  ti] furu(Pinus) T18796 AD

C55678 52 P2029 S2026 Nedgravning 59,0 4'0+ 40 biter bestemt,alttilbjørk(Betula)

C55678 62 P2031 S2029 Staurhull 12,7 4'0+ 40 biter bestemt,alttilbjørk(Betula) DF4014'T-18797
1030±50BP

985-1030AD

C55677 24 P2032 S2031
Lag medskjørbrentstein

15,6 2,8

40 biter bestemt,14bestemttilbjørk(Betula),26tilfuru(Pinus) DF4014IT-18798
2265±65 395-200BC

C55678 63 P2033 S2033 Grop 5,3 4,4

40 biter bestemt,38bestemttilbjørk(Betula),2tilftiru(Pinus)

C55677 7 P2034 S2034 Kullager i tuft2001,rom3
50,1 9'0+ 40 biter bestemt,alttilbjørk(Betula)

C55677 25 P2035 S2037 Nedgravning 0,2 0,1
12 biter bestemt, 8tilbjørk(Betula),4tilfuru(Pinus)

C55677 8 P2038 S2034 Kullager, i tuft 104,4
18,5

40 biter bestemt, DF4014, 925±65 1025-1215
2001, rom 3 alt til bjørk (Betula) T-18799 AD

C55677 21 P2039 S2003 Slagghaug' 3,6 1,0

40 biter bestemt,39bestemttilbjørk
DF4014, 995±25 1015-1035

topp (Betula),  1  til furu(Pinus) Tiia6325 AD

C55677 22 P2040 S2003 Slagghaug, 6,6 0,7

30 biter bestemt,29bestemttilbjørk
DF4014'

1060±25
980-1015

bunn (Betula),  1  til furu(Pinus) Tuafi326 AD

C55677 2 P2041 S2001 Tuft, rom 1, Iag8578,0 15,0+
40 biter bestemt,alttilbjørk(Betula)

C55677 15 lp2046 S2051 lstokk i tuft 131,41- 20 biter bestemt, 1 I
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Museum u.-nrt±++
E,HP-n_r Struktur,

Funnkont?k9.t
Vekt Vektav kulrbeste.mttiT

vedaft NTNU- C14a[derr...,., Kalbrert
s-nr       t. !-`fp`t*!  `.<l !r-:             J (9) Betu_Ia (g)    1

Lab.nr. h ``,\,før natidf-`r```` a[der

1 1 1S2001, rom 3 1 alttilfuru (Pinus)     | I [..

C55677 14 P2049 S2062 Tuft, rom  1, lag28,3 8'3+
40 biter bestemt, DF4014' 945±45, 1 025-1 1 65

(S2001) 104 alt til bjørk (Betula) T-18800 AD

C55677 9 P2050 S2001
Tuft, rom 1, lag93/944,4 4'2+

40 biter bestemt,alttilbjørk(Betula)

C55677 3 P2051 S2048 Ovn 0,1 0,01
5 biter bestemt, alttilbjørk(Betula)

C55677 16 P2052 S2050 Ovn 0,1 0,01

8 biter bestemt, 6bestemttilbjørk(Betula),2tilfuru(Pinus)

8.1.4. LISTE OVER ANDRE PRøVER, HEIBEKKEN
Ø§Pe  ffiæå`Æ

•;-.å:¥t-&¥¥    -
TffinÆfå.kÆ ffiEffiTc€å

• Ftirih  brit6k§t¥+§ ;#affi# &kt#æ åj._nsta`d-Be§ffiF¥-
C55677 10 P2037 S2038 Malmlager, ma'm 255 Rød, delvis grovkomet

rom 2b' malm. Deler av prøven er
fireromstuft forbrukt til metallurgisk
S2001 analvse

C55677 11 P2047 S2048 Sjaktovn med slagg 255,7 Lett, porøst bunnslagg
sideavtappingavslaqa,bunn med ru overflate

C55677 12 P2048 S2048 Sjaktovn med s'agg 1059,1 Bunnslagg iblandet noe
sideavtapping sjaktmaterial5. Deler av
av slagg, mulig slagget har flytstruktur.
slaggienne Deler av prøven erforbrukttilmetallurgiskanalv§e

C55677 13 P2044 S2048 Sjaktovn med malm 286,3 Mørk rødbrun, med
sideavtappingavslagq uensariet komstørTelse

C55677 15 P2045 S2050 Sjaktovn med ma'm 389 Mørk rødbrun, delvis
sideavtappingavs'aqq svær[ grovkornet malm

C55677 17 P2043 S2047 Funnet i malm 15,9 Porøst, magnetisk
ti'knytning tilhellestrukturS2047 slagg/ma'm

C55677 18 P2042 S2047 Hellestruktur malm 174,5 Rødbrun, nokså finkometmalm.Deleravprøvenerforbrukttilmetallurgiskanalyse

C55677 19 F2029 S2003 Slagghaug, Brent leire 122,2 Sjaktvegg av brent leire
topp med %-del av enintensjoneltdannet,sirkulæråpning.Hulletindikereratåpningenharhattendiampå5,5-6cm.Påsjaktveggensutsideerleirennærhulletkraftigrødbrent.Denøvn.gedelenyttersidenermindrebrentogharenrødgråfarge.Sjaktmaterialetermagretmedgrus.Innsidenerdekketavettyntlagmedmagnetiskslagg,Stykketertroligendelavovnensblåsebelgsåpningellertappehull
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C55677 20 P2027 S2003 Slagghaug, Brent 617,2 Nokså tynn del av
sålderute leire/s'agg sjaktvegg (<2 cm).Sjaktmaterialetergrus-ogsteinmagretogrødgråftifarge.1.sjaktveggenerdetdannetet2,8cmdypt,koniskhullmedendiam.på1,6cm.Påinnsidenavsjaktenerdetbevartetopptil6,1cmtyktlagmedbunnslagg.Deleravslaggeterdelvismagnetiskogporøst.Andredeleravslaggetharrennestruktur

C55678 33 P2054 S2002 Tuft, gulvflate Slagg 36,2 Stykke med magnetiskslagg

C55678 42 P2014 S2015 Hellestruktur, Malm/bein 527,3 Malmholdige
ildsted. Fra de ildstedmasser iblandet
nordlige delene brente bein, og humus.
av strukturen Massene har en rødbriinfargeoginneholderendelsmå,brentebein.Beineneerikkesoriertutellerartsbestemt

C55678 48 P2020 S2016 Sjaktovn med Slagg 350,4 Støme slaggstykke med
sideavtapping flytstruktur. Biten kan
av slagg' defineres som tappeslagg
slaqqrenne (if. Namo 1996:83-84)

C55678 49 P2053 S2016 Sjaktovn med Slagg 113,5 Lett, porøst, slagg. Virker
sideavtapping som slagget er dannet av
av slagg, bunn kun delvis omdannetmalm

C55678 50 P2022 S2016 Sjaktovn med Ma'm 137,2 Rødbrun, røstet malm
sideavtapping med uensartet
av slagg, bunn komstørrelse. Deler avprøvenerforbrukttilmetallurqiskanalvse

C55678 55 P2002 S2004 Sla9ghaug Slagg 864,2 Kompakt, delvismaqnetiskbunnslagg

C55678 56 P2010 S2004 Slagghaug, S'agg 595,7 Større slaggstykke med
sålderute 2 flytstruktur. Biten kandefineressomtappeslaggOf.Namo1996:83-84).Deleravprøvenerforbrukttilmetallurgiskanalyse

8.2. KART

1. Kart over Sør-Norge med Hovden avmerket og kart over Hovden med planområdet
avmerket.
2. Kart over planområdet med kultuminner og avmerkning
3. Kart over utgravningsområdet knyttet til lokaliteten Heibekken basert på innmålinger
4. Kart over fireromstuft S2001, situasjon 1.
5. Kart over fireromstuft S2001, situasjon 2.
6. Funnspredningskart for fimn i ettromstuft S2002.
7. Ettromstuft S2002, situasjon 1.
8. Ettromstuft S2002, situasjon 2.
9. Ettromstuft S2002, situasjon 3.
10. Oversikt over innmålte strukturer på lokaliteten.
11. Oversikt over innmålte profiler på lokaliteten.
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12. Magnetometerkart over lokaliteten. Utarbeidet av T. Smekalova.
13. Magnetometerkart med tolkninger gjort før undersøkelsen. Utarbeidet av T.
Smekalova.

8.3. TEGNINGER

1. Plan-og profiltegninger av hellestruktur S2015.
2. SV-NØ-profil gjennom rom 2b og rom 3 (SN 2020)
3. NV-SØ-profil gjennom rom 1, 2a og 2b (SN 2008/SN2036).
4. N-S-profil gjennom ettromstuft S2002 (SN2002).

8.4. ANALYSER

1. Vedartsbestemmelse av kullprøver ved Helge 1. Høeg.
2. Dateringsrapport, DF-4014, fta NTNU.
3. Rapport fi.a analyse av beinfimn fi.a Heibekken v/ Anne Karin Hufthammer.

8.5. ANDRE VEDLEGG

1. Bilder fta gravningen.
2^Ut;dia;8 aN:N CCMagnetic survey in Norway in May and June 2006. General report" av
Tatyana Smekalova. Rapport ffa magnetometerundersøkelser i planområdet i 2006.
3. Rapport ffa gjenstandsdatabasen.

8.6. FOTOLisTE, CF. 33661  oG CF. 33670-33681
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36 lndeksbilde, film  1 07.06.06 Axel Mi.ærum(AM)

35 Heibekken T.Smekalova gjør magnetometersøk på lok. Hebekken 07.06.06 N AM

34 Heibekken T.Smekalova gjør magnetometersøk på lok. Heibekken 07.06.06 S AM

33 Heibekken Oversiktsbilde av lok. Heibekken 07.06.06 NV AM

32 Heibekken Ditto 07.06.06 Sø AM

31 Frisøk med magnetometer v/ T. Smekalova 07.06.06 N AM

30 lD 107572
Nyreg. jemvinneanlegg i planområdet. Spaden

08.06.06 V AMmarkerer anleggets ene slaghaug. Røstet malm ble
påvist i området i forl(ant av bildet

29 lD 107572 Nyreg. jemvinneanlegg i planområdet. Spaden
08.06.06 S AMmarkerer anleggets ene slaghaug

28 lD 107572
Oversiktsbi[de over nyreg. jemvinneanlegg i

08.06.06 NV AMplanområdet. Anlegget ligger i bakkant av einerkrattet
sentralt i bildet

27 Område hvor det ble påvist konsentrasjon med røstetmalm 08.06.06 S AM

26 Godtstøylbekken S1001 Oveisikt over tuft før avtowing 12.06.06 Ø Tine Schenck(TS)

25 Godtstøylbekken S1001 Oversikt over tuft før avtorving 12.06.06 N TS
24 Godtstøylbekken S1001 Oversikt over tuft før avtorving 12.06.06 S TS
23 Godtstøylbekken Utsikt fra lokaliteten 12.06.06 Ø TS

22 Godtstøylbekken Arbeidsbilde. Avtorving av lokaliteten 13.06.06 S/SV Jo Huseth(JH)

21 Godtstøylbekken Arbeidsbilde. Avtorving av lokaliteten ved TS 13.06.06 N JH

:::`-'iii::=
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20 Godtstøylbekken Arbeidsbilde. Avtorving av lokaliteten ved AM 13.06.06 V JH

19 Godtstøylbekken S1001 Avtorving av tuft S1001  ved JH 13.06.06 S AM

18 Godtstøylbekken S1001 Avtorving av tuft S1001 ved JH og TS 13.06.06 S AM.

17 Godtstøylbekken S1001/S1002
Oversiktsbilde av lokaliteten etter avtorving. Tuft

15.06.06 S
AM

S1001  sees som en grop sentralt i bildet. Slaggutkast
S1002 sees i forkant

16 Godtstøylbekken S1001/S1002 Ditto 15.06.06 S AM

15 Godtstøylbekken S1001/S1002 Oversiktsbilde over vestdel av lokaliteten 15.06.06 S AM

14 Godtstøylbekken S1001 /S1002 Oversiktsbilde over østdel av lokaliteten 15.06.06 S AM

13 Godtstøylbekken S1001 Tuft etter avtorving, nærbilde 15.06.06 S AM

12 Godtstøylbekken S1001 /S1002
Oversiktsbilde av lokaliteten etter avtorving. Tuft

15.06.06 S
AM

S1001  sees som en grop sentralt i bildet. Slaggutkast
S1002 sees i forkant

11 Godtstøylbekken S1001 Oversiktsbilde av tuftens Ø-del etter avtorving 15.06.06 V AM

10 Godtstøylbekken S1001 Oversiktsbilde av tuftens Vdel etter avtorving 15.06.06 Ø/SØ AM

9 Godtstøylbekken S1002 Oversiktsbilde av slagghaug 15.06.06 Ø AM

8 Godtstøylbekken S1002 Oversiktsbilde av slagghaug m/ TS 15.06.06 V AM

7 Godtstøylbekken S1001 Sentrale deler av tuft etter avtorving 15.06.06 ØSØ AM

6 Godtstøylbekken S1001 Ditto 15.06.06 ØSØ AM

5 Godtstøylbekken S1001 Ditto 15.06.06 V AM

4 Godtstøylbekken S1001 Ditto 15.06.06 N AM

3 Godtstøylbekken S1001 Ditto 15.06.06 N AM

2 Godtstøylbekken S1001 Ditto 15.06.06 S AM

1 Godtstøylbekken S1001 Ditto 15.06.06 S AM
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36 Godtstøylbekken lndeksbilde, film  10 10.07.06 AM

35 Godtstøylbekken lndeksbilde, film  10 10.07.06 AM

34 Godtstøylbekken lndeksbilde, film  10 10.07.06 AM

33 Godtstøylbekken lndeksbilde, film  10 10.07.06 AM

32 Godtstøylbekken lndeksbilde, film  10 10.07.06 AM

31 Godtstøylbekken S1011 Velbevah sjaktovn med sjakt 10.07.06 S AM

30 Godtstøylbekken S1011 Ditto 10.07.06 S AM

29 Godtstøylbekken S1011 Ditto 10.07.06 S AM

28 Godtstøylbekken S1003 Dårligere bevart sjaktovn, plan 10.07.06 S AM

27 Godtstøylbekken S1003/S1011/ Ovnsarrangementet med sjaktovn S1011 t.v., sjaktovn
10.07.06

S
AMS1012 S1003 sentralt og hellestruktur S1012 t.h.

26 Godtstøylbekken S1003/S1011/ Ovnsarrangementet med sjaktovn S1011  t.v., sjaktovn
10.07.06

S AMS1012 S100.3 sentralt og hellestruktur S1012 t.h.

25 Godtstøylbekken S1012 Hellestruktur, plan 10.07.06 S AM

24 Godtstøylbekken S1012 Hellestruktur, plan 10.07.06 S AM

23 Godtstøylbekken S1012 Hellestruktur, plan 10.07.06 S AM

22 Godtstøylbekken S1003/S1011/ Ovnsarrangementet med sjaktovn S1011  t.v., sjaktovn
10.07.06 V AMS1012 S1003 sentralt og hellestruktur S1012 t.h.

21
Godtstøylbekken S1026 Del av grøft S1027 ut mot Ø-veggen av gulvflaten,plan

10.07.06 Ø AM

20 Godtstøylbekken S1026 Del av grøft S1027 ut mot Ø-veggen av gulvflaten,profil
10.07.06 ø AM

19 Heibekken S2002 Oveisikt etter avtoving, område med ettromstuft 10.07.06 V TS
18 Heibekken S2002 Ditto 10.07.06 V TS
17 Heibekken S2002 Ditto 10.07.06 N TS

Universitetets kulturhistoriske mu seer
Fommimeseksjonen

57



Heibelken, Breive (1/2), Bykle, Aust-Agder Saksnr. 04/8418

16 Heibekken S2002 Ditto 10.07.06 N TS

15 Heibekken S2002 Ditto 10.07.06 S TS

14 Heibekken S2001 Område med 4-romstiift sees i bakkant av flaten 10.07.06 V TS

13 Heibekken S2001 Område med 4-romstuft sees i bakkant av flaten 10.07.06 V TS

12 Heibekken S2001 Område med 4-romstuft 10.07.06 S TS

11 Heibekken S2001 Område med 4-romstuft 10.07.06 S TS

10 Heibekken S2001 Deler av 4-romstuft 10.07.06 SØ TS

9 Heibekken S2001 Deler av 4-romstuft 10.07.06 SØ TS

8 Heibekken --FEIL- 10.07.06

7 Heibekken S2001 Oversikt etter avtorving 10.07.06 Ø TS

6 Heibekken S2001 Oversikt etter avtorving 10.07.06 Ø TS

5 Heibekken S2001 Deler av 4-romstuft 10.07.06 N TS

4 Heibekken S2001 Deler av 4-romstuft 10.07.06 N TS
3 Heibekken S2002 Oversikt 1-romstuft etter regn 11.07.06 NV AM

2 Heibekken S2002 Oversikt 1 -romstuft etter regn 11.07.06 NV AM

1 Heibekken S2001 Oversikt 4-romstuft etter regn 11.07.06 Sø AM
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36 Heibekken lndeksbilde, film  11 11.07.06 AM

35 Heibekken S2001 4-romstuft, oversikt 11.07.06 SØ AM

34 Heibekken S2003 Slagghaug 11.07.06 Ø AM

33 Heibekken S2004 Slagghaug 11.07.06 NØ AM

32 Heibekken S2002 1 -romstuft, oversikt 11.07.06 N TS

31
Godtstøylbekken

S1001
N€-profil, nærbilde Sdel knyttet til ovn S1003 12.07.06 Ø TW
(SN1001)

30 Godtstøylbekken S1001 Ni5-profil, gulvflate (SN1001 ) 12.07.06 Ø TVV

29 Godtstøylbekken S1001 Oversikt, gulvflate (SN  1001) 12.07.06 Ø TW

28

Godtstøylbekken

S1001

Sentrale delene av tuften avslutningsvis i 12.07.06

N

AM
utgravningen. 1 forkant §ees ovnsarrangementet med
sjaktovn S1011  (t.h.), sjaktovn S1003 (sentralt) og
hellestruktur S1012 (t.v.). Det som tolkes som en
kullgrop/kullager (S1008) sees t.h. i bildet. Fra
kullsamlingen går en 1,7 m lang grøft ut på gulvflaten i
tuften.   Legg merke til veggstolpehullene som er synlig
som lysere flekker t.v. på gulvflaten. Deler av
inngangspartiet sees øverst i bildet.

27 Godtstøylbekken S1001 Ditto 12.07.06 N AM

26 Godtstøylbekken S1008/S 1027 Kullgrop/kullager og grøft, plan 12.07.06 V AM

25

Godtstøylbekken Sentrale delene av tuften avslutningsvis i 12.07.06

S AM

utgråvningen. 1 bakkant sees ovnsarrangementet med
sjaktovn S1011  (t.v.), sjaktovn S1003 (sentralt) og
hellestruktur S1012 (t.h.). Det som tolkes som en
kullgropmullager (S1008) sees t.h. i bildet. Fra
kullsamlingen går en 1,7 m lang grøft ut på gulvflaten i
tuften.   Legg merke til veggstolpehullene som er synlig
som lysere flekker t.v. på gulvflaten.

24 Godtstøylbekken S1027 Grøft, plan 12.07.06 S AM

23 Godtstøylbekken S1008 Kullager/kullgrop, plan 12.07.06 S AM

22
Godtstøylbekken S1003/S1011/ Ovnsarrangementet med sjaktovn S1011 t.v., sjaktovn 12.07.06

S AMS1012 S1003 sentralt og hellestruktur S1012 t.h. Slaggrenner
sees i forkant

21 Godtstøylbekken S1003/S1011/S1012
Ditto

12.07.06 S AM

:-:iFi-j:i:

LJ

Universitetets kulturhistoriske mu seer
Fomminneseksjonen

58



Heibekken, Bi-eive (1/2), Bykle, Aust-Agder Såksnr. 04/8418

20
Godtstøylbekken

S1003/S1011
Ovnsarrangementet med sjaktovn S1011 t.v., sjaktovn 12.07.06 S AM
S1003 t.h.. Slaggrenner sees i forkant

19 Godtstøylbekken S1003/S1011 Ditto 12.07.06 S AM

18 Godtstøylbekken S1003 Slaggrenne til ovn S1011 12.07.06 Ø AM..

17 Godtstøylbekken S1008/S1027 Kullgrop/kullager og grøft, profil 12.07.06 S TW

16 Godtstøylbekken S1008 Kullgrop/kullager, profil 12.07.06 S TW

15 Godtstøylbekken S1027 Grøft, profil 12.07.06 S TW

14 Godtstøylbekken S1027 Grøft, profil, detalj, Vdel 12.07.06 S lw
13 Godtstøylbekken S1017 Stolpehull,  utvidet profil 12.07.06 V TW

12 Godtstøylbekken S1017 Stolpehull,  utvidet profil 12.07.06 V TW

11 Godtstøylbekken S1021 Stolpehull,  utvidet profil 12.07.06 S AM

10
Godtstøylbekken S1003/S1011/ Ovnsarrangementet med sjaktovn S1011  t.v., sjaktovn 12.07.06 S AM

S1012 S1003 sentralt og hellestruktur S1012 t.h., profil

9 Godtstøylbekken S1003/S1011/S1012
Ditto

12.07.06 S AM

8 Godtstøylbekken S1012 Hellestruktur S1012, profil 12.07.06 S AM

7 Godtstøylbekken S1012 Hellestruktur S1012, profil 12.07.06 S AM

6 Godtstøylbekken S1003 Sjaktovn S1003, profil 12.07.06 S AM

5 Godtstøylbekken S1003 Sjaktovn S1003, prQfil 12.07.06 S AM

4 Godtstøylbekken S1003 Sjaktovn S1003, profil 12.07.06 S AM

3 Godtstøylbekken S1012 Sjaktovn S1012, profil 12.07.06 S AM

2 Godtstøylbekken S1012 Sjaktovn S1012, profil 12.07.06 S AM

1 Godtstøylbekken S1012 Sjaktovn S1012, profil 12.07.06 S AM
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36 lndeksbilde, film  12 12.07.06 AM

35 Heibekken S2002 Tuft, oversiktsbilde 12.07.06 SV lw
34 Heibekken S2005/S2006 Kullsamlinger, profil SN2004 12.07.06 S TS
33 Heibekken S2002 Ettromstuft, østlige veggvoll, profil SN2004 12.07.06 S TS
32 Heibekken S2002 Ettromstuft, profil, oversikt SN2004 12.07.06 S TS
31 Heibekken S2002 Ettromstuft, vestlige veggvoll, profil SN2004 12.07.06 S TS
30 Heibekken S2005 Nærbilde,  profil 12.07.06 S TS
29 Heibekken S2002 Eftromstuf[, østlige veggvoll, profil SN2004 12.07.06 S TS

28 Heibekken S2002 Ettromstuft, forsenkning innenfor østlige veggvoll, prbfilSN200412.07.06 S TS

27 Heibekken S2002 Gulvflate Vdel, profil SN2004 12.07.06 S TS-
26 Heibekken S2002 Gulvflate Vdel, profil SN2004 12.07.06 S TS
25 Heibekken S2007/S2008 Grøfter, profil 12.07.06 S TS.
24 Heibekken S2004 Slagghaug,  NVLSØ-profil, SN2005 12.07.06 NV JH
23 Heibekken S2004 Slagghaug, NV-SØ-profil, SN2005, nærbilde 12.07.06 NV JH
22 Heibekken S2004 Slagghaug, NVLSØ-profil, SN2005, nærbilde 12.07.06 NV JH
21 Heibekken S2004 Slagghaug, profil SN2006 12.07.06 SV JH
20 Heibekken S2004 Slagghaug, profil SN2006 12.07.06 SV JH

19 Heibekken S2004 Malmlag under slagghaug 12.07.06 Ø JH

18 Heibekken Arbeidsbilde, TS t.v. og AM t.h. 13.07.06 V JH
17 Heibekken S2002 Tuft, oversiktsbilde med profil SN2004 24.07.06 S AM

16 Heibekken S2002 Tuf[, oversiktsbilde med profil SN2004 24.07.06 S AM

15 Heibekken S2006 Avskrevet naturiig forhøyning 24.07.06 Ø TW
14 Heibekken S2004 Slagghaug,  profil SN2005 24.07.06 SSØ JH

13 Heibekken S2004 Slagghaug,  profil SN2006 24.07.06 NØ JH
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12 Heibekken S2004 Slagghaug, malmlag i bynnen 24.07.06 SV JH

11 Heibekken S2004 Slagghaug, sålderute 2 24.07.06 NØ JH

10 Heibekken S2002 Tuf[, oversikt, etter fieming av lag 3 25.07.06 V AM

9 Heibekken S2002 Tuft, Sdel, etter fieming av lag 3 25.07.06 V AM

8 Heibekken S2002 Tuft, N-del, etter fieming av lag 3 25.07.06 V AM

7 Heibekken S2002 Tuft, oversikt, etter fieming av lag 3 25.07.06 S AM

6 Heibekken S2002 Tuft, oversikt, etter fieming av lag 3 26.07.06 N AM

5 Heibekken S2002 Nærbilde, veggvoll?, profil SN2004 26.07.06 S lw
4 Heibekken S2002 Tuft, oversikt, etter fjeming av lag 3 27.07.06 S AM

3 Heibekken S2002 Tuft, oversikt, etter fieming av lag 3 27.07.06 S AM

2 Heibekken S2002 Tuft, oversikt, etterfieming av lag 3 27.07.06 V AM

1 Heibekken S2002 Tuft, oversikt, etterfieming av lag 3 27.07.06 V AM
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36 Heibekken lndeksbilde, film  13 27.07.06 AM

35 Heibekken S2002 Tuf[, oversikt, etterfieming av lag 3 27.07.06 N AM

34 Heibekken S2002 Tuft, oversikt, etterfieming av lag 3 27.07.06 N AM

33 Heibekken S2002 Tuft, oversikt, etter fieming av lag 3 27.07.06 NØ AM

32 Heibekken S2016 Samling med slaggmasser i området hvor sjaktovnS2016senerebepåvist 27.07.06 Nø AM

31
Heibekken S2014 Samling med grå siltmasser der grop S2026 senereblepåvist 27.07.06

N/NØ AM

30 Heibekken S2009 Utsølte masser med bein på gulvflaten i tuft S2002 (lag14) 27.07.06
N

ÅM

29 Heibekken S2009 Utsølte masser med bein på gulvflaten i tuft S2002 (lag14) 27.07.06
Ø AM

28 Heibekken S2009 Utsølte masser med bein på gulvflaten i tuft S2002 (lag14) 27.07.06 S AM

27 Heibekken
S2014

Samling med grå siltmasser der grop S2026 senereblepåvist 28.07.06 V lw

26 Heibekken S2009 Utsølte masser med bein på gulvflaten i tuft S2002 (lag 28.07.06 S TW
14), nærbilde

25 Heibekken S2009 Utsølte masser med bein på gulvflaten i tuft S2002 (lag 28.07.06 S TW
14) og omliggende område

24 Heibekken S2014 Samling med grå siltmasser der grop S2026 senereblepåvist,nærbilde 28.07.06
N

lw

23 Heibekken S2009 Utsølte masser med bein på gulvflaten i tuft S2002 (lag
31.07.06 S TW

14),  profil

22 Heibekken S2002 Oversiktsbilde av tuft m/ 1`^/ 31.07.06 S AM

21 Heibekken S2002 Oversiktsbilde av tuft 31.07.06 S AM.

20 Heibekken S2002 Oversiktsbilde av tuft 31.07.06 N AM

19 Heibekken S2002 Oversiktsbilde av tuft 31.07.06 N AM

18 Heibekken S2002 Oversiktsbilde av tuft 31.07.06 NØ AM

17 Heibekken S2002 Oversiktsbilde av tuft 31.07.06 V AM

16 Heibekken S2002 lnngangsparti S i tuften 01.08.06 N AM

15 Heibekken S2002 lnngangspahi S i tuften 01.08.06 N AM

14 Heibekken S2016 Sjaktovn, plan med "in situ slagg" i slaggrenne 01.08.06 N AM

13 Heibekken S2016 Sjaktovn, plan med "in situ slagg" i slaggrenne 01.08.06 V AM

12 Heibekken S2015 Hellestruktur/ildsted, plan med beinholdige Mlmasser 01.08.06 V AM

11 Heibekken S2015 Hellestruktur/ildsted, plan med beinholdige ¢llmasser 01.08.06 N AM

10 Heibekken S2015 Hellestruktumldsted, plan med beinholdige ¢llmasser 01.08.06 S AM

9 Heibekken S2017 Stolpehull med skoningsstein, plan 01.08.06 S lw
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8 Heibekken S2016/S2017 Sjaktovn og nærliggende stolpehull 01.08.06 S TVV

7 Heibekken S2016/S2017 Sjaktovn og næhiggende stolpehull 01.08.06 S TW

6 Heibekken S2001 4-romstuft etter opprensning, oversikt 01.08.06 NV AM.

5 Heibekken S2001/S2021 4-romstuft etter opprensning, kullsamling i forkant 01.08.06 NV AM

4 Heibekken S2001 4-romstuft etter opprensning 01.08.06 SØ AM

3 Heibekken S2001 4-romstuft etter opprensning 01.08.06 SØ AM

2 Heibekken S2001 4-romstuft etter opprensning 01.08.06 SØ AM

1 Heibekken S2001 4-romstuft etter opprensning 01.08.06 Sø AM
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36

Heibekken

Arbeidsbilde, våtsålding av bein i bekk

01.08.06 AmeAndersonStamnes(AAS)

35 Heibekken S2015 Hellestruktur/ildsted 01.08.06 N AAS

34 Heibekken S2015 Hellestrukturyildsted 01.08.06 N AAS

33 Heibekken S2015 Hellestruktur/ildsted 01.08.06 N AAS

32 Heibekken S2001/S2021 Kullsamling i forkant, tuft i bakkant 01.08.06 V TS
31 Heibekken S2001 Tuft, veggvoll  1 01.08.06 N TS
30 Heibekken S2016 Sjaktovn, flategravd 01.08.06 N TS
29 Heibekken S2016 Sjaktovn, flategravd 01.08.06 Ø TS
28 Heibekken S2016 Sjaktovn, flategravd 01.08.06 V TS
27 Heibekken S2002 Ettromstuft, sentrale deler av gulvflaten 02.08.06 N AM

26 Heibekken S2002/S2020 Ettromstuft, kullager, profil SN2003 02.08.06 N AM

25 Heibekken S2002/S2020 Ettromstuft, kullager, profil SN2003, nærbilde 02.08.06 N AM

24 Heibekken S2016 Sjaktovn, flategravd 02.08.06 V lw
23 Heibekken S2016 Sjaktovn, flategravd 02.08.06 V TW
22 Heibekken S2015 Hellestruktur, tømt for masser 02.08.06 N MS
21 Heibekken S2015 Hellestruktur, tømt for masser 02.08.06 Ø AAS

20 Heibekken S2015 Hellestruktur, tømt for masser 02.08.06 Ø AAS
19 Heibekken S2015 Hellestruktur, tømt for masser 02.08.06 Ø AAS
18 Heibekken S2015 Hellestruktur, tømt for masser 02.08.06 N AAS

17 Heibekken S2016 Sjaktovn. profil. T.v. sees slaggrenne, t.h. ligger ovnen 02.08.06 SV AAS

16 Heibekken S2015 Hellestruktur, tømt for masser og enkelte stein fiemet 03.08.06 N MS
15 Heibekken S2031 Sjakt (SN2016) i ytterkant av kullag, detaljbilde 03.08.06 SØ JH
14 Heibekken Arbeidsbilde, gravning av sjakt JH t.v, AM t.h. 03.08.06 NNØ TS
13 Heibekken S2002 Ettromstuft, vestlige veggvoll, profil SN2011 03.08.06 Sø AM

12
Heibekken S2001/S2021/ Profil SN2011  med veggvoll, kullag og deler av 03.08.06 SØ AMS2031 stein'ag

11
Heibekken S2021/S2031 Ndel av profil SN2011. Kullag sees på toppen, 03.08.06 SØ AMskjørbrent stein sees i bunnen

10 Heibekken S2015 Hellestruktur, profil SN2019 03.08.06 N AAS
9 Heibekken S2015 Hellestruktur, profil SN2019 03.08.06 N AAS

8 Heibekken Arbeidsbilde, TS dokumenterer profil SN2016 03.08.06 SSV JH

7 Heibekken Arbeidsbilde, TS dokumenterer profil SN2016 03.08.06 SSV JH

6 Heibekken S2001 Nærbilde av sjakt SN2016 i rom 2a 03.08.06 SSV JH

5 Heibekken S2001/S2022 Nærbilde av sjakt SN2016 i rom 2a med avskrevet¢llskme 03.08.06 SSV JH

4 Heibekken S2001/S2022 Ditto 03.08.06 SSV JH

3 Heibekken S2002/s2020 Kullager,  profil 03.08.06 S AM
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2 Heibekken S2017 Stolpehull, profil 04.08.06 N TS

1 Heibekken S2017 Stolpehull, profil 04.08.06 N TS
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36 Heibekken Arbeidsbilde med AM t.v., AAS i midten og JH t.h. 04.08.06 N TS

35 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate i hovedsak avdekket 07.08.06 S AM

34 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate i hovedsak avdekket 07.08.06 V AM

33 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate i hovedsak avdekket 07.08.06 N AM

32 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate i hovedsak avdekket 07.08.06 N AM

31 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate avdekket 07.08.06 S AM

30 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate avdekket 07.08.06 S AM

29 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate avdekket 07.08.06 V AM

28 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate avdekket 07.08.06 N AM

27 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate avdekket, med markerte stolpehull som 07.08.06
N

AM
ikke kan knyttes til tuften

26 Heibekken S2002 Tuf[, gulvflate avdekket, med markehe stolpehull som 07.08.06 S AM
ikke kan knyttes til tuften

25 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate avdekket, med markene stolpehull som 07.08.06 S AM
ikke kan knyttes til tuften

24 Heibekken S2002 Tuft, gulvflate avdekket, med markene stolpehull som 07.08.06 V AM
ikke kan knyttes til tuften

23 Heibekken S2026 MalmMt grop, plan 07.08.06 ø AM

22 Heibekken S2010 Stolpehull,  plan 07.08.06 Ø AM

21 Heibekken S2010 Stolpehull,  plan 07.08.06 Ø AM

20 Heibekken S2010 Stolpehull,  plan 07.08.06 N AM

19 Heibekken S2027 Kokegrop, plan 08.08.06 N AM

18 Heibekken S2025 Avskrevet del av grop S2026 08.08.06 N TW
17 Heibekken S2010 Stolpehull,  profil  1 08.08.06 N AM

16 Heibekken S2010 Stolpehull,  profil 2 08.08.06 N AM

15 Heibekken S2027 Kokegrop, profil 08.08.06 N AM

14 Heibekken S2027 Kokegrop, profil 08.08.06 N AM

13 Heibekken S2002 Nordre inngangsparti,  profil 09.08.06 S AM

12 Heibekken S2026 Malm¢lt grop, profil 09.08.06 N lw
11 Heibekken S2026 Malm¢lt grop, profil 09.08.06 N TW
10 Heibekken S2002 Søndre inngangspam., profil 09.08.06 N AM

9 Heibekken S2030 Avskrevet stolpehull knyttet til S2026 09.08.06 S TVV

8 Heibekken S2030 Avskrevet stolpehull knyttet til S2026 09.08.06 S TW
7 Heibekken S2001 4-romstuft, oversiktsbilde rom 1, 2a og 2b 09.08.06 NV AM

6 Heibekken S2001 4-romstuft, oversiktsbilde 09.08.06 N AM

5 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1 09.08.06 NV AM

4 Heibekken S2031 Steinsamling Sø for tuft S2001 09.08.06 NV AM

3 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 09.08.06 Sø AM

2 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2a og 2b 09.08.06 SØ AM

1 Heibekken S2001 4-romstuft, oversiktsbilde med rom 1  og voll 1 09.08.06 Nø AM
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36 Heibekken Oversiktsbilde av lokalitet 09.08.06 V AAS
35 Heibekken S2002 1-romstuft, N-S-profil, SN 2002 10.08.06 Ø AM
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34 Heibekken S2002 1-romstuft, N-S-profil, SN 2002 10.08.06 NØ AM

33 Heibekken S2002 1-romstuft, N-S-profil, SN 2002 10.08.06 ø AM

32 Heibekken S2002 1-romstuft, N-S-profil, SN 2002, voll nordlige kortvegg 10.08.06 Ø AM

31 Heibekken S2002 1 -romstuft, N~S-profil, SN 2002, voll sørlige kortvegg 10.08.06 Ø AM

30 Heibekken S2002 1-romstuft, N-S-profil, SN 2002, voll sørlige kortvegg 10.08.06 Ø AM

29 Heibekken S2002 1-romstuft, N-S-profil, SN 2002, midtdel av tuft 10.08.06 Ø AM

28 Heibekken S2008 Grøft, profil SN2028 10.08.06 N TS
27 Heibekken S2008 Grøft, profil SN2028 10.08.06 N TS
26 Heibekken S2008 Grøft, profil SN2028 10.08.06 N TS

25 Heibekken Bilde av den malm¢lte Heibekken som render ved 10.08.06 ø TS
okaliteten

24 Heibekken Ditto 10.08.06 V TS
23 Heibekken S2029 Staurhull, profil 10.08.06 S TW

22 Heibekken S2029 Staurhull, profil 10.08.06 S TW

21 Heibekken SN2004, midtdel, nærbilde 11.08.06 S AM

20 Heibekken S2007/S2008 Grøfter, profil SN2004 11.08.06 S AM

19 Heibekken S2031 Lag med skjørbrent stein, plan, detalj 11.08.06 S AM

18 Heibekken S2007/S2008 Grøfter, delvis tømt 11.08.06 S AM

17 Heibekken S2007/S2008 Grøfter, delvis tømt 11.08.06 V AM

16 Heibekken S2007/S2008 Grøfter, delvis tømt 11.08.06 NV AM

15 Heibekken S2031 Lag med skjørbrent stein, plan 14.08.06 VSV AAS

14 Heibekken Profil SN2031, profil gjennom malmlag på lokaliteten 14.08.06 N TS
13 Heibekken S2032 Steinopptrekk, plan 14.08.06 Ø AM

12 Heibekken S2032 Steinopptrekk,  profil 14.08.06 Ø AM

11 Heibekken S2002 1-romstuft, ferdig gravd 14.08.06 S AM

10
Heibekken

S2001 4-romstuft, rom 2, lag 50, detalj 14.08.06 SV RebeccaConnell (RC)

9 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2, lag 50, detalj 14.08.06 SV RC
8 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2a,avgrensning av rom, Iag 49, detalj 14.08.06 SØ RC
7 Heibekken S2031 Lag med skjørbrent stein, profil SN2033 14.08.06 SV MS
6 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2, lag 55, detalj 14.08.06 SSØ RC
5 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2, lag 55, detalj 14.08.06 SSØ RC
4 Heibekken S2001 4-romstuft, med foranliggende grøfter 14.08.06 NV AM

3 Heibekken S2007/S2008 Grøfter tømt for masse 14.08.06 NØ AM

2 Heibekken S2001 4-romstuft, inngangsparii, rom 1, plan 14.08.06 N JH
1 Heibekken S2001 4-romstuf[, oversikt med slagghaug S2003 i forkant 15.08.06 SØ AM
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36 Heibekken lndeksbilde film  17 (omtalt som film 15 i fotobok) 15.08.06 AM

35 Heibekken S2001/S2034 4-romstuft, rom 3 med kullager S2034 i forkant 15.08.06 NV AM

34 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2a og 2b 15.08.06 NV AM

33 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2a og 2b og voll 2 15.08.06 NV AM

32 Heibekken S2031 Lag med skjørbrent stein, profil SN2033 15.08.06 SV AAS
31 lD 99295/R7 Hovedgrop og sidegrop før undersøkelse 15.08.06 Ø JH

30 99295/R7 Før undersøkelse. Sidegrop i forkant og  hovedgrop i 15.08.06 V JH
bakkant.

29 99295/R7 Hovedgrop før undersøkelse 15.08.06 N JH
28 99295/R7 Milebunn flategravd 15.08.06 NV JH
27 99295/R7 Milebunn flategravd på hovedgrop og sidegrop 15.08.06 V JH

26 99295/R7 Milebunn sidegrop, flategravd 15.08.06 V JH

LJ

Uhiversitetets kulturhistoriske mus eer
Fornmimeseksjonen

63



Heibekken, Breive (1/2), Bykle, Aust-Agder Saksnr. 04/8418

25 99295/R7 Milebunn flategravd, gravd dypere 15.08.06 V JH

24 99295/R7 Milebunn flategravd dypere på hovedgrop og sidegrop 15.08.06 V JH

23 99295/R7 Nærbilde av flategravd sidegrop 15.08.06 S JH

22 Godtstøylbekken
S1001

N-S-profil SN1002 gjennom utkastede masser N for 15.08.06 SØ lw
tuft, S-del

21
Godtstøylbekken

S1001
N-S-profil SN1002 gjennom utkastede masser N for 15.08.06 SØ TW
tuft, Ndel

20 Godtstøylbekken
S1001

N€-profil SN1002 gjennom utkastede masser N for 15.08.06 SØ lw
tuft, oversikt

19
Godtstøylbekken

S1001
N€-profil SN1002 gjennom utkastede masser N for 16.08.06 Ø lw
tuft, S-del med deler av inngangsparii

18 Godtstøylbekken S1003 Sjaktovn, tømt for løsma§ser 16.08.06 S AM

17 Godtstøylbekken S1003 Sjaktovn med bunnkake med slagg 16.08.06 S AM

16 Godtstøylbekken S1003 Sjaktovn med bunnkake med slagg 16.08.06 S AM

15 Godtstøylbekken S1003 Sjaktovn med bunnkake med slagg 16.08.06 S AM

14 Godtstøylbekken S1011 Sjaktovn med bunnstein 16.08.06 S AM

13
Godtstøylbekken S 1003/S1011 /S1012 Ovnsarrangement ferdiggravd med steinlinje i bakkant 16.08.06 S AM

12
Godtstøylbekken S1003/S1011/S1012 Ovnsarrangement ferdiggravd med steinlinje i bakkant

16.08.06 S AM

11 Heibekken S2033 Grop,  profil 16.08.06 NNV AAS

10 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 med kullager S2034 i bakkant 16.08.06 Sø JH

9 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 med kullager S2034 i bakkant 16.08.06 SØ JH

8 Heibekken S2034 Kullager, plan 16.08.06 SØ JH

7 Heibekken S2034 Kullager, plan 16.08.06 SØ JH

6 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 med kullager S2034 i forkant 17.08.06 NV JH

5 Heibekken S2031 Område med skjørbrent stein og noe slagg i toppen 17.08.06 SV AAS

4 Heibekken S2031 Område med skjørbrent stein og noe slagg i toppen 17.08.06 SV AAS

3 Heibekken S2001 4-romstuft, Rom 1, lag 43 17.08.06 NV RC
2 Heibekken S2001 4-romstuft, Rom 1, Iag 43 17.08.06 NV RC
1 Heibekken S2001 4-romstuft, Rom 1, inngangsparti 17.08.06 NØ RC
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36 Heibekken lndeksbilde film  18 (omtalt som film  16 i fotobok) 17.08.06 RC
35 Heibekken S2001 4-romstuft, Rom 1, lag 43 17.08.06 NØ lw
34 Heibekken S2001 4-romstuft, Rom 1, Iag 43 og rom 2a, Iag 45 17.08.06 NØ lw
33 Heibekken

S2001 4-romstuft, Rom 1, lag 43 i bakkant og rom 2a, Iag 45 iforltant17.08.06 SØ TVV

32 Heibekken S2001 4-romstuft, Rom 1, inngangsparti 17.08.06 V TW
31 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 med område der kullager S2034 Iå 17.08.06 SV TW
30 Heibekken S2001 4-romstuft, oversikt 17.08.06 NNV AM

29 Heibekken S2001 4-romstuft, oversikt 17.08.06 NNV AM

28 Heibekken S2001 4-romstuft, oversikt 17.08.06 Sø AM

27 Heibekken S2037 Del av lag med skjørbrent stein S2031 17.08.06 N AAS
26 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 med kullager S2034 i forkant 18.08.06 NV AM

25 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 18.08.06 SØ AM

24 Heibekken S2001 4-romstuft, oversikt 18.08.06 NV AM

23 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 18.08.06 SSø RC
22 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 og voll 2 18.08.06 SSØ RC
21 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3 18.08.06 S RC
20 Heibekken S2001 4-romstuft, voll 2 18.08.06 SSØ RC
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19 Heibekken S2001 4-romstuft, Rom 1, inngangsparti, profil SN 2037 18.08.06 NV AAS

18 Heibekken S2040 Staurhull ved inngangspartiet i rom 1, plan 18.08.06 Ø TW

17 Heibekken S2040 Staurhull ved inngangspartiet i rom  1, profil 18.08.06 Ø TW

16 Heibekken S2001 4-romstuft, oversikt 21.08.06 NV AM

15 Heibekken S2001 4-romstuft, oversikt 21.08.06 NV AM

14 Heibekken S2001 4-romstuft, oversikt 21.08.06 SØ AM

13
lD 98783/NIKU-lD4126 Plan før undersøkelse

21.08.06 V AM

12 98783/4126 Arbeidsbilde av utgravning av slagghaug 21.08.06 S TW

11 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, profil SN2036 21.08.06 NØ TVV

10 Heibekken S2034 Kullager,  profil SN2011 21.08.06 SV JMS
9 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, profil SØ-vegg SN2038 21.08.06 SV lw
8 98783/41 26 Milebunn, delvis avdekket 21.08.06 SV JH

7 98783/4126 Milebunn, delvis avdekket 21.08.06 SØ JH

6 Heibekken S2003 Slagghaug, Ø-V-profil SN2010, Ødel 21.08.06 N 1"
5 Heibekken S2003 Slagghaug,  Ø-V-profil SN2010, VLdel 21.08.06 N TVV

4 Heibekken S2003 Slagghaug, Ø-V-profil SN2010, Ødel 21.08.06 N lw
3 Heibekken S2043 4-romstuft, rom 2a, steinlag 21.08.06 NV JH

2 Heibekken S2043 4-romstuft, rom 2a, steinlag 21.08.06 NV JH

1 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3, profil SN2011, nedre del mot V 21.08.06 SSV AAS
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36 Heibekken lndeksbilde film  19 (omtalt som film 17 i fotobok) 21.08.06 MS
35 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3, profil SN2011, nedre del mot V 21.08.06 SSV AAS

34 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2b, kullsamling, lag 73 21.08.06 SSØ RC
33 Heibekken S2003 Slagghaug, N€-profil SN2015 21.08.06 V AM

32 Heibekken S2003 Slagghaug, Ni5-profil SN2015 21.08.06 V AM

31 Heibekken S2003 Slagghaug, Ni5-profil SN2015 21.08.06 NV AM

30 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, SØ-del, profil SN2036 21.08.06 NØ JH

29 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, SØ-del, profil SN2036 21.08.06 NØ JH

28 Heibekken S2044 4-romstuft, rom  1, ildsted, profil SN2036,  S-del 21.08.06 NØ JH

27 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, profil SN2036, NØ-del 21.08.06 NØ JH

26 Heibekken S2001 4-romstuft, voll mellom rom 1  og 2a, profil SN2036 21.08.06 Nø JH

25 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2a, Sødel, profil SN2036 21.08.06 NØ JH

24 Heibekken S2043 4-romstuft, rom 2a, steinlag, profil SN2036 21.08.06 NØ JH

23 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2b, SØ-del, profil SN2036 21.08.06 NØ JH
22 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2b, midtdel, profil SN2036 21.08.06 Nø JH

21 Heibekken S2045 4-romstuft, rom 2b, veggrøft, profil SN2036 21.08.06 NØ JH
20 Heibekken S2001 4-romstuft, profil SN2036, NV for rom 2b 21.08.06 Nø JH

19 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, profil SN2036, oversikt 21.08.06 NNØ JH

18 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, profil SN2036, oversikt 21.08.06 NØ JH

17 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2a, profil SN2036, oversikt 21.08.06 NØ JH

16
lD 98783/NIKU-lD4126

Kullgrop med avdekket milebunn
21.08.06 S AM

15 Heibekken S2001 4-romstuft, profil gjennom voll 1, SN2011 21.08.06 SØ RC
14 Heibekken S2001 4-romstuft, profil gjennom voll  1, SN2011 21.08.06 SØ RC
13 Heibekken S2001 4-romstuft, profil gjennom voll 1, SN2012 21.08.06 SØ RC
12 Heibekken S2001 4-romstuft, profil gjennom voll  1, SN2012 21.08.06 SØ RC
11 Heibekken S2001 4-romstuft, profil gjennom voll 2, SN2012 21.08.06 SØ RC
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Heibekken, Breive ( 1/2), Bykle, Aust-Agder Saksnr. 04/8418

10 Heibekken S2001 4-romstuf[, profil gjennom voll 2, SN2012 21.08.06 SØ RC

9 Heibekken S2001 4-romstuft, profil gjennom voll 2, SN2012 21.08.06 Sø RC

8 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2b, profil SN2012 21.08.06 SØ RC.

7 Heibekken S2001 4-romstuft, profil SN2012, oversikt 21.08.06 NØ RC

6 Heibekken S2001 4-romstuft, profil SN2012, oversikt 21.08.06 SV RC`

5 Heibekken S2045 4-romstuft, rom 2b, veggrøft, profil SN2014 22.08.06 NØ AM

4 Heibekken S2045 4-romstuft, rom 2b, veggrøft, profil SN2014 22.08.06 NØ AM

3 Heibekken S2042 4-romstuft, rom 2a, steinsamling 22.08.06 NV AM

2 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, boligdel med ildsted S2044 22.08.06 Nø AM

1 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, boligdel med ildsted S2044 22.08.06 NØ AM

EiliiiT20I•:,EiH5H •-.- SfflKtuiin 85§Liiifilse
D..

Be   ingmo •-E7

36 Heibekken Indeksbilde film 20 (omtalt som film  18 i fotobok) 22.08.06 AM

35 Heibekken S2049 Staurhull, profil 23.08.06 NØ AM

34 Heibekken S2045 4-romstuft, rom 3, samling med slagg 23.08.06 NV AAS

33 Heibekken S2045 4-romstuft, rom 3, samling med slagg 23.08.06 NV RC

32 Heibekken S2045 4-romstuft, rom 3, samling med slagg 23.08.06 NV RC

31 Heibekken S2047 4-romstuft, rom 3, hellestruktur med ¢llmasser 23.08.06 V RC

30 Heibekken S2047 4-romstufl, rom 3, hellestruktur med ¢Ilmasser 23.08.06 V RC

29 Heibekken S2048 4-romstuft, rom 3, sjaktovn med overliggende masser 23.08.06 S RC

28 Heibekken S2044 4-romstuft, rom 1, ildsted, nærbilde 23.08.06 Nø TVV

27 Heibekken S2001/S2044 4-romstuft, rom 1, oversiktsbilde med ildsted 23.08.06 NØ ÅM

26 Heibekken S2001/S2044 4-romstuft, rom 1, sørdel med ildsted 23.08.06 Nø AM

25 Heibekken S2047 4-romstuft, rom 1, avdekket hellestruktur 23.08.06 SV JH

24 Heibekken S2050 4-romstuft, rom 3, sjaktovn, delvis dekket av 23.08.06
Ø RCoverliggende masser

23 Heibekken S2048 4-romstuft, rom 3, sjaktovn, delvis dekket av 23.08.06 SV RCoverliggende masser

22 Heibekken S2047 4-romstuft, rom 1, avdekket hellestruktur 23.08.06 SV JH

21 Heibekken S2047 4-romstuft, rom 1, avdekket hellestruktur 23.08.06 SV JH

20 Heibekken S2048 4-romstuft, rom 3, sjaktovn, med bunnslagg 23.08.06 SV RC
19 Heibekken S2050 4-romstuft, rom 3, sjaktovn, med bunnslagg 23.08.06 SØ RC
18 Heibekken S2051 4-romstuft, rom  1, del av forkullet halvkløyving 23.08.06 Nø AM

17 Heibekken S2051 4-romstuf[, rom 1, del av forkullet halvkløyving 23.08.06 V AM

16 Heibekken S2051 4-romstuft. rom 1, del av forkullet halvkløyving 23.08.06 V AM

15 Heibekken S2051 4-romstuft, rom  1, del av forkullet halvkløyving 23.08.06 V AM

14 Heibekken S2051 4-romstuft, rom 1, del av forkullet halvkløyving, 23.08.06 V AMnærbilde

13 Heibekken S2051 4-romstuft, rom 1, del av forkullet halvkløyving, 23.08.06
NNV AMnærbilde

12 Heibekken S2051 4-romstuft, rom 1, del av forkullet halvkløyving, profil 23.08.06 Nø AM

11
ID  107613 Nyregisteh jemvinneanlegg, prøvestikk imalmkonsentrasjon 23.08.06 Ø AM

10 lD  107613 Nyregistert jemvinneanlegg, oversiktsbilde 23.08.06 SV AM

9 Heibekken S2062 4-romstuft, rom 1, kullager 24.08.06 NØ AM

8 Heibekken S2001 4-romstuft, voll mellom rom 1  og 2a, Iag 78 24.08.06 NØ AM

7 Heibekken S2001 4-romstuft, voll mellom rom 1  og 2a, lag 78 24.08.06 SV AM

6 Heibekken S2001 4-romstuft, voll mellom rom 1  og 2a, Iag 78 24.08.06 SV AM

5 Heibekken S2001/S2055 4-romstuft, rom 3, bunn med grop nederst t.v. i bildet 24.08.06 SV RC
4 Heibekken S2001/S2055 4-romstuft, rom 3, bunn med grop nederst t.v. i bildet 24.08.06 NØ RC
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Heibekken, Breive (1/2), Bykle, Aust-Agder Saksnr. 04/8418

3 Heibekken S2001 4-romstuft, voll mellom rom  1  og 2a, lag 99 og  100 24.08.06 NØ AM

2 Heibekken S2001 4-romstuft, grøft mellom rom 1  og 2a 24.08.06 NØ TVV

1 Heibekken S2001/S2055 4-romstuft, rom 3, bunn med grop nederst t.v. i bildet 24.08.06 SV RC.

EiHmStæ..3:68nlBII'dBm
•-:. o =-:.

Bato -..i      .
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24 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3, tilnæmet ferdig undersøkt. Ovner 24.08.06 NV JHsees øverst t.v. grop S2055 sees øverst t.v.

23 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 3. tilnæmet ferdig undersøkt. Ovner 24.08.06 NV JHsees øverst t.v. grop S2055 sees øverst t.v.

22 Heibekken S2048/S2050 4-romstuft, rom 3, sjaktovner 24.08.06 NV JH

21 Heibekken S2048/S2050 4-romstuft, rom 3, sjaktovner 24.08.06 NØ JH

20 Heibekken S2001
4-romstuft, oversiktsbilde avslutningsvis ved 24.08.06 NV AMutgravningen. 1W sees i bakgrunnen

19
Heibekken S2001 4-romstuft, oversiktsbilde avslutningsvis ved 24.08.06

NV AMutgravningen

18 Heibekken S2001/S2062 4-romstuft, rom 1, kullager 24.08.06 NV AM

17 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 2b i forgrunnen 24.08.06 SØ AM

16 Heibekken S2001 4-romstuft, oversiktsbilde tilnæmet ferdig undeisøkt 24.08.06 SØ AM

15 Heibekken S2001 4-romstuft, veggvoll 2 mellom rom 2a/2b og rom 3 24.08.06 SØ AM

14 Heibekken S2055 4-romstuft, rom 3, grop med malm, plan 24.08.06 NV AM

13 Heibekken S2056 4-romstuft, rom 3, avskrevet stolpehull 24.08.06 SØ AM

12 Heibekken S2057 4-romstuft, rom 3, 0llskifte 24.08.06 SV AM
11 Heibekken S2060 4-romstuft, rom 3, steinopptrekk 24.08.06 SV AM

10 Heibekken S2058 4-romstuft, rom 2b, avskrevet stolpehull 24.08.06 NØ AM

9 Heibekken S2058 4-romstuft, rom 2b, avskrevet stolpehull 24.08.06 NØ AM

8 Heibekken S2055 4-romstuf[, rom 3, grop med malm, profil 24.08.06 S RC
7 Heibekken S2001 4-romstuft, rom 1, profil SN2014 24.08.06 NØ AM

6 Heibekken S2001 4-romstuft, voll mellom rom 1  og 2a, profil SN2014 24.08.06 NØ AM

5 Heibekken S2001 4-romstuf[, rom 1, 2a og 2b ferdiggravd| 24.08.06 NV AM

4 Heibekken
S2001 4-romstuft, veggvoll 2 mellom rom 2a/2b og rom 3, 24.08.06 Nø JH

profil SN2012

3 Heibekken S2001 4-romstuft, veggvoll 2 mellom rom 2a/2b og rom 3, 24.08.06 NØ JH
profil SN2012

2 Heibekken S2048/S2050 4-romstuft, rom 3, profil ovner 25.08.06 SV AM

1 Heibekken S2048/S2050 4-romstuft, rom 3, profil ovner 25.08.06 SV AM

Univers itetets kulturhistoriske mus eer
Fommimeseksjonen

67



Kart E

Kart over Sør-Norge med Hovden avmerket. Kartet er hentet fra Google-Map.

Kart over Hovden med planområdet avmerket.  Kartgrunnlaget er hentet fra Norgesglasset,
Statens Kartverk.
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Hovden skisenter
Lok. 2000, Heibekken

S2015: Hellestruktur i tuft 2002
Tegning: Arne A. Stamnes, 03.08.06
Rentegning:T.Wikstrøm

S2015, plan

Stein

Fallretning

Sterkt kullblandet
sand (lag 9)

Tegninger 1
0mlm

SN2019, profil

Voll: Mørk brun
homogen malm (lag 13)

Brun-svart
malm (lag 20)

Utvaskingslag (lag  1)
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Hovden Skisenter, Lok. 2000, Heibekken

Profil SN2008/SN2036 gjennom rom 2
Tegnet av J. Huseth 22.08.06/A. Mjærum 24.08.06
RentegnetavT.Wikstrøm

Rødgule sandmasser med
noe humus (lag 87 og 93)
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Analyser 1

1

H®eg   -   Polleii.,    876   842   262   MVA,
Helge  lrgens  H¢eg,
Glc]ppeåsen   10,
3261   LARVIK

Skaiti,   23/10~06,

Til' .Jan  Henning  Larsan.

Aiia_1vse   av   59      _k±t_l_lprøver   fi-a   Hovden,       2_/_8 ,_ _ B¥J5_|e    __|-.o"m_-..in._e_L___AL±
Agde±=.±..._E±llak.!3_kc>de_15.::Z02.0_t____P.ros_j±!st!s.Qde._._._42.Q7.14L

±9_k__.__=.___±  ,     P 10 01 / S 10 0 2  .

iatei-gå:tb:åt::-::::t5:3 E:t,er.    A11e  var Be-(bjerkL      Godt
Lok.1,    P1002/S1002.

Det  ble  bestemt   40  biter.        A11e  var  Betula   (bjei-k).      Gc7dt
datei-baL-t  matei-iale   8,0+   g.

Lc>k.1,    P1004/S1002.
Det  ble  bestemt     30  biter.     A11e  vai-BetLi|a   (bjerk).     Godt

daterbart  materiale  2,0  g.

Lok.1,    P1006/S1002.
Det   ble   bestemt   2   biter.      Begge   var  Be_t_Li_|__a=   {bjerk)  .

daterbart  materiale   1,8  g.

Lok.1,    P1007/S1003.
.     Det  blE:  bestemt  6     biter.     A11e  var  Betula   (bjerk).

datei`bai~t  materiaie   2,0  g.

Godt

Godt

Lok.1,    P100S}/S1001.

d&tei-:å:tbååt::-::::t5:?+bå:er.       A11e  var  E£±]±±£   (bjerk).     Godt

_L_o*_.       1',      PIQIO/_S_10_01_.___
Det  ble     bestemt   40  biter.     Av  disse  var   38  _Betula_   (bjerk)

c]g  2  Pinus   (furu).     Godt  datei-bart  materiale   2,0   g,

Lok.1,    P1011/S1003.
Det  b.1e  bestemt   40   biter.      A11e   var  B__etula   (bjerk).        Godt

daterbaL-t  mat-eriale   2,0+   g.

±9±SL__i,   pioi2Ja±j2a2L
Det  ble  bestemt   40  biter.      A11e     vrar  Be±,]±!j!   ``bjerk).      Godt

daterbai`t  materiale   3,7+  g.

±£2JL... i Ljiio+_3/ s_ia±|L
Det   ble   bestemt   40     biter.      AV   disse   `/r}i-37   B±±{j±.|j±    (bierk}

c>g   3   =±_±_æ.±±±jå   (furu.)  .       Gf)dt   datei-bart   materiBle   3,0   g.

±æ£S±_.==.±_.__.±_±_ai5/s_ig_g_±L.
Det   ble     bestemt   3   biter.      Alle      var   B_e_t._-i.i_±__a   'bjerk),       #+c>dt

da+erbart   mater+al€   47   5   g`



2

Lok.1,    P1016/S1010.
Det  ble  bestemt   40   biter.      Alle  var   BL±±___g+±±     {bjerk}.      Gcidt

daterbart  materiale  9,4+  g.

Lk, 5åtpås:9b#t  40  biter.      Av  disse  var  38 Bg±±||a  ,bjerk,
cig   2   _P±_i}us   (furu)  ,      Gc}dt   daterbart  materiale   16,0   g.

±=Qkt__,__  `~L_._P_19_2_±./ S 1011  .
Det  ble  bestemt  5     biter.     Alle  var  Be.tula     {bjei-k).     Godt

daterbart  materiale  8,5  g.

_±_Qk=_.___  1,     P1022/S1001.
Det   ble  bestemt   40   biter.      Av   disse   var   36   B_e_t__i_i_±j±      (bjerk}

og   4  __Pin_u_s_   (furu).      Godt   daterbart   materiale   5,0   g.

_Ijqk.      1,_    __P=_1__02_3 /S_1_O__2__2_L

Det  ble  bestemt   23  bitei`.      A11e   var  Be_tula     (bjark}.      Gc}dt
daterbart  materiale  1,1  g.

Lok.1,    P1025/S1028.
Det  ble  bestemt   40  biter.        Av   disse   var   39  E±±t!_±__a_   (bjei-k)

c}g   1.Pin_ug   (furu}.      Godt   daterbart  materiale   2,0   g.

±9±S|_=±+.  P_±P_2 6./.S=1.0 0 8  ..
Det  ble    bestemt  40  biter.     Alle  var  B_etula   (bjerk).     Godt

daterbart  materiale  23,0  g.

Lok.1,    P1029/S1011.
Det  ble.bestemt   4  biter,        Alle   var  B__etul_a_   (bjerk} ,        Godt

daterbart  materiale  0,1  g,

Lok.1,    P1031/S1003.
Det   ble  bestemt   40   biter.      A11e     var  Be_ti=!_|_a   (bjerk),      Godt

daterb&rt  materiale   2,5+   g,

Lok.1,    P1034/S1003,
Det  ble  bestemt  40     bitei`.     A11e  var  Betula   {bjerk),     Godt

daterbart  materiale   2,8+  g.

Lok.1,    P1035/S1003
Det     ble  bestemt   40  biter.      A11e   var  Betula   (bjerk).     Gc>dt

datei-bart  materiale   1,8+  g.

Lok.  2_,__p2oo+åæ#
Det   ble  bestemt   40  bitei`.      A11e   vai-Betul__a_      {bjerk),      Godt

datei-bart  matei-iale   12,0+   g.

±£2±±.T±.____2  ±      P2002/S20£4
Det  ble  bestemt   40   biter.        Alle   var  B_etu_1_a   (bjerk).      Gcidt

daterbart  materiale  6,0+  g.

LDk.    2,    P2003/S2002
Det   ble  bestemt     40   biter.      A11e   var  BLet+ila_   (bjei-k).      f3odt

d&terbdrt   .mdteriale   5,5+   g.
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Ijok.    2,    P2004/S2007
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  B§tul_a     (bjerk).     Godt

daterbart  mateL-iale  8,0+   g.

LQk.    2,   P2005/S2008
Det  ble  bestemt  40  biter.       A11e  var  Betula   (bjerk),     Gc]dt

datærbart  materiale  3,2+  g.

Lc)k.    2,    P2013/S2009.
Det  ble  bestemt     40  biter.     Av  disse  var  35  B_§tu_1__a   (bjerk)

og'5  ,P_in_us   (furu).     Godt  daterbart  materiale   3,2   g.

Lok.    2,    P2015/S2015.
Det  ble  bestemt   22  biter.     Av  disse  var   18  B_§_tula     (bjerk)

c]g  4  Pinus   (furu).     Godt  daterbart  materiale   0,6  g.

[,ok.    2r    P202L,S2o[6.
Det  ble  bestemt

daterbart  materiale  0,6+

L.q}¢ .... _ 2.. P 2 0 2 3 / S 2 0 21 .
Det  ble  bestem

d&terbart  materiale

Alle  var  Betula     (bjerk).     Godt

t(g)4,8.+b:?er,      Alle  var E±  (bjerk).    Gc]dt

Lok.   2,   P2024Æ2020.ti/q`
Det  ble     bestemt   40  biter.     Av   disse  var   39  _B_@_tula   (bjerk)

og  1  P_irius_   (furu).      Godt   daterbart  materiale   11,2   g.

I,ok.    2,    P2025/S2010.
Det  ble  bestemt   40  bitei-.     Av  disse  vaLr   34     Betul_a_   {bjerk)

og   6  _Pi_n_i_is_   (furu).      Godt   daterbart  materiale   1,5   g.

Lok.    2,    P2026/S2027.
Det  ble  bestemt   40   biter.      A11e  var  P_i_nu_s_   (furu) .

Lok.    2,    P2028/S2027.
Det  ble    be§temt  40  biter.     Av  disse  var  29  Betula   (bjerk)

og   11   P__iiiu_§_   (furu).      Godt   daterbart  materiale   4,0   g.

Lok.       2  ,     _P_2__Q___2_9_/S20_2_§___.__

Det  ble  bestemt  40  biter.      A11e  var  Betula   (bjerk).        Godt
daterbart  materiale  4,0+  g.

±Q±£.._.2_=....e2q3.1/S20.2_9_..=
Det  ble  bestemt  40  biter.     Alle     var  Betul_a   (bjerk).     Godt

daterbart  mat-eriale  4,0+  g.

±Q!SL_L.. P=2_0 3 2 /.$ 2. Q.3_1.=
Det  ble  bestemt   40     biter.     Av  disse  var   14  B£±]±|j±   (bjerk)

og   26  _Pinus   (furu).     Godt   datei-bart  materiale   2,8   g.

Lok_.   2j±2:q±±./.S20.33.
Det     ble  bestemt   40   biter.      Av   disse  vai-38   E}__etula   {bjerk)

c`g   £   P_inus   (furu),      `iodt  daterbart  materiale   4,4   g.
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L ok.    _2=±____E__2_=Q__3_=q__/_±S_2LQ±fl

Det  ble  bestemt   40  biter.     A11e   var  &e_tu_1_a      (bjerk).      rjodt
daterbart  m&teTiale   9,0+   g.

±0!+..    _2 .,... __P_2_g.35/S2037  .
Det     ble  bestemt   12  biter.     Av     disse  var  s  B_e_t_u_læ   {bjerk)

og  4  Pinus   (furu).     Godt  daterbart  materiale  0,1  g.

Lclk.    2r    P2038/S2034.
Det  ble  bestemt     40  biter.      A11e   var   E_e_±±_|_a__   (bjerk),      Godt

d&terbart  materiale  18,5+  g.

Lok..    2r    P2o39,S2oo3.
Det  ble  bestemt   40  biter.     Av   disse  var   39  §_e_t_ul_a_     (bjerk)

og   1  P_i_n_±i=s=   (furu).      Godt   daterbart   materiale   l,o   g,

Lok.    2,    P2040/S2003.
Det  ble  bestemt  30  biter.     Av  disse  var     29   Betula   {bjerk)

og  1  Pin_u_s   (furu).     Godt  daterbart  materiale   0,7   g.

±__Ok,_     2  ,      P2_Q41/S2Q_O_1_.__
Det   ble  bestemt   40   biter.         Alle   var   B__e_±±t±__±_   (bjerk).      Gc)dt

daterbart  materiale   15,0+  g.

Lok.    2r    P2o46,S2o5].
Det  ble  bestemt  20  biter.     A11e  var  Pinus   (furu).

Lok.    2,    P2049/S2001.
Det  ble  bestemt  40  biter.     A11e  var  Betula     (bjerk).     Godt

daterbart  materiale  8,3+  g.

Lok.    2,    P2050/S2001.
Det  ble  bestemt  40  biter.       A11e  var  B_etula   (bjerk).     Godt

daterbart  materiale  4,2+  g.

Lok.    2,    P2051/S2048.
Det  ble  bestemt     5  biter.     Alle  var    Betula.   {bjerk).     Godt

daterbart  materiale  0,01  g.

Lok_ .... _i=_.._..P2q5L2 / S 2 0 5 0  .
Det     ble  bestemt  s     biter.     Av  disse     var  6  Ej2±±±±j±   (bjerk}

og   2   Pip._u_s_   (furu).      Godt   daterbart  materiale   0,01   g.

Pr_ittlic}crende ___kulturminner_±_   P1/43071__._
Det  ble  bestemt   40  biter.     Av     disse  var   34   Betul__a_   (bjerk)

og  6  Pinus   (furu).     Godt  daterbart  materiale   15   g.

FrittlicrQende  kulturminner,   P2/43070.
Det  ble  bestemt   40     biter.      A11.e   var   B_e_tLi_1_a   (bjerk).      Godt

cldterbart  matei-iale   21,5+  g.

Frittlicfcrende  kulturminnei-,   P3/43067.
Det     ble  bestemt   40  biter.      A11e   var  Ej±±±±±j±   (bjerk).      Godt

daterbart  materiale   17,5+  g,
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_Fr_i_ttli_qqe_n£1_e___k=_i_iltitrminnei-,____P4_/430_S_8__.__
Det  ble  bestemt   40  biter.   .  A11e  .var  B_ei:u_1_a_     (bjerk) .      Godt

daterbart  materiale   17,0+  g.

E:.r±tl;.1 ig.a[en4e   lt:i±lturmlnner ,   P5/43Qjz.|.
Det  ble  bestemt   4o  bitår.        Alle  var  B__e_t_ula   (bjerk}.      Godt

daterrjart  materiale  9,5+  g.

F_ritt_1icrcre_nde,_ki_i_]=_±i±_±-_i\i__in_n_er+__P6/43_Q7_3+
Det  ble   bestemt     40   biter.      A11e   var  ~B_e_t±!_1__a_   (bjerk)-.      Godt

daterbart  materiale  11,2+  g.

F.r i.ttl iqge.i±de._.._!€ul turm i.ni+er , .._LP2.4.4.3.QQ=3.±_
Det  ble  bestemt   40  biter.      A11e   var  B_e_t_+_±l_a   {bjerk).         Gcidt

daterbart  materiale  6,5+  g.

Frittlicrcfende  kulturminner ,   P8/43003.
Det  ble  bestemt   40.biter.      A11e   var  _B_etu_1_a_      (bjerk).      Godt

daterbart  materiale  7,5+  g.

Er±tt.1_icrcreride.._=lsi±l turm inner .. __.._E9/?Iirr.eq.i strert ,   _sl£ade.t. ..a.}i.1 e.gg.
Det  ble  bestemt  40  biter.        A11e  var  Bet_ula   (bjerk).     Godt

daterbart  materiale  7,5+  g.

ft Jft gtl`





Høeg   -   Pc>11en,    876    842   262   MVA,
Helge  lrgens  Høeg,
Gloppeåsen  10,
3261   LARVIK

Til  Axel  Mjærum /K;QM  rLOJflm  `

Skaiti,12/4-07.

Analvse    av  2     kullprøver     fra    Heibekken,   Breive,     1/2,     Bvkle
kommune ,   Aust-Aader.

F   2020,    S   2015.
Det  ble  bestemt  4  biter.     A11e  var  Corvlus   (hassel)-nøtt.

F   2037,    S   2002.
Det  ble  bestemt  1  bit.     Den  var  Corvlus   {hassel)-nøtt.

# Jm #1`
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Vitenskapsmuseet

Seksjon for arkeometri

Analyser 2

Vår dato                               Vår referanse
14.03.2007                  2006/60848/ABE

Deres dato                         Deres referanse

Karl Kallhovd
KHMÆormnimeseksjonen
Postboks 6762 St. 0lavs plass
0130 0slo

BETALT OPPDRAG - TILTAKSKODE 757020

Vedlagt oversendes rapport for ]4C datering av 19 trekullprøver fra Bykle, registrert ved laboratoriet
under DF 4014.

8]3C-verdier merket med * er ikke målt, men antatte verdier.

Restmateriale retumeres separat.

Faktura er oversendt tidligere.

Rapport

Vemlig hilsen

Postadresse                        . Org.nr. 974 767 880                    Besøksadresse
E-post:                                                        Nasjomllaboratorjet ror  l4C

749 l  Troi`dlieim                             datlab@viii.i`ti``i.no                                 dateriil8

http://w`\.w.iit[`ii.no

Telefon                           Saksbehandler
+47 73  59 3310                ^i`i`e-Marit Bcrgc

Telefaks
+4773  5t)  33  83               'rlf.  +47 73  5933  0i

!  :..+,l!ec`r)on`-jcm5e  Sorii  im!j<?r  i  !`.i!(``,hf!r:.ii`i::im..j   ik:2i    `..ji.+  .,.- !.`'  3  ?u  i.ik`jijc-i`  3r.(.`   .iifli3  .-., `!`.r     t  ..`   ;``,     i`{l.`   .   t!    `.<  -,..  :-.  '
``1.  !i  ,   i.   -r,t...   \`/"d  ,ll-,`.,?,,,jl`,..l`  ',.`1,,,„  j  'f          ,`',3,  .      ':     „,.`'





LABOFIATORIET FOR F[ADIOLOGISK DATEF!ING
Adr.:   NTNU -Gløshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondheim

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATEFIINGSRAPPORT

oppdragsgiver:   Ka||hovd,   Kay`l

KHM , Fot`nmi nneseksj onen
Postboks   6762,   St.0lavs   plass,   0130  0slo

DF-4014

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Dateri i4C alder Kalibrert 519C

ref. del før nåtid alder O/oo

T-18784T-18785T-18786T-18787T-18788T-18789T-18790T-18791T-18792T-18793T-18794T-18795 P1002/S1002,   Breive Ty,ekul 1 5.896.096.096.096.096.092.296.094.896.792.596.09 735   ±   75600±50605±.45515±75635±65635±65655±601130±50985±75950±801040±751075±75 AD1245-1305AD1305-1405AD1305-1405AD1395-1445AD1295-1405AD1290-1400AD1290-1395AD885-985AD99511165AD1015-1200AD900-1035AD890-1025 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*
Bykle,   Aust-Agder Bjørk

Ploo9/Slool,   By`eive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agdey` Bjørk

P1016/S1010,    By`eive Ty.ekul 1
Bykle,   Aust-Agder Bjørk

P1019/S1012,    BT`eive Ty.e kul l
Bykle,   Aust-Agder BjøY.k

P1021/S101l,    BT.eive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agdey` BjøY.k

P1026/S1008,   Breive Ty,e kul l
Bykle,   Aust-Agdey` Bjørk

P1034/S1003,    Breive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agdey` Bjørk

P2001/S2004,   Breive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agder BjøY.k

P2002/S2004,   Breive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agder Bjørk

P2004/S2007,    Breive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agder Bjøy.k

P2005/S2008,    By`eive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agder BjøY.k

P2023/S2021,    By`eive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agdey` BjøY.k

Dato:
14   MAR   2007

F±TP&L3fcft`
Fred   H.   Skogseth

Laboratoriet for Radiologisk Datering





LABOF}ATOF}lET FOF} RADIOLOGISK DATEF=]NG
Adr.:   NTNU -Gløshaugen, Sem Sælandsv. 5, 7491  Trondheim

Telefon 73593310  Telefax 73593383

DATEF}lNGSF}APPORT

oppdragsgiver:   Ka|lhovd,   Karl
KHM , Foy`nmi nnes eksj onen
Postboks   6762,   St.0lavs   plass,   0130  0slo

DF-4014

*&

Lab. Oppdragsgivers ref. Materiale Datert i4C alder Kalibrert dl3C

ref. del før nåtid alder O/oo

T-18796T-18797T-18798T-18799T-18800T-18801T-18802 P2028/S2027,    By`eive Trekul 1 2.963.292.196.096.096.096.09 1805   ±   701030±502265±65925±65945±45670±40910±80 AD135-330AD985-1030BC395-200AD1025-.1215AD1025-1165AD1290-1390AD1025-1225 -26 .1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*-26.1*

Bykle,   Aust-Agdey` Bjørk

P2031/S2029,   Breive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agder Bj øY.k

P2032/S2031,    By`eive Trekul l
Bykle,   Aust-Agdey` Bjørk

P2038/S2034,   Breive Trekul l
Bykle,   Aust-Agder Bjørk

P2049/S20031   By`eive Ty.ekul 1
Bykle,   Aust-Agdey` BjøY,k

P7/Askeladden   ID   99295 Trekul l
Breive,   BykleAust-Agdey`P8/Askeladden   ID  99295 BjøY,kTrekul 1

Breive,   BykleAust-Agder BjøY.k

Dato:
14   MAR   2007

\=æH:få?jsri
Laboratoriet for Fladiologisk Datering
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1av1
Vår dato                             Vår referanse
22.02.2007                 2006/60 848/ABE
Deres dato                         Deres referanse

• -  Kai.1 Kallhovd

KIHM/Fornmimeseksjonen
Postboks 6762 St. 01avs plass
0130 0slo

BETALT OPPDRAG - TILTAKSKODE 757020

Vedlagt oversendes rapport for L4C datering av 6 pi.øver trekull og nøtteskall fia Bykle, i.egisti.ert
ved laboratoriet under DF 4014. ]4C iniiholdet i prøvene er målt med akselerator i Uppsala.

Restmateriale retumeres separat.

Fåktura er oversendt tidligere.

Rapport

Vennlig hilsen

Postadresse                         Org.nr. 974 767 880                    Besøl(sadresse
E-post:                                                      Nasjonallaboratoriet for l 4C

749 l  Trondheim                          datlab@vm.ntn`i.no                              dateriiig

http://www.ntnu.no

Telefon                          Sal{sbehandler
+47 73 59 3310              Anne-MaritBerge

Telefaks
+4773 5933  83              Tlf: +4773 5933 04

AIl korrespondanse som imgår i saksbehandling skal adressei.es til saksbehandlende enhet ved  NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner` Ved heiivenclelse vennligst oppgi referan§e.





Postboks   6762,   St:01avs   plass,   0130   0slo

Lab Oppdragsgivers ref.                       | Materiale             | Datert i4C alder Kalibrert 513C

ref. del før nåticl alder ...

Tua-6321Tua-6322Tua~6323Tua-6324Tua-6325Tua-6326rt P1023/S1022,    By`eive Trekul l 725   ±   25960±25990±25930±25995±251060±25 AD1280-1295AD1025-1155AD1015-1035AD1040-1165AD1015-1035AD980-1015 -26.9-26.2-20.9-26.5-25.8-26.8
Bykle,   Aust-Agdey` Bj øy.k

P2015/S2015,    By`eive Ty.ekul 1
Bykle,   Aust-Agdey` Bjørk

F2020/S2015,    BT`åive Nøtteskall
Bykle,   Aust-Agdey` Hassel

P2021/S2016,    By`eive Trekul 1
Bykle,   Aust-Agdey` BjøY.k

P2039/S2003,    BT`eive Ty.ekul 1
Bykle,   Aust-Agdey` BjøY.k

P2040/S2003,   Breive Ty,ekul 1
Bykle,   Aust-AgdeT` BjøY.k

Dat°:    22   FEB   2oo7                                                                         Laboratoriet for Raidiologisk Datering

r\i                                  SfiriSølviStene                                                                             Steinar      1.





UNIVERSITETET  I  BERGEN
Bergen Museum -De naturhistoriske samlinger

Kulturhistorisk Museum
Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen
Postboks 6762, St. 0lavs plass
NO-0130 0slo

Attn: Karl Kallhovd

Deres ref
05/8418

Vår ref
06/6766anhu

Dato:
27.02.07

Analyse av beinmaterialet fra utgravningene på lokalitet Heibekken,
C55677 og C55678. Rappori.

Analyser 3

Vedlagt er rapport som viser resultatene av den osteologiske analysen. Det er i alt undersøkt
4276 beinfragmenter fra 105 funnenheter. AIle fragmentene er brente og derfor svært
fragmenterie. Til sammen veier hele beinmaterialet 466,7 gram, dvs. en gjennomsnittsvekt
på kun 0,1  gram pr. fragment.

På grunn av den sterke fragmenteringen har vi bare vært i stand til å bestemme 40 bein til art
eller gruppe. 1 alt er 5 fragmenter av fugl, de Øvrige av pattedyr.  Det er identifisert 35 bein av
sau eller geit, 3 av rein,  1  av ubestembart klovdyr og 1  av hønsefugl.

De fleste arisbestemte bein er fra ytre del av lemmene, dvs. tåledd eller for/håndrotsbein.
Dette reflekterer trolig ikke den opprinnelige fordelingen av beinslag.  Fordi små bein, som
tåledd og fovhåndrotsbein, vil beholde artskarakteristiske strukturer etter brenning vil slike
bein være lettere å artsbestemme enn andre bein, eksempelvis de store rørknoklene.
Vedlagte rapport kan derfor leses som en dokumentasjon på hvilke arter som er
representert, men den bør brukes med forsiktighet i tolkning av hvilke beinslag/kroppsdeler
som opprinnelig var representert i beinmaterialet på Heibekken.

Beinmaterialet er registrert og magasinert under journalnummer JS 1468 ved seksjon for
Osteologi.

Faktura for arbeidet, i alt 1  ukeverk, vil bli sendt separat.

Med vennlig hilsen

Anne Karin Hufthammer
Seksjon for osteologi

Vedlegg: Rapport, 4 sider

side 1  av 1

Postadresse                           Postmoftak®uib.no
Postboks 7800                        lntemett www.uib.no
5020 Bergen                           Org no. 874 789 542

Osteologi
Anne Karin Hufthammer
anne.hufthammer@zmb.uib.no
Telefon 55 58 2913

Besøksadresse
Mus6plass 3
Bergen
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Bilder fra utgravingen av lokaliteten Heibekken, Lok 2

Bilde 1 : Vestdelen av planområdet sett mot SØ. Skaret strekker seg fra nedre venstre bildekant
mot Breivevatn til høyre i bildet. Lokaliteten ligger i nederste delen av skaret og er avmerket.
Foto: Axel Mjærum.

Oversiktsbilder av fireromstuft S2001

Bilde 2:  Lokaliteten før avtorving mot NV. Sentralt i bildet sees tuft S2001. I bakgrunnen sees
Breivevatn. Foto: Tatyana N. Smekalova.



Bilde 3: Tuft S2001 under utgravning mot SØ. Tuften sees i området med profilbenker. I forkant
av tuftområdet (i bakkant av målestokken) ]igger rom 2a og 2b.  Bak disse anes bakrommet, rom
1. Til venstre i tuften ligger produksjonsdelen, rom 3. I nedre venstre bildekant sees deler av
slagghaugen S2003 og sålderuten i denne. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 4: Tuft S2001  med slagghaug S2003 i forgrunnen mot S. Foto: Axel Mjærum.

2



Bilde 5: Tuften under utgravning mot SØ. På bildet sees rom 2a og 2b i tuftens høyre del. T.v. i
tuften sees produksjonsdelen, rom 3. Veggvollen mellom disse rommene sees som en markert
steinrekke midt i bildet. Personene i bildet marker tuftens bakre avgrensning. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 6: Tuft S2001 avslutningsvis i gravningen mot NV. Stikkstangen ligger på steril grunn i
sjakten som hadde blitt gravet for å danne rommene 1, 2a og 2b. I bakkant til høyre i bildet graves
det i rom 3. Foto: Axel Mjærum.
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Voller og grøfter tilknyttet fireromstuft S2001

::::;i==::f:i=
`-_ .--- *'.      -.`.           -.`        -`          `                       1_           --`        :<\            `_,       `

Bilde 7: Profil giennom Voll 1, sørvestre ytterveggsvoll mot NØ. Foto: Rebecca Connell.

Bilde 8: Voll 3, nordøstre ytterveggsvoll mot NØ. Profil SN2012. Foto: Rebecca Connell.
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Bi]de 9: Sy]lsteinsrekken i toppen av veggvo]len me]lom rom 1 og 2a i tuft S2001  mot V. En mu]ig
åpning i denne vollen kan anes som en forsenkning hvor steinrekken framstår som en mer uordnet.
Jo Huseth graver i rom 1  med ildsted (S2044) i forgrunnen. Axel Mjærum står på den sørvestre
ytterveggsvollen og dokumenterer. Foto: Tone Wikstrøm.¥#å:ii:.:
Bilde 10: ProfiL gjennom veggvol]en me]lom rom 1 og 2a mot Ø. Foto: Axe[ Mjærum.
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Bilde 11: Veggvoll mellom rom 2a/2b mot SØ. Rom 3 sees som en markert og bred steinrad med
mellomliggende brune masser t.v. i bildet. Veggrøften S2045 som lå i gavlveggen i rom 1 sees som en
smalere steinrekke i forkant av målestokken. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 12: Profil gjennom voll 2, voll mellom rom 2a/2b og rom 3 mot NØ. Deler av rom 2a og 2b sees
t.v. og rom 3 t.v. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 13: Profil gjennom veggrøft S2045 i gavlveggen i rom 2 b mot Ø. Grøften sees som en
nedgravning under målestokken. I toppen av grøften ligger det stein. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 14: De delvis tømte veggrøftene S2007 og S2008 mot SV. De mørke massene i forkant av bildet
ligger i veggrøften S2007 rett nordvest for tuft S2002. Midt i bildet sees veggrøften S2008 som går
parallelt med den sørøstre gavlveggen i tuft S2001. Bakerst i bildet sees tuft S2001  under
utgravning. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 15: De tømte veggrøftene S2007 og S2008. Midt i bildet sees den lange grøften S200l. T.h. i
bildet sees veggrøften S2007. T.v. i bildet sees rom  1  i tuft S2001. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 16: Bilde av profil gjennom veggrøften S2007 (t.v.) og S2008 (t.h.) mot SV. Foto: Axel
Mjærum.
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Bilde 17: Profil giennom inngangspartiet i gavlveggen i rom 1  mot NV. Foto: Arne Anderson
Stamnes.

Rom 1 i tuft fireromstuft S2001, fase 1

Bilde 18: Kullager S2062 mot NV. Lageret sees sentralt i bildet. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 19: Profil gjennom kullager S2062 mot Ø. Lageret sees t.h. i profilen. Vollen mellom rom  1 og
2a sees t.v. i samme profi]. Foto: Axe] Mjærum.

Rom 1 i tuft fireromstuft S2001, fase 2

Bilde 20: Gulvflaten i rom 1, fase 2. Gulvflaten sees som et kullholdig lag sentralt i bildet. I bakkant
av gulvflaten sees ildstedet S2044. T.v. i bildet ligger veggvollen mellom rom 1 og 2a. T.h. sees
veggrøften S2007.  De mørkere massene i nedre høyre bildekant er knyttet til inngangspartiet i
tuften.  Bildet er tatt mot NØ.
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Bilde 21: Gulvflaten i rom 1, fase 2 mot NØ. Gulvflaten sees som et kul]holdig ]ag sentralt i bi]det. I
bakkant av bildet sees i]dstedet S2044. Foto: Axe] Mjærum.

Bi]de 22: Profil gjennom de øverste lagene i rom 1  mot NØ. Sentralt i profi]en sees iLdstedet S2044.
Foto: Axel Mjærum.
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Bi]de 23: Ildstedet S2044 mot NØ. Over steinene sees beinholdige masser knyttet til ildstedet. Foto:
Axe] Mjærum.

Bilde 25: Halvkløyving S2051 påvist på gulvflaten i rom 1. T.v. sees kløyvingen i plan mot S. T.h.
sees en profil av samme trestykke mot Ø. Foto: Axel Mjærum.
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Rom 2a i tuft fireromstuft S2001

Bilde 26: Rom 2a mot SØ. Syllsteinsrekkene som avgrenser rommet sees i forkant og midt i bildet. I
bakkant sees rom  1. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 27: Bilde av profil gjennom rom 2a mot NØ. T.h. i profilen sees veggvollen mellom rom 1  og 2.
Midt i bildet sees steinsamlingen S2042. Foto: Jo Huseth.
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Bilde 28: Profil gjennom steinsam]ingen S2042 mot SØ. Foto: Axel Mjærum.

Rom 2b i tuft fireromstuft S2001

Bilde 29: Rom 2b mot NV. Rommet strekker seg fra syllsteinsrekken i forkant av stikkstangen til
steinrekken som kan anes i bakkant av bildet. T.h. og t.v. avgrenses rommet av veggvoller. Foto:
Axel M.iærum.
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Bi]de 30: Profil gjennom i rom 2a mot NØ. I profilen sees malmmasser.   Foto: Axel Mjærum.
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Rom 3 i tuft fireromstuft S2001

2a/2b og rom 3. I bakdel av denne veggvollen anes ovnene S2048 og S2050. Midt i vollen, inn mot
gulvflaten i rommet, sees hellestruktur S2047. I bakkant til venstre sees gropen S2055, og i forkant
av bildet sees steinene som lå under deler av kullageret S2034. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 32: De sørøstre delene av rom 3 i den avsluttende delen av gravningen mot SØ. I bakkant sees
veggskjæringen inn mot rommets sørøstre gavlvegg. Nede til høyre sees gropen S2055 og t.v. sees
hellestrukturen S2027. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 33: Ovnene S2048 og S2050 mot NV. T.v. sees sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2048).
Sentralt i ovnen sees noe "in situ" bunnslagg. T.h. sees sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2050)
med bunnslagg og noe "in situ" sjaktmateriale.  Begge ovnene har hatt slagguttapping imellom

Bilde 34: Ovnene S2048 og S2050 mot NV.  T.v. sees sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2050).
Sentralt i ovnen sees noe "in situ" bunnslagg. T.h. sees sjaktovn med sideavtapping av slagg
(S2048).  Begge ovnene har hatt slagguttapping imellom steinene i bakkant av bildet. Foto: Axel
Mjærum.
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Bilde 35: Sentralt i bildet sees sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2048) under utgravning mot
S. I bakkant sees sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2050).  Foto: Axel Mjærum.

Bilde 36: Sentralt i bildet sees sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2050) under utgravning mot
SØ. T.v. sees sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2048).  Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 37: Profil gjennom sjaktovnene i rom 3 mot NV. T.v. i profilen sees ovn S2050, t.h. sees ovn
S2048. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 38: Hellestruktur S2047 delvis utgravd mot SV. Mellom steinene sentralt i bildet sees et lag
med rødbrun ma]m. Foto: Jo Huseth.
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Bilde 39: Hellestruktur S2047 mot SV. Sentralt i bildet sees fyringsbunnen med skjørbrente heller.
Rundt bunne sees steinene som dannet karmen i strukturen. Foto: Jo Huseth.

Bi]de 40: Kul]ager S2034 i rom 3 etter avtorving mot NV. Foto: Axe] Mjærum.
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Bilde 41: Kullager S2034 i rom 3 under utgravning mot SØ. Foto: Jo Huseth.

Bilde 42: Proril av kullgrop S2034 mot SV. Foto: Arne Anderson Stamnes.
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Bilde 43: Gropen S2055 i rom 3 i plan mot Ø. I bakkant sees den nordøstlige veggvollen i tuften.
Foto: Axel Mjærum.

Bilde 44: Gropen S2055 i rom 3, tuft S2001  i profil mot SØ. T.v. sees den nordøstlige veggvollen i
tuften. Foto: Rebecca Connell.
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Strukturer i tilknytning til tuft S2001

Bilde 45: Snitting av slagghaug S2003 med gravemaskin mot ø. Foto: Tone Wiltitrøm.

Bilde 46: Profil gjennom slagghaug S2003 mot V. Tuften S2001  ligger utenfor venstre bildekant.  I
venstre del av bildet sees myrdraget nord på lokaliteten. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 47: Profiler giennom samling med skjørbrent stein og kull (S2031) SØ for tuft S2001  mot SV.
I den bakre profilen sees kullmassene som lå i toppen av strukturen. I den nærmeste profilen sees
skjørbrent stein og varmepåvirket undergrunn. Foto: Arne Anderson Stamnes.

Bilde 48: Avfallslagene i SØ-del av utgravningsområdet etter avtorving mot NV. Tuften S2002 kan
anes som en forsenkning bak stikkstangen. I bakkant sees en skarp kan dannet av kull-og
malmholdige lag.  Disse lagene respekterer avgrensningen av tuften S2001. Foto: Axel Mjærum.
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Bilder av ettromstuft S2002

Bilde 49: Oversiktsbilde av tuft S2002 tidlig i utgravningen mot V. Stikkstangen sentralt i bildet er
lagt midt på gulvflaten i strukturen. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 50: Tuft 2002 under utgravning mot NV. Sentralt på bilde sees gulvflaten i tuften som en svak,
rektangulær forsenkning. Veggvollene kan anes rundt gulvflaten. Bak og rundt målestokken ligger
kullageret S2020. T.v. sees slagghaugen S2004 som et mørkere lag. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 51: Tuft S2002 under utgravning mot N. Veggvollene kan anes t.h. og t.v. i bildet. I forkant av
bildet sees det sørlige inngangspartiet mellom profilbenken og den store steinen t.v. midt i bildet.
Foto: Axel Mjærum.

Bilde 52: Tuft S2002 under utgravning mot V. Området hvor utvaskingsmasser er renset fram
tilsvarer tilnærmet gulvflaten i tuften. T.v. på gulvflaten sees gropen S2026. Bak denne sees
ovnsområdet S2016. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 53: Bilde av N-S-profil gjennom tuft S2002 mot øSØ. Helt t.v. i bildet sees den nordre
veggvollen som en svak forhøyning i profilen. Den søndre kortveggen sees som en tilsvarende
forhøyning he]t t.v. i profi]en. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 54: N-S-prorilen giennom tuft S2002 mot Ø. Bildet viser snittet gjennom tuftens nordre
veggvoll. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 55: N-S-profilen gjennom tuft S2002 mot Ø. Bildet viser er snitt gjennom tuftens søndre
veggvoll. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 56: Snitt gjennom det sørlige inngangspatiet i tuft S2002 mot N. Vollene kan anes i venstre og
høyre sider av profilen. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 57: Snitt gjennom det nordlige inngangspatiet i tuft S2002 mot S. Vollene kan anes i venstre
og høyre sider av profilen. Foto: Axel Mjærum.



Strukturer i ettromstuft S2002

Bilde 58: Hellestruktur/ildsted S2015 mot N. Fyllemassene i toppen av hellestruktur S2015 sees som
et skarpt avgrenset, sirkuLært malmlag med brente bein. I bakkant ligger stein som synes å
avgrense malmlaget. Foto: Arne Anderson Stamnes.
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Bilde 59: Hellestruktur/ildsted S2015 mot N. Fyllmasser i struktur S2015 delvis fjernet. Fyllet i
toppen av hellestruktur S2015 sees som et skarpt avgrenset, sirkulært malmlag med brente bein.
T.h. sees stein som synes å avgrense malmlaget. Foto: Arne Anderson Stamnes.



Bilde 60: Hellestrukturen S2015 mot N. I bakkant av målestokken sees selve strukturen med
fyringsbunn og steinkarm. Foto: Arne Anderson Stamnes.

Bilde 61: Profil gjennom hellelagt bunn i hellestruktur S2015 mot N. Foto: Arne Anderson Stamnes.
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Bilde 62: Sjaktovn med sideavtapping av slagg S2016 mot V. I bakkant av målestokken sees ovnen
som et sirkulært fyllskifte med knust sjaktmateriale sentralt i strukturen, Ovnens slaggrenne med
"in situ" slagg sees t.v. i bildet. T.v., i bakkant av bildet, sees det steinskodde sto]pehu]Iet S2017.

Foto: Tone Wikstrøm.

Bilde 63: Profil gjennom ovn S2018 med tilhørende slaggrenne mot VSV. Rester av de sentrale
delene av ovnskonstruksjonen kan sees under målestokken. Slaggrennen sees t.v. i profilen. Foto:
Tone Wikstrøm.
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Bilde 64: Profi] av stolpehu]l S2017 i tilknytning til ovn S2016 mot N. Foto: Axe] Mjærum.

Bilde 65: Gropen S2026 mot V. Strukturen sees som et mørk brunt lag bak målepinnen. Det lysere
brune laget i front og t.v. i bildet er deler av veggvollen i tuften S2002. Foto: Tone Wikstrøm.
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Bi]de 66: Profil gjennom grop S2026 mot N. Foto: Tone Wikstrøm.

Andre strukturer som lå i tilknytiet tuft S2002

Bilde 67: Profil gjennom nordøstdel av slagghaug S2004 mot NV. Slaggmassene er lagt oppå et
ma]mho]dig lag. Foto: Jo Huseth.
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Bilde 68: Kokegrop S2027 mot N. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 69: Profil av kokegrop S2027 mot N. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 70: T.v. plan av stolpehull S2010 mot V. T.h. profilbilde av S2010 mot N. De sentrale deler av
strukturen består av kullholdige masser. En nedgravning med større omfang kan anes utenfor
kul]aget. Foto: Axel Mjærum.

Bilde 71: Profil av grop S2033 mot NNV. T.v. anes staurhull S2049 som en sirkulær struktur. Foto:
Arne Anderson Stamnes.

Bilde 72: T.h. staurhull S2029 mot S. T.v. sees Staurhull S2049, mot NØ. Foto: Axel Mjærum.
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Bilde 73: Mulig del av blåsebelgsåpning (C.55677/19). Åpningen sees som en ]/4-sirkel øverst på
stykke med sjaktmateriale. Foto: Axel Mjærum.

35



Magnetie survey
in Norway

in May and June, 2006.

General iiepori

Andrevedlegg2

•C);  \
-,  _  r     -._  .r.^

D+",J§.g"::",8L£`,

Prepared for:  Jjsgrjø yslgfl!.ørd, archaeologist
Historical Museum and Viking Ship museum
DepartmentofHeritage
Postbox 6762 St. 0lavs plass
NO-0130 0slo, Norway
Telefon: +47-22-85  19 79; Telefax: +47 22 85 19 38
hgrid.ystgaard@khm.uio.no

bu.. Tatyana  Smekalorva,
Physical hstitute of
St. Petersburg State Universib7,
Ulianovskajal,
198504 St. Petersburg,
Pertrodvorets, Russia
tel.:  +7-812-714 30 81;
fax.: +7-812-428 72 40;
e-mail : tnsmek@mail.ru

Oslo,

June 2006



e®ntent:
1,Introduction.

2.The method of magnetic survey

2.1,. The Earih's magnetic field

2.2. Magnetic anomalies.

2.3. Field procedure of magnetic survey

2.4. Limitations

3. Results

3.1.  The  nesults  of the  magnetic  survey  on  the  archaeological

sites in Vestfold.

3.2. The results of the magnetic survey on the sites, connected

to the iron production in Hovden.

3.3.   Magnetic  survey  on  the  iron  smelting  sites  at  Haglebu

Skisenter, Sigdal kommune, Buskerud,

Conciusions

References

ACKNOWLEDGEMENTS

3

3

4

5

11

12

13

13

19

23

1  would  like  to  thank very  much  lan  Henning  Larsen,  lngrid  Ystgaard,  Ole  Rønne,

Lillian Gustafson, Frode lversen, Axel Mjærum, Åsne Dolve Meyer and the other members of

the excavating and surveying team their help and support in my field work and for a perfect

organisation of the working and living conditions in the expedition.

2



3.2. Result§ of magnetic suwey in Hovden.

The main task for the magnetic survey was to investigate a big area of the valley in

Breiveskaret, Hovden, both from the westem and eastern sides.

First of all, the area has been inspected with help of a method of "ftee search", thåt

is  measuring  magnetic field  without  a  grid,  just  walking  on  the  area.  The  areas  of `Tree

sear.ch" are marked on the Fig. 3.2.1. with red contour line.

As a result, two  places for roasting of bog iron  ore have been found at the western

part of the valley,  and one new iron smelting site and tmee places for roasting of bog iron
ore have been found at the eastern par[ of it. The GPS coordinates of these sites have been

measured by Axel  Mjærum,  he also try the anomalous areas with a digging tool and gave

short descriptions of the sites. The iiesults of using of "ftee search and the observations are

presented at the Table 3.2.1 :
Table 3.2.1

Date NumberOfsiti9S GPS coordinaåes,32VUTM Types of the sites, description

Western pari of the valley Breiveskaret
7.08.06. 108 0404410 Roasting  place,  not far away ffom the  iron

6604820 sme]ting site 4119
7.08.06. 109 0404368 +/- 8 m Roasting place, approximately 100 m to the

6604862 west of the iron smelting site 41 19
Eastem pari of the val[ey Breiveskaret

8.06.06 110 0405984 +/- 4 m6604732 New iron smelting site, slag heap

8.06.06 110a The  same   iron   smelting   site,   slag   heap,
approx. 5 m to the north of the slag heap N
110-

8.06.06 111 0405982  +/- 4 m The  same  iron  smelting  site,  roasted  bog
6604735 iron ore

8.06.06 112 0405873  +/- 4 m Several places for roasting of bog iron  ore,
6604714 area approx. 50 m in diameter.

8.06.06 113 0405862 +/-10 m Place for roasting  of bog iron  ore.  Situated
6604744 approx. 20 m to the west of the iron smelting

site N 44060.
8.06.06 114 0405728 +/- 7 m Place for  roasting  of bog  iron  ore,  situated

6604769 on the side of the charcoal pit N 44067.

It seems, that there are more iron production sites, as well as places for roasting bog

iron ore at the eastem part of the valley, than at the western part of it. Perhaps, it could be

explained by the bigger amount of iron or in the bogs of the eastern part of the valley.
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lt  is  necessary  to  notice,  that  all  of the  places  for  roasting  bog  iron  ore  and  iron

smelting sites at the eastern part of the valley are situated on the northern pari of it, that is

on the slope, which is exposed to the sun. lt is hardly accidental; more probable, that ancient

people have chosen the most sunny and warm slope for their iron production: to dry bog iron
ore, and roast it, and also to extract iron ftom it. Charcoal pits are rather numerous on both

slopes of the valley.

An interesting fact is, that one of the places for roasting bog iron ore has been found

at the side of one of the charcoal pit (N 44067).  lt would be interesting to excavate such a

place to  see  the  relationship  between  the two  objects:  the  charcoal  pit  and  the  roasting

place.
During the "free search" rather many strong and sharp magnetic anomalies have been

found,  especially on the southern  part of the valley. They are caused,  mostly,  by strongly

magnetized  stones,  which  are  especially  numerous  on  the  southern  slope  of the  valley.

Actually, we did not found any roasting places or iron smelting sites at the southern part of

the eastern half of the valley.

The detailed magnetic measuFements, using a cooTdinate grid, have been carried

out on Wo iron smelting sites there, which we called site N 1 (at the eastern part of the area)

and site N 2 (at the western part of it) (see Fig. 3.2.1).

The results of detailed magnetic survey, obtained on the site N 2 is presented on the

Figs.3.2.2, 3. as color contour map (with contour interval 20 and 10 nT, correspondingly) and

on the Fig. 3.2.4. as grey scale map on a scale of 1 :100. The results of interpretation of the

magnetic maps are presented on the Fig. 3.2.5.

There  are  very  strong  magnetic anomalies  on  the  northern  part  of the  site,  which

correspond to the rests of iron production. The biggest magnetic anomaly both by its value

(+1357; 467 nT) and the area occupied is situated at the northern part of the plot (see Figs.
3.2.2-4). lt corresponds to a slag heap (see interpretation maps on the Fig. 3.2.5).

There  are two smaller anomalies,  situated  not far away of the  anomaly of the slag

heap, to the south of it. They have almost equal values (+332 and +363 nT) and areas. One

of these anomalies should be of the fumace, the other one could be of a storage of roasted

bog iron ore.  Perhaps, the anomaly with the value of +363 nT is, more probable, a furnaæ,

because it has more clear "dipole" shape (a presence of big  positive and smaller negative

peaks, the negative one is situated to the norih of the positive peak) (see the Fig. 3.2.5).
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There are positive anomalies of the possible walls of the house. One could suppose,

that there were two rooms in the house (see interpretation maps on the Fig. 3.2.5). One of

the rooms was of "industrial" character: thene was a furnace situated in it, and another room

was a dweiiing.  Perhaps, the fire place wås situated by one of the walls of the living  room

(see yellow circle  on  the  Fig.  3.2.5).  There  is  a  magnetic stone  between  the two  rooms,
marked as a green circle on the Fig. 3.2.5.

There are several strong anoma!ies to the south of the first "iron smelting workshop".

It is not excluded, that they correspond to the other iron production site, which had different

period of acting, comparing with the first site. There are traces of the walls of this, second,
iron smelting site, visible on the magnetic map as weak positive anomalies. The walls has

clifferent orientation relatively to the walls of the first "house" (see dashed black lines on the

Fig. 3.2.5-6).

One of the strongest anomalies of the second "iron production site" with the amplitude

of +368 nT) corresponds to a slag heap. Possibly, the furnace is situated close to the slag

heap, it is marked on the interpretation map as red circle (see Fig. 3.2.5-6).

The other very strong anomaly (+705 nT) could be caused by a very magnetic stone,

or by another slag heap.  lf it corresponds to a slag, than one could suppose, that there is

one more furnace, as it is marked on the Figs. 3.2.5-6 as red dot with a question mark. lt is

necessary to check these anomalies with a trial excavations.

The other area of detail measurements was at the eastem par[ of the valley (site N 1).

There are traces of a house with rather tall wa!ls. The "house" is situated by the river and has

its opening towards the river.

The results of the magnetic survey are presented on the Fig. 3.2.7 as color con[our

map,  and  on the  Fig.  3.2.8  as grey scale map,  both  maps  are on  a scale of 1:100.  The

interpretation maps are presented at the Figs. 3.2.9-10.

The walls  of the  "house"  are  reflected  in  the  magnetic  map,  as  posiwe  magnetic

anomalies, the maximum of these anomalies (+115 nT) is situated at the eastem side of the
„house„.

There is a positive anomaly below the opening of the "house",  on the slope towards

the  river.  This  anomaly  is  not very  strong,  but  by  the  trial  digging  it was  proved,  that  it

corresponc!s to a slag heap. Rather modest amplitude of this anomaly could be explained by
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a smaller mount of slag in the heap. We could not see the magnetic anomaly, which could be

caused by a furnace.

There is a strong anomaly (+330 nT) at the southern part of the plot, which is, most

probably, caused by a magnetic stone, although one should check, if it could correspond to a
slag heap or a roasting place (see a green circle on the Figs. 3.2.9-10).

One could noticed, that there are some linear positive anomalies as a "continuation"

of the house. We marked them as black dashed lines on the interpretation map (Figs. 3.2.9-

10).  lt  is  not  very  probable,  that  there  are  walls  of  a  house,  but  one  could  check  this

supposition during the excavations.

There  is  a  negative  anomaly  of a  stone  at the  southem-western  pari of the  plot,

marked as a green circle on the Figs. 3.2.9-10.

Conclusions.

The  magnetic survey at  Hovden  proved to  be  a  quick,  nondestructive and  efficient

method of the investigation of ancient iron production. lt was possible to reveal one new iron

smelting site there, which has no visible signs on the surface, and which, thus, was not found

during previous archaeological survey.

Several  places  for  roasting  bog  iron  oTe  has  been  found  by  the  method  of "free

search" magnetic survey. Siich places are not visible on the surface, therefore it is almost

imp6ssible to find them by usual archaeological prospections. The evidences about places

for  roasting  bog  iron  ore  are  important  for  understanding  of the  organization  of the  iron

production in Hovden.

The detailed magnetic survey of two iron smelting sites should help archaeologists to

excavate them and to understand their striicture and functional elements.
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e®nciusion.

The magnetic survey was very effective method for the investigation  of the area of

iron production in Haglebu. A new iron production site has been found by the method of "free

search" and detail magnetic map of it has been obtained with help of magnetometer.

A new information about an interesting and complicated site R4 has been received by

the detai!ed magnetic measurements. Two types of the iron production sites of different ages

have been revealed there.

An  exact  position  of the fumace  and  slag  heap  has  been  determined  with  help  of

magnetic survey on the site R37.

Thus,  magnetic survey proved to be an efficient, fast and  nondestructive method of

investigations of different archaeological sites  in Vestfold,  Hovden  and  Hagleby. The best

results have been obtained on the iron production sites.
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Andrevedlegg3

r=
C55645, C55677 og C55678
Produksjonsplass fi-a vikingtid/middelalder fi.a HEIBEKKEN av BREIVE (1 /2), BYKLE K.,
AUST-AGDER.

I perioden fi.a 6. juni -25. august 2006 ble det undersøkt et jernvinneanlegg (ID 94342) ved
Heibekken på Breive (1/2) i Bykle k., Aust-Agder. Undersøkelsen inngår i et mer omfattende
utgravningsprosj ekt i forbindelse med utvidelse av Hovden Skisenter mot Breivevatn (se
C54324, C54325, C55644-55647, C55677 og C55678).

På lokaliteten ble det mdersøkt en vinkelformet blestertuft av Rolfsens type 2d (Rolfsen
1992:82) og en ettroms blestertuft av Rolfsens type 2b aiolfsen 1992:81). Funn og prøver fta
lokaliteten har blitt katalogisert under tre C-numre, C55645, C55677 og C55678. C55677
omfatter ftnn og prøver fi.a stmkturer ffa området med den vinkelfomede fireroms blestertuften
S2001, C55678 omfatter fimn og prøver fi.a den rektangulære ettroms blestertuften S2002 og C
55645 omfatter fimn som ble gjort på andre deler av lokaliteten.

Beinfimn fi.a lokaliteten er analysert av Anne Karin Hufthammer og oppbevares under
joumalnummer JS 1468 ved Seksjon for osteologi, Uriversitetet i Bergen ¢f. Huflhammer
2007). Kullprøver og ftnn. av hasselnøttskall er artsbestemt av Helge 1. Høeg O.f. Høeg 2006,
2007). Radiologiske dateringer er utfm av NTNU i Trondheim @F-3922). Metallugiske prøver
er analysert og forbrukt av prof. em. Ame Espelund ved NTP`U.

C55645
C.nr. 55645 omfatter fimn gjort med metallsøker på stien som går over lokaliteten og videre
innover i Breiveskaret. Brente bein ffa en kullsamling (S2005) sør på lokåliteten har også blitt
katalogisert under C55645.

1)Nagle.avjem.Rektangulærttiluegelmessighodeogspissstilk.Overflatenerkorrodert.Å4:å/..
S£/.. 3,4 cm. Sfb..1,4 cm. S#..1, cm. Funnet ca 20 m sørøst forjemvimeanlegget.
2) Ukjent gjenstand av jem. Slank, 1angstrakt og bøyd gjenstand av jem. Funnet har en
bruddflate i ene enden. Overflaten er korrodert. Å4i£J.. SfJ.. 3,9 cm. Sfz}.. 0,6 cm. Funnet ca 20 m
sørøstforjemvinneanlegget.
3-5) Brente bein, vekt 3,3g.1 fi.agment bestemt til sau/geit og 5 til ubestemt pattedyr. Fra
kullsamling 2005.

Orz.e7!ferz.7®gFoj2pgøi;e.. Jemvinneanlegget lå i utmarka til gården Breive, om lag 3 ]m
vestnordvest for Hovden sentrum. Det aktuelle området befant seg videre om]ring 260 meter i
luftlinje ffa Sandviki som utgjør den østlige delen av Breivevatnet. Selve
jemfi.amstillingsplassen lå ca 815 m.o.h. på en liten høyde med morenemasser i et område hvor
terrenget i hovedsak steg mot nord og øst. I nedkant og nordvest for høyden renner den lille
Heibekken med vannføring i nedbørsrike perioder og et tilhørende, mindre myrdrag. Mot sør falt
terrenget bratt av mot en noe større bekk som rant om lag 60 meter fi.a anlegget. Stien gjennom
Breiveskaret gikk over lokaliteten.

Kczr¢re/Grcr7?Se..  ØK, BD 037-5-1. Projeksjon EU89-UTM; Sone 33 N: 6628901, Ø: 65926
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C55677/1-25
Produksj onsplass ffa vikingtid/riiiddelalder ffa HEIBEKIÆN, BREIVE (1 /2), BYKLE K,
AUST-AGDER.
For fellesopplysninger se C55645.

Funn fi.a blestertuften S2001. Den vinkelfomede tuften målte 12,3xl0,1 m, hadde fire rom og
var lik Rolftens blestertufter av type 2d Qolften 1992:82). Hliskonstruksjonen hadde markerte
veggvoller med klare syllsteinsrekker, veggrøfter (S2008 og S2045) og gulvflater som delvis var
skåret ned i undergrumen.

I tuftens sørdel 1å det et rom (rom 1) hvor det ble påvist to bruksfaser. I den eldste fasen hadde
rommet blitt benyttet som kullager (S2062), mens det i den yngste fase lå et ildsted (S2044) på
gulvflaten. I ildstedet ble det fimnet 8,6 g dyrebein. I dette rommet ble det også fimnet rester av
en forkullet trestoldc (S2051). Nord for rom 1 1å rom 2a. Dette rommets fimksjon er ikke kjent.
Rom 2b lå i tuftens nordvestdel og antas å ha blitt benyttet som et malmlager. Produksjonsdelen
(rom 3) utgjorde nordøstdelen av blestertuften. Her ble det påvist to sjaktovner med
sideavtapping av slagg (S2048 og S2050), en struktur bygget opp av steinheller (S2047), et
kullager (S2031) og en grop med ukjent fimk§jon (S2055). I nedkant av tuften lå en stor
slagstaug (S2003) blant annet bestående av renneslagg. Haugen hadde en samlet totalvekt på
anslagsvis 28,2 tonn, hvorav 18 tonn var slagg. Det foreligger syv 14C-dateringer som km
knyttes til tuftens brukstid. Disse fåller innenfor tidsrommet 885-1220 e.Kr.

I tuftens østre ytterkant fi.emkom det et lag med skjørbrent stein (S2031) som er 14C-datert til
395-200 f.Kr. Laget tolkes som por etter eldre åktivitet i området.

Tufits2001
1) Brente bein ffa ubestemt pattedyr, vekt 0,3g. Fra tuftens produksjonsdel, NØ for ovn (S2048).
2) Prøve av kull, vekt 78g. 40 biter bestemt til bjørk @etula). Fra gulvlag i rom 2, yngste fase.
Laget lå i tilknytning til trestokk (S2051).
3) Prøve av kull, vekt 4,4g. 40 biter bestemt til bjørk @etula). Fra rom 1, yngste fase, tilknyttet
ildsted S2044.
V±røft S2008
4) Prøve av kull, vekt 5,1 g. 40 biter bestemt til bjørk a3etula). Prøven er radiologisk datert til
1040±75BP, 900-1035 cålAD ¢-18794) Fra bunn av veggrøft tilhørende fireromsluft S2001.
Stokk S20 51

5) Prøve av kull, vekt 31,4g. 20 biter bestemt til fim ¢inus). Fra stokk som kan ha imgått i
tuftkonstruksjonen i yngste fase i rom 1.
Ildsted S2044
6) Brente bein, vekt 8,6g. 3 fiagmenter bestemt til sau/geit, 92 til ubestemte pattedyr. Fra ildsted
i yngste fase i rom 1 .
Kullager S2034
7) Prøve av kuH, vekt 50,1g. 40 biter bestemt til bjørk a3etula). Fra kullager i rom 3 .
8) Prøve av kull, vekt 104,4g. 40 biter bestemt til bjørk @etula). Prøven er radiolotisk datert til
925±65BP,1025-1215 cålAD q-18799). Fra kullager i rom 3.
Kullager S2062
9) Prøve av kull, vekt 28,3g. 40 biter bestemt til bjørk a3etula). Prøven er radiologisk datert til



945±45BP,1025-1165 cålAD ¢-18800). Fra kullager i eldste fase i rom 1.
Malmlager S2038
10) Malm, vekt 255g. Rød, delvis grovkomet malm. Deler av prøven er forbrikt til metållurgisk
analyse. Fra målmlager i rom 2b.
Siaktovn S2048
11) Slagg, vekt 255,7g. Left, porøst bunnslagg med ru overflate. Fra bunnen av ovnen.
12) Slagg. vekt 1059,1 g. Bunnslagg iblandet noe sjaktmateriåle. Deler av slagget har flytstruktu.
Deler av prøven er forbmkt til metallugisk anålyse. Fra mulig slaggrenne tilhørende sj aktovnen.
13) Malm, vekt 286,3g. Mørk rødbrun, med uensartet kornstørrelse.
14) Prøve. av kull, vekt 0,1g. 5 biter bestemt til bjørk @etula). Fra bunn av ovn.
Siaktovns2050
15) Malm, vekt 3 89g. Mørk rødbrun, delvis svært grovkomet malm.
16) Prøve av kull, vekt 0,1 g. 8 biter bestemt, 6 til bjørk @etula) og 2 til fi]ru ¢inus). Fra bunn
av Ovn.
He[lestruktur S2047
17) Slagg/malm, vekt 15,9g. Porøst, magnetisk slagg eller malm.
18) Malm, vekt 174,5g. Rødbrun, nokså finkomet malm. Deler av prøven er forbru]st til
metmurgisk analyse.
Slagf{haug: S200 3

19) Del av ovn av brent leire. Sjaktvegg av brent leire med 1/4 del av en intensjonelt damet,
sirkulær åpning. Hullet indikerer at åpningen har hatt en diam på 5,5-6 cm. På sjaktveggens
utside er leiren nær hullet kraftig rødbrent. Den øvrige delen ytte"iden er mindre brent og har en
rødgrå farge. Sjaktmateriålet er magret med grus. Innsiden er dekket av et tynt lag med
magnetisk slagg, Stykket er trolig en del av ovnens blåsebelgsåpning eller tapptiull. Å4iåJ..
Åpningens diam: 5,5-6 cm. S£/..10, cm. Funnet i toppen av slagghaugen.
20) Del av ovn av brent leire/slagg. Nokså t)mn del av sjaktvegg (<2 cm). Sjaktmateriålet er
grus- og steinmagret og rødgrått i farge. I sjaktveggen er det dannet et 2,8 cm dypt, konisk hull
med en diam. på 1,6 cm. På innsiden av sjakten er det bevart et opptil 6,1 cm t5Æst lag med
bunnslqgg. Deler av slagget er delvis magnetisk og porøst. Andre deler av slagget har
rennestruktur. Funnet under sålding av masser fia slagriugen.
21) Prøve av kull, vekt 3,6g. 40 biter bestemt, 39 til bjørk @etula) og 1 til fimi Oinus). Prøven
er radiologisk datert til
995±25BP,1015-1035 calAD Crua-6325). Fra toppen av slagghaugen.
22) Prøve av kun, vekt 6,6g. 30 biter bestemt, 29 til bjørk @etula) og 1 til ftru Q'inus). Prøven
er radiologisk datert til 1060±25BP, 980-1015 calAD ('Il]a-6326). Fra bunnen av slagstaugen.
Kullsamlin£ S2021
23) Prøve av kul|, vekt 112g. 40 biter bestemt, 39 til bjørk 03etula) og 1 til fiiru Q'inus). Feilfm
som S2020 ved vedartsbestemmelse. Fra kullsamling øst for tuften.
L_ag_mme!di5!Eørbrentsteins20_3_1_

24) Prøve av kull, vekt 12,7g.14 bestemt til bjørk 03etula), 26 til fi]ru Q'inus). Prøven er
radiologisk datert til 2265±65, 395-200 calBC q+18798). Fra kullag i bunn av steinlaget.
25) Prøve av kull, vekt 0£g. 12 biter bestemt, 8 til bjørk @etula) og 4 til fi]ru ¢inus). Fra
nedgravning tilknyttet til S2031 .



C55678/1-63
Produksj onsplass fi.a vikingtid/riiddelalder ffa HEBEKKEN, BREIVE (1 /2), BYKIJE K. ,
AUST-AGDER.
For fellesopplysninger se C5 5645

Funn ffa blestertuften S2002. Den rektangulære tuften var av Rolfsens type 2b aiolfsen
1992:81) og målte 6,8x5,8 m. Den hadde sva]st markerte veggvoller med overliggende syllstein. I
huskonstruksjonen lå det en sjaktovn med sideavtapping av slagg (S2016). I tilknytning til deme
ble det fimnet et stolpehull (S2017). Ved undersøkelsen fi.emkom det også en struktur bygget
opp av steinheller (S2015), et kullager (S2020), en grop med usikker fimksjon (S2026), samt
flere mindre groper, stolpehull og stauhull. Utenfor den ene gavlveggen lå det en nokså liten
slagstaug (S2004) med remeslagg. Slagstaugen veide totalt om lag 1,85 tom hvorav 1,2 tom
var slagg. Det foreligger seks 14C-dateringer som sikkert kan knyttes til denne ettromstuften
Disse faller innenfor tidsrommet 985-1200 e.Kr.

I ettromstuften ble det fimnet en del av klinknagleplate. Videre ble det gravd fi.em ca 475 g
brente bein, hvorav 260 g ble fimnet i stmkturen som var bygget opp av steinheller (S2015). En
rindre del av beinene har latt seg artsbestemme. 34 fi.agmenter er av sau/geit, ett av rein, to av
reinsgevir, ett av ubestemt klovdyr og 6n av hønsefiigl. Det ble også fimnet ti mindre stykker
flint og fem biter av brente hasselnøttskall på gtivflaten i ettromstuften.

Under tuften ble det fimnet en kokegrop (S2027) som er radiologisk datert til romertid. Det antas
at denne skriver seg fi.a tidligere åktivitet i området.

Tu_fits2002

1) Rektangulær plate til klinknagle. Platen er av jem og det er et rdktangulært hull midt på
platen. qjenstanden er konodert. Stl:  1,8 cm. Stb: 1,6 cm. Stt: 0,5 cm. Hullet har diam: 0,4 cm.
Funnetsriøstpågulvflatenituft2002.
2) Brent nøtt, vekt <0,1 g. Fragmentet bestemt til å være nøtteskall av hassel (Corylus). Funnet
på gulvflaten i tuften.
3-27) Brente bein, vekt 220,3g. 4 ffagmenter bestemt til sau/geit, 1 til gevir av reinsdyr, 1
bestemt til rein, 1 til ubestemt klovdyr, 4 til ubestemt fi]8l og 1816 til ubestemt pattedyr. Funnet
på gulvflaten i tuften.
28) Fragment av brent flint. Stm: 1,4 cm. Funnet på gtivflaten i tuften.
29) Fragment av brent flint. Stykket har rester av cortex. Stm: 2,4 cm. Funnet på gulvflaten i
tuften.
30) Fragment av flint. Stm: 1,8 cm. Funnet på gulvflaten i tuften.
31) Fragment av flint. Stykket har antydninger til knusespor langs en kant. Stm: 1 cm. Funnet på
gulvflaten i tuften.
32) Splint av flint. Stm: 0,9 cm. Funnet på gulvflaten i tuften.
33) Slagg, vekt 36,2g. Stykke består av magnetisk slagg. Funnet på gulvflaten i tuften.
34) Prøve av kull, vekt 9,9g. 40 biter bestemt til bjørk @etula). Fra under gulvflaten i tuften.
35) Prøve av kull, vekt 82g. 40 biter bestemt, 35 til bjørk q3etula) og 5 til fimi Q'inus) Fra
samling med brente bein ffa gulvflaten i tuften.
Vef{grøft S2007

36) Prøve av kull, vekt 10,2g. 40 biter bestemt til bjørk @etula). Prøven er radiologisk datert til



950±80BP, 1015-1200 cålAD ¢-18793). Fra veggrøft tilhørende tuften.
Hellestruktur/ildsted S2015
37) Brent nøtt, vekt 0,1 g. 4 ffagmenter av bestemt til å være nøtteskall av hassel (Corylus).
Skållene er radiologisk datert til 990±25BP,1015-1135 calAD (Tua-6323).
3 841) Brente bein, velst 259,9g. 27 fi.agmenter bestemt til sau/geit,1 til gevir av reinsdyr og
2223 til ubestemt pattedyr.
42) Brente bein og malm, vekt 527,3g. Prøve av malmholdige masser iblandet brente bein og
humus. Beinene er ikke sortert ut eller artsbestemt.
43) Brent fragment av fldflint. Avknusninger langs to av sidekantene. Stl: 2,2 cm.
44) Avslag av flint. Stykket har rester av cortex. Stm: 1,3 cm.
45) 3 splinter av flint. Stykken er brent. Stm: 0,7 cm.
46) Prøve av lmll, vekt 0,7g. 22 biter bestemt, 18 til bjøric @etula) og 4 til fi]ru Oinus). Prøven
er radiologisk datert til 960±25BP,1025-1155 calAD (Tua-6322).
Kulla£er S2020
47) Prøve av kull, vekt 23g. 40 biter bestemt til bjørk a3etula). Prøven er radiologisk datert til
1075±75BP, 890-1025 calAD ¢-18795).
Siaktovn_S_20_1_6_

48) Slagg, vekt 250,4g. Større slaggstykke med flytstruktur. Biten kan defineres som tappeslagg
¢f. Narmo 1996:83-84). Fra ovnens slaggrenne.
49) Slagg, vekt 113,5g. Left, porøst, slagg. Virker som slagget er dannet av kun delvis omdamet
malm. Fra bunnen av ovnen.
50) Malm, vekt 137,2g. Rødbrun, røstet malm med uensartet kornstørrelse. Deler av prøven er
forbn]]st til metallurisk analyse. Fra bunnen av ovnen.
51) Prøve av kull, vekt 0,6g. 40 biter bestemt til bjørk @etula). Prøven er radiologisk datert til
930±25BP,1040-1165 calAD (Tua-6324).
Groi] S2026
52) Prøve av kull, vekt 59g. 40 biter bestemt til bjørk @etula).
Slagghauf[S20_0_4_

53-54)  Brente bein, vekt 1,4g. 15 fi.agmenter bestemt til ubestemt pattedyr. Fra sålderute 2 i
slagstaugen.
55) Slagg, vekt 864,2g. Slagget er kompakt, delvis magnetisk bunnslagg.
56) Slagg, vekt 595,7g. Større slaggstykker med flytstruktur. Bitene kan defineres som
tappeslagg ¢f. Namo 1996: 83-84). Deler av prøven er fofbm]d: til metallurgisk analyse. Fra
sålderute 2 i slagghaugen.
57) Prøve av kull, vekt 26,1 g. 40 biter bestemt til bjørk a3etula). Prøven er radiologist datert til
1130±50BP, 885-985 calAD ¢-18791). Fra kullinse i bunnen av malmlag under slagghaugen.
58) Prøve av kull, vekt 10,1 g 40 biter bestemt til bjørk a3etula). Prøven er radiologisk datert til
985±75BP, 995-1165 cålAD ¢-18792). Fra toppen av slag8haugen.
Kokegrop S2027
59) Prøve av kull, vekt 13,7g. 40 biter bestemt til fimi æinus). Fra toppen av gropen.
60) Prøve av kuH, vekt 8,2g. 40 biter bestemt, 29 til bjørk @etula) og 11 til ftru ¢inus). Prøven
er radiologisk datert til 1805±70BP,135-330 calAD ¢-18796). Fra bunnen av gropen.
StolDehull S2010_

61) Prøve av lmll, vekt 21,6g. 40 biter bestemt, 34 til bjørk a3etula) og 6 til ftru a?inus).
Staurhull S2029



62) Prøve av kull, vekt 12,7g. 40 biter bestemt til bjørk a3etula). Prøven er radiologisk date]t til
1030±50BP, 985-1030 calAD q-18797).
Grop S2033

63) Prøve av kull, vekt 5,3g. 40 biter bestemt, 38 bestemt til bjørk a3etula), 2 til fiiru ¢inus).

Li,tteratur..
Narm!o, T;ais EHk L996.. Jernvima i Valdres og Gausdal -Et fi'agmem cw rrtiddelalderens
ØÆo7!o77cz.. Varia 3 8. Uriversitetets kultuhistoriske museer, Fomminneseksj onen.
Rolf§en, Perry 1992: hon production in the upper part of the valley of Setesdal, Norway. 1: Ame
Espe*im!d ¢ied.) Bloomeryirormalting during 2000 years. Serrinar i;n Budalen 1991. Volume 11..
79-88. Trondheim.
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Prøvemateriale     Jeg har mottatt i alt g prøver ffa Bykle kommune,  innhentet  ffa Breive ]/2
og Hovden 278 av Axel Mjærum som feltleder.  Med sendinga fiilgte brev og rapporter med
plantegninger og fotografier.

Prøvene er merket

Prøve Type Karakter Mtt merke
Godtstøylbekken
C55644/8 Hovden S 1003 om Remeslagg God flyt M7
P 1093
C55644/9 S  1003 ovn P 1011 Malmprøve Samfengt M9Magn.M10

C55644/20 S 1011 omp Slagg God flyt M8
1030
C55644/21 Malmprøve Samfengt M11Magn.M12

Heibekken
C55677/10 S 2038 Malmlager Malmprøve Som brunlig sand Magn. Klumper
P  1011 M4
C55677/12 S 2048 Sjaktovn Slagg Knudret, dårlig flyt M6
P 2048
C55677/18 S 2047 Malmprøve Grå masse Magn. pulver
Hellestruktur P 2042 M3
C55678/50 S 2016 ovn bum Malmprøve Klumper i pulver Samfengt M1
P 2022 malm Magn.klumperM

C55678/56 S2004 slagghaug Slagg God flyt M5
P 2010 slagg

Ana]ysemetode:

Alle analyser er utft}rt ved Eramet Norway i Sauda vÆ,.I. Rossemyr. Det bestemmes 10
grumstoffer Mn, Fe, AJ, Si, Ca, Mg, K, Ti, Ba og P ved bruk av 2mF Tøntgen fluorescens-
analyse. I slaggen antar vi at jem foreligger som Feo, i malmen som Fe203. For de andre
grunnstoffene  er oksidene nokså entydige Mno, A1203, Si02, Cao, Mgo, K20, Ti02, Bao og
P205.

Prøver av slaggen ble finmalt av undertegnede, uten annen forbehandling.  Malmprøvene ble
malt i morter og røsta ved 650°C for å fierne vann, fiitt eller bundet som krystallvann. .

Myrmalm består nomalt av jernhydroksidet FeooH.  Ved røsting avdrives fi]ktighet og også
kjemisk bundet vann etter formelen

2 FeooH = Fe203 + H20

som svarer til et vekttap på ca.  10%.  Hvis røstinga foregår ikke høyere enn ca. 650°C oppstår
magnetisk maghemitt, mens umagnetisk hematitt oppstår over ca. 700 °C, begge rødfarga og
med formel Fe203.



Når slaggen har flytt godt og er tett, har den størknet uten seigring.  Dermed er prøvene
representative og slagganalysene nokså sikkert valide.

For malmen er prøvene mer problematiske.  De er nesten alltid forurenset av sand i ettertid,
enten i fom av "stø`f' fi.a lufta eller ffa grumen ved uttak av prøve. Slik "sand" består i
hovedsak av Si02, demest A1203, trolig aldri Mno.  Ofte harjeg med hell brukt en kombinasjon
av sikting og uttak av en magnetisk prøve av pulver ved bruk av en liten handmagnet.
Dermed har jeg ofte greid å skille ut kom av den originale malmen.

Best går dette dersomjernsmelterne brukte en grov malm.  I så fall kan jeg sikte iffa slike
grove kom og kontrollere ved også å bruke magnet.

Hvis de brukte en fin malm, nytter det ikke med sikting, og en kan være henvist til å sortere
ifia og analysere magnetisk pulver.  I så fall blir resultatet mer usikkert. En første kontroll kan
en utfi}re ved å se på analyseresultatet. For slike massebalanser er oksidene Fe203, Si02 og
A1203 særlig viktige fordi de opptrer i større mengder.  For Mno er det meget stor spredning.
Cao, Mgo, K20, Ti02, og Bao opptrer oftest rundt 1 °/o.  For de siste oksidene blir derved
absolutte feil ved analysene relativt sett store.  Innholdet av P205 er også av stor interesse, men
mest for å si noe om kvaliteten av det produser[e jemet.

Jeg har innført en hjelpestørrelse kalt "fayalittbrøken" R = (%Feo + %Mno/% Si02)
(alle med molverdier, d.v.s. % Fe203 deles med 80, % Feo med 72, % Mho med 71 og % Si02
med 60).  For en slagg som  har "gitt fi.a seg" mye jern av god kvalitet skal R ligge nær 2
mens en god malm bør ha R over 5.

En annen fom for kontroll 1igger i sammenhengen mellom slagg og malm ffa samme
fimnplass.  Det er bare grumstoffene jem og fosfor som fordeler seg på slagg og metall.
Derfor skal alle andre oksider "anrikes i takt" når metallisk jem tas ut.  Jeg har oppnådd noen
meget gode sammenhenger, vist i en artikkel etter foredrag i Akureyri @spelund 2004b), og
også påvist steder der det ikke er noen  sammenheng mellom fimn av malm og slagg.

Resultater:

m. MO Feo Fe203 Si02 Am03 Cao Mgo Bao K20 Ti02 P205 Sum R
1b 1.75 65.41 23.74 6.68 1.09 0.57 0.13 1.33 0.49 0.662 101.85 2.13
2m 2.17 76.08 14.21 5.78 0.88 0.43 0.14 0.98 0.33 0.935 101.94 4.14
3 1.62 38.62 42.71 9.26 1.88 1.63 0.14 2.49 0.69 0.278 99.32 0.71
4 1.04 84.2 11.27 5.36 0.52 0.23 0.10 0.56 0.30 0.110 103.7 5.7
5s 0.75 73.61 17.68 7.03 1.25 0.55 0.11 0.93 0.34 0.161 102.4 3.51
6s 2.78 53.73 28.52 10.46 1.62 0.93 0.17 1.35 0.46 0.139 100.16 1.65
7s 2.80 66.72 21.33 6.95 1.36 0.64 0.18 1.03 0.35 0.204 101.6 2.72
8s 4.3 56.3 25.8 10.1 1.9 0.5 0.1 1.7 0.3 0.19 101.8 1.96
9b 1.36 57.94 29,62 8.07 0.76 0.21 0.13 1.91 0.42 0.150 100.57 1.51

10m 1.54 88.41 6.70 5.43 0.21 0.00 0.10 0.39 0.28 0.156 103.2 10.1
11b 2.11 62.66 25.39 7.49 0.71 0.25 0.11 1.68 0.40 0.171 101 1.92
12m 2.24 73.43 17.32 6.82 0.49 0.12 0.11 1.10 0.39 0.190 102.2 3.25

Malmprøver lb, 2m, 3, 4, 9b,10 m,   11b,12m   Tilleggsbokstav b for samfengt ("bulk), m for
magnetisk andel.   Slaggprøver 5s,6s,7s,8s.
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En ser umiddelbart at summene er "gode", nær 100%, d.v.s. min påstand om arten av oksider
som er til stede gjelder, dessuten er ingen andre grunnstoff til stede i større mengder.  Det
stoffet en kunne etterlyse er Na20, men metoden gir ikke mulighet for å bestemme dette
oksidet. -  Verdiene for fosfor er høye og kan ha gitt sprøbrudd for ftamstilt eggverktøy
vinters dag.  Verdier for K20 vil ofte ved overgang ffa malm til slagg oppvise en økning p.g.a.
bruk av bjørkeved, det lar seg ikke påvise. a{anskj e bjørk ble brukt både ved røsting og
smelting).  Iløye verdier for A1203 ser ut til å være et gjennomgående trekk for malmene i
området og demed også slaggene.

Slaggprøvene M5,M6,M7 og Ms viser stor spredning for R.  M7s og Mss er mest nomale,
mens både M5s og M 6s er "avvikere". For slagger uten mye Mno skulle % Feo ha ligget på
ca. 62 % og Si02 på 22°/o.   M6s med R = 1.65 oppviser dårlig flyt, noe som kan tolkes som
for vidtdrevet reduksjon for denne prøven, eller kanskje heller iblanding av sj aktmateriale.
Den høye verdien for A1203 skyldes sikkert en andel brent leire.

Den eneste malmprøven som kan være representativ er M4 med R = 5.7. Det ble tatt ut
magnetiske klumper for analyse.  Bruk av magnet førte også til et godt resultat for prøvene 9
-10, der den magnetseparerte prøven 10m har et Si02-innhold på bare 6.7 % (med 29.62 som
utgangspunkt).  Demed er R blitt hele 10.1, som står for en meget brukbar malm.  Alle de
andre malmprøvene er alt for sandrike forjernreduksjon og demed ikke representative for
utvinning. Sikting og magnetseparasjon fime ikke til noe som svarer til "ren malm", som en
ser av tabellen for prøvene 1-2 og 11-12.

Forsøk på beregning av utbytte

Malm og slagg fi.a Godtstøylbekken:

I tabellen nedenfor er verdier for slagg og og magnetiske klumper av malm for prøvene 7s og
10m fi.a Godtstøylbekken fi" opp på nytt, sammen med forholdstall for %-verdier:

hÆnr. mo Feo Fe203 Si02 AA203 Cao MBO Bao K20 Ti02 P205 Sum R
7s 2.80 66.72 21.33 6.95 1.36 0.64 0.18 1.03 0.35 0.204 101.6 2.72
10m 1.54 88.41 6.70 5.43 0.21 0.00 0.10 0.39 0.28 0.156 103.2 10.1

7s/10m 1.81 3.18 1.30 6.48 - - - - -

Ved et godt valg av råstoff og vellykket smelting skal gjenværende oksider (de som overfi}res
fi.a råstoff til slagg) anrikes i et forhold 2.5 -3.  Når tållene i siste rad spriker, forteller de at
samsvaret råstoff -slagg ikke er helt godt.

Hvis vi antar en anrikning på 3 (med en malm med 21.33/3 = 7.1% Si02, og bruker en
massebalanse for grumstoffene Fe og Si, kan vi sette opp dette regnestykket i forhold til 10
kg slagg:

X = forbrukt myrmalm (røsta), Y = produsert jem (kjemisk bestemt utbytte)

Fe-balanse:                        Xx O.8841 x 56/80 =Y+ 10 x O.6672 x 56/72
Si02-balanse:                       Xx O.071 = 10 x O.2133
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Herav X = 30 kg røsta myrmalm, Y = 13.4 kg jem, m.a.o et forhold slagg/malm = 1.34

0m vi i stedet antar at verdiene for Mno er gyldige, og bruker Fe og Mn for beregningen, blir
resultatet:

Fe-balanse:                      Xx O.8841 x 56/80 = Y+ 10 x O.6672 x 56/72  (som ovenfor)
Mno-balanse:                   X x O.0181 = 10 x O.0280

Herav X = 15.46 kg myrmalnL Y =  4.4 kgjeriL m.a.o et forhold slagg/malm 0.44, altså bare
1/3 av forrige verdi.

En ser tydelig hvilken rolle anrikningsfåktoren spiller.

Ved å gå tilbåke til første eksempel, med bruk av Fe og Si for masseberegninger, men basert
på amikning 2.5, d.v.s. et Si02-innhold i malmen på 8.5%, blir regnestykket slik:

Fe:            Xx O.8841 x 56/80 =Y+ 10xO.6672x56/72
Si02:         XxO.085 = 10 x O.2133

Herav X = 25.1 kg mymalm og Y = 10.3 kgjem

Det ser dermed ut til at det er et rimelig grunn]ag for ]ike stor vektmengde jem  som
s]agg,  et resultat som svarer godt tfl hva som er funnet andre steder.

Malm ffa Heibekken, slagg fi.a Godtstøylbekken:

Det foreligger ikke en "god" slaggprøve fi.a Heibekken.  Derfor er det nedenfor satt opp
analyseresultater for malm fi.a Heibekken, koblet til slagg 7s fia Godtstøylbekken.

m. mo Feo Fe203 Si02 A1203 Cao MBO Bao K20 Ti02 P205 Sum R
7s 2.80 66.72 21.33 6.95 1.36 0.64 0.18 1.03 0.35 0.204 101.6 2.72
4 1.04 84.2 11.27 5.36 0.52 0.23 0.10 0.56 0.30 0.110 103.7 5.7
7s/4 2.69 1.89 1.30 2.61 2.78 - - - -

7s er remeslagg fi.a Godtstøylbekken, 4 er grove, magnetiske klumper av malm fi.a Heibekken.

Det er rimelige verdier for anrikning i området 1.9 -2.7.  Med to ulike fimnplasser i den siste
tabellen er det neppe grunnlag for nye utbytteberegninger.

Sammenfatning.

Av i alt 9 innsendte prøver er det bare noen fi som uten videre kan sies å være "gode"
representanter for malm og slagg.  Malmprøvene er ganske forurenset.  De fleste er ganske
finkomede og demed lite egnet for å skille ut prøver som kan representere den malmen som
ble brukt.

For anlegget ved Godtstøylbekken er det foretatt massebalanser, som kan tyde på et forhold
1 :  1 for vekt av metall : slagg.



Med et lavt Mno-innhold i malmen og slaggen har trolig det metalliske produktet vært lav-
karbon jern, med et visst fosforinnhold, brukbart for de fleste formål, bortsett fia eggverktøy.

Selv har jeg utført undersøkelser i et naboområde ¢yresdal), hvor både slagger, malmer og
fimn av jem er påvist.   Det foreligger også mye om Møsstrond, i form av en oppsummering
av tidligere arbeid og nye vurderinger a3spelund 2004a). Det er grunn til å sammenlikne det
foreliggende materialet med det som er publisert.

Ved utgravinger i ffamtida bør det legges vekt på prøveuttak.  En bør også lete etter
ffagmenter av metall sammen med slagg.

Jeg vil takke for dette oppdraget og håpe at disse resultatene vil være til nytte.
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