Rapport över naturvetenskapliga undersökningar från 2003 års arkeologiska undersökningar på Hólar í
Hjaltadal, Island.

Fossilfynd på Hólar 2003
Rapport över fynd av fossila insekter,
osteologisk analys av ben, makrofossila växtdelar, metallurgiska analyser
och från Hólar i Hjaltadalur, norra Island, 2003
Magnus Hellqvist (red.), Ylva Bäckström, Steve Martin, Lena Grandin,
Svante Forenius & Eva Hjärthner-Holdar

Hólar i Hjaltadalur. (Foto: Magnus Hellqvist 2003).

1

Rapport över naturvetenskapliga undersökningar från 2003 års arkeologiska undersökningar på Hólar í
Hjaltadal, Island.

Innehåll
Förord ...................................................................................................................................................... 3
Hólar och Hólarannsóknin (Magnus Hellqvist) ............................................................................................. 4
Kort historik kring Hólar .................................................................................................................................... 4
Projektet Hólarannsóknin ................................................................................................................................... 5
Preliminär analys av fossila insekter 2003 (Magnus Hellqvist) ...................................................................... 9
Introduktion ........................................................................................................................................................ 9
Jordprovernas sammansättning ........................................................................................................................ 10
Bevarandegrad i proverna och diversitet i fyndmaterialet ................................................................................ 10
Prov från Hólar 2003 ........................................................................................................................................ 11
Område D .................................................................................................................................................... 11
Område E ..................................................................................................................................................... 14
Resulat av prover från Hólar 2003............................................................................................................... 17
Prov från Glaumbær 2003 ................................................................................................................................ 19
Resultat av prov från Glaumbær 2003 ......................................................................................................... 19
Prov från Keldudalur 2003 ............................................................................................................................... 20
Resultat av prov från Keldudalur 2003 ........................................................................................................ 20
Resultatdiskussion ............................................................................................................................................ 21
Slutsatser år 2003 ............................................................................................................................................. 23
Frågeställningar inför 2004 .............................................................................................................................. 24
Referenser ........................................................................................................................................................ 24
Opublicerade referenser ................................................................................................................................... 25
Preliminär osteologisk analys på Hólar i Hjaltadalur ................................................................................. 26
och Kolkuós 2003 (Ylva Bäckström)........................................................................................................... 26
Hólar................................................................................................................................................................. 26
Kolkuós ............................................................................................................................................................ 27
Referenser ........................................................................................................................................................ 29
Macrofossil plant remains 2003 (Steve Martin)........................................................................................... 30
Introduction ...................................................................................................................................................... 30
Sampling .......................................................................................................................................................... 31
Extraction ......................................................................................................................................................... 31
Sorting .............................................................................................................................................................. 32
Some Preliminary Findings .............................................................................................................................. 32
Recommendations ............................................................................................................................................ 33
References cited ............................................................................................................................................... 34
Järnhantering på norra Island. Granskning av slagger och järn från Kolkuós och Keldudalur (Lena Grandin,
Svate Forenius & Eva Hjärthner-Holdar) .................................................................................................. 37
Inledning .......................................................................................................................................................... 37
Material och metoder........................................................................................................................................ 37
Material ....................................................................................................................................................... 37
Metoder ....................................................................................................................................................... 38
Resultat ............................................................................................................................................................. 38
Kolkuós ....................................................................................................................................................... 38
Keldudalur ................................................................................................................................................... 39
Diskussion och tolkning ................................................................................................................................... 40
Processer och kvalitet .................................................................................................................................. 40
Bränsle ......................................................................................................................................................... 41
Annat järnsmide på Island ........................................................................................................................... 42
Referenser ........................................................................................................................................................ 42
Bilagor .............................................................................................................................................................. 43
Terminologi ................................................................................................................................................. 43

2

Rapport över naturvetenskapliga undersökningar från 2003 års arkeologiska undersökningar på Hólar í
Hjaltadal, Island.

Förord
Denna rapport är en uppföljning av rapporten som publicerades 2002 om resultaten av en del
av undersökningarna vid Hólar i Hjaltadalur, Island. Fältarbetet har sommaren 2003 fortsatt
inom ramen för projektet Hólarannsóknin, men det har samtidigt utökats genom att flera
platser varit aktuella för undersökning 2003 – Hólar, Keldadalur och Kolkuós. Vid Hólar har
de fortsatta undersökningarna inte utförts i samma utbredda omfattning som under 2002, utan
utgrävningarna har koncentrerats till det som 2002 tolkades som tryckhuset i område D.
Denna tolkning om var tryckeriet var placerat omvärderades dock i samband med de
arkeologiska undersökningarna under 2003. Vid en utvidgning av område D så återfanns typer
i fyndmaterialet vilka tydligt visade var tryckeriverksamheten hade försiggått. Vad gäller
undersökningar av insektfossil har det även tillkommit prover från Glaumbær, som togs under
utgrävningar år 2002 inom ramen för amerikanskt projekt.
Den här rapporten beskriver de preliminära resultaten från undersökningar av
fossila insekter i sedimenten, osteologiska undersökningar (benmaterial av däggdjur, fiskar
och fåglar), studier av makrofossila växtdelar som frön och trä samt metallurgiska analysser
av prover från Kolkuós och Keldudalur. Resultaten är dock preliminära och skall ses i det
perspektivet. Undantaget är de metallurgiska analyserna från Kolkuós och Keldudalur, som
presenteras i rapporten. Det är ett utdrag från den rapport som UV GAL avgett angående
provanalyser och får i det sammanhanget ses som en slutgiltig rapport, vilken dock bör
kompletteras med fler prover.
Rapporten ska ses som en teknisk rapport där resultaten presenteras och en
större sammanfattande resultatsammanställning och diskussion skall sammanställas i ett
senare skede av projektet.
Falun 5/12 2003

Magnus Hellqvist
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Hólar och Hólarannsóknin
Magnus Hellqvist (Högskolan Dalarna)

Kort historik kring Hólar
Hjaltadalur ligger mot SO i bergen mellan havsvikarna Skagafjörður och Eyjafjörður på norra
Island och är mest känt som ’Tröllaskagi’ eller ”Jättarnas halvö”. Dalgången omges av 1000
meter till 1200 meter höga berg som är genomskurna av bergspass och andra små dalgångar.
Längst in i vissa av dessa dalgångar finner man även glaciärer och området var ett centrum för
glaciärbildning till inlandsisen över Island vid senaste istiden (Weichsel). Hólar ligger på ett
område med platåer vilka är uppbyggda av skred från berget Hólabyrða, ett av dom högsta
och mest majestätiska bergen i området och från vilket Hólar har fått sitt namn.
Hólar är inte omnämnt i de isländska sagorna, men anses ha sitt ursprung genom
bosättare vid den äldre ’Landnamsgården’ Hof, vilken ligger ungefär 2.5 km söder om Hólar.
Hof uppfördes av Hjalti Þórðarson vilkens söner blev kända för sin generositet och artighet.
Enligt sägnen så bjöd dom på den mest storslagna begravningsfesten i heden tid när dom
begravde sin far. 1200 gäster blev inbjudna och alla betydande män blev hemförlovade med
gåvor. Det råder ingen tvekan om deras adelsstånd och avkomlingar till dessa hjälpte med
tiden till att göra Hólar känt och framgångsrikt.
Oxi Hjaltason, en anförvant till familjen i Hof som bodde på Hólar, lät i mitten
av 1000-talet bygga en kyrka. Omkring år 1100 tillhörde Hólar, Illugi Bjarnason och när en
biskop skulle etableras på norra Island, skänkte Illugi kyrkan på Hólar för detta syfte. Hólar
förblev ett biskopssäte i nästan sju århundraden, från 1106 till 1802, då det slutgiltigt såldes.
Under eran som biskopssäte var platsen ett betydelsefullt centrum för norra Island och ett
viktigt kulturcentrum för området. Denna status berodde till stor del på den skola som
existerade på Hólar under större delen av den tiden.
Hólar var välbärgat under sin era som biskopssäte. På toppen av sitt välstånd så
ägde biskopssätet 352 gårdar, vilket var en fjärdedel av alla gårdar på norra Island. Förutom
detta så åtnjöt Hólar bl.a. tillgången på drivved, vilken är betydande längs Islands norra kust
genom havsströmmar – en viktig tillgång i det trädfattiga land som Island kom att bli.
Av 36 biskopar som satt på Hólar, så var 23 placerade där under den katolska
eran och 13 efter reformationen. Flera av dessa biskopar har sin plats i den isländska historien.
Bland dessa är de mest kända Jón Ögmundsson den helige (1106-1121), Guðmundur Arason
den gode (1203-1237), Jón Arason (1524-1550) och Guðbrandur Þorlálsson (1571-1627).
Den första biskopen på Hólar var Jón Ögmundsson den helige, som tillsattes
1106. Han drev en skola för blivande präster på Hólar och blev känd dels för detta, liksom för
hur han skötte kyrkan. Ett vanligt talesätt i Skagafjörður - "heim til Hóla" eller "tillbaka hem
till Hólar" - dateras tillbaka till Jón Ögmundsson. Biskopen Guðmundur Arason den gode var
känd för sin rivalitet med några av de mest respekterade huvudmännen på norra Island och
Guðmundur blev en slags vandrare i områdena runt Hólar med många följeslagare i sina
vandringar.
Jón Arason var den siste katolska biskopen och han slogs hårt mot
reformationen. Jón blev halshuggen tillsammans med sina två söner i Skálholt i november
1550 och därmed var hans motstånd mot reformationen slut. Jón var även känd som poet och
han tog den första tryckpressen till Island omkring 1530.
Guðbrandur Þorláksson blev känd för sitt aktiva boktryckande och bland de
böcker han tryckte återfinns den första översättningen av bibeln till isländska, tryckt 1584.
Tryckningen av bibeln anses idag som väsentlig för bevarandet av språket.
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Hólar blev ett pastorat till 1861 efter att biskopssätet var avvecklat och efter detta år flyttades
pastoratet till Viðvík. 1952 blev Hólar åter ett pastorat och sedan 1986 har det varit resident
för tillsättandet av biskop i Hólar pastorat. 1881 köpte distriktet Skagafjörður Hólar och ett år
senare etablerades en jordbruksskola vilken med tiden utvecklades till Högskola. Från och
med 2003 har Hólar universitetsstatus och driver som enda ställe på Island framgångsrikt en
världsberömd och upp till tre år lång utbildning i uppfödning och träning av islandshästar,
utbildning om sötvattensekologi samt utbildning för kulturbaserad turism.

Fig. 1. Staty över biskopen på Hólar Guðmundur Arason den gode (1203-1237). (Foto:
Magnus Hellqvist, 2003).

Projektet Hólarannsóknin
Forskningsprojektet på biskopssätet Hólar – Hólarannsóknin – är ett fristående
tvärvetenskapligt forskningsprojekt som leds av Ragnheidur Traustadottir. Projektets
huvudsakliga bidragsgivare är Kristnihátiðarsjoðs och Islands Allting. Samarbetspartners är
Hólaskóla (Hólar Universitet), Byggðasafns Skagafjörðinga (Skagafjörðurs
byggnadsminnesmuseum) och Þjóðaminjasafns Íslands (Islands Nationalmuseum). Projekt
Hólarannsóknin samlar forskare från olika discipliner i hela Norden och de huvudsakliga
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inriktningarna är arkeologi, ortnamnsforskning, historia, litteratur, geografi och mer
naturvetenskapliga discipliner som geologi, paleoekologi, osteologi, metallurgi, geokemi
m.m. I anslutning till undersökningarna vid huvudgården Hólar tillkommer andra platser som
hör till den historiska utvecklingen i Hjaltadalur, t.ex. på landnamsgården Hof strax SO om
Hólar och hamnen och handelsplatsen Kolkuós som ligger vid Skagafjörður NV om Hólar.
Under 2003 så tillkom även den vikingatida begravningsplatsen, kyrkogården och resterna
efter kyrka och kyrkogård i Keldudalur, mellan Hólar och Sauðárkrókur genom
exploateringsgrävning.
Under århundraden var Hólar norra Islands huvudort och gårdens rika
kulturlager bevarar fortfarande omfattande information om gårdens, kyrkans och nationens
historia, dess kontaktnät och handelsvägar. Biskopsgården Hólar har hittills inte varit föremål
för några större arkeologiska utgrävningar eller historisk forskning, trots - eller kanske på
grund av – att det finns ett mycket utförligt skriftligt källmaterial om platsen. På biskopssätet
Hólar satt t.ex. den sista katolske biskopen, som halshöggs p.g.a. sin kamp mot
protestantismen och den danske kungens inblandning, här trycktes den första bibeln på
isländska och här byggdes en skola redan år 1106.
Under fältsäsongen sommaren 2002, koncentrerades utgrävningen främst till
lämningar av ett tryckeri och ett medeltida hus, en underjordisk gång från kyrkan till det ovan
nämnda byggnadskomplexet samt en avfallshög, som tycks ha använts från det att Hólar först
bebyggdes under 1000-talet fram till våra dagar. Under 2003 koncentrerades utgrävningen på
Hólar till området med tryckeriet (område D), medan avfallshögen utvidgades men inte
nämvärt fördjupades. En omfattande tvärvetenskaplig arkeologisk och historisk forskning,
samt en parallell ortnamnsgranskning, bör kunna belysa utvecklingen av Hólars
byggnadshistoria och dess betydelse genom tiderna, både för Island och för hela Norden.
Det planerade samarbetet mellan nordiska specialister inom arkeologi, historia,
ortnamnsforskning och naturvetenskap syftar till att sammanföra olika kunskapsområden och
specialiteter för att belysa Hólars status i ett isländskt och nordiskt perspektiv under
medeltiden, dess kontakter och relationer med omvärlden samt underlätta tolkning av fynd
och byggnader i detta norra Islands maktcentra. Det omfattande samarbetet med andra länder i
Norden, i dagsläget främst Sverige och Danmark, bidrar även med både kunskap och
erfarenhet till Island som saknas inom berörda områden. Skandinaviska arkeologer ges
dessutom möjlighet att få en helt ny syn på sådana kyrkliga maktcenters status genom sitt
deltagande i undersökningen, eftersom det är sällsynt att lämningar av motsvarande platser
från medeltiden bevarats i den här omfattningen på samma sätt i övriga Norden.
Syftet med forskningsprojektet på Hólar är bl.a. att lägga en grund till en
tvärvetenskaplig forskning och därmed stärka den framtida basen för den isländska arkeologin
genom utbildning av studenter och forskare, samarbete mellan isländska och internationella
forskare samt publikationer och information. Avsikten är även att turismlinjen i Hólaskóla och
kulturturism i Hólar skall kunna dra nytta av forskningsprojektet för att på vetenskaplig basis
väcka allmänhetens medvetenhet om och intresse för isländsk kulturhistoria.
Avsikten är att undersöka biskoparnas/biskopsätets ekonomi, att utreda
byggnadskomplexets uppbyggnad, att undersöka hustyper – då det inte på någon annan plats
givits möjlighet att gräva ut ett lika stort antal olika hustyper på en och samma gård och att
granska vilka förbindelser andra nyckelorter i området hade med Hólar - bl.a. landnamsgården
Hof - hamnplatsen Kolkuós samt klostren på Þingeyri och Reynistað. Dessutom skall den
isländska överklassens levnadssätt under olika perioder studeras.
Utgrävningen på Hólar kommer att kunna dra nytta av de många skriftliga
källorna om platsen och dess byggnader. Tillgången till ett rikt skriftligt källmaterial är en
fördel som Hólar har gentemot andra liknande platser i Norden. Det finns rikliga källor från
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1500-1700-talen. Det företogs regelbundna besiktningar av gården Hólar, som idag finns
arkiverade i Islands riksarkiv.
Det står klart att fornlämningar på Hólar i framtiden kommer att utgöra en
outtömlig källa för forskning, inte bara när det gäller byggnader och levnadsskick, utan det
kan antas att föremål och byggnadskonstruktioner också kommer att bli viktiga vittnesmål om
t.ex. typologi, hantverkskunskap och handelsvägar på Island.
Utgrävningen på Hólar kommer inte endast att isoleras till platsen utan den
kommer att sättas i en större arkeologisk kontext, speciellt med avseende på isländsk
byggnadstradition på Bessastaðir, Reykholt, Viðey, Skálholt och Keldum, men även med
avseende på jämförbar forskning i andra nordiska länder, såsom t.ex. på Kirkjubæ på
Färöarna, Niðarós i Norge och Garðar på Grönland.
Det ligger i arkeologins natur att göra källor om landets historia tillgängliga,
men syftet är inte bara att öppna inhemska och utländska nutidsmänniskors ögon för det
förflutna, utan även att förvandla det som jorden döljer till användbara dokument i en
vetenskaplig undersökning. Hólar är i många avseenden en mycket unik plats och det är
därför självklart att skapa ett samarbete med så många olika specialister som möjligt.
Projektets och utgrävningens hemsida går att finna via Hólar Universitet http://www.holar.is/ - och man kan därifrån länka vidare via rubriken Hólarannsóknin fornleifar eller genom att gå direkt in på - http://holar.is/~fornleifar/.
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GRUNNMYND: Loftmynd Landmælinga Íslands frá 1994 nr N0071
KORTAGERÐ: Hjalti Þórðarson Hólaskóla, 09.02

Fig. 2. Karta över Hólar i Hjaltadal. Bokstäverna anger undersökta schakt och utgrävningsområden
(A-F), samt provschakt (G-L). På den övre kartan anger ljusgrå färg väg, mörk grå färg byggnader
och linjer höjdkurvor. Den undre bilden är baserad på ett flygfoto över området. Kartorna är
producerade av Hjalti Þórðarson.
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Preliminär analys av fossila insekter 2003
Magnus Hellqvist*
*

Högskolan Dalarna, Institutionen för Ekonomi och Samhälle, Campus Lugnet, SE-791 88 Falun. (mhq@du.se)

Introduktion
Under utgrävningarna på Hólar i Hjaltadalur, Island, så togs ett stort antal prover för olika
slags analyser. Eftersom analyser och provbearbetning skedde på plats i Hólar samtidigt som
utgrävningen pågick, gavs en unik möjlighet att följa utvecklingen under utgrävningen och att
samtidigt bearbeta jordprover och benfynd samtidigt som de blev insamlade.
Det parallella arbetet med arkeologiska utgrävningar och provberedning, skapar
även en förståelse för det arkeologiska fältarbetet och olika slags analysmetoder. Det finns en
möjlighet till en direkt dialog och diskussion med arkeologer i fält och deras tolkning av
lagerföljder. Detta kan bland annat leda till att tolkningen i fält kan stärkas eller att arbetet kan
ändras under undersökningens gång. Det är under dessa förutsättningar som det även kan
skapas möjligheter till metodutveckling på Hólar.
Den miljö på bosättningen som man kan tolka ut från fossila insekter är av stort
intresse. Finns det möjligheter att ta prover i lager som representerar olika tidsenheter i
samma miljö eller hus så ökar värdet av resultaten, exempelvis om man kan se en förändring i
miljön inne i husen under en längre tid. Det är även av stort intresse att tolka funktionen av ett
hus i en bebyggelse och funktionen av husets olika delar/rum, vilket också det kan förändras
under en tidsperiod.
En frågeställning är att se om det går att tolka statusen på en bosättning utifrån
dess paleoekologiska data. Amorosi et al. (1992) presenterar sådana tolkningar i en
undersökning av tidig medeltida material från Bessastaðir utanför Reykjavik, genom
undersökningar av insekt fossil och analys av ben (osteologisk analys). Bessastaðir är en plats
med hög rang och status med anor som troligen sträcker sig från vikingatiden fram till nutid
och idag fungerar platsen som bostad för Islands president. Man fann blad annat ett rikt fossilt
material av kornvivel (Sitophilus surinamensis) och sågtandad plattbagge (Oryzaephilus
surinamensis) vilka båda är svåra skadegörare på spannmål. Dessa arter hittas normalt
sparsamt i antal eller oftast inte alls på andra lokaler. Men genom det stora antal man fann av
dessa arter vid undersökningen av Bessastaðir, kunde man säkerställa platsens tidiga status
eftersom dessa skalbaggar vittnar om större mängder spannmål och de kom med stor
sannolikhet till Island genom import. I benmaterialet hittade man exempelvis ben efter
isbjörn, valross, gris och brun råtta, vilka alla vittnar om kulturella förbindelser.
Frågeställningen om status blir än mer intressant genom det faktum att Hólar också
representerar en bosättning med känd status.
Andra faktorer som är av intresse är att försöka uttolka, är om det finns
möjligheter möjligheter att rekonstruera det regionala klimatet eller naturmiljön i området.
Speciellt om det kan kopplas till bebyggelseutvecklingen och den kulturhistoriska
utvecklingen i området, dels Hjaltadalur där Hólar ligger och dels Skagafjörður i vilken
Hjaltadlur mynnar. Det är vissa speciella arter av skalbaggsarter som används för tolkningen
av klimat, vilka primärt styrs av klimatet i sin utbredning. Detta kan dock bli svårt, eftersom
människans bosättningar skapar speciella miljöer som kan attrahera insekter och därigenom
dominera valet av levnadsmiljö, framför en anpassning till klimat. Olika arter av skalbaggar
kan ibland bli attraherade av de många miljöer och substrat som finns inom en mänsklig
bosättning (se nedan).
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Jordprovernas sammansättning
Jordproverna är som regel sandigt siltiga, lerigt siltiga och siltigt leriga. Den leriga silten är
den vanligaste typen av kornstorlekssammansättning. Det har inte utförts någon
glödförlustanalys vid provanalyserna varken 2002 eller 2003, men den organiska halten är
bedömd som relativt hög. Detta kan man utgå ifrån på grund av det välbevarade
fossilinnehållet i proverna av frön, träfragment, kvistar, insekt lämningar etc. Steve Martin
diskuterar i sin artikel i denna rapport, det faktum att det finns en hög andel obrända fröer som
är bevarade från tiden för avsättningen. I normala fall studeras brända makrofossila växtrester
i arkeologiska prover, eftersom de obrända inte bevaras bra till idag. Men bevarandegraden
och således bevaringsförhållandena i de prover som diskuteras här är sådana att obrända
växtdelar bevaras till nutid. Det är även ett tecken på provernas organiskt relativt höga halt. I
vissa av proverna är det optiskt möjligt att identifiera gödsel från prover tagna i golvlager.

Bevarandegrad i proverna och diversitet i fyndmaterialet
Bevaringsförhållandena i proverna och i sedimenten på Hólar är generellt goda. Det finns
ytterst få exemplar av fossila insektlämningar med spår av oxidation eller som är blekta i
någon form. Detta orsakas av att syre kan tränga ner i marken och det är ett större problem ju
mer grovkorniga och luftgenomsläppliga jorden är och/eller genom avsaknaden av fukt och
vatten i marken. Med tiden kan fragment av insekter försvinna helt. Desto mer vattentäckta
sediment, som skapar anaeroba förhållanden, desto bättre bevaringsförhållanden för
biologiska lämningar. Färg och mönster på de fossila insektfossilen är normalt god och
majoriteten av fynden är identifierbara.
Under arbetet med prover under 2002 års utgrävningar uppkom en del frågor,
vilka rör diversiteten i sammansättningen på arter av skalbaggar, även när ett förhållandevis
stort antal fynd av skalbaggsfossil hittades i proverna. Diversiteten i ett fossilt material kan i
vissa fall styras av bevarandegraden och/eller hur individer av insekter har avsatts i
sedimenten – antingen i den enskilda insektens beteende i miljön eller i hur en avsättning blir
utgrävd och hur och var jordprover samlas in. Normallt innebär dålig bevarandegrad att små
arter försvinner snabbare än store arter, men dåliga bevarandeförhållanden är normalt
identifierbart även på större arter.
Dock är det de bakomliggande faktorerna i hur individer av levande organismer
hamnar som fossil i avsättningar i olika miljöer – s.k. tafonomi – tillsammans med insekternas
beteende som är de viktigaste faktorerna som styr hur just diveristeten kommer bli i det fossila
materialet. Individer av olika arter kan även bli fast under sin passage genom en bosättning
och/eller under sitt sökande efter föda, där exempelvis brunnar kan fungera som stora
insektsfällor. Vissa insekter kan även av ”misstag” transporteras in i ett bosättningsområde
där dom normalt inte återfinns, som exempelvis i byggnadsmaterial för hus.
Inom ett bosättningsområde finns det flera olika miljöer och substrat som kan
attrahera insekter lika mycket som deras naturliga levnadsmiljö. Det finns även flera arter som
har anpassat sig till människans miljöer, vilket kan leda till att det finns ett större antal arter
och/eller individer av dessa i avsättningarna i dessa miljöer. Vi har inte, trots nutidens
hygienförhållanden och byggnadsteknik lockats bli av med dessa dolda gäster i hemmet och
idag kallar vi ofta dessa insekter i hemmet för skadedjur eller ohyra. Många gånger rör det sig
om samma insekter idag som genom hela människans bebyggelsehistoria. Skräpgropar och
lagerutrymmen för livsmedelsprodukter är exempel på miljöer som premieras av vissa
10
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insektsarter och där de även kan bli ett problem. Det finns även exempel på hur insekter
genom detta beteende kan överleva i områden som ligger utanför deras naturliga
utbredningsområden. Miljöer i dessa fall är exempelvis attraktiva substrat, som exempelvis
dynga och lagrade livsmedel, träck, större odlingsområden med spannmål eller andra odlade
produkter, uppvärmda byggnader eller andra av människan skapade miljöer. Den här gruppen
av insekter är naturligtvis av stort intresse vid studier av människans bosättningar och
områdena i bosättningens närhet och den här gruppen insekter refereras till som Synantropa.
Sammansättningen på skalbaggsarterna i proverna från undersökningarna vid
Hólar 2003, se resultat nedan, är i likhet med de funna vid undersökningarna 2002 likartad i
sinsammansättningen i motsvarande prov tagna från andra undersökta plaster på Island. Det
gemensamma för alla dessa prover är att huvuddelen av proverna är tagna från sediment
avsatta inne i hus – exempelvis gamla golvlager eller rester efter framför allt taklämningar i
förmultnade hus. Dessa andra utgrävda platser är Bessastaðir á Álftanesi (sediment avsatta
inne i hus, prover tagna 1993 och undersökta 2000/2001 av Hellqvist), Hofstaðir í Garðabæ
(prover insamlade under undersökningar mellan 1994-1996 och 1998, Hellqvist manuskript in
prep.), Keldur á Rangávöllum (prover insamlade under undersökningar mellan 1997 0ch
1998, Hellqvist manuskript in prep.), Eiríkstaðir í Haukadal (provtaget 1997; Hellqvist,
opublicerat), Breiðavik (Hellqvist, 2001) och från undersökningarna i Hólar i Hjaltadal 2002
(Hellqvist & Bäckström, 2002).

Prov från Hólar 2003
Utgrävningsområdet på Hólar delades in i ett antal större eller mindre utgrävningsområden,
markerade som område A – F, vilka redovisas på kartan i fig.2. Områdena representerar större
eller mindre upptagna schakt. Under utgrävningarna 2003 så fortsatte och utvidgades område
D och område E. Det skedde ingen utvidgning eller fortsatt arbete i andra schakt.
Proverna för makrofossil, både insekter och frön, våtsiktades genom en sikt med
maskvidden 0.25 mm. Makroskopiska lämningar av insekter sorterades ut under
stereomikroskop. Eftersom proverna för insekter och frön preparerades fram ur samma
prover, så beskrivs metodiken utförligare i Steve Martins rapport nedan. Identifikationen av
insekterna görs genom beskrivningar för nu levande insekter och genom jämförelse med
nutida exemplar i entomologiska referenssamlingar.
Område D
I område D, togs ett antal prover för analys av makrofossila insekt- och växtdelar. Under 2002
öppnades ett större schakt och det utgrävdes ett större område. Då framkom lämningar efter
ett hus som då tolkades som det ställe där tryckeriet hade varit placerat under flera olika
omgångar från 1500-talet fram till och med 1700-talet. Under 2003 års utgrävning utvidgades
schaktet mot SV och då framkom nya lämningar av en byggnad. I det hus som utgrävdes 2003
så hittades ett stort antal typer, vilka använts vid tryckeriet. Området omtolkades då
preliminärt och det nya huset ansågs vara den plats där tryckverksamheten hade försiggått i
flera omgångar.
Det hus som utgrävdes 2002 var i sammanhanget svårare att
funktionsbestämma, men under 1700-talet bör det i alla fall under ha varit samtida med det
framkomna huset för tryckeriet. Det första husets omfattning utvidgades även genom att
utgrävningsområdet av detta utvidgades. Tolkningen är att det är ett boningshus med många
olika rum, kök och mellan rummen fanns gångar/korridorer. Medan huset fortfarande var i
funktion under 1800-talet, så användes i alla fall ett rum som stall till hästar och eventuellt
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blev det i slutskedet även utnyttjat som skydd för får. Lager av gödsel hittades redan 2002 och
det lagret beskrevs i rapporten 2002 (Hellqvist & Bäckström, 2002). Prover tagna för
makrofossila analyser 2003, numrerades, fördelades på olika kontext (lager) och fördelades på
de olika rum där de hittades och de presenteras i tabell 1.

Fig. 3. Vy över område D mot väster.

Beskrivning av olika rum i husen på område D
Alla prover och rum som beskrivs i det följande är daterade till 1700-tal, den period som
anses vara husets och tryckeriets huvudsakliga utnyttjande tid. Fortsatta utgrävningar har dock
frilagt golvlager i tryckeriet som i ett första skede flyttar tillbaka tryckeriets datering till 1600talet, bl.a. baserat på fynd av glaserat tegel.
Prov 2217 är taget i ett rum vars ursprung och användning är okänt. Provet
bestod av mycket bark och kvist, men var i övrigt relativt fyndtomt på insektfossil. Rummet
kan vara kopplat till nästa rum, där prov 839 togs, vilket är prov från golv i rum som troligen
använts som stall eller ett rum för djurhållning sekundärt och provet innehöll även
makrofossila rester av gödsel. Prov 1385 är från golvet i en korridor/gång mellan olika rum i
huset (fig. 6). Proverna 5278 och 5282 är båda tagna i nästa, underliggande lager av golvet i
samma korridor/gång (fig. 6) som det tidigare provet 1385 är taget. Prov 1381 är taget från
golvet i rum av okänt ursprung och provet kan även vara taget i material som kan representera
utfyllnadsmaterial i rummet. Proverna 1126, 822, 665 och 1130 är alla tagna i det rum i huset
somhar en säker tolkning som ett kök (fig. 4), där tolkningen framför allt baseras på att det
fanns två lämningar av spisar i rummet.
I anslutning till köket återfanns ett litet utrymme som först tolkades som ett
tänkbart förråd, bland annat genom sin form och storlek (fig. 5), där togs prov 3821.
12
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Tabell 1. Lagernummer (kontext), provnummer och första preliminära tolkning av olika rums
funktioner (fälttolkning).
Lager (kontext)

Prov

Analysprov,
insektfossil

Volym jordprov
(l)

Diptera

Acaria

Analysdatum

Golv i rum eller
fyllning i rum
(oklart) kanske
kopplad till lager
rum för prov 839
2133

2217

1

5.0

Golv i rum tolkad
som använt till
stall (gödsel)
229

839

2

5.2

Gång mellan rum
i hus I
225
1385

3

4.0

Golv i rum eller
fyllning i rum
(oklart)
1065

1381

4

6.0

+

Kök, med två
spisar
228
228
226
228

1126
822
665
1130

5
6
7
8

42.0
5.2
6.2
13.6

++
+

+
+

29/7
29/7
29/7
29/7

Litet rum, förråd
eller liknande
3773

3821

9

4.0

+

+

30/7

Golv i rum eller
fyllning i rum
(oklart)
1084

1377

10

6.4

+

Golv i
”printhouse”,
framför kakelugn
3580
3817

11

5.0

++

+

30/7

Golv i rum tolkat
som eventuellt
förråd
5228
5228

5270
5274

12
13

4.0
8.0

++
+

++
++

4/8
4/8

Gång mellan rum
i hus I
5152
5278
5152
5282

14
15

4.0
4.0

++
+

++
++

5/8
5/8

++

+

30/7

29/7

+

5/8

29/7

29/7
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Proverna 5270 och 5274 är båda tagna från golvet i ett rum i huset som tolkats som förråd, det
förstnämnda provet togs i anslutning till den S-SV väggen och det andra provet togs centralt i
golvet (fig. 7). Det fanns flera större stenar lagda i mönster i rummet och dessa kan vara
grundstenar för större förvaringskärl. Lagret hade en gråbrun färg med mörkfärgningar i svart
och rött efter bland annat kol. Detta till skillnad mot övriga lager som har haft mörkfärgningar
i brunt till mörkbrunt/brunsvart beroende på att de byggts upp av torv. Prov 5278 plockades
vid den N-NV väggen av korridoren/gången (fig. 6) och prov 5282 togs i anslutning till den
tröskel som hittades mot det s.k. ”köket” (fig. 4). Prov 3817 är taget i ett rum i det hus som i
och med 2003 års utgrävningar tolkats som tryckeriet. Provet är taget i ett golvlager som är
samtida och i anslutning till en kakelugn från 1700-talet (fig. 8).

Fig. 4. Det så kallade köket ”Köket”. Centralt i bilden syns mitt emot varandra två
spisar/ugnar, där asklagret i den högra är tydligast. I nedre vänstra hörnet av bilden syns den
tröskel varifrån prov 5282 blev taget (Foto: Magnus Hellqvist).
Tolkningen är dock osäker och möjligen kan fortsatta analyser av de fossila
insekterna i djupare lagerföljder hjälpa till med tolkningen av rummets funktion. I anslutning
till det s.k. ”köket” ligger en korridor/gång, i vilket prov 1385 blev taget (fig. 6). Prov 1377 är
taget från golvet i ett rum med okänt ursprung och provet kan även i detta fall även
representera utfyllnadsmaterial i rummet och är därmed inte självklart material från rummets
golv.
Område E
På område E utvidgades schaktets omfattning utifrån det schakt som grävdes 2002, vilket
framgår av fig. 9. Arbetet under 2003 var en utgrävning och dokumentation av de översta
lagren, som är att betrakta som recenta eller subrecenta. Där förekommer även nutida
störningar och omrörning. Prov har tagits i schaktet, men inga analyser utfördes på dessa
2003. Området kommer att utvidgas och en mer omfattande utgrävning kommer att ske i ett
senare skede av projektet.
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Fig. 5. Det rum i anslutning till det s.k. ”köket” som först tolkades som ett möjligt förråd. På
bilden framgår tydligt golvlagret, var makrofossilprovet blev taget och den tydligt begränsade
formen. (Foto: Magnus Hellqvist, 2003).

Fig. 6. ”Korridoren/gången” mellan olika rum och från golvet är prov 1385 taget. (Foto:
Magnus Hellqvist, 2003).
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Fig. 7. Område D och vad som tolkas som ett eventuellt förrådsutrymme. Den stensatta
ringen skulle kunna vara stöd för ett större förvaringskärl. Prov 5274 togs centralt i
anläggningen där skärsleven är placerad och prov 5270 togs i anslutning till väggen (i
bakgrunden på bilden). (Foto: Magnus Hellqvist, 2003).

Fig. 8. Område D och det hus som kom fram under utgrävningarna 2003. Detta är huset där
tryckeriet och dess verksamhet försiggått. I den nedre vänstra delen av bilden syns var prov
3817 är taget, framför en kakelugn från 1700-talet. Vid arkeologens fötter är ett tidigare
golvlager från 1600-talet, med bl.a. glaserat tegel och kritpipa, även det en av flera perioder
av tryckeriets verksamhetstid. På samma plats hittades typer från tryckeriets verksamhet
(Foto: Magnus Hellqvist, 2003).
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Fig. 9. Det utvidgade schaktet i område E 2003. Centralt i bilden och i schaktet syns schaktet
från 2002 där åtskilliga prover togs för makrofossilanalys och osteologisk analys. Detta har
beskrivits i Hellqvist & Bäckström (2002). (Foto: Magnus Hellqvist, 2003).

Resulat av prover från Hólar 2003
Materialet domineras av fragment från skalbaggar (Coleoptera) och det är även den
huvudsakliga grupp av insekter som studerats i dagsläget. Alla de fossila fynd av arter av
skalbaggar som hittades i prover från Hólar 2002, lever även i området idag. I proverna fanns
även fynd av puppor från flugor (Diptera) och kvalster (Acaria), men dessa diskuteras inte
vidare i den här rapporten.
Tab. 2. Insekt fossil från Hólar och område D 2003. Antalet individer är baserat på det mest
förekommande funna fragmentet av respektive art. Analysprovens samhörighet med lager och
rum redovisas i tab. 1.
Taxa

Diptera
Gen. Indet.
Coleoptera
Carabidae
Bembidion sp.
Pterostichus strenuus (Panz.)
Amara sp.
Harpalus sp.
Gen. indet.
Staphylinidae

Analysprov,
insektfossil
1
2 3 4
++

5

6 7 8 9 10

+ ++ +

+ +

1 1

1
1
1

1
1

1 1

1

1
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Quedius sp.
Steenus sp.
Aleocharinae indet.
Scarabaeidae
Aphodius sp.
Anobiidae
Ptinus fur (L.)
Chryptophagidae
Chryptophagus sp.
Latridiidae
Lathridius minutes (L)
Gen. Indet
Curculionidae
Otorrhynchus arcticu ()s
Otorrhynchus nodosus ()
Otorrhynchus arcticus/nodosus
Otorrhynchus sp.
Coleoptera indet.

1

1
1

1
1
4

1

1
2
3
1

1
1
3
2 2 2 1
1

1
1 1 1 1

1

Tab. 3. Insekt fossil från Hólar och område D 2003, fortsättning. Antalet individer är baserat
på det mest förekommande funna fragmentet av respektive art. Analysprovens samhörighet
med lager och rum redovisas i tab. 1.
Taxa

Diptera
Gen. Indet.
Coleoptera
Carabidae
Bembidion sp.
Amara apricaria
Gen. indet.
Dytiscidae
Agabus bipustulatus
Leiodidae
Catops borealis () ?
Staphylinidae
Staph.indet.
Scarabaeidae
Aphodius sp.
Aphodius lapponum ()
Anobiidae
Ptinus fur (L.)
Chryptophagidae
Chryptophagus sp.
Latridiidae
Lathridius minutes (L)

Analysprov,
insektfossil
11
12 13 14 15 16 17 18 19 20

2
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
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Curculionidae
Otorrhynchus arcticus ()s
Otorrhynchus nodosus ()

2

Otorrhynchus arcticus/nodosus

1

Otorrhynchus sp.
Gen. indet.
Coleoptera indet.

1

1
2

1

1

Prov från Glaumbær 2003
Från Glaumbær togs prover i en skräpgrop, i dagsläget formad till en hög. Ett provschakt
grävdes i högen (fig. 10) under sommaren 2002 av ett amerikanskt forskningslag (UCLA). I
botten på schaktet i högen återfanns tefra från ett vulkanutbrott 1104, vilket satte ålder på
skräpgropens tidigaste utnyttjande från och med det året. Det fanns även en struktur i botten
som därmed var konstruerad efter 1104 och platsen användes som skräpgrop under
bosättningens användande fram till åtminstone början på 1800-talet.

Fig. 10. XXXXX
Resultat av prov från Glaumbær 2003
Proverna togs i profilväggen och på flera ställen återfanns ben i profilen, vilka visade på goda
bevaringsförhållanden (fig. 10). Prov 1 blev taget på ett djup av 126-148 cm från markytan,
prov 2 togs på ett djup av 104-126 cm under markytan och prov 3 togs 23-43 cm under
markytan. De fragment av insekter som hittade si proven var alla oxiderade och blekta, vilket
tyder på angrepp genom att proverna varit utsatta för luft eller omrörning i marken. Detta är i
motsatt förhållande till att proer i skräphögens profil annars till stor del uppvisade goda
bevaringsförhållanden för andra fynd av makrofossila växtdelar och ben.
Tab. 2. Insekt fossil från Glaumbær 2003. Antalet individer är baserat på det mest
förekommande funna fragmentet av respektive art.
Taxa

Coleoptera
Carabidae
Patrobus septentrionis
1
Scarabaeidae
Aphodius lapponum ()
1
Curculionidae
Otiorrhynchus arcticus/nodosus 2
Colepotera. indet.

Prov för insektfossil (cm under markytan)
1 (126-148)
2 (104-126)
3 (23-43)

2
2
1
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Prov från Keldudalur 2003
I Keldudalur genomfördes utgrävningar under 2003 eftersom marken skulle bebyggas. Det
hittades bland annat gravar, där vissa var de mest välbevarade vikingatida gravarna som
hittills hittats på Island. Man fann även spåren av en kyrkogård och grunden till en kyrka,
vilken i ett senare skede sekundärt har utnyttjats till smidesverkstad. Prov från denna
smidesverkstad presenteras i rapporten över metallurgiska analyser sist i denna rapport. Här
presenteras bara resultatet av analysen av lämningar efter insekter i de två prover som togs i
samband med utgrävningarna i Kedudalur. De är allt för bristfälliga för att kunna användas i
en djupare analys.
Tab. 3. Insekt fossil från Keldudalur 2003. Antalet individer är baserat på det mest
förekommande funna fragmentet av respektive art.
Taxa
Acaria
Diptera
Coleoptera
Carabidae
Bembidion sp.
Scarabaeidae
Aphodius lapponum ()
Aphodius sp.
Curculionidae
Otorrhynchus arcticus/nodosus
Coleoptera indet.

Analysprov, insektfossil
747
752
+
+

1
1
1
2

2

Resultat av prov från Keldudalur 2003
I proverna från Keldudalur hittades få fragment av insekter (tab. 3). Trots att de lagerföljder
som blev utgrävda var deponerade en bit under markytan så var de fossila insektsdelarna
oxiderade och fragmenterade. Detta tyder på att sedimenten varit för ytliga och påverkade av
bland annat syre i marken, alternativt kan sediment ha blivit omrörda och störda redan tidigt i
samband med avsättningen.
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Fig. 11. Utgrävningsområdet i Keldudalur 2003. Den framgrävda rännan är begränsningen
på kyrkogården. (Foto: Magnus Hellqvist, 2003).

Resultatdiskussion
Ingen fullständig analys av insekt fossil har genomförts vid undersökningarna 2003, de hittills
tagna proverna presenterar en i dagsläget alltför fragmentarisk bild av de provtagna husen.
Det krävs en komplettering genom att nya provtagningar under kommande års
undersökningar, bland annat för att erhålla tidsaspekten. Därför görs i dagsläget ingen djupare
diskussion av resultaten, utan mer en resultatdiskussion om det som framkommit. Några
generella resultat och vissa arter av skalbaggar bör kommenteras. För informationen om
skalbaggar i detta material har följande referenser använts: Jessop (1986); Landin (1957);
Larsson & Gigja (1958); Lindroth (1985 & 1986); Nilsson & Holmen (1995) och Palm
(1996).
Jordlöparen Pterostichus strenuus är en mycket vanlig och utbredd art som
normalt återfinns i det översta organiska lagret eller förnan i fuktiga lövskogar, på leriga,
mullrika jordar som exempelvis björkskog och i de torrare partierna av alkärr. Den kan även
återfinnas under vegetation i öppna områden. I den här undersökningen hittades den i prov
1130 från golvet i det s.k. ”köket” (fig. 4) på område D på Hólar. Troligen har den kommit in
i huset tillsammans med den torv som bygger upp väggarna och den kan ha hamnat på golvet
där provet togs i samband med husets kollaps efter dess användning. Även jordlöparen Amara
apricaria är mycket utbredd och vanlig over stora delar av världen och den hittade i prov
5274, vilket togs i ett rum tolkat som eventuellt förråd (fig. 7). Amara apricaria återfinns i
många olika typer av miljöer, där den lever i öppna områden på alla typer av jordarter och
mer eller mindre torr mark och den gynnas även av människors aktiviteter vilket innebär att
den återfinns på gräsmarker på fält, i trädgårdar o.s.v. En jordlöpare hittades även i prov från
Glaumbær, Patrobus septentrionis, vilken är en art med relativt nordlig utbredning. Den
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föredrar olika typer av fuktiga och blöta miljöer, som kärr, likväl som inte allt för torra
hedmarker. Det är svårt att värdera artens närvaro i provet från skräphögen i Glaumbær.
Eftersom den sannolikt inte levt i skräphögens material, genom att den kan ha levat i miljöer
där människor hämtat torv till husen så har den troligtvis hamnat i skräphögen genom
exempelvis kasserat torvmaterial i samband med byggnationer av hus.
Dykarskalbaggen Agabus bipustulatus var ett något udda fynd I materialet från
Hólar. Det är en mycket vanlig och utbredd art vilken lever i alla typer av vattenmiljöer. De
arter som lever ovan trädgränsen hittas vanligen i grunda sjöar med stenig eller sandig botten.
I den boreala regionen så föredrar arten mindre strömmande vatten, men återfinns även vid
källor och vattensamlingar med lite vegetation. Fyndet av Agabus bipustulatus återfanns i
prov 3817, vilket är taget framför resterna efter en kakelugn (fig. 8). Det är svårt att med ett så
begränsat material säga något om ursprunget för denna skalbagge i huset, det var den enda
fynd som fanns i det provet. Däremot finns det gott om platser runt Hólars närmaste
omgivningar där den kan ha funnit en naturlig levnadsmiljö. I prov 5274, i den korridor/gång
som går mellan rummen i huset, återfanns skalbaggen Catops borealis. På Island anses den
som mycket synantrop och återfinns inte i naturliga miljöer. Den är bunden till
inomhusmiljöer, gärna där det finns mögeltillväxt, d.v.s. det bör även vara en viss fuktighet i
inomhusmiljön. Tillsammans med denna fanns även ett fragment av skalbaggen
Chryptophagus, vilket är en relativt stor familj med många svårbestämda arter och detta
exemplar gick inte att bestämma. Men, dessa skalbaggar kan återfinnas i liknande miljöer som
Catops borealis. Man kan således förvänta sig att korridoren/gången mellan rummen var ett
något kallare och fuktigare parti än övriga huset.
En grupp skalbaggar som är av stort intresse i arkeologiska sammanhang är
dyngbaggar och då speciellt arter av släktet Aphodius. De är beroende av färsk spillning från
betesdjur och är således framför allt mycket goda indikatorer för aktivt bete av betesdjur,
snarare än gödsel. De indikerar således inte gödsel från gödselstackar eller utgödsling från
stall och ladugård, utan spillning vid bete. I proverna från både Hólar, Glaumbær och Kolkuós
hittades individer av släktet Aphodius vilket åtminstone indikerar närvaron av dyngbaggar,
även om fynden inte är identifierade till art, d.v.s. aktivt bete. Det finns många arter av
Aphodius, men inte i nordliga områden. Den mest typiska arten av dyngbaggar som återfinns
långt norrut är Aphodius lapponum. Jessop (1986) beskriver denna art som speciellt
förekommande i fårspillning, medan Landin (1957) beskriver att arten lever i renspilling i
fjälltrakterna och även i kospillning i skogsområden (Sverige).
Aphodius lapponum hittades dels i skräphögen i Glaumbæer, vari den antagligen
har hamnat när man har fyllt i gropen med spillning där rester av skalbaggarna funnits. I
provet 5270, provtaget i ett rum som kan vara ett förråd (fig. 7) hittades även en artbestämd
individ av Aphodius lapponum. Detta kan knappast ha med ett eventuellt lagerutrymme att
göra, utan pekar mer mot det faktum att byggnaderna har använts sekundärt för att stalla
hästar och som skjul till får efter sin ordinarie användning. En helt logisk slutsats blir således
att prov 5270 från lager 5228 i ett rum tolkat som eventuellt förråd, representerar en period av
djurhållning i detta utrymme, efter att husets ursprungliga funktion upphört.
På område D i Hólar hittas Aphodius som inte identifierats till art i dels prov
1126 i det s.k. ”köket” (fig. 4) och dels i prov 5278 som är i den s.k. korridoren/gången
mellan rummen (fig. 6). De fragment av Aphodius som framkom i provet från ”köket”,
hittades tillsammans med den Vanliga tjuvbaggen Ptinus fur. Ptinus fur är synantrop och
hittas inomhus. Den lever och utvecklas normalt i fågelbon, men larven kan angripa all slags
torkat djur och vegetabiliskt substrat, t.ex. säd, kryddor, fisk, torkad frukt och en rad olika
slags avfall. Den adulta Ptinus fur kan även förstöra säckar och liknande förpackningar. Arten
finns idag ofta listad som en vanlig ”objuden gäst” inomhus. Det finns ingen möjlighet att
direkt tolka fynden av arten Ptinus fur på Hólar som skadegörare eller att de har angripit
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livsmedel i husen. Men, det synes ganska självklart att den vanliga tjyvbaggen förekommer i
ett före detta kök. Det är svårare att tolka förekomsten av Aphodius i köket.
Ska man kunna dra slutsatser om att arten Ptinus fur är skadegörare, när den
uppträder i sediment från historiska och förhistoriska hus krävs mer prover. Dels för att finna
fler individer av arten, dels för att finna andra arter som pekar i samma riktning. Andra
faktorer som kan styrka en tolkning om skadegörelse är att fynden av skalbaggen görs
tillsammans med andra indikatorer. Detta skulle kunna vara makroskopiska växtlämningar av
exempelvis spannmål och/eller att fynden görs i anslutning till lämplig miljö inne i huset, som
ett lagerutrymme eller liknande.
Sporadiskt i prover från sediment avsatta inne i hus hittar man skalbaggen
Lathridius minutus. Lathridius minutus är vanlig överallt på Island och den räknas normalt
som en synantrop art och hittas även i nutid inomhus, där den lever på mögel och sporer. På
Hólar hittades arten i proverna från 2003 i prov 822, i det s.k. ”köket”. Även i detta fallet
återfinns arten i ett logiskt sammanhang, eftersom detta är en miljö inomhus där den bör ha
funnit goda levnadsmiljöer.
De vanligaste arterna som hittats i prover och vilka även uppträder i relativt rikt
antal individer är två arter av s.k. ”öronvivlar”, Otiorhynchus arcticus och Otiorhynchus
nodosus. De två arterna är mycket lika och separeras om möjligt bäst i en entomologisk
referenssamling. Otiorhynchus arcticus och Otiorrhyncus nodosus har relativt likartade
levnadsmiljöer och på Island återfinns de normalt på torrare plaser. O. arcticus återfinns även
på mager mark och hittas därmed naturligt även på sandig mark, då med sparsamt med
vegetation, som exempelvis hed områden. I motsatts till detta återfinns den även på stränder
längs vattendrag och älvar vilka kan ha både sparsamt och rikt med vegetation. O. nodosus
återfinns i en mängd olika typer av biotoper (eurytopic) i mossa och under stenar. Både
skalbaggen och dess larver lever på en mängd olika typer av växter (herbs). Ingen av dessa
arter är speciellt bundna till människans levnadsmiljöer och bosättningar (synantropa). Den
mest troliga förklaringen till deras närvaro i proverna är att de kom in i husen i samband med
byggnationen, troligast i byggnadsmaterialet, eller att de kom in i husen med någon typ av
substrat – exempelvis i foder om huset användes som stall.

Slutsatser år 2003
Under 2002 så påbörjades de omfattande utgrävningarna av Hólar. Många schakt öppnades
och ett antal byggnader blev framgrävda. Då klarnade även bilden kring provtagningen för
olika naturvetenskapliga undersökningsmetoder genom att man fick en tydlig bild av
jordartens samansättning och bevarandegraden av lämningar som makrofossila insekter
växtdelar, djurben och andra makrofossila fynd (ex. gödsel). Det blev även uppenbart att man
i fynden av djur- och växtmaterial kunde spåra den utveckling och avsättning av sediment
som skett. Dels genom att tidigare byggnader antingen överlagrats av utfyllnad eller nya
byggnader och dels genom att byggnader haft flera funktioner, där ett tidigare bostadshus eller
hus för verksamhet senare använts som stall eller fårskjul.
Under 2003 års utgrävningar har utgrävningen koncentrerats till framför allt
område D. Nya hus har hittats och arkeologerna har grävt djupare i sedan tidigare befintliga
byggnader. Ser man det ur en tidsaspekt, så började utgrävningen komma ner i 1600-tal under
2003. För provtagningen till olika naturvetenskapliga analyser, så är det väsentligt att komma
ner till äldre dateringar i olika rum. En fråga för de naturvetenskapliga analyserna, som är av
stor vikt, är förståelsen om man kan följa husens och rummens utveckling i tid och om
byggnaderna är produkt av en kontinuerlig utveckling. Att det är en kontinuerlig utveckling är
den huvudtes efter vilken analyserna utförs, men det är först när de djupare liggande lagren
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kommer fram som man får ett sätt att kontrollera detta. Följdfrågor som kommer i spåren av
detta är bevarandegrad i proverna, risker för omrörning i mark och kontamination samt
diversiteten i artantalet för framför allt makrofossila insektrester.
Positiva resultat från analyser av makrofossila insektfragment i proverna från
2003, jämfört med 2002, är framför allt den ökade antalet arter som hittas i proverna. De är
också välbevarade. Framför allt fynden av dyngbaggar (släktet Aphodius) är ett nytt inslag i
fyndbilden som är av stort intresse. Att dessa dyngbaggar har framkommit, pekar även mot att
golvlagren i många av rummen troligen fortfarande representerar tiden efter husets
ursprungliga användningsområde – då det utnyttjades för djurhållning. Dyngbaggarna följer
inte husdjuren in i byggnader, utan lever bara på spillning i utemiljö. Detta skapar även en del
frågor om kompakteringen av de avsatta sedimenten på område D och möjligheter till
omrörda lager, t.ex. i samband med att byggnader lämnats att förfalla. Det arkeologiska
fyndmaterialet visar tydligt på att hus och rum kommer bakåt i tiden och det finns även en
möjlighet att olika hus och rum som kan ligga vägg i vägg, har haft fundamentalt olika
användningshistoria även om de existerat samtidigt.
Proverna från Keldudalur och Glaumbær ger en del jämförelsematerial. Men,
det vore väsentligt att kunna utöka provmängden för analys av makrofossila insektfragment
för att få större jämförbara fyndmängder från andra platser. Med tiden kommer utgrävningar
att ske på bl.a. landnamsgården Hóf och under 2004 kommer det ske utökade underökningar i
Kolkuós, framför allt marinarkeologiska undersökningar. Detta tillsammans med utökade
undersökningar vid Keldudalur och fortsatta undersökningar i Hólar, skapar en enorm
potential även för fortsatta naturvetenskaplig analyser på ett sätt som är unikt och mycket
intressant.

Frågeställningar inför 2004
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Preliminär osteologisk analys på Hólar i Hjaltadalur
och Kolkuós 2003
Ylva Bäckström*
*

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU), Gamla Prefektbostaden, Villavägen 6 G, SE-752 36 Uppsala.

Vid de arkeologiska undersökningar som genomfördes inom projektet Hólarannsóknin 2003,
har två platser, som är topografiskt och funktionellt skilda, berörts. Dels fortsatte
undersökningarna av biskopssätet Hólar, och dels påbörjades undersökningar i Kolkuós, en
hamnplats strax nordväst om Hólar. Här presenteras preliminära analysen av
djurbensmaterialen från andra säsongens grävningar (år 2003) i Hólar och Kolkuós,
Skagafjörður, nordvästra Island

Hólar
I Hólar framkom betydligt färre mängder ben än under den första säsongen (2002), då drygt
60 kg, till övervägande del obrända djurben, insamlades. Det analyserade benmaterialet från
årets undersökning vägde drygt 2 kg. Det kommer enbart från område D, där bl a resterna av
ett tryckeri med en tidigaste datering till mitten av 1500-talet har påträffats.
Ungefär 90 %, beräknat utifrån benmaterialets vikt, har kunnat bestämmas till art och benslag.
Beräknat utifrån antalet benfragment har ca 60 % av benen kunnat bestämmas till art och
benslag. Andelen obestämda benfragment uppgår till 171 fragment och 215,9 gram. I
genomsnitt väger de obestämda benfragmenten ca 1,3 gram, vilket kan jämföras med de
bestämda där genomsnittsfragmentet ligger på ca 7,5 gram.
Materialet är till största delen obränt. Endast ca 15 % av antalet fragment består av brända
djurbensfragment.
Drygt 80 % av benresterna stammar från landlevande däggdjur och framför allt av får, figur 1.
Knappt 20 % av materialet utgörs av ben från fisk och fågel, bl a kolja och sillgrissla.
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Analyserat benmaterial från Hólar år 2003
45

39,9

40
35

31,8

30
25
%
20
15
10
5

9,6

7,7

7,9

2,8
0,3

Fi
sk

H

un
d

0

Figur 1. Djurarter funna i benmaterialet som framkom vid årets undersökningar (2003)
i Hólar. Totala antalet fragment=428 st.

Kolkuós
Från Kolkuós har drygt 1 kg ben analyserats hittills. Materialet härrör från nedrasade
jordmassor från en profilbank. I profilen har ett benförande lager iakttagits, och de flesta
benen antas härröra från denna kontext. Benmaterialet uppvisar tecken på att detta lager är en
relativt sluten kontext, se nedan.
Drygt 70 % beräknat utifrån benmaterialets vikt, har kunnat bestämmas till art och benslag.
Beräknat utifrån antalet benfragment har ca 60 % av benen kunnat bestämmas till art och
benslag. Andelen obestämda benfragment uppgår till 694 fragment och 293,8 gram. I
genomsnitt väger de obestämda benfragmenten ca 0,4 gram, vilket kan jämföras med de
bestämda där genomsnittsfragmentet ligger på ca 0,8 gram. Den låga
genomsnittsvikten/fragment i materialet från Kolkuós beror i stort på att andelen ben från
mindre djurarter, såsom fågel och fisk, är hög.
Materialet är till största delen obränt, men mängden brända ben är jämfört med materialet från
Hólar betydligt större. Ca 36 % av materialet består av brända djurbensfragment.
Materialet består till hälften av ben från fisk och fågel och till hälften av ben från land- och
havslevande däggdjur, däribland får/get, nöt, svin, hund, säl och val, figur 2. Notera att
mängden ben av hund är påfallande stor i förhållande till övriga landlevande däggdjursarter.
Förekomsten av svin är också intressant.
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Benmaterialet på boplatser kan vanligen delas in i slaktavfall (dvs köttfattiga delar av en
djurkropp (benrester från kraniet och klövar/hovar)) och matavfall (dvs de köttrika delarna av
en djurkropp). Vanligen är det sistnämnda avfall efter matlagning eller efter måltider
(O'Connor 1993, s 65f). I ett fåtal fall kan ibland även produkten/råvaran ’mat’ iakttas,
vanligen i förrådsgropar, t ex en stek av får (höftben, lårben och skenben i anatomisk
position). I ett par fall har fynd av detta hittats i materialet från Kolkuós, bla två-tre kotor av
får/get i anatomiskt riktig position, vilket bl a ger indikationer på att det benförande lagret är
intakt och orört.
Materialet innehåller även fynd av bearbetade ben och spill från hantverk. Ett 20-tal fragment,
huvudsakligen från val, vittnar om benhantverk. Ett fragment av valben hittades med ett
borrat hål i ena änden. I övrigt förekommer benspill härstammande från ben av val, men ev
även från andra däggdjursarter.

Analyserat benmaterial från Kolkuós år 2003
45

40,8

40
35
28,6

30
25
%

19,9
20
15
10
5

3

3,6
1,2

0,4

0,3

2,2

Fi
sk

V
al

d
H
un

Sv

in

0

Figur 2. Djurarter funna i benmaterialet som framkom vid årets undersökningar (2003)
av utrasat material från profil i Kolkuós. Totala antalet fragment=1701 st.
En sammanställning av det preliminära analysresultatet, figur 3, visar att skillnaderna i
benmaterialen från Hólar och Kolkuós är markanta. Vidare analys av och fördjupning i bägge
materialen, samt analys av benmaterial från de undersökningar som är planerade på
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’landnamsgården’ Hóf under nästa säsong bör kunna spegla variationer i den isländska
ekonomin på ett intressant sätt.

Figur 3. Sammanställning av skillnader och likheter i benmaterialen från Hólar och
Kolkuós. Antalet fragment i %.

Andel däggdjur
Andel fisk och fågel
Andel brända ben
Andel hantverksavfall
Andel köttrika delar (endast däggdjur)
Andel köttfattiga delar (endast däggdjur)
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Kolkuós
50
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32,4
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Macrofossil plant remains 2003
Steve Martin*
*

XXXXX

Introduction
A number of sediment samples were collected during the 2001 field season of the
Skagafjörður Archaeological Settlement Survey (SASS) project, under the direction of John
Steinberg, UCLA. The goal was to determine if macroremains are preserved in archaeological
deposits in northwestern Iceland and, if so, which sampling, extraction, and processing
techniques would prove most effective. Few macrobotanical studies have been conducted in
Iceland (cf. Zutter 1989, 1992, 1997, 1999, 2000) owing to the perception that the intense
freeze/thaw conditions prevent macroremains from preserving. Results from the 2001 season
indicated that macroremains were in fact preserved, both in carbonized and uncarbonized
form, often at relatively high densities. Unfortunately, a limited number of samples and a
manual flotation extraction technique (see below) prevented an accurate assessment of the
potential of macroremains in addressing archaeological questions.
During the 2002 field season of SASS, Ragnheiður Traustadóttir, director of
project Hólaransóknin, requested sampling and examination of sediments recovered from
archaeological deposits exposed during the excavations at Hólar. Ragnheiður Traustadóttir
also requested and financed the construction of a machine assisted flotation device which
would improve recovery rates and reduce processing time. During the flotation of samples
from Hólar, it was found that the extraction technique was gentle enough to allow the
recovery of insect remains. Previously, insect remains were recovered from sediments which
had undergone a labor intensive wet screening procedure. Thus, by sampling and extracting
for both macroplant and insect remains simultaneously, time is saved and recovery rates are
improved. Samples collected for both SASS and Hólarannsóknin during the 2002 field season
confirmed what had been discovered during the previous year; namely, macrobotanical
remains are preserved in archaeological deposits of all ages and in most contexts. The
flotation device also yielded a higher recovery rate than the manual technique and allowed for
the processing of a larger number of samples. During the 2002 field season of
Hólarannsóknin, 12 samples, comprising a total sediment volume of 132.1 liters, were
recovered from areal excavations at Hólar (see Table 1).
During the 2003 field season of Hólarannsóknin, a number of samples from
three different sites, including Hólar, were processed for macrobotanicals. Provenience
information for the analyzed samples is found in Table 2. Although only some of the samples
have been sorted, patterns in the samples have begun to emerge. This report discusses the
sampling, extraction, and processing of the sediment samples recovered during the 2003
season; discusses preliminary findings based on the samples sorted in the field, and presents
suggestions and recommendations for future work at Hólar. Also, a number of samples from
the site Kelður in Ragnarvöllum at southern Iceland excavated in 1998 was processed and
analysed 2003.
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Sampling
A number of 10 liter buckets was collected from each floor level encountered at
Kelður. Samples, ranging in size from 4 to 10 liters, from only one bucket (same bucket
number for all floors) underwent flotation. The samples were not screened or preprocessed in
any way prior to flotation. The sample sizes proved to be rather large and required subsampling prior to the sorting process. The same procedure was followed for the samples from
Hofsstaður in Garðabæ, outside Reykjavik. However, a number of samples from this site had
been wet screened for insect remains. The residue from these samples was re-floated. Samples
from Hólar were personally collected and recorded in the new GIS (program Intrasis)
employed for sample provenience (thus the new notations in Table 2). All of the samples were
collected using a point sampling strategy.

Extraction
Flotation is the most common process whereby macrobotanical remains are concentrated and recovered from archaeological sediments. Although there is variation in the construction and operation of flotation systems, they are all based on the same principle: when
archaeological sediments are placed in water, the dense sediment sinks and buoyant plant
remains float and are recovered.
Due to the remoteness of the survey area, the lack of necessary supplies, and the
inaccessibility of running water, a manual system was employed during the 2001 field season
of the SASS project. Sediment samples collected in the field were brought back to the field
laboratory and manually floated using the decanting procedure (Pearsall 1989). After the
volume of a sediment sample was measured, it was poured into a 10 gallon bucket containing
water. The sample was agitated so as to allow plant material to float to the surface where it is
then decanted into chiffon netting (0.02 mm mesh). This portion forms the light fraction,
which is hung to dry for at least 24 hours. Sediment remaining in the bucket was poured into a
1.0 mm mesh sieve. This yields a heavy fraction, which is dried on paper and saved for future
analysis. All heavy fractions were examined for the presence of carbonized plant material.
During the 2002 field season of the Hólaransóknin, soil samples were processed in a
mechanical flotation device following Watson's (1976) design and processing procedure. The
flotation device consists of a 35 gallon water-filled drum with an insert screen of 1.0 mm
mesh. Soil samples of known volume were slowly poured into the partially submerged insert
screen. Low density carbonized botanical remains (light fraction) float to the surface and are
directed out of the drum, via a sluiceway, into chiffon netting (0.02 mm mesh). High density
carbonized botanical remains are brought to the surface by the action of water agitation and
stirring. This procedure is performed until no carbonized plant material is seen flowing into
the netting. A siphon is then used to remove any carbonized material that has become
waterlogged and remains submerged (Gumerman and Umemoto 1987). Once the siphon
process is completed the netting is either hung to dry or submitted to the projects
archaeoentomologist (Magnus Hellqvist) who examines the light fractions while still wet.
After the insect remains have been recovered, the chiffons are hung to dry. The material
remaining in the insert screen (heavy fraction) is set out to dry and saved for future analysis.
All heavy fractions were examined for the presence of botanical material.
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Sorting
All dried light fractions were sifted through a series of nested geologic sieves (2.00, 1.00, and
0.50 mm), yielding four size fractions (>2.00 mm, 2.00-1.00 mm, 1.00-0.50 mm, and <0.50
mm) in preparation for sorting. The light fraction is divided as such for two reasons. First, it is
easier to sort material of similar size, given the shallow depth of field of the incident light
binocular microscope (10-40x) employed. Second, it allows the analyst to selectively remove
distinct materials from each fraction. In the analyses reported here, carbonized and
uncarbonized wood, carbonized peat aggregates, uncarbonized masses of stems and leaves,
carbonized and uncarbonized animal dung, and carbonized amorphous material are only
removed from the >2.00 mm fraction and weighed. Seeds and seed fragments, along with
Selaginella selaginoides (lesser clubmoss) megaspores, uncarbonized peat moss stems, and
fungal sclerotia are removed from all size fractions. The <0.50 mm fraction is considered
residue and is quickly scanned for whole seeds.
In temperate environments, plant material generally decomposes in a relatively short
period of time after deposition. Therefore, uncarbonized plant remains usually represent
contamination by modern vegetation (Keepax 1977; Lopinot and Brussell 1982; Minnis 1978,
1981). However, a number of deeply buried deposits (>2 m), capped by tephra layers, yielded
considerable amounts of uncarbonized seeds. Given the lack of burrowing rodents in Iceland,
it is unlikely that these seeds represent post-depositional introductions. Zutter (1999)
considered only charred and degraded plant material as being old while items that appeared
fresh as being modern. She found that midden deposits preserved uncarbonized plant material
whereas the superficial strata of other contexts contained contamination from modern
vegetation (Zutter, pers. comm.). I suspect that a high concentration of peat in some of the
deposits has produced aseptic conditions allowing the preservation of uncarbonized plant
remains. The fact that the soil is frozen for most of the year may also play a role in the
preservation of uncarbonized plant material. Some of the uncarbonized seeds recovered are
clearly modern contaminates, such as the recent alien Chenopodium album L. (lamb's
quarters) that was recovered from a point sample taken from the upper levels at Hólar. Since
many of the recovered seeds, such as Stellaria media (L.) Vill. (common chickweed) are
weedy annuals, their cultural significance must be interpreted carefully. It is clear that the
consideration of uncarbonized plant remains will have to be evaluated on a sample by sample
basis.

Some Preliminary Findings
Only the samples from Kelður were sorted during the 2003 field season. Thus, qualitative and
quantitative comments are of a preliminary nature. The botanical nomenclature used here
follows Kristinsson (1987). In addition to the other taxa mentioned thus far, both carbonized
and uncarbonized seeds of numerous species of Carex (sedge) have been recovered. The
presence of a perigynium on a number of the uncarbonized specimens may allow
identification to the species level. However, at least ten different species have been recovered
in carbonized form and identification to the specific level is most likely impossible.
Other seeds thus far identified, in carbonized or uncarbonized form, include:
Arctostaphylos uva-ursi (bearberry), Eleocharis sp. (spike-rush), Epilobium sp. (willowherb),
Empetrum nigrum L. (crowberry), Hippuris vulgaris L. (mare's-tail), Polygonum spp.
(knotgrass), Ranunculus sp. (buttercup), Rumex sp. (sorrel), Scirpus spp. (bulrush), Vaccinium
sp. (cranberry, bilberry), and Viola sp. (violet).
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Carbonized and uncarbonized cereal grains were recovered from the upper levels at
Hólar, and most of the floor levels at Kelður. All specimens compare favorable with Hordeum
vulgare (barley). Many of the carbonized specimens are highly distorted but compare
favorable with H. vulgare. Poaceae (grass) seeds of at least four species have also been
recovered in carbonized form, but their numbers pale in comparison to the sedges.
A cursory examination of the uncarbonized wood shows most of it to be Pinus sp.
(pine), especially the structure material. Most of the carbonized wood recovered thus far
appears to be Betula sp. (birch). Uncarbonized wood and bark of birch has also been
recovered.
The presence of carbonized sheep dung fragments indicates that dung was a source of
fuel. The internal structure of what have been conclusively identified as sheep pellets
indicates that large carbonized amorphous fragments recovered from many samples are also
sheep dung. Compacted dung from the floors of sheep house may have been used as fuel and
the sampling and recovery techniques employed have destroyed its original form. Carbonized
seeds have been found in the dung (invariable sedges), therefore, the context of all carbonized
seeds must be taken into account before interpretations can be made as to their source.
The floor samples from Kelður were all strikingly different in their seed and plant
material assemblages. This suggest that room use changed through time. Non-plant material,
such as wool fibers, was also recovered in carbonized and uncarbonized form from the floors
at Kelður. These fibers, like the plant material, varied extensively from floor to floor. When
the results are quantified, specific uses and activity areas may be defined.
Uncarbonized Selaginella selaginoides (lesser clubmoss) megaspores varied greatly in
their distribution in the analyzed samples. A number of questions remain: were these spores
deposited during or after the occupations of the sites, are they anthropogenic in origin or
naturally deposited, and can they be used to reconstruct the local environment. A quantitative
analysis will be required before these questions can be answered.

Recommendations
Sampling. Since the inclusion and interpretation of uncarbonized macrobotanical
remains is by no means straightforward, farmhouses abandoned during historic times and
present-day farmyard sites need to be sampled. A present-day farm that uses traditional
methods of haying and foddering their animals should have its barn floor, fresh hay, feeding
trough, and barn refuse deposits sampled. Similar structures and deposits, and turf walls
themselves, for a farm that was abandoned during historic times should also be samples.
These farm samples, along with modern control samples, will allow structure types to be
associated with specific plant assemblages and indicate which taxa are likely to be modern
contamination.
Midden samples have yielded the highest diversity and greatest density of seeds and
wood (both uncarbonized and carbonized) of all contexts thus far examined. Surprisingly,
samples designated as turf wall in the field have yielded very few botanical remains. Again,
an examination of the walls of historic turf structures should indicate their botanical
components.
The large size of many of the light fractions has resulted in the need to conduct tallies
(counting but not pulling of seeds). Some samples have yielded seed densities near 500
seeds/liter. Most of these seeds are uncarbonized, but from deep, undisturbed deposits. In the
future, sub-sampling of the light fractions may be necessary, even for samples less than 2
liters in size.
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Extraction. The construction of a mechanical flotation device for project
Hólaransóknin during the 2002 field season resulted in a much higher rate of recovery and
allowed for the use of a siphon to remove any botanical material that had become waterlogged
(Gumerman and Umemoto 1987). The mechanical flotation device also proved to be an
efficient means of recovering insect remains found in the sediments samples. Being less
destructive than the wet sieving approach typically used to recover such remains, all light
fractions from Hólar were examined wet by the archaeoentomologist Magnus Hellqvist prior
to drying. However, the density of insect remains is considerable less than that for plant
remains. This requires larger sample sizes and light fractions that must invariable be subsampled. In the future, it might be advisable to split samples, floating one for insect remains
and the other for macroplant remains.
Sorting. I was fortunate enough to actual sort samples during the 2003 field season.
Although the samples were collected from Kelður during a previous season, it is clear that
information gleaned from an ongoing analysis is of benefit to the field archaeologist. In the
future, the sorting of samples from ongoing excavations will not doubt be an aid in the
interpretation of features and deposits.
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Table 1. Provenience information for the analyzed sediment samples
from the 2002 field season of the Hólaransóknin Project.
Sample
Number

Context

60
57
59
47
53
54
55
56
61
66
70
71

28
29
82
107
107
106
106
106
105
105
104
104

Soil
Volume
(L)
10.0
13.2
11.7
5.0
12.4
12.4
12.2
11.4
11.4
11.4
10.8
10.2

Area

Bucket
Number

B
B
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2
1
1
1
4
6
6
6
7
7
8
8
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Table 2. Provenience information for the analyzed sediment samples from
the 2003 field season of the Hólaransóknin project including samples
from Kelður in Ragnarvöllum and Hofsstaðir in Garðabæ.
Sample
Number

Site

137
138
139
140
141
142
146
147
148
156
157
158
159
160
161
130
131
132
133
134
135
136
143
144
145
149
150
151
152
153
125
126
127
128
129
154
155

Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hofsstaður
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Hólar
Kelður
Kelður
Kelður
Kelður
Kelður
Kelður
Kelður

Context
(Layer)
25
25
70
89
25
70
25
81
85
99
87
228
229
228
226
228
1084
1065
2133
3580
3773
225
5152
5152
5228
5228
55
24
3

Soil
Volume
(L)
10.2
7.1
11.0
6.8
0.7*
0.5*
5.0
1.1*
0.6*
0.5*
0.7*
0.6*
0.1*
0.1*
0.1*
5.2
5.2
10.4
6.2
6.8
6.4
6.0
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0
4.0
8.0
4.0
8.0
10.2
9.0
8.2
8.0
4.5
4.0

Area

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Area Sample
Number

822
839
1126
665
1130
1377
1381
2217
3817
3821
1385
5282
5278
5274
5270
S9854
S9850/51L
S9850/51L
S9849/47L
S9833
-

* Reflotation of wet screen residues.
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Järnhantering på norra Island
Granskning av slagger och järn från Kolkuós och Keldudalur
Utdrag ur rapport 17-2003 från UV GAL, Uppsala (GeoArkeologiskt Laboratorium)
Lena Grandin*, Svante Forenius* & Eva Hjärthner-Holdar*
*

XXXX

Inledning
På uppdrag av Magnus Hellqvist, Högskolan i Dalarna, har Geoarkeologiskt Laboratorium
(GAL) vid Riksantikvarieämbetet, avdelning för arkeologiska undersökningar (UV)
genomfört en undersökning av ett jordprov, ett slaggprov och en järnnit för båt från Kolkuós
och ett slaggprov från Keldudalur, Skagafjörður, norra Island (Dnr 424-410-2003). Materialet
är framtaget vid arkeologiska undersökningar genomförda 2003 inom ramen för
forskningsprojektet Hólarannsóknin som leds av Ragnheidur Traustadottir där det
arkeologiska arbetet stöds med pengar avsatta av det Isländska Alltinget och i samarbete med
Islands Nationalmuseum och Högskolan på Hólar. Magnus Hellqvist var en av dem som var
delaktig i de arkeologiska undersökningarna och ansvarig för undersökningar med anknytning
till metallhantering. GAL har tidigare (Grandin & Englund 2002), på uppdrag av Magnus
Hellqvist, genomfört en liknande studie av slagger och metaller från järnhanteringen vid
lokalerna Keldur och Hofstadir i Gardabae (Reykjavík).
Kolkuós är en medeltida till senmedeltida hamnplats med anknytning till Hólar som för tiden
var en centralgård på norra Island och med en gammal tradition som biskopssäte fram till
1806. De tre proverna från Kolkuós beskrivs höra samman och komma från en anläggning,
och intill densamma, vilken inledningsvis tolkats vara den där järnhanteringen ägt rum.
Slaggprovet från Keldudalur är från ett golv i en smedja. Här har man använt en kyrka
sekundärt för smidesverksamheten.
Studien omfattar en okulär genomgång av materialet och metallografiska analyser av niten.
Undersökningen genomförs för att se vilka processled i järnhanteringen som materialet
representerar och om det är möjligt att säga något om använda tekniker och om det föreligger
några likheter och/eller skillnader mellan de båda lokalerna. Tekniska kunskaper hos smeder
kan speciellt studeras metallografiskt i båtniten för att se hur den är tillverkad, av vilken
materialkvalitet och vad denna är lämplig till.

Material och metoder
Material
Materialet som ingår i studien utgörs av ett jordprov, ett slaggprov och en järnnit från
Kolkuós och ett slaggprov från Keldudalur. Proven beskrivs nedan och är benämnda enligt
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påskrift på fyndpåse eller medföljande etikett. Dessutom har GAL fått tillgång till fotografier
från utgrävningen i Kolkuós.
Metoder
Allt fyndmaterial granskas okulärt för att hitta karaktäristiska drag som kan ge information
om materialtyp och processer. En del fynd snittas också för att få ytterligare kunskaper om
materialets uppbyggnad och sammansättning. Dessutom undersöks materialets magnetiska
egenskaper.
Av järnprovet tillverkades ett polerprov. Metallografiska undersökningar utfördes på detta för
att identifiera järnets olika texturer, beroende på kemisk sammansättning och
bearbetningssätt. Provet etsades med 2% nitallösning (för att observera innehåll och
fördelning av kol). Undersökningarna genomfördes i ett Leitz Ortholux II
polarisationsmikroskop.

Resultat
Kolkuós
710
Registrering: Nit (båtnit). Niten är kraftigt korroderad och sekundärt har omgivande material
fastnat. Den väger 29,5 g (inklusive korrosionsprodukter) är ca 7 cm lång och något böjd. Vid
smalaste delen (mitt på) är den ca 1 cm tjock, huvudet är något oregelbundet (till följd av
korrosion) och har en diameter varierande mellan 2 och 2,5 cm. Nitens huvud är magnetiskt,
för övrigt är den endast svagt magnetisk.
Metallografi och petrografi: Endast en knappt centimeter lång och några millimeter bred zon
av metalliskt järn är bevarat i tvärsnittets ena halva vid omböjning mellan stjälk och huvud.
Resten utgörs av korrosionsprodukter. Det bevarade metalliska järnet utgörs av ferrit (det vill
säga mjukt, kolfritt järn) med något varierande kornstorlek. Huvudsakligen rör det sig om
relativt finkornig ferrit men lokalt, mitt i omböjningen mellan stjälk och huvud, är
kornstorleken något grövre. I övre och yttre delen av huvudet är ferritkornen långsträckta
parallellt med huvudets ovansida. För övrigt är kornen mindre deformerade. Lokalt finns
påbörjad rekristallisering av ferritkornen. I begränsad omfattning finns också små mängder
cementit (Fe 3 C) i ferritens kornkontakter. Kolhalten är dock genomgående mindre än en
tiondels viktsprocent. I de korroderade områdena finns delar som inte är helt korroderade utan
har rester av metalliskt järn. Texturen i dessa områden antyder att det är cementiten i
korngränserna som är intakt medan ferriten har korroderat. I dessa delar (motstående det helt
bevarade järnet) är cementitmängden något högre än i det bevarade metalliska järnet. Enstaka
större slagginneslutningar har observerats i det korroderade järnet, centralt i tvärsnittet. Dessa
slagginneslutningar innehåller wüstit och en glasfas. I det ferritiska järnet finns endast små
och få slagginneslutningar. De få som finns är långsträckta och följer ytterformens
omböjning. I huvudet är de dock kraftigt långsträckta och har gått av. Dessa inneslutningar
innehåller endast en glasfas. I stjälken innehåller slagginneslutningarna både en glasfas och
järnoxiden wüstit.
Tolkning: Niten är kraftigt påverkad av korrosion och endast en kärna av metalliskt järn finns
bevarad vid nitens huvud. Den metallografiska undersökningen av denna del visar att niten är
tillverkad av mjukt järn. Lokalt finns en mycket låg kolhalt men denna påverkar inte
hårdheten i större utsträckning. Möjligen har kolhalten varit något högre i de delar som är
korroderade. Kvaliteten på niten förefaller alltså vara jämn. Kvaliteten är bra också med tanke
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på den lilla mängden innesluten slagg. I den begränsade del som är bevarad finns inga tecken
på att flera materialkvaliteter skulle vara sammanvällda utan niten verkar vara tillverkad av ett
stycke med tämligen homogen sammansättning. Såväl de uppspruckna slagginneslutningarna
som de långsträckta ferritkornen i nithuvudet antyder att niten har kallbearbetats men den
påbörjade omkristallisationen antyder tvärtom att temperaturen varit högre varför det snarare
får tolkas som att bearbetning skett i halvvarmt tillstånd.
228
Registrering: Ett större och flera mindre stycken av samma typ. Det största stycket, 251,5 g,
är ca 14×7,5×5 cm stort och oregelbundet i formen. Alla stycken har ett tunt lager av extremt
finkornigt rött material (som i nr 227). Vid rengöring framträder en huvudsakligen svart och
glasartad yta omväxlande med en något grynigare såväl svart som rödaktig nyans. Styckena är
genomgående lätta och porösa och troligen tämligen homogena med avseende på kemisk
sammansättning och utan inblandning/fragment av andra materialtyper.
Tolkning: Material som förefaller vara relativt homogent i sin uppbyggnad. Det är bildat vid
hög temperatur (glasartat och blåsigt). Inget av styckena har dock utseende som är
karaktäristiskt för slagger från järnhantering (se diskussion nedan).
227, [219] S4 (2OF2), Slag/Ash
Registrering: ”Jordprov” med huvudsakligen finkornigt rött material men med inblandning av
större stycken. Det finkorniga materialet är omagnetiskt till svagt magnetiskt och smetigt
endast i mindre utsträckning. Några av de större styckena i provet har rengjorts. Dessa är av
samma typ som i nr 228, det vill säga med en svart och glasartad yta omväxlande med en
grynigare svart eller röd yta. De är genomgående lätta och porösa och oregelbundna i formen
men troligen tämligen homogena vad gäller kemisk sammansättning.
Jordprovet är mestadels mycket finkornigt och även vid granskning i stereolupp är det svårt
att urskilja enstaka korn och därmed bestämma vilka mineral som ingår. Ett rostningsförsök
gjordes med en mindre mängd (1 g) material. Under rostningen, med brännare på plåt, blev
det rödfärgade materialet brungrått. Vid avsvalning antog det en rödaktig färg, något ljusare
än före rostning. Drygt två tredjedelar av det rostade provet var magnetiskt, men inte starkt
magnetiskt, efter rostning.
Tolkning: De större styckena är av material som förefaller vara relativt homogent i sin
uppbyggnad. Det är bildat vid hög temperatur (glasartat och blåsigt). Inget av styckena har
dock utseende som är karaktäristiskt för slagger från järnhantering (se diskussion nedan). Det
finkorniga, röda materialet, är omagnetiskt men delar av det blir magnetiskt vid upphettning.
Omvandlingen från omagnetiskt till magnetiskt betyder att provet innehåller järnoxider (eller
snarare järnhydroxider före rostning) vilka omvandlas och blir magnetiska vid upphettning.
Teoretiskt betyder detta att materialet skulle kunna vara användbart som malm.
Keldudalur
Slagg i omrörd kontext, 2003
Registrering: Fyndet består av fyra slagger av samma typ. Samtliga är lätta, porösa och
glasiga. De är huvudsakligen oregelbundna i formen. Det största stycket uppvisar dock en
antydan till karaktäristisk smidesskålleform. Detta stycke väger 160,2 g, och är nära
cirkelformat i plan med en diameter på 8–9 cm (och enstaka utlöpare från detta). Stycket är
något skålformat men tjockleken är tämligen jämn, ca 3 cm. Samtliga slaggstycken innehåller
fragment, centimeterstora och mindre, av olika materialkategorier som ben, sten och bränd
lera. Kolstycken har dock ej observerats. På den största slaggens överyta satt en slaggkula, ca
2 mm i diameter, mycket löst. Denna kula är magnetisk men slaggen i övrigt är omagnetisk.
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Ytterligare kulor, men något mindre och mer fast förankrade, observerades på fler ytor, bland
annat på ett insmält stenfragment där slaggkulor smält fast.
Tolkning: Smidesslagger från föremålssmide som förefaller ha en tämligen homogen kemisk
sammansättning. Slaggkulorna i en av dem, är sprutslaggsliknande, och kan ha bildats i
härden under uppvärmning av föremålet och innesluten slagg eller omgivande oxidationsskikt
smälte ur och droppade ner i smidesskållan. Ben kan ha använts som bränsle (se nedan).

Diskussion och tolkning
Processer och kvalitet
Materialet från Kolkuós är komplext. Bland fynden finns en båtnit som är tillverkad av ett
homogent mjukt järn. Niten är kraftigt korroderad men den bevarade delen uppvisar en jämn
och god kvalitet. Var den har tillverkats och bearbetats är inte möjligt att avgöra men smeden
som har jobbat med den har varit kunnig på området. Förekomsten av enbart en nit kan dock
inte belägga att smidesverksamhet har ägt rum på platsen. Niten kan processmässigt inte
heller relateras till den undersökta anläggningen, vilket diskuteras mer nedan.
Dessutom finns det finkorniga, röda och omagnetiska materialet från en anläggning som utgör
en väl definierad grop. Såväl i detta prov som i fynd intill anläggningen finns stycken som är
kraftigt påverkade av hög temperatur och är smälta i varierande omfattning. Enligt uppgifter
från uppdragsgivaren har det finkorniga materialet inledningsvis tolkats som ”… rostjord från
den ugn där järnhanteringen rimligtvis bör ha försiggått”.
Om vi antar att anläggningen varit en ugn (blästugn) för järnframställning, det vill säga det
första ledet i processen att smälta malm för att få metalliskt järn, borde vi, i den möjliga
ugnen, hitta slagger som är karaktäristiska för denna process. Några typiska reduktionsslagger
finns dock inte.
Om vi dessutom antar att det röda materialet är malm kan vi fråga oss varför så stora mängder
malm men ingen slagg finns i anläggningen. Det är inte rimligt att hitta så stora mängder
malm i en ugnsrest eftersom det skulle betyda att processen inte fungerat – malmen borde ju
ha omvandlats till metalliskt järn (som är använt för tillverkning av föremål och inte kvar i
anläggningen) och slagg (som skulle kunna vara en kvarlämnad restprodukt) om reduktionen
löpt på enligt planerna.
Ytterligare aspekter att fundera på är de högtemperaturbildade styckena som finns såväl
inifrån som intill anläggningen. Dessa är, som omnämnts flera gånger, inte karaktäristiska för
reduktionsprocessen. De är inte heller typiska smidesslagger men även om de skulle kunna
knytas till smidesprocessen, antingen det inledande smidet när slagghaltigt järn ska rensas
eller troligare, föremålssmide, är deras fyndomständigheter inkonsekventa. Smidesslagger
borde nämligen inte påträffas i samma kontext som en malm (om vi även i detta sammanhang
tolkar den rostiga jorden som malm) och definitivt inte i en anläggning som antas ha varit
avsedd för järnframställning. De fotografier som finns från anläggningen kan inte heller ge
vägledning om att det skulle röra sig om en ässja/smideshärd.
Vi kan också överväga ett annat användningsområde för anläggningen, nämligen att den
skulle ha använts för att rosta malmen innan den senare sätts upp i blästugnen. Rostningen
äger rum vid en lägre temperatur än reduktionsprocessen och används för att minska malmens
vattenhalt, öka angreppsytan på malmkornen och även delvis påbörja omvandlingen från
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malm till metall. Rostningsprocessen är också nödvändig för att bli av med eventuellt
svavelinnehåll i malmen (svavel försämrar järnets kvalitet). De isländska malmerna förefaller
dock ha varit svavelfattiga varför detta inte utgjort något problem (Fridriksson och HermannsAudardóttir (1992). Om den undersökta anläggningen varit en rostningsgrop kan man undra
varför det finns slagger eller slaggliknande material i gropen. Har dessa bildats till följd av att
rostningen ägt rum vid för hög och ojämn temperatur? Det skulle teoretiskt kunna vara fallet
men med tanke på att det finkorniga materialet inte är upphettat alls, är det inte en möjlig
tolkning i det här fallet om inte de större styckena har bildats vid ett tidigare rostningstillfälle
och blandats med det orostade finkorniga materialet.
Det är även möjligt att betrakta hela den undersökta lokalen, en hamnplats, i ett vidare
perspektiv, och vilka verksamheter som vi kan förvänta oss där. Första ledet i järnhanteringen,
alltså den egentliga järnframställningen är inte i normala fall förknippad med en sådan plats.
Det är, om man jämför liknande lokaler eller typer av lokaler, snarare smidesverksamhet som
brukar förekomma. Att tolka anläggningen med den rostiga jorden som använd för rostning av
malm eller järnproduktion är alltså inte rimligt i ett storskaligt och organisatoriskt perspektiv
lika lite som i ett processmässigt. Däremot skulle det vara rimligt att förmoda att båtniten hör
till de föremål som har tillverkats på platsen, dock inte vid den undersökta anläggningen.
Efter alla dessa för järnhanteringen ogynnsamma tolkningar, med vad som inte är rimligt kan
man undra vilka alternativ som finns kvar. En fråga som är möjlig är naturligtvis om
materialet över huvud taget ska förknippas med järnhantering, förutom niten. Ska man söka
andra lösningar och även undersöka om materialet är naturligt bildat, eventuellt avsett att
användas men alltså inte en restprodukt. Inom ramen för denna undersökning har det dock
inte varit möjligt att fördjupa sig i andra alternativ. Vi föreslår dock att mer detaljerade
undersökningar genomförs för att få klarhet i vilka processer, naturliga eller inte, som varit
verksamma. För att genomföra dessa är det motiverat med petrografiska och kemiska analyser
av materialet liksom noggranna genomgångar av dokumentationsmaterial från
undersökningen, och jämförelser med annat relevant material från den aktuella lokalens
närområde.
Bränsle
I smidesslaggerna från Keldudalur är små bitar av brända ben ett karaktäristiskt inslag. Ben är
rika på kalcium och fosfor och kan användas i järnhanteringen med syftet att tillsätta en eller
båda av dessa komponenter under framställningsprocessen. Kalcium för att påverka slaggens
flytbarhet och fosfor för att påverka järnets kvalitet för att detta ska få en förbättrad hårdhet
och/eller seghet. En tillsättning under smidet för att påverka järnets kvalitet kräver dock lite
mer omfattande arbete varför det är troligt att användningen av benen i detta sammanhang är
som bränsle. Enligt Berit Sigvallius (muntlig uppgift) går det bra att elda med ben, även
färska. En experimentell studie, dock inte med anknytning till järnhantering, där
energiinnehållet i rörben jämfördes med det i ved (björkved) visade att om man använde upp
till 50% ben och 50% ved fick man snarlikt resultat som om man använde sig av enbart ved
(Bergwall m fl 1986). Med tanke på att bränsle i form av ved och kol har varit långt ifrån en
obegränsad tillgång på Island, kan denna tolkning vara mycket sannolik i sammanhanget.
Fridriksson och Hermanns-Audardóttir (1992) nämner också problemet med träkolsbrist som
en begränsande faktor i järnhanteringen även om björkskogen överlevde längst i de områden
där järnframställning ägde rum. Även i de tidigare studerade slaggerna från Hofstadir i
Gardabae (Grandin & Englund) noterades förekomst av ben. Däremot inte i det samtidigt
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undersökta materialet från Keldur. I det sistnämnda hade dock slaggerna en kemisk
sammansättning som skulle kunna knytas till användning av ben.
Annat järnsmide på Island
Som jämförelse till de här aktuella platserna, med det för järnhantering icke karaktäristiska
materialet från Kolkuós, kan nämnas att en undersökning av slagger och järnfragment tidigare
har genomförts för platserna Keldur och Hofstadir i Reykjavíksområdet (Grandin & Englund).
Keldur är en tidigmedeltida boplats där flera lager med ”mycket” slagg kunde urskiljas vid
utgrävningen. Ett hus tolkades ha haft flera funktioner, bland annat som smedja och det
arkeometallurgiska materialet kan sannolikt knytas till tiden för smedjan. Järnsmidet är också
den verksamhet som tydligast kunde ses i materialet bland annat som större fragment av
smidesslagger. En typ av slagg från föremålssmidet är glödskal som förekom rikligt i några av
fynden. Glödskal återfinns huvudsakligen i nära anslutning till städet där ämnesjärn och
föremål bearbetats. Ett fragment av ett järnföremål visade egenskaper som gör det lämpligt
som eggstål. Det är av god kvalitet och hade bearbetats i flera steg med bland annat härdning
och anlöpning, processer som kräver goda kunskaper hos den utövande smeden. Enstaka fynd
från Keldur kan möjligen härröra från tidigare led i järnhanteringsprocessen, det vill säga
framställning och omsmältning. Förekomsten av dessa fynd antyder att järnframställningen
bör ha ägt rum i närheten av boplatsen. Verksamheten vid Hofstadir har daterats till slutet av
vikingatid till medeltid och det arkeometallurgiska materialet kommer enbart från
sekundärsmidet. Det metalliska materialet är kraftigt påverkat av sekundära processer varför
det huvudsakligen är slaggerna som bidrar med information om verksamheten. Några detaljer
i smidesprocessen kunde urskiljas, bland annat att smeden hade använt sig av vällsand och
sannolikt utnyttjat ben som bränsle. En effekt av benanvändningen kan också ha blivit ett ökat
fosforinnehåll i järnföremålen som bearbetats varför dessa kan ha förbättrats i både hårdhet
och seghet. Järnsmide är också behandlat av Nordahl (1988) med förekomst av såväl slagger
som järnföremål från två generationer av smedjor. Dessa materialkategorier har också
studerats mer i detalj av H. Modin och S. Modin (1988) samt Karlsson (1988). Bland
slaggerna noterades t ex glödskal från föremålssmidet och en nit som varierar något i
sammansättning men huvudsakligen är tillverkad av mjukt järn, lokalt med förhöjd kohalt.
Nitens huvudsakligen mjuka järn överensstämmer också med den i denna undersökningen
studerade niten från Kolkuós. Den senare uppvisar dock en jämnare sammansättning och
betydligt mindre mängd slagginneslutningar än den tidigare studerade niten från Reykjavík.
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Bilagor
Terminologi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blåsning: Benämning på en järnframställningscykel i blästugn.
Blästbruk: Äldre, och på nytt använd term för ”primitiv” och ”lågteknisk” järnhantering.
Blästeröppning: Öppning för luft i blästugnens schaktvägg.
Blästugn: Ugn för framställning av blästjärn av myr-, sjö-, jord- eller bergmalm.
Boss: Finkornigt kantigt arkeometallurgiskt material som fastnar på en magnet, exklusive
glödskal och sprutslagg.
Brottyta: Ojämn flatsida på lerschaktsfragment som spruckit (vanligen i linje med vidjearmeringen) och lossnat från schaktet som ett flak.
Chargering: Uppsättning/påfyllning av malm och bränsle i blästugnen.
Droppslagg: Små, sfäriska slaggskal som bildas i blästugn under process.
Fingerstruken: In- och/eller utvändigt lerslammad schaktvägg med fingeravtryck.
Forma: Trattformigt rör av lera, i historisk tid av metall, beläget mellan blästerrör på bälg
och blästerfokus i ugnens ställe.
Förslaggning: Schaktväggspartier (insidor) varpå smält slagg har stelnat.
Förglasning: Delar av leran har smält, ändrat färg (vanligen till svart) och i vissa fall blivit
genomskinlig eller glasartad. Förekommer på schaktväggens insida, nära blästerintagen.
Glödskal: Metallglänsande magnetiska skal av järnoxid som uppkommer i sekundärsmidet
när järn bearbetas med kraft på ett järnstäd med slägga eller smideshammare.
Grop med slagg: En grop utan närmare anläggningsbestämning fylld med slagg och
ugnsrens (jfr slaggrop).
Grynjärn: Samma som malmsylt.
Gråbränd: Lera som bränns i syrefattig miljö blir grå.
Innerbit: Schaktväggsfragment som saknar ytsida.
Insida: Schaktväggsfragment med minst en ytsida, som kan vara förglasad, förslaggad
eller som har en bukighet som talar för insida, eller som är rödare på en sida (insidan) än
på motstående sida.
Lupp: Smälta som konsoliderats eller blivit omsmält.
Magring: Medel, vanligen kvartssand, barr, hår eller tagel, som leran till schaktet blandas
ut med för att den inte ska sprängas av ångtrycket när den blir het.
Malmsylt: Efter reduktion i ugn kvarvarande material som inte kan karakteriseras som
malm, inte som järn eller slagg, som har reducerat men inte har järn/slagg-separerats. Är
knottrigt/grynigt och magnetiskt. Lämpligt material att sätta upp vid nästa blåsning.
Primärsmide: Inledande förädling av smältan, endera i form av omsmältning eller genom
upprepad uppvärmning och kompaktering.
Reduktion: Kallas den process som under tillförsel av luft (egentligen syrgas, O2) och
hetta förmår träkol (eg CO och CO2) att reducera malm som huvudsakligen består av
järnoxid (Fe2O3) till järn (Fe) och slagg.
Rensslagg: Slagg som faller ifrån smältan när den tas ur ugnen eller vid arbetsmomenten
kall- och varmrensning (jfr ugnsrens).
Rödbränd: Lera som bränns i syrerik miljö blir röd.
Sekundärsmide: Uträckning av kompakterat järn och föremålssmide.
Skarvkant: Fog mellan två lerlimpor i schaktväggen. Ibland synlig på lerväggsfragment.
Slaggrop: Under schaktugn liggande grop för uppsamling av slagg, det vill säga gropen
fylls med slagg redan under processens gång (jfr grop med slagg).
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•
•
•
•
•
•
•

Smälta: Produkt av reduktionsprocessen. Denna järnklump är slaggrik och inte direkt
smidbar. Den behöver upparbetas/förädlas först.
Sprutslagg: Små, sfäriska slaggskal som bildas flygande i luften under primärsmidets
slutfas, när smältan under välltemperatur kompakteras till ett tätt järn.
Stearinslagg: Slaggklump som bildas genom att slaggsträng läggs till slaggsträng. Den erhåller ett utseende som kan associeras till hur rinnande stearin formeras kring foten av ett
ljus. Bildas i eller utanför blästugn.
Ställe: Härdrum, det vill säga området där smältan bildas, under blästerintagen men
ovanför en eventuellt underliggande slagguppsamlingsgrop.
Ugnsrens: Material (slagg, träkol, infodringsfragment o d) som efter varje blåsning rensas
ur ugnen, och kastas i varp, gropar eller på markytan, innan nästa blåsning påbörjas.
Uppsättning: Påfyllning av träkol och/eller malm.
Ytbit/ytsida: Schaktväggsfragment med en fingerstruken eller slätad sida, men oklart om
in- eller utsida.
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