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SAMMENDRAG 
06.-24.07.2009 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser i forbindelse med realiseringen av 
reguleringsplan for Lisætra 2. Et jernfremstillingsanlegg med kullgrop (id 87871) og fem enkeltliggende 
kullgroper (id 4487, id 14321, id 33990, id 53755 og id 87724) ble undersøkt. Ved jernvinneanlegget ble 
det avdekket tre ovner, seks slagghauger, et omfattende malmlag og en kullgrop med sidegrop. 
Hovedvekten av undersøkelsen ble lagt til dette området. De andre kullgropene ble snittet med maskin, 
overflateprofil og bunnform ble registrert underveis.  

 
Jernvinneanlegget var langt mer komplekst enn hva man først hadde trodd, og det ble dokumentert to 
forskjellige jernfremstillingsteknologier på stedet. Kullgropen viste seg i tillegg å være sekundær, og 
anleggelsen av denne har forstyrret deler av det opprinnelige jernvinneanlegget. Mens den ene ovnstypen 
så ut til å ha enkelte fellestrekk med jernvinna i eldre jernalder, ble det også påvist både slagg og 
ovnstype med klare paralleller til yngre jernalder og middelalder. Det ser i tillegg ut til at begge 
teknologiene har vært i bruk på anlegget i merovingertid, og med såpass ensartede radiologiske dateringer 
at de nærmest kan karakteriseres som samtidige. Anlegget kan slik sett representere en overgangsfase 
mellom de ulike teknologiene i eldre og yngre jernalder. Det ble i tillegg påvist kontinuerlig 
jernfremstilling inn i tidlig middelalder, og med noen indikasjoner på blestring i høymiddelalder. 
Konteksten for sistnevnte resultat er imidlertid noe usikker, grunnet den sekundære kullgropa som er 
anlagt på den sentrale arbeidsflaten på anlegget.  
 
Kullproduksjonen ser ut til å ha foregått i tidlig- og høymiddelalder, og hadde i hovedsak sirkulær 
bunnform. De føyer seg dermed inn i det generelle mønsteret fra tidligere undersøkelser i 
Gudbrandsdalen, og i særlig grad mot det som er kjent fra Dokkfløy lenger vest. Noe variasjon kunne 
imidlertid dokumenteres i kullgropenes utforming, ettersom en kullgrop kunne defineres som 
rektangulær.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

LISÆTRA 2 UNDER LI OPPIGÅRD, 27/17, 
FURTHOLOA UNDER NORDLI, 26/118, 
SÆTERBERGTEIGEN, 22/3, ØYER KOMMUNE, 
OPPLAND  

SARA LANGVIK BERGE OG INGAR M. GUNDERSEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
I brev av 05.01.2005 oversendte Oppland fylkeskommune endret forslag til 
reguleringsplan for Lisætra 2 i Øyer kommune for behandling av dispensasjon fra lov 
om kulturminner av 9. juni 1978, § 8 4. ledd, for automatisk fredete kulturminner. 
Planen la til rette for mer enn 120 nye hytter i tillegg til eksisterende bebyggelse, og 
dessuten nye veier og forretning/bevertningssteder (Larsen 2009a). 

 
Området har vært gjenstand for reguleringsplan som senere har blitt revidert og 
resultert i en utvidelse av det opprinnelige planområdet. Under en registrering i 2001 
påviste Oppland fylkeskommune flere automatisk fredete kulturminner i dette 
området. I 2002 ble to jernvinneanlegg (et med to kullgroper), to groper registrert som 
fangstgroper og en kullgrop sikret gjennom regulering til bevaring, mens det ble gitt 
dispensasjon for fire kullgroper. I 2005 kom forslag til endring av reguleringsplanen, 
med utvidelse mot øst. Oppland fylkeskommune foretok registreringer i dette området 
i 2002 og 2003, og da ble det kartlagt et jernvinneanlegg med kullgrop og en 
enkeltliggende kullgrop. Riksantikvaren ga i 2005 dispensasjon også for disse 
kulturminnene, da de vanskelig kunne innpasses i romslige spesialområder med 
formål bevaring. I 2009 meldte fylkeskommunen at tiltakshaver ønsket å realisere 
planen.  
 

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Den arkeologiske undersøkelsen ble utført 06.-24.07.2009. Følgende personer deltok i 
undersøkelsen: 

 
Prosjektleder: Jan Henning Larsen (befaringer)  08.07., 09.07., 13.07. 
KHM: Bernt Rundberget     13.07., 22.07. 
Feltleder: Sara Langvik Berge (S.L.B)   06.07.- 24.07. 
Feltassistent: Erlend Nordlie (E.N)    06.07.- 24.07. 
Feltassistent: Arne Andersen Stamnes  (A.A.S)  06.07.- 24.07. 
Feltassistent: Hakim Moradi (H.M)   13.07.- 24.07. 
Innmåler: Lars Thorgersen     13.07. (halv dag) 
Innmåler: Rune Borvik     22.07. (halv dag) 
Gravemaskinfører: Thomas Skjellhaugen   07.07.-09.07 
Gravemaskinfører: Per Danielsson    15.07., 20.07.-21.07. 
Gravemaskinfører: Kjetil Bergheim    30.07. 
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Det ble benyttet totalt 65,5 dagsverk i felt. Det var varierende vær under 
undersøkelsen, med mye regn og til tider ganske kaldt. Været hadde imidlertid ingen 
innvirkning på resultatet av undersøkelsen. 

 

3. FORMIDLING  
Tiltaksområdet lå rett ved en trafikkert fjellvei, og vi hadde mye besøk av både 
turgåere og bilkjørere. Vi viste folk rundt nesten hver dag, ofte mange ganger om 
dagen. Tidspress gjorde at media ikke ble kontaktet.  

 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 
De omsøkte kulturminnene ligger i seterområde på Gudbrandsdalens østside, ca 800 
meter over havet, omkring 300 meter høyere enn jordbruksbygda Øyer. Området 
tilhører bjørkeskogsbeltet med betydelig innslag av gran. Planområdet, hvor det også 
ligger setrer, er delvis utbygget med hytter, veier, turistbedrift og lysløype. Terrenget 
er noe kupert, med myrdrag. Undergrunnen består av morenemasser, med større stein 
og noen steder berg oppi dagen. Vegetasjonen består av middels tett granskog, einer 
og lyng. Vegetasjon ble gradvis mer glissen oppover lia.  
 
Jernvinneanlegg med kullgroper id 87871 lå på toppen av en bratt, vestvendt liside 
(gnr/bnr. 27/17). Avstanden til Hornsjøveien var kun 5 meter. De fem andre 
kullgropene lå spredt oppover lia, i samme type terreng.  Id 87724 lå 15 meter sørøst 
for Hornsjøveien, nord for toppen av Lyusveknappen (gnr/bnr. 22/3). Mot sør stuper 
terrenget bratt ned mot Mosåa. Id 4487 lå ca 600 meter vestnordvest for vegkryss ved 
Nærmo Fjellstue, og ca 175 meter vest for lysløype (gnr/bnr. 26/118). Id 14321 var 
plassert ca 700 meter nordvest for det samme vegkrysset, og ca 250 meter vest for 
lysløypa. Id 33990 lå ca 700 meter vestnordvest for vegkrysset, og ca 50 meter nord 
for hytte på gnr/bnr 18/68 (gnr/bnr. 26/118). Id 53755 lå ca 800 meter vest for 
vegkrysset, og ca 120 meter vest for hytte på gnr/bnr 18/68 (gnr/bnr. 26/118). 

 
Flere kullgroper er kjent nede i dalen hvor det øst for Tretten ble gitt dispensasjon fra 
kulturminneloven for seks groper i forbindelse med reguleringsplanen for Stav 
boligfelt, og det foreligger fire radiologiske dateringer til middelalderen, 1015-1390 e. 
Kr. Fra Rabben boligfelt foreligger datering fra en kullgrop til 1445-1630 e. Kr. Alle 
disse gropene er rimeligvis knyttet til produksjon av smikull (Larsen 2009a). 
 
Det nærmeste undersøkelsesområdet for jernvinne er Dokkfløy, hvor Universitetets 
Oldsakssamling gjennomførte Dokkaprosjektet i 1986-1989 (Larsen 1991, Jacobsen 
og Larsen 1992). Området ligger ca. 30 km not vest-sørvest, hvor det ble dokumentert 
omfattende jernproduksjon i både jernalder og middelalder. Omfattende 
jernvinneundersøkelser har også blitt gjennomført på Gråfjellområdet ved Rena, ca. 
55 km mot øst, hvor jernproduksjonen var spesielt omfattende i middelalder 
(Rundberget 2007). Det er tidligere ikke undersøkt jernvinneanlegg i nærområdet, 
men en rekke anlegg er likevel kjent på Øyerfjellene (Larsen 2009b:130-131). På 
Lisætra er det to jernvinneanlegg som er regulert til bevaring i eksisterende plan. 
Blant de 17 registreringene av jernvinneanlegg i Øyer kommune ser det ut som flere 
er usikre slaggforekomster, blant annet funn av smieslagg. 
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Figur 1: Kart over tiltaksområdet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS. Produsert av Lars Thorgersen. 

 

5. UTGRAVNINGEN 
Id 87871, jernvinneanlegget, bestod av en kullgrop med sidegrop, seks slagghauger, 
tre ovner, et malmlag og rester etter et kullager. Anlegget viste seg å ha to bruksfaser, 
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og alle de radiologiske dateringene falt innenfor merovingertid og middelalder. Det 
ble dokumentert både renneslagg og slaggblokker/størkneslagg på anlegget. Anlegget 
ble først flateavdekket, deretter ble det gravd profiler gjennom kullgropene, 
slagghaugene og malmlaget. Ovnene ble flategravd. På grunn av tidsbegrensninger 
ble fokuset på undersøkelsen lagt til dette anlegget, mens de seks andre kullgropene 
ble dokumentert med foto og mål, og tegning av overflateprofiler, før et segment ble 
snittet med gravemaskin og kullprøve ble tatt ut. Bunnformen ble registrert der det var 
mulig. Kullprøvene ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse og et utvalg ble 
sendt videre til Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU i Trondheim for 
datering. Funn og prøver fra utgravningen er lagret i Kulturhistorisk museums 
magasiner under museumsnummer C57226. Fotografiene er lagt inn i Fotobasen med 
negativnummer Cf34110.  

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Utmarksbruk er et prioritert forskningstema ved Kulturhistorisk museum, og de 
undersøkte kulturminnene ligger i et område hvor vi fra før har lite data å bygge på. 
Både jernvinneanlegget og de enkeltliggende kullgropene har derfor et stort 
forskningspotensial. Ut fra den kunnskapen vi har i dag, er så vel anlegget som de 
enkeltliggende kullgropene fra slutten av vikingtiden eller fra tidlig- eller 
høymiddelalder. Datering er i så måte en viktig prioritering for prosjektet. 
 
Kullgroper er en relativt vanlig kulturminnetype i utmarka på Østlandet, og var i 
hovedsak benyttet for kullproduksjon i yngre jernalder og middelalder. Rent 
typologisk er det ingen forskjell på smiekullgroper og jernvinnekullgroper, men 
smiekullgropene ligger i mange tilfeller tettere opp mot kjente gårdsbosetninger. 
Kullgropenes forhold til jernproduksjonen i yngre jernalder og middelalder har vært et 
viktig tema ved flere store prosjekter innenfor Kulturhistorisk museums distrikt, som 
Dokkaprosjektet (Larsen 1991), Rødsmoprosjektet (Narmo 1997) og Regionfelt 
Østlandet (Rundberget 2007). Kunnskapsstatus og framtidsperspektiver er presentert i 
Kulturhistorisk museums faglige program om emnet (Larsen 2009). 
 
Kullgroper viser regionale forskjeller og ulike håndverkstradisjoner ved at størrelse og 
form varierer. På østsiden av Mjøsa, syd for Koppang, er gropene kvadratiske eller 
rektangulære (jf. Narmo 1997), mens de på vestsiden oftest er sirkulære eller ovale 
(Larsen 1991). Man har tidligere antatt at Gudbrandsdalen har utgjort et grenseområde 
hvor det er både sirkulære, ovale og kvadratiske groper, men det er hittil kun 
dokumentert kvadratiske og rektangulære groper her. Utgravninger i Valdres i 2004 
viste at det er variasjon, i tillegg til runde groper er det påvist kvadratiske groper på 
Beitostølen og rektangulære groper ved Tyinkrysset opp mot Filefjell i Vang. På 
Dokkfløyprosjektet var imidlertid alle kullgropene sirkulære (Larsen 2009a). Fra 
tidligere undersøkelser av kullgroper i Lillehammer har vi sett både vestlige og østlige 
trekk i utformingen av kullgropene. En viktig problemstilling er derfor forholdet 
mellom østlige og vestlige impulser, særlig siden området ligger i dalsiden som 
vender mot Østerdalen.  
 
Kullgroper utgjør imidlertid et såkalt massemateriale. Dette innebærer at en viktig del 
av den vitenskapelige verdien er knyttet til tallfesting og utarbeidelse av statiske data, 
som først blir tilgjengelig etter en arkeologisk undersøkelse. Slike data utgjør et viktig 
grunnlag for vår samlede kunnskap om denne typen virksomhet på Østlandet som 
helhet. Det vektlegges derfor å samle inn mest mulig enhetlig statistisk materiale om 
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kullgropene. Dette kan være form, dimensjon, vedstabling, treslag, datering, 
eventuelle bruksfaser og forholdet til eventuelle sidegroper.  

 
Det er fortsatt mange problemer knyttet til jernutvinningen i jernalderen og 
middelalderen, for eksempel når det gjelder brukstid for de enkelte anlegg, 
organisering av arbeidet, regionale forhold og kronologi (Larsen 2004). Problemene 
kan ikke løses alene gjennom utgravningen av ett enkelt anlegg. Det er for det første 
viktig å avklare den helhetlige anleggstrukturen for å kunne sette anlegget inn i en 
større sammenheng og for å avklare regionale forskjeller. Det er viktig at man ikke 
”presser” anlegget inn i de mønstre som allerede er kjent, blant annet fra Dokkfløy og 
Rødsmoen.  

 
I forbindelse med utgravningen av jernvinneanlegget var det fokus på å finne 
elementer som ikke var synlige på overflaten, som røsteplasser og malmlagre. Det var 
også i dette tilfellet en mulighet for å påvise hustuft eller arbeidsområde ved 
ovnene(e), noe som hadde høy prioritet i forkant av undersøkelsen. Spørsmål om 
konstruksjon, ovner og ildsted ville være viktige å besvare. Har en eventuell 
huskonstruksjon fungert som verkstedbygning eller har den tjent som oppholdssted 
under de tider av året det var aktivitet på anlegget? Søk av boliger i området rundt 
anlegget var også aktuelt (Larsen 2009a).  

 
Den registrerte slagghaugen ved Id 87871 indikerte at det skulle finnes en eller flere 
ovner i umiddelbar nærhet, og lokalisering og frilegging av disse var viktig for 
eventuelle parallellføringer med tilsvarende funn på Beitostølen, ved Dokkfløy og i 
Gråfjell-området. Studiet av slagg fra anlegget tydet på at ovnen(e) var av samme 
hovedtype som er kjent fra Dokkfløy, Beitostølen, Ustedalen og Møsstrond (jf. 
Martens 1982, Larsen 2004). Det er imidlertid lokale variasjoner på disse anleggene, 
noe som også var interessant å avklare ved undersøkelse av anlegget på Lisætra 
(Larsen 2009a). 

 
Forholdet mellom ovner og slagghauger står sentralt i diskusjonen om teknologi. 
Slagget forteller også om utbytte av produksjonen, og en kvantifisering av 
slaggmengden ville sammen med kjemiske og metallurgiske analyser av slagg og 
malm kunne fortelle oss noe om størrelsen på produksjonen. 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Skogen var ryddet før undersøkelsen startet, noe som var en forutsetning for å kunne 
avdekke større flater for å kunne påvise strukturer og aktivitetsspor, som for eksempel 
røsteplasser og malmlagre. Et profil ble satt av tvers over kullgropa (S1) med sidegrop 
(S2), i tillegg ble det etter hvert under undersøkelsen gravd profiler for å dokumentere 
lagfølge og tykkelse på aktivitetssporene.  
 
En gravemaskin ble benyttet til arbeidet med flateavdekkingen og profilgravingen, for 
å sikre en effektiv fremdrift. Undersøkelsene ved Dokkfløy, på Rødsmoen og i 
Gråfjell viste med tydelighet at man ikke tapte data ved maskinell avtorving (Larsen 
2009a). 

 
Alle strukturene ble fortløpende nummerert med S-nummer. Kullgropene som ble 
undersøkt i tillegg til jernvinneanlegget, beholdt R-nummer gitt av fylkeskommunen 
under registreringen. 
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Ovnene ble lokalisert, og deretter flategravd. De ble dokumentert ved tegning og foto, 
og det ble tatt ut kull- og slaggprøver der dette var mulig. Slagghaugene ble avdekket, 
målt opp og snittet. Profilene ble dokumentert ved tegning og foto, og kullprøver tatt 
ut.  
 

 
Figur 2: Standardisert oppmåling av kullgroper. Utarbeidet av Bernt Rundberget.  

 
Kullgroper blir vanligvis undersøkt enten ved maskinell snitting eller prøvestikking. 
For å sikre statistiske data om kullgropenes dimensjoner og form, blir kullgropene 
tegnet og fotografert i både plan og profil. Ved plantegning strekkes det opp to 
målebånd i 90 graders vinkler i forhold til hverandre fra et referansepunkt sentralt i 
gropa. Strukturen tegnes deretter i 1:50 med utgangspunkt i målebåndene, og det 
markeres for yttervoll, toppvoll, indre diameter og bunnplan. Dybden blir 
dokumentert ved hjelp av en såkalt overflateprofil, hvorpå en vatret snor strekkes 
tvers over strukturen og man strekker et måleband langsmed denne. Man måler seg 
deretter ned fra snoren og tegner et fiktivt snitt i 1:50 (Figur 2). Tidsaspektet for 
utgravningen tillot imidlertid ikke grundige undersøkelser av kullgropene. Det ble 
isteden foretatt en forenklet undersøkelse, hvor en fjerdedel av gropa ble gravd med 
maskin etter at overflateprofilen var tegnet. Bunnformen ble registrert underveis, og 
det ble tatt foto av den ene kanten i profil.  
 
Det var avsatt midler til åtte 14C-analyser, og til slagg- og malmanalyser for å beregne 
utbyttet av jern. Naturvitenskaplige undersøkelser – treartsbestemmelse og radiologisk 
datering – er nødvendig for å kunne sette gropene inn i en kulturhistorisk 
sammenheng. Det ble gjort funn av flere aktivitetsspor enn forventet, og det ble 
dermed tatt inn flere prøver. Et utvalg ble sendt til analyse. 

 
Innmåling av felt og de forskjellige aktivitetssporene ble foretatt digitalt.  

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Mandag 6. juli gikk for det meste med til pakking av utstyr og reise fra Oslo til Øyer. 
I tillegg ble det tatt oversiktsfotoer før undersøkelsen startet, og utstyret ble satt i 
brakka. Tirsdag 7. juli begynte vi flateavdekking med maskin på jernvinneanlegg id 
87871, som var organisert rundt kullgrop R7. Undersøkelsen ble først og fremst 
konsentrert rundt dette området, resten av kullgropene ble undersøkt 20. og 21. juli. 
 
Vi hadde tilgang på maskin når vi måtte ønske det, hvilket gjorde det lettere for oss å 
få en god progresjon på arbeidet. Det ble en del mer å gjøre enn først antatt, så det var 
avgjørende å ha en så fleksibel ordning.  
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Den første uka var vi tre personer (Sara Langvik Berge, Erlend Nordlie og Arne 
Andersen Stamnes), og mesteparten av avdekkingen var ferdig torsdag 9. juni. Da så 
vi at arbeidsmengden var større enn forventet, ble det satt inn en ekstra assistent 
(Hakim Moradi) fra mandag 13. juli.  

 
Det ble raskt en hovedprioritering å lokalisere ovner. Seks slagghauger indikerte at det 
burde være minst en ovn i tilknytning til hver av dem. Problemet var at flere av 
slagghaugene gikk over i hverandre, og dekket i tillegg ovnsstrukturene. Dette gjorde 
dem vanskelig å lokalisere, men tre ovner ble funnet helt på tampen av undersøkelsen. 
To av disse var lokalisert, men ikke ordentlig avdekket, en stund tidligere. Flere 
mulige ovnsstrukturer ble undersøkt, uten resultat. 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Under registreringen var jernvinneanlegget dekket av tett vegetasjon. Det var nesten 
umulig å komme seg inn i skogen fra veien, fordi trærne sto så tett. Kun én av de seks 
slagghaugene ble påvist under registreringen, hvilket fikk følger for planlegging med 
tanke på tidsbruken for undersøkelsen. Dette førte igjen til sterkt tidspress og strenge 
prioriteringer. 

 
Under avdekkingen av området måtte vi fjerne en del røtter som stod igjen etter hogst 
av skogen. Røttene gikk enkelte steder ganske dypt, og dro opp steiner fra laget under.  

 
På den sørlige delen av jernvinneanlegget gikk det en eldre kjerrevei/fjellvei. Denne 
veien gikk rett over den ene ovnskonstruksjonen (S22) som var skadet. Ellers kunne 
vi ikke se at denne veien hadde forstyrret særlig. 

 
To av ovnene var dekket av slagghauger, og vanskelig å lokalisere. Vi hadde som 
utgangspunkt at ovnene ville ligge i bakkant av slagghaugene, derfor konsentrerte vi 
oss lenge om disse områdene. Nest siste dagen innså vi hvor de befant seg, og da var 
det liten tid igjen til å søke etter flere. Vi fjernet det vi kunne av slagg med maskin, 
men fant altså ikke mer enn totalt tre ovner. 
 
Erfaringsmessig er det vanskelig å definere formen på en kullgrop kun ut i fra en 
overflateregistrering, ettersom erosjon og vegetasjon over tid endre gropas fysiske 
egenskaper. Groper som har fortonet seg som firkantet i plan før graving, har for 
eksempel tidligere vist seg å ha en sirkulær bunnform ved avdekking av bunnplanet 
(Gundersen 2008a). Det er kun gjennom utgravning og hel eller delvis flategraving av 
milebunnen at sikker kunnskap om gropens form kan opparbeides. Tolkningen av 
formen på kullgropene er derfor utelukkende basert på formen på milebunnen, slik 
denne fremsto ved flategraving, og ikke på observasjoner gjort i plan før utgravning.  
 

5.5 UTGRAVNINGEN 
Totalt ble det avdekket 615 m2 og 24 lag og strukturer ble avdekket. Lag og strukturer 
var konsentrert på midten av det avdekte området. Store slagghauger dekket kullgrop 
og ovner, og til tross for at slagghaugene indikerer godt hvor ovnene bør befinne seg 
var det spesielt utfordrende å lokalisere dem. Profiler ble benyttet for å holde kontroll 
på lagene.  
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Figur 3: Deler av området før avdekking, sett mot vest. Kullgrop R7 var registrert med en 
sidegrop og en slagghaug. Fotograf: S.L.B. (Cf34110:4). 

5.5.1 FUNNMATERIALET 
Totalt sett ble det tatt ut 19 prøver av slagg, malm, sjaktmateriale, never, samt et funn 
av nagle og en bryne. Noen av disse vil i det følgende bli nærmere omtalt.  
 
Slagget kan i hovedsak deles inn i tre kategorier: slaggblokker, renneslagg og 
bunnskoller. Forekomsten av både slaggblokker, renneslagg og bunnskoller vitner om 
to ulike teknologier. I tillegg ble det gjort flere funn av slaggperler, som indikerer at 
det kan ha foregått grovsmiing på anlegget.  
 
Slaggblokk C57226/14 har en rekke trekk til felles med slaggblokkene fra Fase I-
teknologien i eldre jernalder, men har et mindre omfang enn de store slaggblokkene i 
østlandsovnene. Funnet ble ikke gjort i tilknytning til en konkret struktur, men det er 
gjort en rekke tilsvarende funn på anlegget. Kun enkelte er samlet inn. Slaggblokkens 
diameter indikerer at sjaktovnen har hatt en indre diameter på ca. 30 cm. Blokken har 
en tydelig bruddflate på en side og en tydelig kurving etter slaggropen på motstående 
side. På undersiden er det en rekke relativt små treavtrykk etter veden, samt enkelte 
avtrykk i bruddflaten. I noen av avtrykkene kan det observeres trestykker, som ikke 
virker helt forkullet. Det samme fenomenet kan også observeres på slaggblokk 
C57226/8. I bruddflaten er det også synlig en rekke mindre gassbobler. På blokkens 
overside er det to avlange og rette avtrykk som er påført slagget mens det ennå var 
mykt. Det ene avtrykket måler 6,5 x 1,6 x 1,7 cm og er påført av en helt jevn flate. 
Det er ingen tegn etter treavtrykk, noe som indikerer at avtrykket er påført av en 
metallgjenstand. Etter at gjenstanden ble fjernet har mykt slagg svakt søkket inn over 
avtrykket fra sidene. Det andre avtrykket måler 14,1 x 3,4 x 4 cm og er dermed 
vesentlig større. I avtrykket synes tydelig at slagget var delvis størknet når avtrykket 
ble påført, hvorpå ”skorper” med slagg er trykket ned i slagg med mykere og mer 
avrundet overflate. Også her har mykt slagg seget noe inn over avtrykket etter at 
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gjenstanden ble fjernet. Begge avtrykkene har firkantede tverrsnitt, og er antageligvis 
påført av en tang eller slaggkrok, sannsynligvis i sammenheng med uttaket av 
jernluppa. Overflaten er svært magnetisk, og det er flere synlige knudrete klumper 
som ligger igjen etter luppa. De gjennomgående skarpe kantene på slaggblokkens 
bruddflate viser at blokken var helt størknet før den ble knust, hvorpå avtrykkene må 
ha blitt påført først. Slaggblokk C57226/8 er av en identisk type, men mangler avtrykk 
etter tang eller lignende. C57226/8 ble funnet i relasjon til blesterovn S18. 
Tilsvarende funn er ikke fra tidligere utgravinger. 
 

 
Figur 4: Slaggperler (C57226/4-5) funnet ved S16 og S19. Foto: Ingar M. Gundersen 
(Cf34110:155). 

 
Figur 5: Avtrykk på slaggblokk C57226/14 sett ovenfra og fra siden. Foto: Ingar M. Gundersen 
(Cf34110:152, 154). 

 
Bunnskolle C57226/6 representerer en vesensforskjellig annerledes teknologi enn 
slaggblokkene omtalt over. Bunnskoller av denne typen forekommer gjerne i 
sammenheng med sjaktovner med slaggavtapning fra Fase II i yngre jernalder og 
middelalder, hvorpå mengden slagg som blir liggende igjen i ovnen er av langt mindre 
omfang. Fra samme struktur er det også funnet flere stykker med renneslagg fra 
slaggavtapningen (C57226/7). Bunnskollen er tilnærmet intakt og har tydelig kurving 
etter bunnen av sjaktovnen både på sidene og på undersiden. Den har ingen avtrykk 
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etter kull eller trevirke. På overflaten synes forrustede spor etter jernluppa, og slagget 
er også mer magnetisk her.  
 

 
Figur 6: Bunnskolle C57226/6 sett ovenfra og fra siden. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf34110:150-
151). 

 
Figur 7: Bryne  (F1, C57226/3) funnet ved steinkonsentrasjon S15 under avtorving. Foto: Ingar 
M. Gundersen (Cf34110:147-148).  

 
Håndbryne C57226/3 av kvartsittisk skifer er 12,7 cm lang, 3,5 cm bred og 2,4 cm 
tykk. Funnet ble gjort under avtorving av steinkonsentrasjon S15 og er tydelig slipt på 
oversiden etter bruk. Overflaten er imidlertid ikke helt jevn, og gir inntrykk av å ha 
vært benyttet til grovsliping. Langsidene er grovt tilhugget, og det er i tillegg spor 
etter grov tilhugning på den ene kortsiden. Den andre kortsiden er også noe avkortet, 
men det er uvisst hvorvidt dette er intensjonelt utført. Undersiden er ubearbeidet og 
svakt velvet.  
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5.5.2 KULLGROPER 
Ved utgravningens start ble konstruksjoner og lag definert som strukturer og 
nummerert fortløpende med S-nummer. Kullgropene som lå utenfor jervinneområdet 
beholdt R-nummere gitt av fylkeskommunen under registreringen. Totalt sett ble det 
undersøkt seks kullgroper, hvorav en (R7) lå på jernvinneanlegg id 87871.  
 
Ytre diameter er her definert som avstanden målt fra yttervoll til yttervoll, mens indre 
diameter er bredden på nedskjæringen som utgjør selve mila (Jf. Rundberget 
2007:34). I eldre faglitteratur er imidlertid indre diameter forstått som diameteren 
mellom toppvollene (Bloch-Nakkerud 1987:22; Narmo 1996:29). Kullgropene ville 
da hatt en indre diameter på mellom 3,3 til 6,9 meter, hvorpå gropene ville vært 
klassifisert som mellomstore og store etter Narmos (1996:170) definisjoner.  
 

Strukturnr. 
Ytre 

diameter 
Diameter 
toppvoll 

Indre 
diameter Dybde 

Dybde etter 
utgravning Faser Sidegrop 

R3 6,5 x 5,9 5,3 x 4,6 3,1 x 1,7 0,6 1,3 2 
 R4 6,5 x 5,8 4 x 3,8 1,4 x 1,5 0,7 0,8 2 
 R5 8,5 x 7,3 5,5 x 5 1,7 x 1,7 1 - 1,2 1,5 1 
 R6 6 x 5,2 3,6 x 3,3 1 x 1 0,5 0,75 1 
 R7 12,2 x 10,3 6,9 x 5,6 2 x 1,2 - 0,7 1 1 

R8 7 x 6 4,5 x 4 1,4 x 1,7 1,2 1 2 1 
Gjennomsnitt 7,7 x 6,75 4,9 x 4,3 1,7 x 1,4 0,8 1 -  33 % 

Tabell 1: Skjematisk sammenstilling av kullgropenes mål.  

 
Figur 8: Skjematisk fremstilling av kullgropenes form.   

 
De undersøkte kullgropene hadde i all hovedsak rund eller oval form på milebunnen, 
men en rektangulær grop ble også dokumentert. Forskjeller i form og størrelse er 
følgelig stor. En kullgrop (R4) kunne ikke defineres nærmere. I to tilfeller ble det 
dokumentert en sidegrop, samt to bruksfaser i tre tilfeller.  
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R3: Id 4487. Bolleformet kullgrop med flat bunn. Tilsynelatende kvadratisk 
nedgravning i bunnen før snitting, men etter snitting ble det klart at den hadde rund 
bunnform. Vollen var noe uklar i sør, så noen av målene er usikre.  
Ytre mål: 6,5 m x 5,9 m 
Topp av voll: 5,3 m x 4,6 m 
Indre mål: 3,1 m x 1,7 m 
Dybde: 0,6 m  

 
En fjerdedel av kullgropa ble gravd bort med maskin, og målene er tatt i profilet. 
Kullgropa hadde minst to faser, synlig oppdelt av tydelige sandlag. Fra topp av voll til 
bunn av kullgrop målte den 1,3 m. På hver av sidene besto den første fasen av 11 cm 
kull og den andre fasen besto av 19 cm kullblandet sand. Mellom disse kullagene var 
det et 25 cm tykt lag av sand. Under kullagene var sanda rødbrent. I midten var den 
første fasen representert med et 6 cm tykt kullag, den andre fasen med 15 cm kull og 
mellom disse fasene et sandlag på 19 cm. 

 
R4: Id 14321. Liten og utydelig kullgrop, med ujevn/tilnærmet rund form og svak voll 
mot vest. Beliggende i bunnen av en skråning. Denne kullgropa var tildekket av kvist. 
Bunnformen var ikke mulig å tyde, heller ikke etter snitting. 
Ytre mål: 6,5 m x 5,8 m 
Topp av voll: 4,0 m x 3,8 m 
Indre mål: 1,4 m x 1,5 m 
Dybde: 0,7 m 

 
Målene er tatt i profilet på kullgropa, etter å ha snittet den med maskin. Også denne 
kullgropa hadde minst to faser. Fra toppen av vollen og til bunnen av det eldste 
kullaget var det 80 cm.  På hver av sidene var det nederste laget med kull 17 cm tykt, 
mens det øverste kullaget var 8 cm. Mellom disse var det 20 cm med sand. I midten 
av gropa var det nederste laget med kull 7 cm, det øverste også 7 cm, med 13 cm sand 
i mellom. 2,5-5 m vest for bunnen av gropa lå et kullag på ca 3 x 1,5 m i utstrekning. 
Kullaget var inntil 10 cm tykt, og representerer antakelig tømmingen av gropa etter 
minst en av brenningene.  

 
R5: Id 33990. Tydelig grop med særlig markert voll i nordvest. Bunnformen syntes 
kvadratisk, men etter snitting viste den seg å være rund.  
Ytre mål: 8,5 m x 7,3 m 
Topp av voll: 5,5 m x 5,0 m 
Indre mål: 1,7 m x 1,7 m 
Dybde: 1,0-1,2 m 

 
Denne kullgropa hadde kun én synlig fase. Det var 1,5 m fra toppen av vollen og til 
bunnen av kullaget. På hver av sidene var det et 40 cm tykt lag med kull under 13 cm 
sand, mens det i midten var et 21 cm tykt kullag under 13 cm sand. Forskjellen 
mellom ytre og indre mål er påfallende stor. 

 
R6: Id 53755. Rund og bolleformet grop, tydelig nedgravning, men uten markert voll. 
Bunnformen var rund.  
Ytre mål: 6,0 m x 5,2 m 
Topp av voll: 3,6 m x 3,3 m 
Indre mål: 1,0 m x 1,0 m 
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Dybde: 0,5 m 
 

Denne kullgropa hadde også kun én synlig fase. Fra toppen av vollen og til bunnen av 
kullaget målte gropa 75 cm. På hver av sidene lå et 7 cm tykt kullag under 21 cm 
sand. I midten var kullaget 5 cm tykt, mens sandlaget målte 11 cm. 
 
R7: Id 87871. R7 var den kullgropa som lå i tilknytning til det undersøkte 
jernfremstillingsanlegget, og besto av en hovedgrop (S1) og en sidegrop (S2). 
Kullgropa var stor og avlang i formen, med en høy og markert voll i nord. Den var 
bolleformet med flat bunn. Mot sør lå en liten sidegrop, men vollen mellom 
hovedgropa og sidegropa var ikke særlig markert. Sidegropa var ikke dyp, og den 
hadde flat bunn. Ingen synlige luftekanaler ble avdekket i forbindelse med 
undersøkelsen av den. Bunnformen på sidegropa ble ikke avklart, men hovedgropa 
hadde oval bunnform med målene 2,4 m x 3,5 m. Også her er forskjellen mellom ytre 
og indre mål sjelden stor. 

 

 
Figur 9: Profil gjennom S7, hovedgrop (S1) til venstre og sidegrop (S2) til høyre (Cf34110:146).  

 
Mål hovedgrop: 
Ytre mål: 12,2 m x 10,3 m 
Topp av voll: 6,9 m x 5,6 m 
Indre mål: 2 m x 1,2 m 
Dybde: 0,7 m 
 
Mål sidegrop: 
Ytre mål: 6,6 m x 2,9 m 
Topp av voll: 4,0 m x 2,3 m 
Indre mål: 1,2 m x 1 m 
Dybde: 0,3 m 

 
R8: Id 87724. Kullgrop med sidegrop. Hovedgropa var bolleformet med flat bunn. 
Mot nord og øst hadde den en bred og markert voll, mens vollen var uklar i vest mot 
sidegropa. Bunnformen til sidegropa var ikke synlig, men hovedgropa hadde 
rektangulær form. 

 
Mål hovedgrop:  
Ytre mål: 6,0 m x 7,0 m 
Topp av voll: 4,5 m x 4,0 m 
Indre mål: 1,4 m x 1,7 m 
Dybde: 1,2 m 
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Hovedgropa hadde to synlige faser i midten. Fra toppen av vollen til bunnen av 
kullaget var det 1,0 m. På hver av sidene målte kullaget 16 cm og lå under et 9 cm 
tykt sandlag. I midten var det eldste kullaget 2 cm tykt, det yngste var 7 cm tykt, og 
mellom disse et 4 cm tykt sandlag.  

 
Mål sidegrop: 
Ytre mål: 3,5 m x 3,7 m 
Topp av voll: 3,0 m x 2,6 m 
Indre mål: 0,6 m x 0,7 m 
Dybde: 0,7 m 
Det ble ikke tatt mål i sidene av sidegropa. Fra toppen av vollen og til bunnen av 
gropa målte den 70 cm. I midten var det et 25 cm tykt sandlag, med enkelte spredte 
kullbiter helt i bunnen.  
 

 
Figur 10: Oversiktskart over jernvinneanlegg id 87871. Utarbeidet av Lars Thorgersen og Kjetil 
Loftsgarden, KHM.  

5.5.3 JERNVINNEANLEGG ID 87871 
Jernvinneanlegget var organisert rundt kullgrop R7 og kullgropa ble forsøkt snittet 
helt i begynnelsen av utgravningen. Det ble raskt oppdaget flere steinkonsentrasjoner 
av flate heller på kanten av vollen hele veien rundt. Vollene besto delvis av 
slagghauger iblandet en del ovnsfôring, og delvis av den opprinnelige vollen laget av 
utkastet fra midten av gropa. Det ble antatt at konsentrasjonen av stein hadde med 
ovnskonstruksjoner å gjøre. I stedet for å snitte den med en gang ble kullgropa 
avtorvet, slik at steinkonsentrasjonene og slagghaugene kunne undersøkes først. Totalt 
ble det på dette området påvist 1 kullag, 1 malmlag, 6 slagghauger, 6 
steinkonsentrasjoner, 3 ovnsstrukturer og 1 udefinerbar nedgravning. De fem øvrige 
undersøkte kullgropene lå spred i lia ovenfor dette jernvinneanlegget.   
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Figur 11: S3, kullag. Beliggende på vollen til R7 (vollen mellom og sørvest for S1, hovedgrop og 
S2, sidegrop). Foto mot nordvest. Fotograf: S.L.B (Cf34110:47). 
 
Kullag S3 
På vollen til R7, mellom S1 og S2, lå det et kullag som enten stammer fra tømming av 
kullgropene og/eller representerte et kullager i forbindelse med brenning i ovnene. 
Det var vanskelig å finne hele utstrekningen på laget, da det lå delvis over en 
slagghaug som inneholdt mye kull. Det antas at laget dekket et område på ca 2,5 x 3,5 
meter, og var inntil 10 cm tykt. Det ble tatt ut en kullprøve fra laget.   
 
Malmlag S4 
Over størsteparten av nordøstre del av området lå det et inntil halvmetertykt lag med 
finkornet, røsta malm. Malmlaget ble delvis dekket av en slagghaug, S5, i øst. Laget 
hadde en utstrekning på ca 14 m x 14 m, avgrenset i nord av terrenget, og mot 
kullgropa, R7, i sørvest. Et profil ble lagt gjennom malmlaget S4, og slagghaugen S5.  
I profilet kunne en tydelig se at bakken var ryddet for stein, sikkert for å gjøre det 
lettere å spa malmen.  
 
Etter at profilet var dokumentert, ble resten av laget fjernet for å se om det fantes spor 
etter selve røstebålet. Dette søket ga ingen resultater, men utelukker ikke at røstingen 
har foregått på stedet. Horisontale sjikt av malm og kull antydet at det har vært 
brenning på stedet. Malmlagets omfang indikerer at dette har foregått flere separate 
faser med røsting. Det ble tatt inn både malmprøve og kullprøve fra laget. 
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Figur 12: Malmlag S4 dekket et stort område nordøst for kullgropa R7. Den midterste 
merkepinnen står midt i hovedgropa. Foto mot sørvest. Fotograf: S.L.B. (Cf34110:54).  

 
Malmen minker betraktelig i vekt etter røsting (ca 60%), og det har vært vanlig å anta 
at malm som har blitt røstet på jernfremstillingsplassen er hentet fra malmforekomster 
i nærheten (Narmo 1996). Dette kan stemme godt i Lisæter, med stedsnavn som 
Raudmyra og Malmen innenfor en radius på 1 km. Det er også verd å merke seg at 
mye verdifull ferdig røstet malm har blitt liggende igjen på stedet. 

 

 
Figur 13: Profil. Malmlaget var delvis dekket av  slagghaug S5. Foto mot vest. Fotograf: S.L.B 
(Cf34110:65). 
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Slagghaugene S5-S10 
Slagghaug S5 lå på det avdekkede områdets østlige del, og dekket deler av malmlaget. 
Slagghaugen besto hovedsaklig av størkneslagg i form av store slaggblokker på inntil 
40 cm i diameter, men hadde også innslag av renneslagg. Det som ble tolket som 
renneslagg, kan være størkneslagg som har blitt hengende over bunnen av ovnen, og 
dannet stalagmittlignende biter som senere har brukket av. I tillegg var det biter av 
sjaktmateriale og trekullbiter i slagghaugen. Det var vanskelig å få en total oversikt 
over utstrekningen av laget, da det lå inntil andre slagghauger. Profilet som ble lagt 
gjennom malmlaget og slagghaugen viste at slagghaugen hadde en tykkelse på inntil 
50 cm. Kullprøve ble tatt inn fra profilet. 

 
Slagghaug S6 lå på sørsiden av vollen til kullgropa, R7. Den besto hovedsakelig av 
renneslagg, men hadde innslag av størkneslagg i form av enkelte blokker. 
Slagghaugen var iblandet noe sjaktmateriale, men ikke like mye som S5. Som med S5 
var det vanskelig å få utstrekningen på slagghaugen mot nord og øst der den møtte S5 
og S7, men slagghaugen antas å ha vært ca 6 x 7 m. Steinkonsentrasjon S14 lå oppå 
slagghaugen, øverst på vollen til R7. En annen steinkonsentrasjon, S16, lå også oppå 
slagghaugen, rett sør for S14. Det ble lagt et sammenhengende profil gjennom 
kullgropa R7 (både hovedgropa S1 og sidegropa S2), slagghaug S6 og slagghaug S8. 
S6 var inntil 25 cm tykk. Det ble tatt inn en kullprøve fra profilet. 

 
Slagghaug S7 lå på vestlige del av vollen til R7. Den besto for det meste av små biter 
renneslagg, men hadde også innslag av størkneslagg i form av blokker/biter med 
tydelige tre-/kullavtrykk. Mye sjaktmateriale lå konsentrert spesielt i et område rett 
nedenfor ”knekken” av vollen. Øverst på vollen lå steinkonsentrasjon S13. Et profil 
ble lagt omtrent 90 grader ut fra profilet gjennom R7 (S1 og S2), S6 og S8. 
Slaghaugen var inntil 39 cm tykk. En kullprøve ble tatt ut fra profilet. 
  
Slagghaug S8 lå på nordsiden av vollen til R7. Den besto for det meste av små biter 
renneslagg, men nederst i skråningen mot nord lå det store blokker størkneslagg. 
Størkneslagget hadde avtrykk av kraftige biter tre og kull. På toppen av vollen lå det 
relativt store mengder sjaktmateriale i området under steinkonsentrasjon S12. I 
profilet som ble gravd gjennom R7, S6 og S8 målte slagghaugen 26 cm på det 
tykkeste. En kullprøve ble tatt ut av profilet. 
 
Slagghaug S9 lå i nedkant av vollen til R7, på nordsiden. Haugen besto av store 
blokker størkneslagg (bunnblokker). Blokkene var inntil 30 cm i diameter, med 
avtrykk av tykke kvister og trekull. Denne slagghaugen besto kun av blokker og var 
ikke en haug per definisjon. Tykkelsen var derfor ikke målbar. Det ble heller ikke tatt 
ut kullprøve fra denne konsentrasjonen av slaggblokker. Disse slaggblokkene kan ha 
trillet ned fra den høyereliggende slagghaugen S8. 

  
S10 var en liten forekomst med slagg nordvest for kullgropa S1/R7. Forekomsten 
besto av små biter med størkneslagg, svært oppbrutt, og det var nesten ingen biter av 
sjaktmateriale iblandet. Derimot var det en del røstet malm blant slagget. Laget med 
slagg var 20 cm tykt på det meste. Steinkonsentrasjon S11 lå oppå slaggforekomsten. 
Kullprøve ble tatt under graving av slagghaugen. 
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Figur 14: Oversiktsfoto. Kullgropa med steinkonsentrasjonene beliggende langs toppen av vollen. 
Foto mot sør. Fotograf: S.L.B. (Cf34110:45).  

 
Steinkonsentrasjonene S11-S16 
Fire av seks steinkonsentrasjoner lå på kullgropas voll, hovedsaklig på vollens 
høyeste punkt. De fleste av steinene var plassert oppå slagghaugene, et fåtall lå 
halvveis nedi slaggmassene. Ut fra stratigrafiske forhold så det ut som om 
steinkonsentrasjonene var anlagt helt på slutten, og muligens i etterkant, av 
jernutvinningsfasen. Steinene ble fjernet og området under ble undersøkt. Vi kunne 
ikke funksjonsbestemme noen av steinsamlingene, men felles for dem var at de lå alle 
oppå og delvis nedi slagghaugene, og at de besto enten av heller eller steiner med 
minst én flat side. Ingen av hellene hadde synlig varmepåvirkning eller rester av 
forslagging, og det må derfor konkluderes med at de ikke direkte har blitt utsatt for så 
høye temperaturer som skal til for å fremstille jern. En mulig tolkning kan være at 
noen av dem har dannet fundamentet for en senere bygning benyttet i forbindelse med 
utmarksbruk, og at de ikke direkte hadde med jernutvinningen å gjøre.  

 
Tre flate heller beliggende oppå slaggkonsentrasjonen S10 utgjorde S11. Hellene var 
brukket opp i flere biter. 

 

 
Figur 15: Steinkonsentrasjon S11 sett mot sør (til venstre), og steinkonsentrasjon S12 sett mot 
vest (til høyre). Fotograf: S.L.B. (Cf34110:17, 30). 
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Oppå slagghaugen S8, på toppen av den nordvestlige vollen av kullgrop R7, lå 
steinkonsentrasjon S12, som besto av flere flate heller brukket i mange biter, samt en 
større stein som lå delvis nedi slaggmassene.  
 
På toppen av vestlige del av vollen til kullgropa R7, beliggende oppå slagghaug S7, lå 
steinkonsentrasjon S13, som besto av to flate heller og fire steiner som lå delvis nedi 
slaggmassene. Den ene hella var relativt stor, ca 80 x 60 cm. 
 

 
Figur 16: Steinkonsentrasjon S13. Foto mot øst. Fotograf: L.S.B. (Cf34110:36). 

 
Beliggende oppå slagghaug S6, på toppen av sørøstsiden av vollen til kullgropa R7, lå 
steinkonsentrasjon S14. Den besto av en stor, firkantet steinblokk, en flat helle og en 
mindre stein. Ca 1 m øst for den firkantede steinblokka lå en stor, jordfast stein som 
var sterkt varmepåvirket, spesielt på vestsiden. 

 

 
Figur 17: Steinkonsentrasjon S14 (til venstre) og steinkonsentrasjon S15 (til høyre), begge foto 
sett mot sør. Fotograf: S.L.B. (Cf34110:19, 26).  

 
På toppen av nordøstre del av vollen til kullgropa R7 lå steinkonsentrasjon S15, som 
var bestående av en stor, flat steinhelle omgitt av flere små heller. Flere av steinene 
flyttet på seg da vi fjernet roten av et grantre som hadde vokst seg innunder hellene. 
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Oppå slagghaug S6, sørøst for kullgropa R7, lå steinkonsentrasjon S16, som besto av 
en flat helle, en sterkt varmepåvirket jordfast stein og seks andre steiner. En del slagg 
og ovnsfôring lå spredt omkring steinene.  

 

 
Figur 18: Steinkonsentrasjon S16. Det røde feltet bak fotopinnen representerer den oppløste 
ovnssjakta til ovn S22. Foto mot vest. Fotograf: S.L.B. (Cf34110:29). 

 
Blesterovnene S18, S22 og S23 
S18 var restene etter en sjaktovn som var delvis dekket av slagghaug S5, i det 
avdekkede områdets sørøstre del. Ovnen lå på det høyeste punktet ved slagghaugen, 
og ble lokalisert gjennom en konsentrasjon av sjaktmateriale, som skulle vise seg å 
representere den kollapsede ovnssjakta. Rett ved ovnen gikk en eldre kjerrevei, og et 
snitt ble lagt gjennom det som så ut til å være midten av strukturen. I snittet var det 
tydelig at det virkelig var en konstruksjon, men vi ble etter hvert usikre på om ovnen 
lå der vi i utgangspunktet hadde trodd, eller om vi kun hadde snittet et hjørne av den.  
 
Det ble fjernet 10-15 cm med slagg over et litt større område, for å få bedre oversikt.  
Toppen av skrånende heller kunne etter hvert skimtes i en kvadrant, rett nord for 
snittet som ble lagt først. Slagg, jord og brent leire ble fjernet innenfor kvadraten av 
steinheller, og en 22 x 33 x 14 cm stor bunnslagg lå in situ i ovnens østlige del. Denne 
ble tatt inn som prøve (C57226/8) og ovnen deretter tømt. Bunnen besto av en 
kvadratisk helle på 41 x 43 cm, hvor hjørnene pekte øst, vest, nord og sør. Rundt hele 
bunnhella, bortsett fra i sørøst, sto skrånende heller. Noen av de var brukket opp i 
flere biter. I toppen målte ovnen 100 x 97 cm, og den var 40 cm dyp. Ingen kanaler 
eller stolpehull kunne lokaliseres i forbindelse med ovnskonstruksjonen.  
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Figur 19: Ovn S18 etter tømming. Foto mot nord. Fotograf: S.L.B. (Cf34110:137). 

 
Figur 20: Bunnslagg fra ovn S18, funnet in situ (C57226/8). Foto mot øst. Fotograf: S.L.B. 
(Cf34110:126). 

 
S22 lå i utkanten av slagghaug S6, delvis skåret av den eldre kjerreveien, og ble 
lokalisert ved hjelp av en konsentrasjon med sjaktmateriale. Også her ble et snitt lagt i 
utkanten av strukturen, før selve ovnen ble lokalisert og tømt. I ovnen lå en liten 
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bunnskolle med sintret leirfôring under. Ovnen var hellelagt slik som S18, men 
hellene lå mer spredt og den var ikke like dyp. Etter tømming ble ovnen målt på 
samme måte som S18. I bunnen målte den 22 x 40 cm og i toppen var den 95 x 85 cm. 
Den var 17 cm dyp. 
 
Fra ovnens vestside lå en flat stein som hellet i motsatt retning, ikke inn mot 
bunnhella slik de andre gjorde. Denne hella lå i siden av en nedgravning som var fylt 
av fragmentert sjaktmateriale (leire brent både med og uten oksygentilførsel) og slagg 
med rennestruktur. I bunnen av gropa var det rødbrent sand som indikerte høy varme. 
Kan hende denne gropa representerte en form for tappegrop.  

 

 
Figur 21: Ovn S22 etter tømming. Foto mot sør. Fotograf A.A.S. (Cf34110:142).  

 
S23 ble lokalisert ved en stor, jordfast stein i områdets sørøstre del, som var sterkt 
varmepåvirket. Dette ble utgangspunktet regnet som en del av steinkonsentrasjon S16. 
Steinen lå delvis nedi slagghaug S6. Avskalling på steinens flate vestside indikerte at 
en ovnskontruksjon kunne ha ligget inntil steinen. Med maskin grov vi forsiktig vekk 
slagget på vestsiden av steinen, og fant restene etter en ovn. Inntil steinen lå det flere 
flate heller som var sterkt varmepåvirket og forslagget. En helle var stående, og flere 
andre så ut til å ha kunne falt ut fra stående posisjon. Det var også rester etter 
ovnsfôring og innslag av renneslagg i utløpet av en tapperenne i ovnens vestlige del.  
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Figur 22: Ovn S23 etter tømming (til venstre) sett mot øst og S24, udefinerbar nedgravning i 
nordlige voll i R7 (til høyre), sett mot vest. Fotograf: E.N.  (Cf34110:97, 111). 

 
Udefinerbar nedgravning S24 
I profilbenken som ble lagt nord-sør over kullgropa S7, kom det til syne en 
nedgravning på nordsiden av vollen. I plan var den ujevn i formen, nedgravningens 
sider var også ujevne. Bunnen var rund. Strukturen var 40 cm i profilbredde og ca 10 
cm dyp. Fyllet var mellombrunt, og i bunnen av strukturen lå en stein. Over, i det 
laget som utgjorde slagghaug S8, var det en konsentrasjon av sjaktmateriale med kull 
rundt. Konsentrasjonen trenger ikke ha noe med nedgravningen å gjøre, da det fantes 
flere slike konsentrasjoner på området. Undersøkelsen av strukturen ga ingen klar 
indikasjon på hva slags funksjon den kan ha hatt.  

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt 19 kullprøver, hvorav 18 ble sendt til vedartsanalyse hos Helge I. Høeg. 
12 ble deretter videresendt sendt til Nasjonallaboratoriet for 14C-datering ved NTNU i 
Trondheim for radiologisk datering. En malmprøve ble i tillegg tatt ut fra malmlag S4. 
I tillegg er 11 slaggprøver samlet inn.  
 

 
Figur 23: Skjematisk fremstilling av antall fragment i vedartsanalysene av 18 kullprøver fra 
Lisætra. 
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5.5.5 VEDARTSANALYSE 
Vedartsanalysene av kullprøvene fra kullgropene resulterte i både bjørk (Betula), furu 
(Pinus) og gran (Picea). R3 inneholdt alle vedslagene, men med en klar overvekt av 
bjørk. I R6 og R7/S1 var det kun fyrt med gran. KP1 fra kullgrop R8 inneholdt også 
kun gran, men KP2 fra sidegropa inneholdt utelukkende furu. I R5 ble det 
dokumentert både furu og bjørk, men med en klar overvekt av bjørk. Det er dermed en 
betydelig variasjon i type ved benyttet i de ulike kullgropene.  
 
Fra slagghaugene er det i all hovedsak påvist furu, noe som også gjentar seg i 
malmlag S4 og sjaktovnen S18. Et lite innslag av bjørk ble imidlertid også påvist i 
ovnen, malmlaget og slagghaug S8. Fra ovn S22 ble en prøve (KP13) ikke nærmere 
vedartsbestemt, men kun definert som bark.  
 
Vedartsanalysene viser dermed at det er stor forskjell mellom veden som er benyttet i 
kullgropene og på jernvinneanlegget. KP11 fra kullgrop S1/R7, som ligger sentralt 
plassert på anlegget, besto også utelukkende av gran. Det samme gjentar seg i kullag 
S3, noe som indikerer at kullaget representerer et kulluttrekk fra kullgropa. Utover 
dette har det ikke blitt påvist gran i noen strukturer på jernvinneanlegget.  
 
I kullprøver hvor det forekom bjørk i tillegg til furu eller gran, ble bjørk foretrukket 
ved radiologisk datering. Fra KP9 fra kullag S3 ble det kun videresendt gran til 
datering. 

5.5.6 DATERING 
Kullgroper knyttes i all hovedsak til jernvinneteknologien i yngre jernalder og 
middelalder, og det foreligger få eller ingen sikre dateringer til eldre jernalder (Larsen 
2009:66). Det er etter hvert kommet inn flere etterreformatoriske dateringer fra 
kullgroper fra ulike områder (Amundsen 2008; Larsen 2009:66, 148, 152; Gundersen 
2008a, in prep.), men hovedbrukstiden kan defineres innenfor vikingtid og 
middelalder med et tyngdepunkt på 1200-tallet (Larsen 2004:154). Få kullgroper er 
tidligere undersøkt i Øyer, men en mindre utgravning ble foretatt på Stav og Torstad i 
2003 (Larsen 2009b:132). De radiologiske dateringene lå innenfor tidlig- og 
høymiddelalder. Øvrige utgravninger i Gudbrandsdalen har påvist kullbrenning fra 
tidlig- til senmiddelalder. Kullgroper i Gudbrandsdalen knyttes vanligvis til 
jernutvinning, og slagg blir ofte funnet i nærheten av kullgropene. Få jernvinneanlegg 
er imidlertid undersøkt i nærområdet til Lisætra, men det er påvist anlegg i 
Gudbrandsdalen tilhørende både Fase I (eldre jernalder) og II (yngre 
jernalder/middelalder). På Dokkfløy i Nordre Land og Gausdal er det påvist 
omfattende jernutvinning i eldre jernalder og middelalder, samt noen anlegg som kan 
stamme fra yngre jernalder (Larsen 1991). Sistnevnte kategori er imidlertid undersøkt 
i et noe begrenset omfang.  
 
Noen anlegg tilhørende Fase I er også påvist på Lisætra (Larsen 2009b:131). På 
jernvinneanlegg id 87871 ble det påvist slagg fra to ulike slaggteknologier. Mens 
renneslagg og bunnskoller indikerer drift i yngre jernalder og middelalder, hadde en 
rekke slaggblokker likhetstrekk med teknologien i Fase I. Slaggblokkene var 
imidlertid vesentlig mindre på id 87871, noe som indikerte at man også sto ovenfor en 
variant av Fase I, eventuelt en overgangsfase mellom teknologiene i Fase I og II. 
Sammensetningen i slagghaugene på anlegget indikerte også to ulike bruksfaser, med 
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sterkt innslag av slaggblokker i S5 og S9, og renneslagg i S6 og S7. I slagghaug S8 
ble det dokumentert et vesentlig innslag av begge slaggtypene.  
 
12 kullprøver ble sendt til radiologisk datering ved Nasjonallaboratoriet for 14C-
datering ved NTNU i Trondheim (DF 4313). Det foreligger tre radiologiske dateringer 
fra henholdsvis kullgropene R8, R4 og R7/S1. Mens R8 og R4 har fått dateringer 
tilsvarende overgangen mellom tidlig- og høymiddelalder, er R7/S1 datert til 
høymiddelalder. Kullag S3 lå på sørøstre voll av kullgrop R7/S1 og har fått en noe 
tidligere datering til 1170-1230, noe som tilsvarer resultatene fra R8 og R4. Mens R4 
er datert på bjørk, er de tre øvrige dateringene foretatt på gran. Det er sjeldent knyttet 
problemer til tolkning av dateringer av bjørk og gran slik som furu (Larsen 2004). De 
sammenfallende dateringene mellom kullgropene og kullag S3 indikerer at laget kan 
være et kulluttrekk fra kullgropa.  
 

 
Figur 24: Skjematisk fremstilling av radiologiske dateringer fra Lisætra. 

 
Fra slagghaugene foreligger fem radiologiske dateringer, hvorav en er foretatt på 
bjørk (S8) og fire på furu (S5-S7, S10). KP19 fra S8 og KP20 fra S10 har fått 
vesentlig yngre dateringer enn de tre øvrige, og ligger innenfor tidlig- og 
høymiddelalder. I slagghaug S8 er det påvist både renneslagg og slaggblokker. S10 
var imidlertid ikke en slagghaug i klassisk forstand, men en konsentrasjon av små 
biter definert som størkneslagg. Det er imidlertid uvisst om dette er en type 
størkneslagg tilsvarende Fase I-teknologi, eller bunnskollefragmenter tilhørende Fase 
II. En liten slaggprøve (C57226/13) er samlet inn fra slaggkonsentrasjonen, og 
slaggbitene ligner en type udefinerbar slagg man ofte finner ved sjaktovner med 
slaggavtapning. S10 ligger også i forlengelsen av S8, hvorpå de to strukturene kan ha 
vært en og samme slagghaug. S8 og S10 ligger i forlengelsen av kullutrekket fra 
kullgrop S1/R7, og S10 sitt beskjedne omfang medfører en viss fare for 
sammenblanding av kullbiter fra kullgropa. De sammenfallende dateringene kan tyde 
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på det. De radiologiske dateringene fra slagghaug S8 fremholdes imidlertid som 
sannsynlig, og samsvarer godt med hovedbrukstiden for Fase II-teknologi.  
 
De tre øvrige dateringene fra slagghaugene S5-S7 er relativt sammenfallende og 
ligger alle innenfor 600-685 e. Kr., noe som tilsvarer merovingertid. I S5 er det i 
overveiende grad funnet størkneslagg med likhetstrekk til Fase I-teknologien (Jf. kap. 
5.5.1), mens det i S6 og S7 er et sterkt innslag av renneslagg tilhørende Fase II. I 
tilknytning til S6 ligger blesterovn S22, som har fått en sammenfallende datering til 
650-675 e. Kr. Dateringen av S22 er foretatt på bark, men ovnen var svært skadet. De 
teknologiske aspektene ved ovnen lot seg derfor ikke dokumenteres nærmere, men 
både renneslagg og en bunnskolle ble dokumentert i tilknytning til ovnen. Dette 
samsvarer med slagget i tilhørende slagghaug, og indikerer at ovnen har vært en 
sjaktovn med slaggavtapning.  
 
S5 ligger i relasjon til blesterovn S18, som er datert til 685-780 e. Kr. Dette er noe 
senere enn dateringene fra selve slagghaugen, men likevel innenfor merovingertid. 
Det er dermed grunn til å forvente at slagghaugen og ovnen hører sammen. 
Slaggblokk C57226/8 ble også funnet i relasjon til S18, og er av samme type som 
dokumentert i slagghaugen. Blesterovn S18 har flere likhetstrekk med de såkalte 
”hellegrytene”, som har blitt undersøkt ved Møsvatn i Telemark (Martens 1988:70-72, 
84). Type A ble i hovedsak datert til 500-tallet e. Kr., mens type B med åpning for 
slaggavtapning har blitt datert til andre halvdel av 700-tallet. Mens S18 nærmest kan 
defineres som en type A, sammenfaller dateringene i større grad med type B. I 
slagghaugen (S5) er det ikke påvist noe vesentlig innslag av renneslagg, hvorpå type 
A er den i størst grad sammenfallende typen. En tilsvarende ovn som S18 har blitt 
dokumentert ved Tyinkrysset på Filefjell, hvor ovnen og tilhørende amboltstein og 
slagghaug ble datert til sen merovingertid og tidlig vikingtid (Mjærum 2006). De 
foreliggende dateringene fra S5 og S18 ser dermed ut til å falle innenfor de tidligere 
utgravningsresultatene av tilsvarende ovnsteknologi.   
 
Malmlag S4 har fått en radiologisk datering til 785-885 e. Kr., noe som er yngre enn 
slagghaugene S5-S7 og blesterovnene. S4 er imidlertid såpass omfattende at det er 
grunn til å forvente en rekke bruksfaser. Totalt sett indikerer med andre ord de 
radiologiske dateringene en langvarig og kontinuerlig bruk av anlegget, fra tidlig 
merovingertid til og med tidlig middelalder. Kullgrop S1/R7 ser imidlertid ut til å 
være yngre enn jernutvinningen, og kan ikke med sikkerhet knyttes til blestringen på 
stedet. De foreliggende dateringene fra slaggkonsentrasjon S10 er også beheftet med 
enkelte usikkerhetsmomenter, hvorpå det ikke med sikkerhet kan påvises blestring på 
stedet samtidig med kullbrenningen i høymiddelalderen. 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Det ble avdekket et overraskende stort antall strukturer i området rundt id 87871. 
Problemstillingene satt i forkant av undersøkelsen var basert på et mindre anlegg enn 
det som til slutt ble undersøkt. Den atypiske planløsningen gjorde også at det dukket 
opp flere spørsmål underveis. De avsatte midlene tok ikke høyde for utgravingen av et 
så komplekst anlegg. Riksantikvaren godtok derfor at “ledige“ midler og 
budsjettposten for uforutsette utgifter kunne brukes til utgravingen. 
 
Etter at hele anlegget var avdekket, virket det som om kullgrop R7 var den første 
strukturen som var blitt anlagt på lokaliteten. Røsting og kullagring kunne ha foregått 
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samtidig, mens selve jernfremstillingen hadde skjedd til slutt. Slagghaugene som 
strakk seg fra toppen av kullgropa hadde kommet som resultat av jernutvinninga, 
mens flate heller og oppsmuldret ovnsfôring var det eneste som vitnet om at det en 
gang har stått ovner på stedet. De stratigrafiske relasjonene og de radiologiske 
dateringene har imidlertid vist at kullbrenningen og jernfremstillingen ikke er 
samtidig, men at kullgropen ble anlagt enten mot slutten av eller etter at blestringen på 
stedet ble avsluttet. Røstingen har sannsynligvis foregått samtidig med blestringen. 
Tre ovner ble dokumentert på en høyde direkte sør for røsteplassen. Slagg fra disse 
ovnene har blitt kastet i skråningen mot nord, nordvest og vest. Slagghaugenes 
plassering indikerer imidlertid at det har stått flere ovner på stedet, men at disse har 
blitt fjernet ved anleggelsen av kullgropa. Steinkonsentrasjonene S12, S13 og  S15 
kunne tenkes å være rester etter slike ovnsområder, men steinene lå i en stor grad 
oppå selve vollen på kullgropa. Relasjonen mellom slagghaugene, 
steinkonsentrasjonen og kullgropa er dermed noe uklar.  
 
En sentral problemstilling var knyttet til anleggets brukstid. Det foreligger både 
radiologiske dateringer av trekull og typologiske analyser av slagg som belyser dette 
aspektet. Både renneslagg, bunnskoller og slaggblokker ble dokumentert på anlegget. 
Mens renneslagget og bunnskollene indikerer Fase II-teknologi tilhørende yngre 
jernalder og middelalder, var slaggblokkene av en type som har likhetstrekk med Fase 
I i eldre jernalder. Blesterovn S18 har også enkelte likhetstrekk med de såkalte 
Østlandsovnene i eldre jernalder og merovingertid, men er vesentlig mindre. De 
nærmeste parallellene til ovnen er dokumentert på Møsstrond i Telemark og Filefjell i 
Oppland, med dateringer til sen folkevandringstid og merovingertid (Martens 1988; 
Mjærum 2006). Det er imidlertid vært å merke seg at slagget fra merovingertidsovnen 
på R160 på Filefjell ikke er av samme type som på Lisætra, men er noe lettere og mer 
knudrete. Det foreligger med andre ord også variasjoner mellom disse anleggene.  
 
I både slagghaugene S5 og S9 er det i all hovedsak dokumentert slaggblokker, mens 
både typologisk sett eldre og yngre slaggtyper er påvist i slagghaug S8.  
 
Blesterovnene S22 og S23 var dessverre i liten grad bevart, men både renneslagg og 
en bunnskolle ble dokumentert i tilknytning til S22, samt i tilhørende slagghaug (S6).  
Dette indikerer at ovnen har vært av typen sjaktovn med slaggavtapning fra Fase II.  I 
slagghaug S7 ble det også i hovedsak dokumentert renneslagg, men ingen 
ovnsstruktur kunne med sikkerhet påvises i relasjon til denne. De radiologiske 
dateringene fra slagghaugene S5-S7 og blesterovnene S18 og S22 er imidlertid 
tilnærmet identiske, og indikerer at begge teknologiene har vært i bruk på anlegget 
innenfor samme tidsrom. Dateringene er foretatt på både bark og furu, hvorpå det ikke 
ser ut til at furuas potensielt sett høye egenalder har spilt noen avgjørende betydning 
for dateringsresultatet i denne sammenhengen. Ovn S18, som rent typologisk er av en 
eldre type, har i tillegg fått en noe yngre datering enn S22, som i tillegg er datert på 
trekull av bark. Differansene er likevel minimale og bør ikke tillegges stor betydning. 
De illustrerer likevel det generelle bildet av samtidighet mellom de to ulike 
teknologiene på et og samme anlegg i merovingertid. Det ser dermed ut til at anlegget 
representerer et overgangsstadium mellom Fase I og Fase II. 
 
Kullgrop S1/R7 er ikke samtidig med bruksfasene i merovingertid, og det er et noe 
åpent spørsmål hvorvidt det har vært benyttet kull i ovnene. Hvorvidt kull har vært 
benyttet i ovnen S22 er også et åpent spørsmål, men bunnskollen (C57226/6) funnet 



Li Oppigård, 27/17, Nordli, 26/118, Sæterbergteigen, 22/3, Øyer kommune  Saksnr. 2009/9325 

 29 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
Fornminneseksjonen  

in situ i denne viser ingen avtrykk etter trevirke. Det er dermed nærliggende å tolke at 
ovnen har vært drevet med kull, men at kullgropen ikke har ligget som en integrert del 
av anlegget. Et tilsvarende trekk er dokumentert blant annet på Dokkfløy (Larsen 
1991). Det fremstår imidlertid som et paradoks at S22 kan ha vært fyrt med trekull, 
mens det i den relativt samtidige S18 kan ha vært benyttet ubrent trevirke. Ubrent 
trevirke gir en lavere temperaturutvikling i blesterovnen, og dermed dårligere 
ressursutnyttelse. De to ulike ovnsteknologiene kan eventuelt ha gitt ulike kvaliteter 
på jernet, og at man i ovnene dermed har produsert ulike typer jern med ulike formål. 
Dette kan ha vært en bevisst strategi. Alternativt har skiftet mellom de ulike 
ovnsteknologiene skjedd relativt brått, og at de radiologiske dateringene grunnet 
kontaminering kamuflerer den reelle utviklingen på anlegget. Svært få anlegg har 
imidlertid blitt undersøkt fra merovingertid, hvorpå problemstillingene knyttet til 
overgangen mellom de to ulike teknologiene ikke kan besvares ved denne 
undersøkelsen alene.  
 
Mens den mest omfattende jernproduksjonen på stedet ser ut til å ha foregått i 
merovingertid, er en fortsatt virksomhet på stedet i vikingtid og tidlig middelalder 
påvist i malmlag S4 og slagghaug S8. Sporene etter virksomheten i disse periodene er 
imidlertid mer sparsommelige, og malmlag S4 representerer sannsynligvis omfattende 
røsting over et langt tidsrom. Malmlaget bør derfor ikke knyttes til en bruksfase alene, 
men til hele anleggets brukstid. Det er også påvist antydning til jernfremstilling i 
høymiddelalder i slaggkonsentrasjon S10, tilsynelatende samtidig med kullbrenningen 
i kullgrop S1/R7. Resultatene fra S10 er likevel av svært begrenset omfang, og kan 
ikke tillegges særlig betydning i den totale vurderingen av anlegget. De radiologiske 
dateringene fra slaggkonsentrasjonen er i tillegg beheftet med noe usikkerhet, og kan 
være resultat av kulluttrekk fra kullgropen.  
 
Et annet hovedfokus for undersøkelsen var å påvise elementer som ikke var synlige på 
overflaten, som malmlagere, røsteplasser og tufter. Mens det ble funnet et omfattende 
malmlag/røsteplass (S4), ble det ikke funnet spor etter bygninger som kunne ha 
fungert som verksted eller oppholdssted. En nærliggende plassering av en eventuell 
blestertuft ville imidlertid ha vært i området mellom de ulike slagghaugene, hvor man 
også forventer at ovnene tilknyttet slagghaugene S7-S9 har stått. Eventuelle spor etter 
ovner og tuft kan rimeligvis ha blitt fjernet ved anleggelsen av kullgropa S1/R7, 
hvorpå slike strukturer ikke kan påvises med sikkerhet.  
 
De utgravde kullgropene på prosjektet føyer seg inn i det generelle mønsteret for 
denne typen kulturminner i området, med to radiologiske dateringer til overgangen 
mellom tidlig- og høymiddelalder og en til høymiddelalder. Kullgropene var i 
hovedsak sirkulære, noe som også sammenfaller godt med tidligere undersøkelser 
(Larsen 2009b:132).  Den sirkulære formen på milebunnen indikerer en tilknytning til 
en såkalt vestlig tradisjon, som ved Dokkfløy. De senere års undersøkelser har 
imidlertid påvist en betydelig variasjon i kullgropenes utforming, med blant annet 
kvadratiske og rektangulære groper i Valdres. En av kullgropene på gjeldende 
prosjekt kunne også defineres som rektangulær, hvorpå det ser ut til at det har vært en 
viss variasjon i gropenes utforming også her.  
 
To kullgroper  var anlagt med sidegroper (S1/R7, R8), hvor sidegrop S2 ved kullgrop 
S1/R7 ble best dokumentert. Det så her ut til at sidegropa var anlagt sist. Sidegropenes 
funksjon er et uavklart spørsmål, og det har blant annet vært drøftet hvorvidt de kan 
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ha sammenheng med luftemekanismer inn mot mila (Bloch-Nakkerud 1987:57-58). 
Det har også vært hevdet at de har vært benyttet som vanncisterner under 
kullbrenningen, evt. med en skinnbekledning (Narmo 1996:46-49). Andre tolkninger 
er at de kan være spor etter masseuttak til miledekket. Sidegroper er til en viss grad 
også et regionalt fenomen, og forekommer hyppigere vest for Mjøsa generelt, og i 
Telemark og Aust-Agder spesielt, enn i øvrige områder på Østlandet (Larsen 
2009b:67). På Gråfjellprosjektet i Hedmark ble fem sidegroper undersøkt, og alle 
hadde tykke kullsjikt og spor etter varmepåvirkning. Det ble derfor drøftet hvorvidt 
det var reelle sidegroper i det hele tatt, eller en form for kullgroper. I sidegrop S2 ble 
det likeledes dokumentert et tykt sjikt med trekull, noe som indikerer at det også her 
kan ha foregått kullbrenning. Sidegropens funksjon kunne ikke avklares nærmere, 
men ser dermed ikke ut til å ha vært en sidegrop i regulær forstand.  

 

6. KONKLUSJON 
I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Lisætra 2 ble det gjennomført 
arkeologiske utgravninger av seks kullgroper og et jernvinneanlegg, hvorav en 
kullgrop lå på selve jernvinneanlegget. På jernvinneanlegget ble det også påvist fem 
slagghauger, et omfattende malmlag, tre blesterovner, en slaggkonsentrasjon og flere 
steinkonsentrasjoner som kan være spor etter ødelagte blesterovner. Jernvinneanlegget 
var langt mer komplekst enn hva man først hadde trodd og som det var tatt høyde for i 
budsjettet, og det ble dokumentert to forskjellige jernfremstillingsteknologier på 
stedet. Mens den ene ovnstypen så ut til å ha enkelte fellestrekk med jernvinna i eldre 
jernalder, ble det også påvist både slagg og ovnstype med klare paralleller til yngre 
jernalder og middelalder. Det ser i tillegg ut til at begge teknologiene har vært i bruk 
på anlegget i merovingertid, og med såpass ensartede radiologiske dateringer at de 
nærmest kan karakteriseres som samtidige. Anlegget kan slik sett representere en 
overgangsfase mellom de ulike teknologiene i eldre og yngre jernalder. Det ble i 
tillegg påvist fortsatt jernfremstilling inn i tidlig middelalder, og med noen 
indikasjoner på blestring i høymiddelalder. Konteksten for sistnevnte resultat er 
imidlertid noe usikker, grunnet en sekundær kullgrop som er anlagt på den sentrale 
arbeidsflaten på anlegget.  
 
Kullproduksjonen ser ut til å ha foregått i tidlig- og høymiddelalder, og hadde i 
hovedsak sirkulær bunnform. De føyer seg dermed inn i det generelle mønsteret fra 
tidligere undersøkelser i Gudbrandsdalen, og i særlig grad mot det som er kjent fra 
Dokkfløy lenger vest. Noe variasjon kunne imidlertid dokumenteres i kullgropenes 
utforming, ettersom en kullgrop kunne defineres som rektangulær.  
Utgravingen ga mye ny informasjon om både jernproduksjon i Øyerfjella og om 
ovnstyper i Oppland. En fortsatt bearbeidelse av resultatene står sentralt i videre 
forskning om jernvinna. 
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8. VEDLEGG 

 8.1. STRUKTURLISTE  

 
 
Strukturnummer Struktur Snittet Sider i 

profil Bunn i profil Beskrivelse 

S-1 (R7) Kullgrop Ja Buet Flat Kullgrop R7, hovedgrop. Plan: stor og avlang i formen. Fra nord var vollen rundt gropa markert og høy, 
ca 1,5 meter. Gropas indre mål var ca 5 x 3,7 meter, og dybden ca 0,7. Hovedgropa var bolleformet, 
med flat bunn. Svakt markert voll mot sidegropa S2 i sør. Profil: buete sider og flat bunn. I profil var 
selve kullgropa 2,4 meter bred. Bunnformen er oval, med målene 2,4 x 3,5 meter. Store deler av vollen 
var dekket av slagghauger iblandet ovnsfôring. På vollen, hele veien rundt, lå det konsentrasjoner av 
flate skiferheller oppå slagghaugene. Disse ga inntrykk av å ha vært konstruksjonselementer i 
forbindelse med jernutvinningen, selv om ingen ovnskonstruksjoner kunne gjenfinnes på vollen av 
kullgropa. Kan muligens ha med en tuft å gjøre. 

S-2 (R7) Kullgrop Ja Buet Flat Kullgrop R7. Sidegrop. Plan: oval form, flat. Lå sør for hovedgropa, med en svak voll mellom. Indre mål 
var ca 2 x 2,2 meter, og den var ca 0,3 meter dyp. Profil: buete sider og flat bunn. Ca 2,2 meter bred. 
Tynn kullinse i bunnen. Umulig å avklare bunnformen. 

S-3 Kullager Nei - - Kullager. Utflytende, liggende på vollen til R7, både ved S1 og S2. Vanskelig å finne avgrensningen mot 
slagghaugene, da de gled litt over i hverandre. Ikke snittet. 

S-4 Malmlag Ja - - Malmlag, røstet. Et nesten halvmeterstykt lag strakk seg over store deler av nordøstlige del av feltet. 
Det var tydelig at plassen var blitt brukt til røsting i mange omganger, da malm og kull lå lagvis i sjikt. 
En kunne også se at bakken var blitt ryddet for stein og torv før røstingen var påbegynt. Flere 
steinopptrekk kunne sees i profilen. Over malmlaget lå en slagghaug, S6. 

S-5 Slagghaug Ja - - Slagghaug. Lå på det avdekkede områdets østlige del, og dekket delvis malmlaget (S4). Slagghaugen 
besto hovedsakelig av størkneslagg i form av store bunnklumper, men det var også små biter 
renneslagg (kan muligens være størkneslagg som blir hengede over bunnen, som brekker av og ligner 
renneslagg), ovnsfôring og trekullbiter. Vanskelig å få total oversikt over utstrekningen på laget, da det 
ligger inntil andre slagghauger. Inntil 50 cm tykt. 

S-6 Slagghaug Ja - - Slagghaug. Beliggende på sørsiden av vollen på S2, sidegropa. Besto hovedsakelig av renneslagg, men 
med innslag av størkneslagg. Noe ovnsfôring, men ikke like mye som slagghaugen S5. Inntil 25 cm tykt. 
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Strukturnummer Struktur Snittet Sider i 

profil Bunn i profil Beskrivelse 

S-7 Slagghaug Ja - - Slagghaug. Beliggende på vestlige del av vollen til S1/S2. Besto for det meste av små biter renneslagg, 
men hadde også innslag av størkneslagg i form av biter med tydelige tre-/kullavtrykk. Mye ovnsfôring 
rett nedenfor "knekken" på vollen. Inntil 39 cm tykt. 

S-8 Slagghaug Ja - - Slagghaug. Beliggende på nordsiden av vollen til S1. Besto for det meste av små biter renneslagg, men 
nederst i skråningen mot nord lå det store klumper størkneslagg. Størkneslagget hadde avtrykk av 
kraftige biter tre og kull. På toppen av vollen lå det relativt store mengder ovnsfôring. Inntil 26 cm tykt. 

S-9 Slagghaug Ja - - Slagghaug. Beliggende i nedkant av vollen til S1. Bestående av store klumper størkneslagg 
(bunnklumper), så tykkelsen var ikke mulig å måle. Bunnklumpene var inntil 30 cm i diameter, med 
avtrykk av tykke kvister og trekull. Ingen kullprøve ble tatt. 

S-10 Slagghaug Ja - - Slagghaug. Liten forekomst med slagg nordvest for kullgropa S1.Bestående av små biter med knust 
størkneslagg. Det var nesten ikke ovnsfôring i slagghaugen, men det var mye røstet malm i massene. 

S-11 Steinkonsentrasjon Nei - - Steinkonsentrasjon. 3 flate heller brukket opp i flere biter beliggende oppå slagghaug S10. Trodde 
hellene kunne indikere en ovn, men fjerning av steinene og undersøkelse av S10 resulterte ikke i funn 
av ovnsstruktur. 

S-12 Steinkonsentrasjon Nei - - Steinkonsentrasjon. Beliggende oppå slagghaugen S8, på toppen av vollen til kullgrop S1. Bestående av 
1 "jordfast" stein, og flere flate heller brukket opp i mange deler. 

S-13 Steinkonsentrasjon Nei - - Steinkonsentrasjon. Beliggende på slagghaug S7, på vestre del av vollen til kullgropa S1/S2. Bestående 
av 4 "jordfaste" steiner og 2 flate heller, hvorav den ene hella er ganske stor. 

S-14 Steinkonsentrasjon Nei - - Steinkonsentrasjon. Beliggende på slagghaug S6, på toppen av sørøstsiden av vollen til sidegrop S2. 
Bestående av 1 stor, firkantet steinblokk, 1 helle og 1 mindre stein. Ca 1 meter øst for den firkantede 
steinblokka lå en stor, jordfast stein som var sterkt varmepåvirket og kan ha fungert som en 
amboltstein. 

S-15 Steinkonsentrasjon Nei - - Steinkonsentrasjon. Beliggende på toppen av nordøstre delen av vollen til kullgrop S1. Bestående av 1 
stor, flat helle omgitt av flere små heller og klumper med slagg. Mange av steinene flyttet seg da vi 
fjernet roten av et grantre som hadde vokst seg innunder steinhellene. 

S-16 Steinkonsentrasjon Nei - - Steinkonsentrasjon. Beliggende oppå slagghaug S6, sørøst for kullgrop S1. Bestående av 1 flat 
steinhelle, 1 jordfast stein (sterkt varmepåvirket) og 6 steiner. Slagg og ovnsfôring spredt rundt 
steinene. 
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Strukturnummer Struktur Snittet Sider i 

profil Bunn i profil Beskrivelse 

S-17 Avskrevet Ja - - Avskrevet etter snitting. 
S-18 Ovn Nei Skrå Flat  Sjaktovn. Hellelagt, med bunnslagg in situ. Indre mål: 41x43 cm, ytre mål: 100x97 cm, dybde: 40 cm. 

Ovnen var delvis dekket av slagghaug S5, og vanskelig å få grep om før den var delvis tømt. Ovnsfôring 
fra en kollapset ovnssjakt var det eneste som antydet at det kunne være en struktur under slagget. Da 
slagget og ovnsfôringen var fjernet, kunne toppen av skrånende heller skimtes i en kvadrat. Slagg, jord 
og brent leire ble fjernet innenfor denne kvadraten, og en 20x30x16 cm stor bunnslagg kom til syne i 
den østlige delen av ovnen. Denne ble fjernet og ovnen ble deretter helt tømt. I bunnen lå en 
kvadratisk helle på 41x43 cm. Hjørnene pekte mot nord, sør, øst og vest. Rundt hele bunnhella, 
bortsett fra i sørøst, sto skrånende heller. Noen var brukket opp i flere biter. Fra toppen på hellene ble 
de ytre målene målt til å være 97x100 cm, og den var 40 cm dyp. 

S-19 Avskrevet Nei - - Avskrevet etter snitting. 
S-20 Avskrevet Ja - - Avskrevet etter snitting. 
S-21 Avskrevet Nei - - Avskrevet. Kollapset ovnssjakt tilhørende S18. 
S-22 Ovn Ja Skrå Rund Ovn. Siden den lå i utkanten av en slagghaug (S6), og delvis under en kjerrevei, var det ikke lett å få 

grep om formen og størrelsen i plan. En del ovnsfôring, muligens fra en kollapset ovnssjakt, antydet at 
det kunne ligge en ovn der. Etter fremrensing ble det lagt et snitt, som etter hvert skulle vise seg å ha 
blitt lagt helt i utkanten av strukturen. I snittet dukket det opp bunnslagg med sintret leirfôring under. 
Da det ble klart at strukturen måtte være en ovn, ble resten tømt. Ovnen var hellelagt slik som S18, 
men hellene lå mer spredt og den var på langt nær like dyp. Etter tømming ble ovnen målt på samme 
måte som S18; indre mål: 22x40 cm, ytre mål: 95x85, dybde: 17 cm. Fra ovnens vestside lå det en flat 
stein som hellet ut fra ovnen, og ikke inn mot bunnhella slik de andre steinene gjorde. Denne hella lå i 
siden av en nedgravning som var fylt med brent leire (oppløst ovnsfôring), et lag med renneslagg og 
hadde rødbrent sand i bunnen. Denne nedgravningen kan kanskje tolkes som en 
tapperenne/tappegrop for slagg. Forekomst av leire som var brent både med og uten tilgang på 
oksygen. 

S-23 Ovn Nei - - Ovn. Beliggende under inntil 25 cm med slagg fra slagghaug S6. En stor jordfast stein, tydelig 
varmepåvirket i nordvest, sto opp av slagghaugen (S6). Varmepåvirkningen antydet en form for 
aktivitet, så med maskin fjernet vi slagg til vi kom ned på flere heller som lå inntil steinen. Disse hellene 
var også sterkt varmepåvirket og delvis forslagget. En helle var stående, og flere av de andre så ut til å 
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Strukturnummer Struktur Snittet Sider i 

profil Bunn i profil Beskrivelse 

ha kunne falt ut fra stående posisjon. Det var også rester etter ovnsfôring og innslag av renneslagg fra 
noe som kunne tolkes som en tapperenne i ovnens vestlige del (motsatt side av jordfast stein). Det var 
ikke mulig å få ut en kullprøve fra strukturen. 

S-24 Udefinerbar 
nedgravning 

Ja Ujevn Rund Udefinerbar nedgravning. Beliggende i profilbenken som ble lagt n-s over kullgropa R7 (S1/S2), på 
vollens nordside. Nedgravningen i vollen hadde ingen klar funksjon, men kan ha hatt sammenheng 
med slagghaugen S8. Strukturen ble kun dokumentert i foto, da den ble oppdaget siste dagen i felt. 

R3 
 

Kullgrop Ja - Rund 
(bunnform) 

Id 4487. Bolleformet kullgrop med flat bunn. Tilsynelatende kvadratisk nedgravning i bunnen før 
snitting, men etter snitting ble det klart at den hadde rund bunnform. Vollen var noe uklar i sør, så 
noen av målene er omtrentlige. Ytre mål: 6,5 m x 5,9 (?) m. Topp av voll: 5,3 m x 4,6 m. Indre mål: 3,1 
m x 1,7 m. Dybde: 0,6 m. En fjerdedel av kullgropa ble gravd bort med maskin, og målene er tatt i 
profilet. Kullgropa hadde minst to faser, synlig oppdelt av tydelige sandlag. Fra topp av voll til bunn av 
kullgrop målte den 1,3 m. På hver av sidene besto den første fasen av 11 cm kull og den andre fasen 
besto av 19 cm kullblandet sand. Mellom disse kullagene var det et 25 cm tykt lag av sand. Under 
kullagene var sanda rødbrent. I midten var den første fasen representert med et 6 cm tykt kullag, den 
andre fasen med 15 cm kull og mellom disse fasene et sandlag på 19 cm. 

R4 
 

Kullgrop Ja -  Id 14321. Liten og utydelig kullgrop, med ujevn/tilnærmet rund form og svak voll mot vest. Beliggende 
i bunnen av en skråning. Denne kullgropa var tildekket av kvist. Bunnformen var ikke mulig å tyde, 
heller ikke etter snitting. Ytre mål: 6,5 m x 5,8 m. Topp av voll: 4,0 m x 3,8 m. Indre mål: 1,4 m x 1,5 m. 
Dybde: 0,7 m. Målene er tatt i profilet på kullgropa, etter å ha snittet den med maskin. Også denne 
kullgropa hadde minst to faser. Fra toppen av vollen og til bunnen av det eldste kullaget var det 80 cm.  
På hver av sidene var det nederste laget med kull 17 cm tykt, mens det øverste kullaget var 8 cm. 
Mellom disse var det 20 cm med sand. I midten av gropa var det nederste laget med kull 7 cm, det 
øverste også 7 cm, med 13 cm sand i mellom. 2,5-5 m vest for bunnen av gropa lå et kullag på ca 3 x 
1,5 m i utstrekning. Kullaget var inntil 10 cm tykt, og representerer antakelig tømmingen av gropa etter 
minst en av brenningene.  

R5 
 

Kullgrop Ja -  Id 33990. Tydelig grop med særlig markert voll i nordvest. Bunnformen syntes kvadratisk, men etter 
snitting viste den seg å være rund. Ytre mål: 8,5 m x 7,3 m. Topp av voll: 5,5 m x 5,0 m. Indre mål: 1,7 
m x 1,7 m. Dybde: 1,0-1,2 m. En synlig fase. Det var 1,5 m fra toppen av vollen og til bunnen av 
kullaget. På hver av sidene var det et 40 cm tykt lag med kull under 13 cm sand, mens det i midten var 
et 21 cm tykt kullag under 13 cm sand. 
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Strukturnummer Struktur Snittet Sider i 

profil Bunn i profil Beskrivelse 

R6 
 

Kullgrop Ja -  Id 53755. Rund og bolleformet grop, tydelig nedgravning, men uten markert voll. Bunnformen var 
rund. Ytre mål: 6,0 m x 5,2 m. Topp av voll: 3,6 m x 3,3 m. Indre mål: 1,0 m x 1,0 m. Dybde: 0,5 m. En  
synlig fase. Fra toppen av vollen og til bunnen av kullaget målte gropa 75 cm. På hver av sidene lå et 7 
cm tykt kullag under 21 cm sand. I midten var kullaget 5 cm tykt, mens sandlaget målte 11 cm. 
 

R8 
 

Kullgrop Ja -  Id 87724. Kullgrop med sidegrop. Hovedgropa var bolleformet med flat bunn. Mot nord og øst hadde 
den en bred og markert voll, mens vollen var uklar i vest mot sidegropa. Bunnformen til sidegropa var 
ikke synlig, men hovedgropa hadde rektangulær form. Mål hovedgrop: Ytre mål: 6,0 m x 7,0 m. Topp 
av voll: 4,5 m x 4,0 m. Indre mål: 1,4 m x 1,7 m. Dybde: 1,2 m. Hovedgropa hadde to synlige faser i 
midten. Fra toppen av vollen til bunnen av kullaget var det 1,0 m. På hver av sidene målte kullaget 16 
cm og lå under et 9 cm tykt sandlag. I midten var det eldste kullaget 2 cm tykt, det yngste var 7 cm 
tykt, og mellom disse et 4 cm tykt sandlag. Mål sidegrop: Ytre mål: 3,5 m x 3,7 m.Topp av voll: 3,0 m x 
2,6 m. Indre mål: 0,6 m x 0,7 m. Dybde: 0,7 m. Det ble ikke tatt mål i sidene av sidegropa. Fra toppen 
av vollen og til bunnen av gropa målte den 70 cm. I midten var det et 25 cm tykt sandlag, med enkelte 
spredte kullbiter helt i bunnen. 
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8.2. FUNN OG PRØVER 
 

Liste over kullprøver 
KP-nr S-nr/tolkning Kontekst Vekt C-nr Tresort Ukal. dat. Kal. dat 

1 R8, kullgrop (fra 
hovedgrop) 

Profil 32,2 g C57226/19 Det ble bestemt 40 biter, alt gran (Picea) 885 ± 25 AD1160-1215 

2 R8, kullgrop (fra 
sidegrop) 

Profil 7,1 g C57226/20 Det ble bestemt 40 biter, alt furu (Pinus), hvorav 2 unge Ikke datert - 

3 R5, kullgrop Profil 30,4 g C57226/21 Det ble bestemt 40 biter, hvorav 38 bjørk (Betula), og 2 furu (Pinus) Ikke datert - 

4 R6, kullgrop Profil 20,7 g C57226/22 Det ble bestemt 40 biter, alt gran (Picea) Ikke datert - 

5 R4, kullgrop Profil 12,8 g C57226/23 Det ble bestemt 40 biter, hvorav 31 bjørk (Betula) og 9 furu (Pinus). Kun bjørk videresendt til 
radiologisk datering.  

870 ± 25 AD1165-1220 

6 R3, kullgrop Profil 39,7 g C57226/24 Det ble bestemt 40 biter, hvorav 28 bjørk (Betula), 3 gran (Picea), 9 furu (Pinus) Ikke datert - 

7 S5, slagghaug Profil 12,8 g C57226/25 Det ble bestemt 40 biter, alt furu (Pinus) Ikke datert - 

8 S18, ovn Profil (usikker) 0,6 g C57226/26 Ikke bestemt Ikke datert - 

9 S3, kullager Midten av 
laget 

9,6 g C57226/27 Det ble bestemt 40 biter, hvorav 38 gran (Picea) og 2 furu (Pinus). Kun gran videresendt til 
radiologisk datering.  

855 ± 30 AD1170-1230 

10 S18, ovn Midt i ovnen  7,9 g C57226/28 Det ble bestemt 40 biter, hvorav 1 bjørk (Betula) og 39 furu (Pinus) Ikke datert - 

11 S1/R7, kullgrop (fra 
hovedgrop) 

Profil, i 
bunnen 

41,3 g C57226/29 Det ble bestemt 40 biter, alt gran (Picea) 755 ± 25 AD1270-1290 

12 S18, ovn Bunn av 
ovnen 

2,4 g C57226/30 Det ble bestemt 10 biter, alt furu (Pinus) 1275 ± 30 AD685-780 

13 S22, ovn Bunn 0,1 g C57226/31 Det ble bestemt 8 biter, alt bark 1370 ± 40 AD650-675 

15 S4, malmlag Kullinse i profil 23,9 g C57226/32 Det ble bestemt 40 biter, hvorav 4 bjørk (Betula) og 36 furu (Pinus). Kun bjørk videresendt til 
radiologisk datering.  

1200 ± 30 AD785-885 

16 S5, slagghaug Profil 3,2 g C57226/33 Det ble bestemt 40 biter, alt furu (Pinus) 1440 ± 30 AD610-655 
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17 S6, slagghaug Profil 6,5 g C57226/34 Det ble bestemt 40 biter, alt furu (Pinus) 1340 ± 30 AD660-685 

18 S7, slagghaug Profil 3,9 g C57226/35 Det ble bestemt 30 biter, alt furu (Pinus) 1460 ± 30 AD600-640 

19 S8, slagghaug Profil 1,8 g C57226/36 Det ble bestemt 30 biter, hvorav 1 bjørk (Betula) og 29 furu (Pinus). Kun bjørk videresendt til 
radiologisk datering.  

960 ± 30 AD1025-1155 

20 S10, slagghaug Tatt under 
graving 

1,8 g C57226/37 Det ble bestemt 30 biter, alt furu (Pinus) 695 ± 25 AD1285-1300 

 
 
 Funnliste 

C-nr Struktur-
nr 

Funnr Gjenstands-
type 

Materiale Funnkontekst Gjenstandsbeskrivelse Bredde Lengde Tykkelse 

57226/1 S 15 F 2 nagle jern Steinkonsentrasjon, funnet 
under opprensing 

To jernbiter rusta sammen. Sannsynligvis nagler, men mangler hode. 0,6 4,2 0,9 

57226/2 S 10 F 4 ukjent jern/slagg Slagghaug Biter og flak av korrodert jern/slagg    

57226/3 S 15 F 1 bryne bergart Steinkonsentrasjon, funnet 
under avdekking. 

Brynet har i hovedsak et rektangulært tversnitt med en slipt langside, den 
andre langsiden er svakt hvelvet. Brynet er avbrutt i den ene enden, den 
andre enden bærer mer preg å være tilsiktet avbrutt med en ren og skrå 
flate.  

3,5 12,7 2,4 

57226/4 S 19 F 5 slagg jern/slagg Funnet under opprensing Slaggperler, magnetisk    

57226/5 S 16 F 7 slagg slagg Steinkonsentrasjon Slaggperler, magnetisk    

57226/6 S 22   slagg slagg Ovn Bunnskolle    

57226/7 S 22   slagg slagg Ovn, slagget er fra grop ved 
(og vest) for S 22 

Slaggbiter, mange av bitene har en blank overflate og rennestruktur. Brent 
leire på enkelte slaggbiter. 

   

57226/8 S 18   slagg slagg Ovn Bunnslagg. Solid blokk, toppen er hvelvet, bunnen er uregelmessig i 
formen. 

22 33 14 

57226/9 S 5   slagg slagg Slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP16 (C57226/26). 

Slagg, noen biter med blank overflate og rennestruktur.    

57226/10 S 6   slagg slagg Fra slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP17 (C57226/27). 

Slagg, noen biter med blank overflate og rennestruktur.    

57226/11 S 7   slagg slagg Fra slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP18 (C57226/28). 

Slagg, noen biter med blank overflate og rennestruktur.    

57226/12 S 8   slagg slagg Fra slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP19 

Slagg, noen biter med blank overflate og rennestruktur.    
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57226/13 S 10   slagg slagg Fra slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP20 (C57226/29). 

Slagg, noen biter med blank overflate og rennestruktur.    

57226/14     slagg slagg Løsfunn Bunnslagg. Solid slaggblokk med to tydelige avtrykk etter avlange og rette 
redskaper av uklar funksjon. Avtrykkene er på slaggblokkens overside. 
Avtrykkene måler 6,5 x 1,6 x  1,7 cm og 14,1 x 3,4 x 4 cm. Slaggblokkens 
underside er kurvet etter slaggropens form. Blokken har vært knust i to, 
hvorpå kun den ene halvdelen av den opprinnelige slaggblokken er bevart. 

19 26 14 

57226/15 S7   brent leire Ovnsforing 
(sjaktmateriale) 

Fra slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP18 (C57226/28). 

Ovnsforing    

57226/16 S 8   brent leire Ovnsforing 
(sjaktmateriale) 

Fra slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP19 

Ovnsforing    

57226/17 S 10   brent leire Ovnsforing 
(sjaktmateriale) 

Fra slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP20 (C57226/29). 

Ovnsforing    

57226/18 S 5   brent leire Ovnsforing 
(sjaktmateriale) 

Slagghaug, vasket ut fra 
kullprøve KP16 (C57226/26). 

Ovnsforing    

57226/38 S 4 KP 14 prøve, 
annet 

malm Malmlag Røsta malm    

57226/39 S 12 F 6 never Never/bark Steinkonsentrasjon. Funnet 
under opprensing, godt under 
steinene. 

Neverbiter. Neveren er krøllete.    
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8.3. TEGNINGER 
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8.5. FOTOLISTE   
Negativnr. Cf.34110 

Nr Motiv Retn. Fotograf Dato 

Cf34110_01 Tiltaksområdet før oppstart. Kullgrop R7 med sidegrop. v SLB  06.07.09 

Cf34110_02 Tiltaksområdet før oppstart. Kullgrop R7 med sidegrop. v SLB  06.07.09 

Cf34110_03 Tiltaksområdet før oppstart. Kullgrop R7 med sidegrop. sv SLB  06.07.09 

Cf34110_04 
Tiltaksområdet før oppstart. Kullgrop R7 med sidegrop. Slagghaug ved 
stikkstang. v SLB  06.07.09 

Cf34110_05 Slagghaug. Før oppstart. Arne A. Stamnes og Erlend Nordlie. ø SLB  06.07.09 

Cf34110_06 Kullgrop R7 med sidegrop. Før oppstart. n SLB  06.07.09 

Cf34110_07 Kullgrop R7 med sidegrop. Før oppstart. nø SLB  06.07.09 

Cf34110_08 Kullgrop R7 med sidegrop. Før oppstart. sv SLB  06.07.09 

Cf34110_09 Kullgrop R7 med sidegrop. Før oppstart. ø SLB  06.07.09 

Cf34110_10 Kullgrop R7 med sidegrop. Før oppstart. ø SLB  06.07.09 

Cf34110_11 Oversikt over tiltaksområdet under avdekkingen. ssv SLB  09.07.09 

Cf34110_12 Arbeidsbilde. Erlend Nordlie. ssv SLB  09.07.09 

Cf34110_13 
Arbeidsbilde. Erlend Nordlie, Arne A. Stamnes og Maskinfører Thomas 
Skjellhaugen. sv SLB  09.07.09 

Cf34110_14 
Arbeidsbilde. Erlend Nordlie, Arne A. Stamnes og Maskinfører Thomas 
Skjellhaugen. ønø SLB  09.07.09 

Cf34110_15 S11, steinkonsentrasjon (venstre) og S10, liten slagghaug (høyre). s SLB  10.07.09 

Cf34110_16 S11, steinkonsentrasjon (øverst) og S10, liten slagghaug (nederst). ø SLB  10.07.09 

Cf34110_17 S11, steinkonsentrasjon (venstre) og S10, liten slagghaug (høyre). s SLB  10.07.09 

Cf34110_18 S14, steinkonsentrasjon ved S2, sidegrop til kullgrop R7. ø SLB  10.07.09 

Cf34110_19 S14, steinkonsentrasjon ved S2, sidegrop til kullgrop R7. s SLB  10.07.09 

Cf34110_20 S4, malmlag. s SLB  10.07.09 

Cf34110_21 S4, malmlag. s SLB  10.07.09 

Cf34110_22 S4, malmlag. s SLB  10.07.09 

Cf34110_23 S4, malmlag. Detaljfoto profil. s SLB  10.07.09 

Cf34110_24 S4, malmlag. Detaljfoto plan. s SLB  10.07.09 

Cf34110_25 S15, steinkonsentrasjon. sv SLB  10.07.09 

Cf34110_26 S15, steinkonsentrasjon. sv SLB  10.07.09 

Cf34110_27 S15, steinkonsentrasjon. sv SLB  10.07.09 

Cf34110_28 S16, steinkonsentrasjon og S22, ovn (rødlig område til venstre). s SLB  13.07.09 

Cf34110_29 S16, steinkonsentrasjon og S22, ovn (rødlig område nederst). v SLB 13.07.09 

Cf34110_30 S12, steinkonsentrasjon. v SLB 13.07.09 

Cf34110_31 S12, steinkonsentrasjon. s SLB 13.07.09 

Cf34110_32 Renneslagg ved S15, steinkonsentrasjon. s SLB 13.07.09 

Cf34110_33 Renneslagg ved S15, steinkonsentrasjon. s SLB 13.07.09 

Cf34110_34 Arbeidsfoto. Arne A. Stamnes renser. s SLB 13.07.09 

Cf34110_35 S13, steinkonsentrasjon. ø SLB 13.07.09 

Cf34110_36 S13, steinkonsentrasjon. ø SLB 13.07.09 

Cf34110_37 S16, steinkonsentrasjon med S22, ovn (ved målestokken). sv SLB  14.07.09 

Cf34110_38 Arbeidsfoto. Erlend Nordlie i S1, hovedgropa til kullgrop R7. nø SLB  14.07.09 

Cf34110_39 Arbeidsfoto. Hakim Moradi renser. nv SLB  14.07.09 

Cf34110_40 S18, ovn. Skåret av gammel kjerrevei i sørøstdelen. nø SLB  14.07.09 

Cf34110_41 S18, ovn. Skåret av gammel kjerrevei i sørøstdelen. nv SLB  14.07.09 

Cf34110_42 
Gammel kjerrevei. Går over feltet i nordøstlig-sørvestlig retning. 
Hornsjøveien følger parallelt i øst for veien.   SLB  14.07.09 

Cf34110_43 Arbeidsbilde. Sara Langvik Berge og Bernt Rundberget. n SLB  14.07.09 

Cf34110_44 Kullgrop R7 (S1 hovedgrop og S2 sidegrop). n SLB  14.07.09 
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Cf34110_45 
Kullgrop R7 (S1 hovedgrop og S2 sidegrop), med Hakim Moradi og Jan 
Henning Larsen. s SLB  14.07.09 

Cf34110_46 S3, kullager. nv SLB  14.07.09 

Cf34110_47 S3, kullager. nv SLB  14.07.09 

Cf34110_48 Bunnslagg. Porøs bunn, jernholdig slagg i midten og vanlig slagg på toppen. n SLB  14.07.09 

Cf34110_49 Størkneslagg med treavtrykk. n SLB  14.07.09 

Cf34110_50 S18, ovn. Plan før tømming. n AAS  14.07.09 

Cf34110_51 S18, ovn. Plan før tømming. n AAS  14.07.09 

Cf34110_52 Hvilefoto av Erlend Nordlie. v SLB  15.07.09 

Cf34110_53 Oversikt over feltet før fjerning av steinkonsentrasjonene. sv SLB  15.07.09 

Cf34110_54 Oversikt over feltet før fjerning av steinkonsentrasjonene. sv SLB  15.07.09 

Cf34110_55 Tåkeheim. v SLB  15.07.09 

Cf34110_56 S18, ovn. Snittet helt i kanten. Vanskelig å se i plan hvor strukturen gikk. n AAS  15.07.09 

Cf34110_57 S18, ovn. Snittet helt i kanten. Vanskelig å se i plan hvor strukturen gikk. n AAS  15.07.09 

Cf34110_58 
Arbeidsfoto, profilgraving gjennom S4, malmlag. Sara Langvik Berge og Per 
Danielsson. nv AAS  15.07.09 

Cf34110_59 S18, ovn. Profil på skjevt lagt snitt. n AAS  15.07.09 

Cf34110_60 S18, ovn. Profil på skjevt lagt snitt. n AAS  15.07.09 

Cf34110_61 Delvis ubrente biter tre fra 10 cm ned i S5, slagghaug. s SLB  15.07.09 

Cf34110_62 S11, steinkonsentrasjon i plan, etter fjerning av S10, liten slagghaug. ø EN  15.07.09 

Cf34110_63 
S11, steinkonsentrasjon i plan, etter snitting av S10, liten slagghaug (i 
bakgrunnen). s EN  15.07.09 

Cf34110_64 S11, steinkonsentrasjon fjernet. S10, liten slagghaug delvis fjernet. ø EN  15.07.09 

Cf34110_65 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 4/10 bilder. v SLB  16.07.09 

Cf34110_66 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 5/10 bilder. v SLB  16.07.09 

Cf34110_67 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 6/10 bilder. v SLB  16.07.09 

Cf34110_68 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 7/10 bilder. v SLB  16.07.09 

Cf34110_69 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 8/10 bilder. v SLB  16.07.09 

Cf34110_70 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 9/10 bilder. v SLB  16.07.09 

Cf34110_71 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 10/10 bilder. v SLB  16.07.09 

Cf34110_72 S5, slagghaug over S4, malmlag. Detalj av profil. Ovnsfôring, kull og slagg. v SLB  16.07.09 

Cf34110_73 
S5, slagghaug over S4, malmlag. Detalj av profil. Bunnslagg over 
målestokken. v SLB  16.07.09 

Cf34110_74 
S5, slagghaug over S4, malmlag. Detalj av profil. Ovnsfôring, malmlag og 
kullinse. v SLB  16.07.09 

Cf34110_75 S4, malmlag med kullinse. Detaljfoto. v SLB  16.07.09 

Cf34110_76 S11, steinkonsentrasjon og S10, slagghaug  fjernet. ø EN  16.07.09 

Cf34110_77 S12, steinsamling fjernet. På nordlige vollen av R7, kullgrop. Ovnsfôring. ø AAS  16.07.09 

Cf34110_78 S12, steinsamling fjernet. På nordlige vollen av R7, kullgrop. Ovnsfôring. ø AAS  16.07.09 

Cf34110_79 S19. Avskrevet. Renneslagg indikerte ingen ovn. v HM  16.07.09 

Cf34110_80 S12, steinkonsentrasjon fjernet. Ovnsfôring. ø AAS  16.07.09 

Cf34110_81 
Ovnsfôring samlet inn fra området under S12, steinkonsentrasjon. 
Eksempel. n EN  16.07.09 

Cf34110_82 S12, steinkonsentrasjon fjernet. Ovnsfôring på vollen til R7, kullgrop. ø EN  17.07.09 

Cf34110_83 R5, kullgrop. n EN  20.07.09 

Cf34110_84 R6, kullgrop. v EN  20.07.09 

Cf34110_85 R6, kullgrop. s EN  20.07.09 

Cf34110_86 S17, steinkonsentrasjon fjernet. n EN  20.07.09 

Cf34110_87 S21, avskrevet som del av ovnssjakten til S18. s AAS  20.07.09 

Cf34110_88 R3, kullgrop. s EN  21.07.09 

Cf34110_89 R3, kullgrop. n EN  21.07.09 

Cf34110_90 R4, kullgrop. Tildekket med kvist. n EN  21.07.09 

Cf34110_91 S22, ovn. Plan før snitting. sv HM  21.07.09 

Cf34110_92 S22, ovn under snitting. Jernholdig bunnslagg og sintret leirfôring. nø SLB  21.07.09 

Cf34110_93 Arbeidsfoto. Erlend Nordlie graver S23, ovn. n SLB  21.07.09 
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Cf34110_94 R8, sidegrop til kullgrop. n AAS  21.07.09 

Cf34110_95 R8, hovedgrop til kullgrop. n AAS  21.07.09 

Cf34110_96 S23, ovn. S6, slagghaug fjernet over ovnen. n EN  21.07.09 

Cf34110_97 S23, ovn. S6, slagghaug fjernet over ovnen. ø EN  21.07.09 

Cf34110_98 S23, ovn. S6, slagghaug fjernet over ovnen. s EN  21.07.09 

Cf34110_99 Profil av massene som lå over S23, ovn. Nord. n EN  21.07.09 

Cf34110_100 S22, ovn. Profil under snitting. nø SLB  21.07.09 

Cf34110_101 S22, ovn. Profil under snitting. nø SLB  21.07.09 

Cf34110_102 S18, ovn. Plan før tømming. Konsentrasjon av ovnsfôring. n AAS  21.07.09 

Cf34110_103 S18, ovn. Heller dukker opp under gravingen. n AAS  21.07.09 

Cf34110_104 S22, ovn. Profil etter snitting. Snittet er plassert skjevt. n SLB  21.07.09 

Cf34110_105 S22, ovn med udefinert sidestruktur. Mulig tappegrop. Profil. n SLB  21.07.09 

Cf34110_106 Arbeidsbilde. Bernt Rundberget renser S18, ovn. v SLB  21.07.09 

Cf34110_107 Arbeidsbilde. Arne A. Stamnes, Erlend Nordlie og Hakim Moradi. nv SLB  21.07.09 

Cf34110_108 S7, slagghaug. Profil. nv SLB  23.07.09 

Cf34110_109 S7, slagghaug. Profil. n SLB  23.07.09 

Cf34110_110 
S24, udefinerbar nedgravning i profilbenk (n-s). Formgravd. Nordre voll av 
R7. v EN  23.07.09 

Cf34110_111 
S24, udefinerbar nedgravning i profilbenk (n-s). Formgravd. Nordre voll av 
R7. v EN  23.07.09 

Cf34110_112 S1, hovedgrop i  R7, kullgrop. Oval bunnform. n EN  23.07.09 

Cf34110_113 S1, hovedgrop i  R7, kullgrop. Oval bunnform. s EN  23.07.09 

Cf34110_114 S1, hovedgrop i  R7, kullgrop. Oval bunnform. v EN  23.07.09 

Cf34110_115 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 1/10 bilder. v SLB  23.07.09 

Cf34110_116 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 2/10 bilder. v SLB  23.07.09 

Cf34110_117 Porfilserie. Profil gjennom S4, malmlag og S5, slagghaug. 3/10 bilder. v SLB  23.07.09 

Cf34110_118 Arbeidsbilde. Arne A. Stamnes graver S18, ovn. Med bunnklump. sø SLB  23.07.09 

Cf34110_119 S22, ovn. Planbilde før tømming. nv SLB  23.07.09 

Cf34110_120 S18, ovn. Etter tømming, med bunnslagg in situ. nv SLB  23.07.09 

Cf34110_121 S18, ovn. Etter tømming, med bunnslagg in situ. nv SLB  23.07.09 

Cf34110_122 S18, ovn. Etter tømming, med bunnslagg in situ. sv SLB  23.07.09 

Cf34110_123 S18, ovn. Etter tømming, med bunnslagg in situ. sø SLB  23.07.09 

Cf34110_124 S18, ovn. Etter tømming, med bunnslagg in situ. nø SLB  23.07.09 

Cf34110_125 Arbeidsbilde. Arne A. Stamnes fjerner bunnslagget fra S18, ovn. nnv SLB  23.07.09 

Cf34110_126 Bunnslagg, bunn. Fra S18, ovn. ø SLB  23.07.09 

Cf34110_127 Bunnslagg, side. Fra S18, ovn. ø SLB  23.07.09 

Cf34110_128 Oversikt over feltet. Profil S4/S5 i forkant, S18 (ovn) bak stikkstanga. v SLB  23.07.09 

Cf34110_129 Oversikt over feltet. Profil S4/S5 i forkant, S18 (ovn) bak stikkstanga. v SLB  23.07.09 

Cf34110_130 Oversikt over feltet. Profil S4/S5 i forkant, S18 (ovn) bak stikkstanga. v SLB  23.07.09 

Cf34110_131 S18, ovn. Etter fjerning av bunnslagg. nv SLB  23.07.09 

Cf34110_132 S18, ovn. Etter fjerning av bunnslagg. nv SLB  23.07.09 

Cf34110_133 S18, ovn. Etter fjerning av bunnslagg. sv SLB  23.07.09 

Cf34110_134 S18, ovn. Etter fjerning av bunnslagg. sø SLB  23.07.09 

Cf34110_135 S18, ovn. Etter fjerning av bunnslagg. sø SLB  23.07.09 

Cf34110_136 S18, ovn. Etter fjerning av bunnslagg. nø SLB  23.07.09 

Cf34110_137 S18, ovn. Etter fjerning av bunnslagg. n SLB  23.07.09 

Cf34110_138 Ovnsfôring fjernet fra S18, ovn. nø SLB  23.07.09 

Cf34110_139 S22, ovn. Med bunnslagg in situ. n AAS  23.07.09 

Cf34110_140 S22, ovn. Etter tømming og opprensning. n AAS  23.07.09 

Cf34110_141 S22, ovn. Etter tømming og opprensning. v AAS  23.07.09 

Cf34110_142 S22, ovn. Etter tømming og opprensning. s AAS  23.07.09 

Cf34110_143 S22, ovn. Etter tømming og opprensning. ø AAS  23.07.09 

Cf34110_144 
Biter av slagg fra udefinerbar nedgravning i tilkn. til S22. Tapperenne m/ 
grop? n AAS  23.07.09 
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Cf34110_145 S1, hovedgrop i R7, kullgrop. Profil. ø EN  24.07.09 

Cf34110_146 S1, hovedgrop og S2, sidegrop i R7, kullgrop. Profil. ø EN  24.07.09 

Cf34110_147 Eksempler på størkneslagg. Bunnslagg. s EN  24.07.09 

Cf34110_148 Bryne C57226/3 (F1) - IMG 15.03.11 

Cf34110_149 Bryne C57226/3 (F1) - IMG 15.03.11 

Cf34110_150 Bunnskolle C57226/6 sett ovenfra - IMG 15.03.11 

Cf34110_151 Bunnskolle C57226/6 sett fra siden - IMG 15.03.11 

Cf34110_152 Slaggblokk C57226/30  - IMG 15.03.11 

Cf34110_153 Slaggblokk C57226/30 - IMG 15.03.11 

Cf34110_154 Slaggblokk C57226/30 - IMG 15.03.11 

Cf34110_155 Slaggperler. C57226/5 (F7) til venstre, C57226/4 til høyre (F5) - IMG 15.03.11 
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8.6. ANALYSER  
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8.7. KART 
Alle kart: Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av Lars Thorgersen og Kjetil Loftsgarden, KHM. 
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