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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med oppstart av reguleringsplan for Kristianslund 2 av Sigstad, 133/10, ble 
planområdet registrert av Oppland fylkeskommune i 2006. Det ble gjort funn av en mindre 
slaggkonsentrasjon med diameter 0,7 meter, samt kull i jorden rundt. Riksantikvaren ga i 2007 
dispensasjon fra kulturminneloven for jernvinneanlegget med villkår om en arkeologisk 
undersøkelse. 
 
KHM gjennomførte den arkeologiske undersøkelsen 29. juli – 03. august 2009. Et lite område rundt 
jernvinneanlegget og kullkonsentrasjonen ble avdekket, men det ble ikke gjort funn av flere 
strukturer som kunne settes i forbindelse med jernvinneaktiviteten. Det ble heller ikke funnet andre 
automatisk fredete kulturminner på området.  
 
Selve undersøkelsen samt analyseresultatene bekreftet at slaggkonsentrasjonen var restene etter en 
sjaktovn fra førromersk jernalder, datert på bjørk til BC395-370. Undersøkelsen av ovnen belyser  
spørsmål omkring jernvinnas introduksjon rundt Mjøsa, og representerer et verdifullt bidrag til 
forståelsen av denne. 
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KRISTIANSLUND 2, 133/10, GJØVIK, OPPLAND  

SARA LANGVIK BERGE 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
I brev av 9. august 2007 oversendte Oppland fylkeskommune reguleringsplan 
for Kristianslund 2 til Riksantikvaren for behandling av dispensasjon fra lov om 
kulturminner av 09. juni 1978,§8, 4. Ledd (Claudius og Hildre 2007). Planen 
legger til rette for ny boligbebyggelse i utkanten av tettstedet Biri. 
 
Planområdet ble befart av Oppland fylkeskommune allerede i 1999, i 
forbindelse med kommuneplanen, og en maskinell sjakting av området ble 
foretatt i 2006 (Engesveen 2006). Det ble registrert en mindre 
slaggkonsentrasjon med diameter 0,7 meter, samt kull i jorden rundt. Det ble 
antatt at konsentrasjonen (id 99747) var en slaggrop tilhørende et 
jernvinneanlegg fra eldre jernalder, eventuelt en esse for primærrensing av jern. 
Kulturhistorisk museum foretok befaring av slaggropen 27. juni 2006, etter 
avtale med Oppland fylkeskommune. Dette var det eneste automatisk fredete 
kulturminnet som ble berørt av reguleringsplanen. 
 
Nordvest for planområdet ligger gravfeltet id 31741, og den nordvestre delen 
reguleres derfor til bevaring for å sikre miljøet rundt det. 
 
Fylkeskommunen vurderte det som vanskelig å gi kulturminnet et godt og 
langsiktig vern og anbefalte derfor dispensasjon. Argumentet var at en 
undersøkelse ville kunne gi ny kunnskap om jernvinna i eldre jernalder i 
området. Kulturhistorisk museum sluttet seg til fylkeskommunens vurdering av 
dispensasjonsspørsmålet i brev av 31. juli 2007 og anbefalte at det ble satt vilkår 
om arkeologisk utgravning.  
 
Riksantikvaren ga i brev av 12. september 2007 dispensasjon fra 
kulturminneloven for jernvinneanlegget. Planen ble godkjent av Gjøvik 
kommune 13. desember 2007. 
 
I brev av 29. april 2009 oversendte Oppland fylkeskommune brev fra AS 
Nordbohus Gjøvik om at planen ønskes realisert. Fylkeskommunen videresendte 
saken i brev av 29. april 2009 til Riksantikvaren, som ga klarsignal for 
arkeologisk undersøkelse i brev av 16. juni 2009. 
 
Undersøkelsen ble utført av Kulturhistorisk museum i slutten av juli 2009. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 
Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført 29. juli – 03. august 2009, 
under ledelse av Sara Langvik Berge. Marianne Hem Eriksen var feltassistent, 
og Roger Nilsen var maskinfører. Det var ekstremt varmt under undersøkelsen, 
og med temperaturer over 30 grader var det nødvendig med ekstra drikkepauser. 
Ellers hadde ikke værforholdene noe å si for gjennomføringen av prosjektet.          

 

3. FORMIDLING  
Den avsidesliggende plasseringen gjorde at vi ikke hadde besøk av publikum 
under utgravningen. Tiltakshaver kom imidlertid innom ved flere anledninger, 
den siste dagen i følge med journalist og fotograf fra Oppland Arbeiderblad. 
Artikkelen ble publisert lørdag 04. august 2009.   
 
 

4. LANDSKAPET -  FUNN OG FORNMINNER 
Jernvinneanlegget var lokalisert i utkanten av tettstedet Biri, langs Honneveien 
syd for Biri Sentrum. Planområdet ligger i nordvendt li med jevn helling og med 
utsikt over Biri og mot Mjøsa. Mot nord og øst grenser planområdet mot 
eksisterende boligområder, mot vest og syd mot landbruks- og skogområder.  
 
 

 
Cf34109_26: Jernvinneanlegget vises som en mørk flekk midt på flaten, mellom de to steinene. Utsikt 
over Mjøsa. Foto mot NØ. Fotograf: Sara L. Berge. 
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I nordvest ligger det et gravfelt fra jernalderen, id 31741, som ikke blir berørt av 
utbyggingen. Gravfeltet består av 4 gravhauger, bevokst av gress, lyng og 
bjørketrær.  
 
Jernvinneanlegget ligger nær bygda. Særlig er jernvinna i Snertingdal-delen av 
Gjøvik kjent (Larsen 2003b; 2007), men det er etter hvert kjent at det også ligger 
store anlegg fra eldre jernalder i Biri-delen av kommunen. I skogene i 
Snertingdal finnes også fangstanlegg for elg (Gustafson 2007), og rimeligvis 
finnes det tilsvarende fangstgroper på Biri.   
 
 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
Målet for undersøkelsen var å finne ut om slaggropen representerte et 
jernfremstillingsanlegg av en kontinental type. Videre var det viktig å avklare 
om det var flere strukturer i bakken rundt anlegget, for eksempel flere ovner og 
malmlag, og om kullet inntil en stor jordfast stein hadde sammenheng med 
fremstillingen av jern.  
 
Forholdet mellom ovner og slagg står sentralt i diskusjonen om teknologi 
(Larsen 2009:5). Slagget kan blant annet også fortelle hvor stort utbyttet av 
produksjonen kan ha vært, og det er i den forbindelse viktig å kvantifisere 
slaggmengden. Ved hjelp av kjemiske og metallurgiske analyser av slagg og 
malm er det mulig å få mål på utbytte og jernets kvalitet. 
 
I et større perspektiv var det en målsetning at utgravningen av anlegget skulle 
kunne bidra til å besvare sentrale spørsmål knyttet til tradisjoner i jernvinna i 
området, noe som videre kan bidra til forståelsen av utmarksbruken og 
utmarksressursenes betydning i eldre jernalder. Om det skulle vise seg at 
anlegget er av kontinental type, ville det være interessant å undersøke om det 
heller dreier seg om et innmarksnært anlegg, slik de ofte er (Larsen 2009:5).   
 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   
Utgravningen ble utført som en konvensjonell flateavdekking av et begrenset 
område rundt det påviste jernvinneanlegget. Ved en avdekking av flaten er det 
mulig å avdekke de ulike aktivitetene som har foregått på området. Skogbunnen 
ble fjernet med maskin ned til undergrunnen, parallelt som flaten ble renset 
manuelt med krafse. Samlinger av steiner, kull, fargeforskjeller i undergrunnen 
osv. ble undersøkt. Strukturene ble enten snittet eller formgravd, alt ettersom 
hvilke anlegg de var. Alle strukturer ble dokumentert med tegning og foto i plan 
og profil, og det ble tatt ut prøver til analyser og datering.  
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Fylkeskommunens sjakter var ikke lagt igjen etter registreringen, men 
jernvinneanlegget var dekket til med veiduk. Oppå veiduken var det lagt en haug 
med jord. Innledningsvis lot vi denne jordhaugen ligge mens vi avdekket flaten 
rundt. Da vi hadde avdekket flaten sørvest for strukturen, fjernet vi jordhaugen 
og veiduken før vi fortsatte mot nordøst. Slik avdekket vi alltid i nedoverbakke, 
og gjorde krafsingen så lett som mulig.  
 

 
Cf34109_4: Åpne, litt tilgrodde sjakter. Merkepinnen markerer haugen som dekker slaggropen. Foto tatt mot 
NØ. Fotograf: Sara L. Berge. 

 
Etter at flaten var åpnet, renset vi opp slaggropen (S1). Området rundt en stor, 
varmepåvirket stein hadde spor av kull i undergrunnen, og ble også renset (S3). I 
tillegg ble en samling steiner i nordøstre del av området undersøkt (S2). Disse 
tre strukturene ble dokumentert og snittet.  
 
Siden det ikke var snakk om å avdekke mer enn området direkte inntil det 
påviste jernvinneanlegget, var utgravningen som liten og ukomplisert å regne. 
 
 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 
Undersøkelsesområdet lå i et avskoget hogstfelt, og det var ingen ting som tydet 
på at området har vært dyrket i nyere tid. Røtter og stubber vokste hovedsakelig 
i skogbunnslaget, ikke ned i undergrunnen, og skapte ikke store ødeleggelser 
ved fjerning. Det var altså ingen spesielle forhold som innvirket på tolkningen 
av strukturene. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 
Det ble totalt avdekket et område på ca 120 m2. En stor, jordfast stein lå midt på 
flaten direkte øst for slaggropa. Ut fra steinens sørvestre side lå et lag med kull. 
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5.5.1 FUNNMATERIALE 
Funnmaterialet fra utgravningen består av slagg, brent leire og kullprøver. 
Slagget og den brente leira, som representerte ovnsfôring, ble tatt inn i 
forbindelse med undersøkelsen av selve ovnsstrukturen. Kullprøvene ble tatt i 
profilet og under graving av ovnen og kullaget. For utfyllende opplysninger om 
funn, se tilveksttekst (vedlegg 8.1). 
 

5.5.2 STRUKTURER 
S1 Slaggrop/jernfremstillingsanlegg 
I plan var S1 en rund nedgravning med fyll av gråbrun humusholdig sand. Den 
målte 60 cm i diameter. Fyllet var kullspettet og strukturen hadde noe rødbrent 
sand i nordøstlige del. Slaggbiter på inntil 10 cm i diameter var synlige i 
overflaten. Nedgravningen var tydelig avgrenset mot undergrunnen, og var 13 
cm dyp. I profil hadde anlegget buede sider og avrundet bunn. Det hadde det 
samme fyllet som i overflaten, men med en tydelig kullinse i bunnen. Kullinsen 
og den rødbrente sanda forteller at varmepåvirkningen har skjedd på stedet. Det 
ble gjort funn av ovnsfôring konsentrert sørvest i strukturen, hvilket bekrefter at 
det dreier seg om en form for ovn. Undersøkelsen fremskaffet ingen 
indikasjoner på at ovnen var benyttet mer enn én gang.  
 
 

 
Cf34109_6: S1, slaggrop, i plan. Biter av slagg stikker opp, spesielt i. Foto tatt mot S.  
Fotograf: Sara L. Berge. 
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Anlegget ble først snittet, deretter ble den resterende halvdelen formgravd. 
Gropa inneholdt totalt 6 liter slagg. Slagget var småklumpete og hadde både 
rennestruktur og avtrykk etter trekull. På grunnlag av gropas størrelse og 
slaggets utforming, ble strukturen tolket som bunnen av en jernfremstillingsovn 
av fase 1, og dermed typologisk datert til eldre jernalder. Slaggropa på 
Kristianslund oppfattes dermed som et tidlig forsøk på jernfremstilling.  
 
 

 
Cf34109_42: S1, slaggrop, i profil. Foto tatt mot N. Fotograf: Marianne Hem Eriksen.  
  

 
Cf34109_51: S1, slaggrop, etter at den sørlige halvdelen er snittet og den nordlige halvdelen 
tømt. Foto tatt mot S. Fotograf: Marianne Hem Eriksen.  
 
 
Ovner fra fase 1 finnes i tre varianter, hvor alle har en underliggende slaggrop 
med sjakt av leire over. De tre variantene har en geografisk fordeling. I Agder 
og Rogaland forekommer ”små” groper med slagg, som er tolket som rester etter 
sjaktovner av kontinental type. Disse gropene på omkring 0,5 meter i diameter 
har kun blitt benyttet én gang (Nakkerud og Schaller 1979, Haavaldsen 1997, 
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Larsen 2003a; 2009:3). På Østlandet finnes langt større enkeltliggende eller 
parvise groper som har vært gjenbrukt mange ganger. Gropene kan ha tverrmål 
på inntil 1,6 meter. Slaggropa kan være steinforet eller leirforet. Rundt ovnene 
finnes utkastet slagg, ofte store slaggblokker med tydelig treavtrykk (Larsen 
1991; 2003b). Disse ovnene har fått betegnelsen ”Østlandsovn”, fordi de 
dominerer funnbildet i det indre Østlandsområdet. 
 

 
Plan- og profiltegning av S1, jernfremstillingsanlegg. Tegnet av Marianne Hem 
Eriksen, rentegnet av Sara L. Berge. 

 
S3 Kullag 
S3 var et utflytende lag spettet med kull beliggende sørøst for den jordfaste 
steinen midt på feltet. Steinen var kraftig varmepåvirket, men det er usikkert om 
kullaget kan ha noe med dette å gjøre. I plan besto laget av kullspettet sand, og 
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dekket et område på ca 4 x 2,5 meter. I profil var laget på det meste 37 cm tykt. 
Det var ingenting som tydet på en nedgravning, men det så ut som om laget 
hadde dannet seg i et naturlig søkk i terrenget. I østenden av profilen lå det en 
samling steiner (ca 40 cm i diameter). Disse lå i et lavtliggende punkt i terrenget, 
inntil oppsmuldret alunskifer (berggrunn), men bar ikke preg av 
varmepåvirkning. Steinene kan ha havnet inntil berggrunnen av naturlige 
årsaker. Undersøkelsen av laget ga ingen entydige svar med henhold til 
funksjon, men det er rimelig å anta at kullaget og slaggropa har en relasjon. 
 

 

 
Cf34109_30: S3, kullaget, strakk seg fra en stor, jordfast stein og mot SØ. Foto tatt mot SV. 
Fotograf: Sara L. Berge.  
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Cf34109_17: S3, kullaget, strakk seg fra en stor, jordfast stein og mot SØ. Foto tatt mot SSØ. 
Fotograf: Sara L. Berge.  
 

 
Cf34109_53: Profil av kullaget. Foto tatt mot N. Fotograf: Sara L. Berge.  

 

5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Fire kullprøver ble sendt til Helge Høeg (2009) for vedartsbestemmelse. De 
samme prøvene ble sendt videre til datering ved Nasjonallaboratoriet for 14C- 
datering i Trondheim NTNU (DF4313). Tre biter slagg fra S1 ble tatt inn for en 
kjemisk analyse. Prøven ble sendt til UV GAL i Sverige (Grandin 2010).  
 
 

Prøve-
nr. 

Kontekst C-nr. NTNU Lab.nr. Gram Treslag C14-dat. Kal. Dat. 

KP1 S1, slaggrop C57225/7 TRa-283  5,5 Furu 2425 ± 35 BC750-450 
KP3 S1, slaggrop C57225/8 TRa-284 3,1 Bjørk, furu 2300 ± 30 BC395-370 
KP4 S3, kullag C57225/9 TRa-285 3,3 Bjørk, 

hassel, 
selje, 
vier/osp 

1735 ± 30 AD225-380 

KP5 S3, kullag C57225/10 TRa-286 0,3 Bjørk, selje, 
vier/osp 

2175 ± 35 BC345-175 

 
 

5.5.4 DATERING 
Det ble ikke funnet noen daterende gjenstander i forbindelse med undersøkelsen. 
Typologisk kan selve ovnsstrukturen dateres til eldre jernalder, hvilket C14-
analysene bekrefter.  
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5.5.5 ANALYSERESULTATER 
Vedartsanalysen viser at i S1, jernframstillingsanlegget, var det benyttet både 
bjørk og furu i brenneprosessen, mens det i S3, kullaget, var det brukt bjørk, 
hassel, selje, vier/osp. Det ble ikke sendt prøve fra S2 da denne strukturen ble 
avskrevet etter snitting. Alle prøvene som ble vedartsbestemt, ble siden datert. 
Ikke overraskende ble dateringen fra S1 gjort på furu eldre enn den gjort på 
bjørk. Furu kan ha høy egenalder, og dateringen gjort på bjørk tillegges derfor i 
dette tilfellet større tyngde. 
Støtter vi oss til dateringen gjort på vedart med minst egenalder, dateres S1 
dermed til ca 400 BC.  
 
De tre bitene med slagg som ble analysert (Grandin 2010), kom alle fra den 
undersøkte ovnen S1. Slaggbitene var gråbrune og nesten hele, den største målt 
til 90x75x40 mm. Slagget har størknet i uregelmessige, relativt grove, 
slaggstrenger uten ytre begrensningsflater. De var alle deler av bunnslagg, med 
kullavtrykk. Bitene var svakt magnetiske og hadde et høyt jerninnhold. Slagget 
viser tydelige tegn på å ha blitt dannet gjennom langsom avkjøling i ovn.  
 
I følge analysene gjort av UV GAL har slagget et svært karakteristisk utseende 
for slagg dannet i sjaktovner med underliggende slaggrop. Prosessen har 
imidlertid ikke vært slik at store slaggblokker har bygget seg opp. Slagget har et 
lavt innhold av det meste foruten jern, som utgjør store deler av dets 
sammensetning. Liknende høye nivåer er vanlig for eldre jernalders 
jernfremstilling med denne typen ovn (Grandin 2010). 
 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Det ble under undersøkelsen avdekket og markert tre strukturer, hvorav den ene 
ble avskrevet etter snitting. De to andre strukturene var en grop med slagg og 
rester etter ovnsfôring og et kullholdig lag ved en stor jordfast stein. Begge 
strukturene ble snittet, og den andre halvdelen av gropa ble tømt. Det ble tatt inn 
fem kullprøver og en slaggprøve. Én kullprøve ble forkastet, de andre fire sendt 
til vedartsanalyse og datering. 
 
Undersøkelsen og analysene viser at gropa var restene etter en sjaktovn med 
underliggende slaggrop fra eldre jernalder. Kullaget fikk to sprikende dateringer. 
De fleste av dateringene fra undersøkelsen faller innenfor førromersk jernalder 
(500 BC – 0), og det er stor sannsynlighet for at ovnen og kullaget har en 
sammenheng med hverandre. Det ble ikke gjort funn av flere ovnsstrukturer på 
stedet, og heller ikke spor etter andre aktiviteter knyttet til jernfremstillingen. 
 
Jernvinna fra eldre jernalder har frem til nylig vært lite belyst langs 
Mjøsområdet. I disse ovnene, som er begynt å dukke opp de siste årene, behøver 
det ikke være store slaggblokker. De beskjedne 6 literne med slagg som gropa 
inneholdt skiller seg fra de store bunnklumpene man gjerne assosierer med 
jernfremstilling fra eldre jernalder. Analyser av de små uregelmessige 
slaggklumpene, med relativt grove slaggstrenger, viser til produksjon av jern i 
en sjaktovn av kontinental type. Slagget har bygget seg opp i en sjaktovn med en 
temmelig grunn grop under, og størknet sakte uten å ha dannet én stor 
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bunnslagg. Det relativt høye jerninnholdet er vanlig å finne i slagg fra eldre 
jernalder i forbindelse med denne ovnstypen.   
 
Foreløpig er funnene fra den eldste fasen med jernutvinning så få at det ikke er 
mulig å sette ovnstypen inn i en sammenheng. 
 

6. KONKLUSJON 
Slaggropen som ble funnet på Kristianslund representerer spor etter en sjaktovn 
datert til førromersk jernalder. Den relativt beskjedne mengden med slagg er 
typisk for denne typen jernfremstillingsovner, og tyder på at utbyttet av jern ikke 
kan ha vært særlig stort. Det er karakteristisk for den tidlige jernvinna, både i 
Norge, Sverige, Danmark og Nord-Tyskland, at produksjonen er liten, og 
følgelig at slaggmengdene er små. Disse anleggene finnes gjerne i gårdsnære 
omgivelser. Kanskje vil videre undersøkelser vise et større omfang av denne 
tidlige fasen rundt Mjøsa enn man til nå har trodd fantes. På grunn av det 
tidligere lave antallet funn av ovner fra den tidligste fasen med jernfremstilling, 
har utgravningen gitt verdifulle bidrag til forståelsen av jernvinnas introduksjon 
rundt Mjøsa. 
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8.1 FUNN OG PRØVER 
 
Funnliste C57225/1-6  

C-nr.  
Funn-nr. 
(felt) 

Struktur Gjenstand(er)  St. mål Vekt Kommentar  

C57225/1 F12 
S1, 
ovn/slaggrop Slaggperler, 26 biter 1 cm 

 
9,3 g 

Funnet under 
snitting. 

C57225/2 F13 
S1, 
ovn/slaggrop Slagg, 23 biter 7,2 cm 303,0 g 

Funnet under 
snitting . Et 
utvalg sendt til 
analyse. 

C57225/3 F10 
S1, 
ovn/slaggrop Tappeslagg, 11 biter 6,1 cm 337,0 g 

Funnet under 
snitting. 

C57225/4 F5 
S1, 
ovn/slaggrop Slagg, 9 biter 9,0 cm 810,0 g 

Funnet under 
opprens. 

C57225/5 F14 
S1, 
ovn/slaggrop Brent leire, 9 biter 2,5 cm 15,6 g 

Funnet under 
snitting. 

C57225/6 F8 
S1, 
ovn/slaggrop Sintret leire (ovnsfôring), 13 biter 7,0 cm 218,3 

Funnet under 
snitting. 

 
 
 
 Kullprøver C57225/7-10 

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

57225/7 S1, slaggrop/ovn Profil 1,9 g KP1 

40 biter 
bestemt: alle 
furu (Pinus). 
40 biter furu 
ble forbrukt 
ved datering. 

2425 ± 35 BC750-450 

- Avskrevet - - KP2 - - - 

57225/8 S1, slaggrop/ovn Topp 0,4 g KP3 

40 biter 
bestemt: 38 
bjørk (Betula), 
2 furu (Pinus). 
38 biter bjørk 
ble forbrukt 
ved datering. 

2300 ± 30 BC395-370 

57225/9 S3, kullag Profil 1,4 g KP4 

40 biter 
bestemt: 29 
bjørk (Betula), 
4 hassel 
(Corylus) og 5 
selje, vier/osp 
(Salix/Populus) 

1735 ± 30 AD225-380 

57225/10 S3, kullag Profil 0,1 g KP5 

15 biter 
bestemt: 14 
bjørk (Betula), 
1 selje, 
vier/osp 
(Salix/Populus) 

2175 ± 35 BC345-175 

 
 

 
 
Tilvekst 
 
C57225/1-10  
Produksjonsplass fra eldre jernalder fra KRISTIANSLUND 2 av SIGSTAD (133 
/10), GJØVIK K., OPPLAND.  
Oppland fylkeskommune gjennomførte en registrering i form av maskinell sjakting på 
området i 2006 (Engsveen 2006), men området nærmest gravfeltet (id 31741) vest for 
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planområdet ble ikke sjaktet på grunn av tett bjørkeskog og kratt. Det ble gjort funn 
av en slaggrop, som ble undersøkt av Kulturhistorisk museum 2009 (Berge 2010). Det 
ble ikke gjort funn av andre strukturer under utgravningen. 

Slagg  
1) Vekt: 9,3 g. Stm.: 1 cm. 26 slaggperler funnet under snitting av S1.  
2) Vekt: 303,0 g. Stm.: 7,2 cm. 23 biter slagg funnet under snitting av S1. Et utvalg ble 
sendt til metallurgisk analyse ved UV-GAL i Sverige.  
3) Vekt: 337,0 g. Stm.: 6,1 cm. 11 biter slagg med flytestruktur og blank overflate. 
Tappeslagg. Funnet under snitting av S1.    
4) Vekt: 810,0 g. Stm.: 9,0 cm. 9 biter slagg, 4 av disse har en flytestruktur og delvis 
blank overflate. Funnet ved opprensing av nordlige del av S1    
   
Brent leire  
5) Vekt: 15,6 g Stm.: 2,5 cm. 9 biter brent leire. Funnet under snitting av S1.  
6) Vekt: 218,3 g Stm.: 7,0 cm. 13 biter sintret leire, sannsynligvis ovnsfôring. Funnet 
under snitting av S1  
   
Kullprøver  
7) Fra S1 ovn/slaggrop, tatt ut under snitting. Vekt: 1,9 g.  40 biter ble vedartsbestemt 
til furu (jf. Høeg 2009). Prøven er radiologisk datert på furu til 2425 ± 35 BP, 750-405 
calBC (TRa-283).  
8) Fra S1 ovn/slaggrop, tatt ut under snitting. Vekt: 3,8 g. 40 biter ble vedartsbestemt 
til bjørk (38) og furu (2)(jf. Høeg 2009). Prøven er radiologisk datert på bjørk til 2300 
± 30 BP, 395-370 calBC (TRa-284).  
9) Fra S3 kullag, tatt ut under snitting. Vekt: 3,3 g. 40 biter ble vedartsbestemt til 
bjørk (29), hassel (4) og selje, vier/osp (5) (jf. Høeg 2009). Prøven er radiologisk 
datert på en pose (1,4 g) bjørk, selje, vier/osp til 1735 ± 30 BP, 255-380 calAD (TRa-
285). 
10)  Fra S3 kullag, tatt ut under snitting. Vekt: 0,3 g. 15 biter ble vedartsbestemt til 14 
bjørk (14) og selje, vier/osp (1) (jf. Høeg 2009). Prøven er radiologisk datert på 14 
biter bjørk og 1 bit selje, vier/osp til 2175 ± 35 BP, 345-175 calBC, (TRa-286).  
   
Orienteringsoppgave:  Området ligger i nordvendt li med jevn helling, 500 meter 
sørøst for hovedhuset på Sigstad (133/1) med utsikt over Biri og mot Mjøsa. 100 
meter mot nordøst ligger Honnevegen. Mot øst og nord grenser planområdet mot 
eksisterende boligområder. Mot vest og sør grenser det mot landbruks- og 
skogområder. I nordvestre del grenser området inntil et gravfelt fra jernalder, id 
31741. En stor, jordfast stein står et par meter sørøst for slagggropa. 
Kartreferanse:  ØK, CN 069-5-3 Projeksjon:  EU89-UTM; Sone 32 N:  6758180 Ø: 
 587864 
Litteratur:    
Berge, Sara Langvik, 2011, Rapport fra arkeologisk utgravning av 
jernfremstillingsanlegg, Kristianslund, gnr.133/bnr.10, Gjøvik kommune, Oppland 
fylke. KHMs arkiv.  
Engsveen, Anne. 2006, Befaringsrapport for del av Kristianslund, gnr. 133, bnr. 10, 
Gjøvik kommune. Oppland fylkeskommune. 
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8.2 TEGNINGER 
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8.3 FOTOLISTE  

Filnavn Motivbeskrivelse Retning Fotograf Dato 

Cf34109_01 Tiltaksområdet før oppstart. sv SLB 29.06.2009 

Cf34109_02 Tiltaksområdet før oppstart. sv SLB 29.06.2009 

Cf34109_03 Tiltaksområdet før oppstart. nø SLB 29.06.2009 

Cf34109_04 Tiltaksområdet før oppstart. nø SLB 29.06.2009 

Cf34109_05 S1, slaggrop. Plan. sø SLB 01.07.2009 

Cf34109_06 S1, slaggrop. Plan. sø SLB 01.07.2009 

Cf34109_07 S1, slaggrop. Plan. sv SLB 01.07.2009 

Cf34109_08 S1, slaggrop. Plan. Detalj av slagg. sv SLB 01.07.2009 

Cf34109_09 S1, slaggrop. Plan. Detalj av slagg. sv SLB 01.07.2009 

Cf34109_10 Jordfast, varmepåvirket stein midt på feltet. sø SLB 01.07.2009 

Cf34109_11 Jordfast, varmepåvirket stein midt på feltet. sø SLB 01.07.2009 

Cf34109_12 Stein stablet opp mot den jordfaste steinen. sø SLB 01.07.2009 

Cf34109_13 Oversiktsfoto. S2 (avskrevet) nærmest, S1 bak steinen, til høyre. ø SLB 01.07.2009 

Cf34109_14 Oversiktsfoto. S2 (avskrevet) nærmest, S1 bak steinen, til høyre. ø SLB 01.07.2009 

Cf34109_15 S2, avskrevet som rotvelt. nø SLB 01.07.2009 

Cf34109_16 S2, avskrevet som rotvelt. nø SLB 01.07.2009 

Cf34109_17 S3, kullag sør for stor, jordfast stein. ssø SLB 01.07.2009 

Cf34109_18 S1, slaggrop. Plan. sv SLB 01.07.2009 

Cf34109_19 Oppstablet stein mot den jordfaste steinen. n SLB 01.07.2009 

Cf34109_20 Oversikt felt. ø SLB 01.07.2009 

Cf34109_21 Jordfast, vamepåvirket stein. n SLB 01.07.2009 

Cf34109_22 Forekomster av merkelig stein (samme som var stablet opp mot jordfast stein). ø MHE 01.07.2009 

Cf34109_23 Forekomster av rar stein. ø MHE 01.07.2009 

Cf34109_24 Oversiktsbilde med Mjøsa i bakgrunnen. n SLB 01.07.2009 

Cf34109_25 Oversiktsbilde med Mjøsa i bakgrunnen. nnø SLB 01.07.2009 

Cf34109_26 Oversiktsbilde med Mjøsa i bakgrunnen. nø SLB 01.07.2009 

Cf34109_27 Oversiktsbilde. ø SLB 01.07.2009 

Cf34109_28 Oversiktsbilde. sø SLB 01.07.2009 

Cf34109_29 Oversiktsbilde. sv SLB 01.07.2009 

Cf34109_30 Oversiktsbilde. sv SLB 01.07.2009 

Cf34109_31 S1, slaggrop. Plan. n MHE 01.07.2009 

Cf34109_32 S1, slaggrop. Plan. n MHE 01.07.2009 

Cf34109_33 S1, slaggrop. Plan. n MHE 01.07.2009 

Cf34109_34 Arbeidsbilde. Sar Langvik Berge n MHE 01.07.2009 

Cf34109_35 S2. Avskrevet som rotvelt. v SLB 01.07.2009 

Cf34109_36 S2. Avskrevet som rotvelt. v SLB 01.07.2009 

Cf34109_37 Arbeidsbilde. Marianne Hem Eriksen graver S1. nv SLB 01.07.2009 

Cf34109_38 S1, slaggrop. Under snitting. n MHE 01.07.2009 

Cf34109_39 S1, slaggrop. Under snitting. n MHE 01.07.2009 

Cf34109_40 S1, slaggrop. Profil. v MHE 02.07.2009 

Cf34109_41 S1, slaggrop. Profil. n MHE 02.07.2009 

Cf34109_42 S1, slaggrop. Profil. n MHE 02.07.2009 

Cf34109_43 S1, slaggrop. Profil. n MHE 02.07.2009 

Cf34109_44 S1, slaggrop. Profil. n SLB 02.07.2009 

Cf34109_45 S2, avskrevet som rotvelt. Profil. v SLB 02.07.2009 

Cf34109_46 S1, slaggrop. Tømming av resten av strukturen. Detalj hulrom. s MHE 02.07.2009 

Cf34109_47 S1, slaggrop. Tømming av resten av strukturen. Detalj hulrom. s MHE 02.07.2009 

Cf34109_48 S1, slaggrop. Tømming av resten av strukturen. Detalj hulrom. s MHE 02.07.2009 

Cf34109_49 S1, slaggrop. Detalj av spettet kullinse i bunnen. n MHE 02.07.2009 
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Filnavn Motivbeskrivelse Retning Fotograf Dato 

Cf34109_50 S1, slaggrop. Detalj av spettet kullinse i bunnen. n MHE 02.07.2009 

Cf34109_51 S1, slaggrop. Etter tømming. n MHE 02.07.2009 

Cf34109_52 S1, slaggrop. Etter tømming. ø SLB 02.07.2009 

Cf34109_53 S3, kullag. Profil. n SLB 02.07.2009 

Cf34109_54 S3, kullag. Profil. nø SLB 02.07.2009 

Cf34109_55 S3, kullag. Profil med steinsamling inntil berg. n SLB 02.07.2009 

Cf34109_56 S3, kullag. Profil med steinsamling inntil berg. v SLB 02.07.2009 

Cf34109_57 S3, kullag. Profil med steinsamling inntil berg. nv SLB 02.07.2009 

 

 

8.4 ANALYSER  
 
Vedartsanalyse 
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8.5 KART 

 
Oversiktskart Gjøvik kommune, Oppland, Norge. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 
Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 12.01.2011 Kjetil Loftsgarden. 
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Oversiktskart over Biri og tiltaksområdet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 
NR12000-150408SAS. Produsert 12.01.2011 Kjetil Loftsgarden. 
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