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SAMMENDRAG 
I løpet av tre uker i juli 2010 gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske utgravninger av et 
jernvinneanlegg og en enkeltliggende kullgrop på Beitostølen Helsesportsenter i Øystre Slidre. På 
jernvinneanlegget ble det dokumentert en blestertuft, et slaggutkast, to kullgroper og to 
blesterovner. Tufta besto av et enkelt arbeidsrom, med syllsteiner og voll i den ene langsiden og 
kortsiden, og delvis nedskåret i undergrunnen i den andre langsiden. Ovnsområdet var plassert i 
forkant av tufta, og ser ut til å ha stått under tak som en integrert del av blestertufta. Slaggutkastet 
var deponert umiddelbart inntil ovnsområdet i terrengets fallretning, hvorpå det er nærliggende å 
tolke at tufta har hatt en åpen veggløsning på dette punktet. Organiseringen av anlegget viser en 
rekke likhetstrekk med tidligere undersøkte jernvinneanlegg på Beitostølen og ved Dokkfløy, 
herunder spesielt såkalte ”jernvinneanlegg med kullgroper i samling” (JKS), eller Larsen type IIIC 
(Larsen 2009:128, Narmo 1996:20). Utgravningene viser imidlertid at det også er en viss grad av 
variasjon mellom disse anleggstypene, og jernvinneanlegget på Beitostølen Helsesportsenter.  
 
I ovnsområdet og slaggutkastet ble det dokumentert både renneslagg og bunnskoller, samt en rekke 
store stykker med sjaktmateriale. Begge blesterovnene var også relativt godt bevarte, med stående 
sjaktvegger i ca. 30 cm høyde. Begge ovnene kan kategoriseres som sjaktovner med 
slaggavtapning, som ut fra typologien generelt sett kan dateres til Fase II i yngre 
jernalder/middelalder. Ovnene var bygget opp med leire, som ble støttet opp med flettverk og flate 
heller. Rundt hellene ble strukturene stabilisert med avrundete store og mellomstore steiner. Selve 
ovnene var konstruert over grunne groper, som var delvis støttet opp med mellomstore steiner.  
 
Kullgropene ble ikke snittet maskinelt, men formen ser ut til å ha vært sirkulær. I et tilfelle ble dette 
påvist ved hjelp av et prøvestikk i gropas nedskjæring, hvorpå en tydelig avrundet ytterkant lot seg 
dokumentere.  
 
De radiologiske dateringene fra anlegget plasserer virksomheten i overgangen mellom tidlig- og 
høymiddelalder, noe som sammenfaller godt med tidligere undersøkelser fra Beitostølen.  

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Okshovd vestre 5/61 
Kommune Fylke 
Øystre Slidre Oppland 
Saksnavn Kulturminnetype 
Beitostølen Helsesportsenter Jernvinneanlegg 
Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode 
2009/11487 430176 
Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 
Beitostølen Helsesportsenter,  
2953 Beitostølen Beitostølen Helsesportsenter 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 
5. – 23. juli 2010 WGS 1984 UTM Sone 32 N 

X: 6788823 Y: 496269 
ØK-kart ØK-koordinater 

BS076-5-4 NGO 1948 Gauss-K. Akse 3 
Øst: -0096004,17 Nord: 0361463,45 

A-nr. C.nr. 

2010/107 C57539 og C57540 
ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum) 
126808 og 126807 Cf.34259 
Rapport ved: Dato: 

Ingar M. Gundersen 01.03 2012 
Saksbehandler: Prosjektleder: 
Jan Henning Larsen Jan Henning Larsen 



5/61, Øystre Slidre  Saksnr. 2009/11487 

 1 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

INNHOLD 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ...................................................... 3 

2. DELTAGERE, TIDSROM ............................................................................ 3 

3. FORMIDLING .............................................................................................. 5 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER ................................................ 5 

4.1. Terrengbeskrivelse .......................................................................................................................... 5 

5. UTGRAVNINGEN ........................................................................................ 6 

5.1 Problemstillinger – prioriteringer ................................................................................................... 7 
5.1.1 Jernvinne ..................................................................................................................................... 7 
5.1.2 Kullgroper ................................................................................................................................... 8 

5.2 Utgravningsmetode ........................................................................................................................... 8 
5.2.1 Blestertuft S1, med kullsjiktene S6 og S12 ................................................................................. 9 
5.2.2 Ovnsområde S2, med sjaktovnene S10, S11 og malmkonsentrasjon S8. ................................. 11 
5.2.3 Slaggutkast S3 .......................................................................................................................... 12 
5.2.4 Slaggkonsentrasjon S7 .............................................................................................................. 12 
5.2.5 Kullgrop S4, S5 og S9 .............................................................................................................. 12 

5.3 Utgravningens forløp ...................................................................................................................... 13 

5.4 Kildekritiske forhold ...................................................................................................................... 15 

5.5 Utgravningen................................................................................................................................... 16 
5.5.1 Strukturer og kontekster ............................................................................................................ 17 
5.5.2 Funnmaterialet .......................................................................................................................... 28 
5.5.3 Produksjonsvolum .................................................................................................................... 30 
5.5.4 Naturvitenskapelige prøver ....................................................................................................... 31 
5.5.5 Multielementanalyser av tuft S1 ............................................................................................... 32 
5.5.6 Datering .................................................................................................................................... 35 

5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon. .................................................... 36 

6. KONKLUSJON .......................................................................................... 39 

7. LITTERATUR ............................................................................................ 39 

8. VEDLEGG ................................................................................................. 42 

8.1. Strukturliste ................................................................................................................................... 42 
Strukturliste 1 .................................................................................................................................... 42 
Strukturliste 2 (kullgroper) ................................................................................................................ 43 

8.2. Prøver ............................................................................................................................................. 43 
Liste over kullprøver .......................................................................................................................... 43 
Liste over naturvitenskapelige prøver ................................................................................................ 44 



5/61, Øystre Slidre  Saksnr. 2009/11487 

 2 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

8.3. Fotoliste .......................................................................................................................................... 45 

8.4. Tegninger ....................................................................................................................................... 49 

8.5. Digital innmåling ........................................................................................................................... 57 

8.6 Oversiktskart .................................................................................................................................. 62 

8.7. Analyser .......................................................................................................................................... 65 
8.7.1 Dateringsrapport fra Nasjonallaboratoriet for C14-datering ..................................................... 65 
8.7.2 Metallurgiske analyser fra UV GAL ......................................................................................... 66 
8.7.3 Tilveksttekst .............................................................................................................................. 88 
8.7.4 Kjemiske analyser av fosfatprøver fra ALS Minerals ............................................................... 91 

 



5/61, Øystre Slidre  Saksnr. 2009/11487 

 3 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

OKSHOVD VESTRE, 5/61, ØYSTRE SLIDRE, 
OPPLAND  

INGAR M. GUNDERSEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I brev av 7. juli 2009 oversendte Oppland fylkeskommune forslag til reguleringsplan 

for Beitostølen Helsesportsenter til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling. 

Planen skal legge til rette for næringsvirksomhet, friluftsområde og areal til fremtidig 

gang- og sykkelvei langsmed rv 51. Deler av planområdet ble registrert i 1994 

(reguleringsplan for Bamselie) og i 2006. I 2008 ble det gjennomført en ny befaring, 

med sikte på å kontrollregistrere tidligere registrerte kulturminner, og mer nøyaktig 

kartfeste disse (Pilø 2008).  

 

Innenfor planområdet er det påvist tre jernvinneanlegg, tre enkeltliggende kullgroper 

og en tjæremile. Alle lokalitetene antas å ha vært anlagt i middelalderen. Fem av 

lokalitetene blir vernet som spesialområder med formål bevaring. Planen er imidlertid 

i konflikt med jernvinneanlegg med to kullgroper id 126808 og enkeltliggende 

kullgrop id 126807. Fylkeskommunen anbefalte Riksantikvaren å gi dispensasjon for 

de to kulturminnelokalitetene id 126807 og id 126808 med vilkår om arkeologisk 

utgravning, ettersom det ikke var mulig å etablere tilstrekkelig store spesialområder 

for disse. Flere tilsvarende kulturminner blir også vernet i planen, og 

fylkeskommunen så det som hensiktsmessig at videre fortetting av utbygningen skjer 

omkring sentrum fremfor at dette spres ut i landskapet.  

 

Kulturhistorisk museum sluttet seg til fylkeskommunens vurdering i brev av 11. 

august 2009. Planen ble vedtatt av Øystre Slidre kommune 28. januar 2010, og 

Beitostølen Helsesportsenter meldte 28. april at de ønsket utgravningen gjennomført 

så snart som mulig. Oppland fylkeskommune oversendte deretter saken til § 10 

behandling hos Riksantikvaren 29. april. Riksantikvaren svarte 4. mai med vedtak om 

frigivelse mot vilkår om arkeologiske utgravninger, og sluttet seg til Kulturhistorisk 

museums forslag om budsjett og omfang oversendt i brevs form 3. mai samme år. 

Beitostølen Helsesportsenter aksepterte vedtaket 5. mai.  

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsene ble utført av feltleder Ingar M. Gundersen og feltassistentene Jørgen 

Bøckman og Hilde Melgaard i perioden 5. – 23. juli 2010. Det ble benyttet 45 

dagsverk i felt.  

 

Prosjektleder Jan Henning Larsen kom på befaring fredag 9. juli og onsdag 21. juli. 

Den digitale innmålingen av lokaliteten ble utført av henholdsvis Rune Borvik og 

Kjetil Loftsgarden fra KHM mandag 12. juli og fredag 23. juli. Den maskinelle 

flateavdekkingen ble foretatt av gravemaskinfører Kjetil Prestrud fra Beitostølen 
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maskin- og transport den 6. juli, og Christian Kjøs Borgvand fra Facta entreprenør den 

20. juli.  

 

 

Figur 1: Oversiktskart over Øystre Slidre i Valdres, Oppland. Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av Kjetil Loftsgarden 



5/61, Øystre Slidre  Saksnr. 2009/11487 

 5 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

3. FORMIDLING  

Det ble ikke gjennomført en planmessig formidling rettet mot publikum på prosjektet, 

men det ble drevet noe informasjonsarbeid overfor entreprenører og ansatte på 

helsesportsenteret som besøkte feltet. Feltleder ble intervjuet av en journalist fra 

lokalavisa Valdres 23. juli. Unni Grøtberg og stipendiat ved UiB, Ole Tveiten, kom på 

besøk onsdag 14. juli.  

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

En rekke jernvinneanlegg er de senere år undersøkt i Valdres, deriblant på Tyinkrysset 

og Beitostølen (Larsen 2009:133-138). På Beitostølen er det undersøkt fem anlegg 

siden 1991 (Larsen 2005; Mjærum 2007; Mjærum in prep.). I tillegg ble et utpløyd 

jernvinneanlegg undersøkt ved Rudi ca. 19 km sør-sørøst for Beitostølen i juni 2010 

(Gundersen 2012). Det er generelt sett kjent svært mange jernvinneanlegg i Valdres, 

og regionen er tradisjonelt sett oppfattet som et kjerneområde for jernproduksjonen i 

jernalder og middelalder. Valdresjern nevnes også spesifikt i Eirik Magnusson 

retterbot fra 1282. Sentralt i forståelsen av jernvinna i Valdres står de tallrike 

anleggene og kullgropene i Øystre Slidre, og kunnskapen om disse er især knyttet til 

undersøkelsene ved Beitostølen (Larsen 2010). Sentralt står også undersøkelsene ved 

Dokkfløy i Gausdal Vestfjell i 1986-89, som ofte benyttes som referansemateriale for 

anleggene i Valdres (jf. Narmo 1996:20-24).  

 

Bosetning i Valdres ser ut til å ha vært omfattende allerede i yngre romertid, og især 

Vestre Slidre er rikt på gravminner og oldfunn fra jernalderen. En rekke gravminner 

er også kjent i Øystre Slidre, men i langt mindre omfang. I Øystre Slidre dominerer 

kullgropene og jernvinneanleggene fullstendig i forhold til de øvrige funnkategoriene. 

Jern- og kullproduksjonen ser ut til å ha vært særlig knyttet til stølsområdene, hvor 

spesielt jernvinneanleggene fra middelalderen fremstår som tydelige i landskapet, 

ettersom kullgroper ofte inngår i anleggsstrukturen. I de tettbebygde områdene i og 

rundt Beitostølen sentrum er det alene kjent 28 jernvinneanlegg og 187 kullgroper 

(Mjærum in prep.). Det er også kjent noen gravhauger og tufter i Beitostølen-området, 

men sistnevnte er ikke datert (Larsen 2010). Stedet er et gammelt stølsområde 

omkring 900 m o. h., men er i dag et turistsenter med hoteller og et stort antall hytter. 

De sentrale delene av Beitostølen og de utbygde områdene har dermed mistet mye av 

sitt opprinnelige landskapspreg.  

4.1. TERRENGBESKRIVELSE 

Undersøkelsesområdet ligger i bjerkeskogsbeltet, litt sørøst for Beitostølen sentrum, 

ca. 800 m o. h. Skog og myr veksler i helling mot vest, og det er litt kulturbeite i nord. 

Øst for helsesportsenteret er det store myrområder og ellers forholdsvis våtlendt. I den 

vestligste og lavestliggende delen ligger Bamselitjernet, som er oppdemmet. Rv 51 

deler området. Jernvinneanlegget (id 126808) og kullgropen (id 126807), som denne 

rapporten omhandler, ligger i den østlige delen av planområdet inne på området for 

Beitostølen Helsesportsenter. Jernvinneanlegget ligger litt over 100 meter øst for rv 

51, klemt inne mellom hybelhus for de ansatte i vest-sørvest og hovedbygningen og 

anleggsområdet i nordøst. I nordvest avgrenses feltet av en asfaltert adkomstvei til 

hovedbygningen, og en gruslagt tursti krysser den nordlige delen av feltet fra vest til 

øst. Landskapet består av et lett sørlig og sørvestlig hellende terreng med åpen 

blandingsskog og svært steinrik undergrunn. Flere store furutrær sto på feltet, samt 

flere mindre fjellbjørk. Terrenget stiger ytterligere mot øst, mot en mindre høyde rett 
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sør for hovedbygningen. Denne delen av området er relativt ubebygd. Undergrunnen 

virker relativt lettdrenerlig, men mye vann samlet seg i kullgropene og sjaktene etter 

regnskyllene. Fra lokaliteten har det vært god utsikt mot dalføret i sør og vest. Mot 

vest kan det delvis snøkledde Slettefjellet ses, mens landskapet er mer skogkledd i sør. 

Bakenfor hovedbygget ligger relativt store og flate myrpartier, som strekker seg mot 

vannet Javnin i øst. Fra feltet har man også utsyn mot hyttefeltene og alpinanlegget i 

nord og nordvest.  

 

 

Figur 2: Kart over Beitostølen Helsesportsenter med jernvinneanlegg id 126808 og 

jernvinneanlegg id 126807 avmerket. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert av Kjetil Loftsgarden 

 

Kullgropen id 126807 ligger mellom 150 og 200 meter sør-sørøst for 

jernvinneanlegget, og har ingen direkte tilknytning til kjente jernvinneanlegg i 

området. Terrenget på stedet faller fra nordøst mot sørvest, og er svært fuktig. 

Vegetasjonen er høy og tett og preges av unge løvtrær, gress og mose.  

5. UTGRAVNINGEN 

Totalt sett ble tre kullgroper og et jernvinneanlegg undersøkt på prosjektet. To av 

kullgropene var integrert på anlegget, hvor det også ble dokumentert en blestertuft, to 

blesterovner og et slaggutkast. I det følgende kapittelet vil det bli redegjort for 

sentrale problemstillinger, metodevalg og de ulike strukturene og lagene.   
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5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

5.1.1 JERNVINNE 

På tross av fokus på jernvinna i Valdres de siste 10 år, er det fortsatt mange uløste 

problemer. Et overordnet mål er jernvinnas betydning for samfunnsøkonomien og 

samfunnsutviklingen i middelalderen. Tema av denne typen kan ikke belyses ut fra et 

anlegg alene, men lokaliteter som denne på Beitostølen Helsesportsenter kan gi 

viktige empiriske bidrag.  

 

 

Figur 3: Jernvinneanlegg id 126808 i plan før avtorving.  

 

Kulturminneregistreringene (Pilø 2008) ga få data om anleggets organisering, og kun 

to kullgroper og noe slagg mellom disse ble dokumentert. Dette til tross for at 

blestertuften var synlig i terrenget før avtorving (Figur 3). Det var dermed av sentral 

betydning å få avklart den helhetlige anleggsstrukturen, for deretter å kunne sette den 

inn i en større regional sammenheng. Integreringen av to de kullgropene inne på selve 

anlegget tydet på at lokaliteten kunne defineres som et såkalt ”jernfremstillingsplass 

med kullgroper i samling” (JKS), eller ”Larsen gruppe III” (Jf. Narmo 1996; Larsen 

1991). Begrepene har stått sentralt i forståelsen av jernvinna i Valdres, og har sitt 

utgangspunkt i de omfattende utgravningene på Dokkfløy i 1986-1989 (Larsen 1991; 

Narmo 1996). Tidligere undersøkelser på Beitostølen har vist en rekke likheter med 

Dokkfløyanleggene, men også en viss grad av variasjon mellom disse to områdene 

(Mjærum 2004, 2005, 2006). I prosjektplanen er det imidlertid presisert at det er 

viktig å ikke ”presse” anlegget inn i erkjente mønstre, som fra Dokkfløy (Larsen 

2010). JKS-definisjonen innehar for eksempel enkelte svakheter, og det er en rekke 

variasjoner innenfor de enkelte gruppeinndelingene (jf. Larsen 2009:128, Narmo 

1996:20).  
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Sentrale elementer i anleggets organisering er spor etter røsteplasser, malmlagre og 

tufter, samt forholdet mellom kullgropene og jernvinna. Det skulle avklares hvorvidt 

eventuelle tufter kun har vært benyttet som verkstedbygninger, eller om de også har 

tjent til opphold under driften av anlegget. Funn av ildsteder ville i så måte være av 

sentral betydning. Det gjaldt også å samle inn data om ovnsteknologien som har vært 

benyttet, og parallellføre dette med tilsvarende funn på Beitostølen, Tyinkrysset og 

Dokkfløy. Forholdet mellom ovner og slagghaug står sentralt i diskusjonen om 

teknologi. Slagget forteller også om utbyttet av produksjonen. Det var derfor viktig å 

kvantifisere slaggmengden, og klarlegge sammensetningen i slagghaugen. Spor etter 

eventuelle bruksfaser dokumenteres og kullprøver tas ut for å tidfeste brukstiden på 

anlegget. Prøver av slagg og malm kan gjennom metallurgiske analyser også bidra til 

en forståelse av utnyttelsen av malmen, og dermed kvaliteten på jernet som er 

produsert. Det var derfor av betydning å samle inn prøver fra et representativt utvalg 

av de ulike slaggtypene på anlegget, og sikre malmprøver fra eventuelle 

røsteplasser/malmlagre.  

5.1.2 KULLGROPER 

Kullgroper er en relativt vanlig kulturminnetype i utmarka på Østlandet, og var i 

hovedsak benyttet for kullproduksjon i yngre jernalder og middelalder. 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 (Larsen 

2009:136-138).  

 

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. Utnyttelsen av utmarksressursene i den aktuelle perioden er et 

satsningsområde ved Kulturhistorisk museum, og det vektlegges derfor å samle inn 

mest mulig enhetlig statistisk materiale om kullgropene. Dette kan være form, 

dimensjon, vedstabling, treslag, datering, eventuelle bruksfaser og forholdet til 

eventuelle sidegroper. Det var også av særskilt betydning å belyse relasjonen mellom 

kullgropene og de øvrige strukturene på jernvinneanlegg id 126808.  

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Som forutsatt i prosjektplanen (Larsen 2010) ble det prioritert å få en helhetlig 

forståelse av anlegget. For å oppnå dette var det avgjørende å avdekke større flater for 
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å kunne påvise strukturer og aktivitetsspor, slik som røsteplasser, malmlagre og 

kullagre, avfallslag, slagghauger, bosteder osv. Undersøkelsen ble foretatt ved hjelp 

av maskinell flateavdekking, hvorpå torva skånsomt ble fjernet fra feltet for å 

forhindre skader på bevarte strukturer. De bevarte lagene ble deretter renset fram for 

hånd for å få bedre kunnskap om utbredelse, lagfølge og omfang av disse. Mens tufter 

og ovner flategraves for hånd, tas 1 x 1 m med masser ut fra slagghaugen og såldes, 

for deretter å kunne utføre en volumberegning av andelen bunnskoller, renneslagg, 

sjaktmateriale, stein, sand, kull og grus. Slaggutkastet blir deretter snittet maskinelt 

for å dokumentere det totale volumet i haugen, og for å spore eventuelle faser og 

fyllskifter i denne.  

 

 

Figur 4: Steiner, stubber og røtter kan være en utfordring ved flateavdekking i utmark. Foto: 

Ingar M. Gundersen (Cf.34259:19).  

 

Alle strukturer og snitt gjennom disse ble målt inn digitalt og behandlet i GIS. 

Strukturene i og rundt ovnsområdet ble også dokumentert på plantegninger i 1:20, 

mens kullgropene ble dokumentert i 1:50 grunnet omfanget på disse. Alle tegningene 

på feltet er knyttet til en felles lengdeakse som krysser feltet, slik at tegningen kan 

relateres til hverandre uavhengig av de digitale innmålingene. Lengdeaksen ble også 

målt inn digitalt, slik at plantegningene kan georefereres.  

5.2.1 BLESTERTUFT S1, MED KULLSJIKTENE S6 OG S12 

Blestertuften var anlagt på feltets nordlige del og var orientert tilnærmet nord – sør, 

nærmere bestemt sør-sørøst – nord-nordvest. Et integrert ovnsområde var plassert i 

sørlige kortside, med et tilknyttet slaggutkast i sør-sørvest. Etter at blestertuften var 

renset fram ble den dokumentert i plan og fotografert. Et kullsjikt (S6) dekket 

mesteparten av den sentrale flaten i tufta, og strakk seg utover langsiden i vest. 

Innledningsvis så det ut til at det lå et intakt utvaskingslag under dette laget.  
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Figur 5: Oversiktskart over de innmålte strukturene og lagene på anleggets sentrale aktivitets-

område i og rundt blestertufta. Produsert av Kjetil Loftsgarden 25.01.2011, KHM.  

 

Erfaring har vist at en undersøkelse der tuften flategraves og hvert lag avgrenses og 

graves separat, gjerne kombinert med dokumentasjon av profiler, gir mest 

informasjon. Eventuelle stolpehull kan også lettere påvises ved å flategrave lagene 

ned til den opprinnelige undergrunnen. Strukturen fremsto imidlertid som forholdsvis 

enkel, og det virket dermed unødvendig å anlegge profilbenker gjennom denne. Det 
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ble isteden anlagt to overflateprofiler gjennom tufta, på langs og tvers, for å 

dokumentere strukturens visuelle fremtoning i terrenget. Lengdeprofilen ble også ført 

over ovnsområdet i front. Da vi ble klar over at utvaskingslaget som dekket tufta 

likevel ikke var den opprinnelige undergrunnen, ble det besluttet å anlegge 

søkesjakter langsmed tverrprofilen og i tuftas bakkant. Det fremkom da svake voller i 

vestre langside, som var helt omdannet til et nytt utvaskingslag. Innraste masser i 

østre langside var også blitt helt omdannet og kunne kun svakt defineres i profil. 

Profilene ble deretter tegnet inn på overflateprofilene i 1:20. De lagene som fremkom 

ble deretter flategravd ned til det opprinnelige utvaskingslaget, men det var svært 

vanskelig å skille det nye utvaskingslaget fra det opprinnelige. Omfanget av 

utvaskingslaget kunne dermed ikke dokumenteres utover det som var synlig i 

profilene. Det yngre utvaskingslaget dekket også delvis et eldre kullsjikt (S12) inn 

mot ovnsområdet, som ser ut til å ha vært det stratigrafisk eldste laget ved tufta og 

ovnsområdet.  

 

Kullsjiktene S6 og S12 ble dokumentert i plan; S12 ved digital innmåling og S6 både 

ved innmåling og ved plantegning av tufta. Når det opprinnelige utvaskingslaget var 

renset fram, ble det tatt inn jordprøver for multielementanalyse fra hver m². Det ble 

også tatt ut kullprøver fra tverrprofilen i tufta og begge kullsjiktene.  

 

 

Figur 6: Flategravde ovner med profil gjennom ovnsområdet i bakgrunnen, sett mot sør-sørøst. 

Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34259:49).  

5.2.2 OVNSOMRÅDE S2, MED SJAKTOVNENE S10, S11 OG 

MALMKONSENTRASJON S8.  

Ovnsområdet var plassert i sør-sørøstre ytterkant av tufta, men lå også i direkte 

relasjon til slaggutkastet i vest-sørvest. Som en del av ovnsområdet hører også 

sjaktovnene S10 og S11, og et markant malmsjikt S8. Ovnene S10 og S11 ble etter 

framrensingen lokalisert i ovnsområdets nordlige ytterkant – helt inn mot 

arbeidsflaten i tufta. Etter at ovnsområdet var dokumentert i plan ble det anlagt en 

lengdeprofil som snittet både ovnsområdet og slaggutkastet. Profilen ble anlagt slik at 

den ikke snittet ovnene, men slik at disse kunne renses frem parallelt med at profilen 

ble gravd (Figur 6). Ovnene ble deretter tegnet i plan. Etter at profilen var 

dokumentert kunne resten av ovnsområdet tømmes, for å kunne dokumentere 
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eventuelle slaggrenner eller lignende og ovnene helt frilegges. Ovnene ble deretter 

tømt og dokumentert på nytt, før de ble demontert helt ned til bakkenivå. Ovnene var 

konstruert over grunne og små groper, som ble snittet for å dokumentere dybden på 

disse. Kullprøver ble tatt ut fra begge ovnene i plan, og via lengdeprofilen fra et 

markant malmsjikt (S8) i ovnsområdet. En malmprøve ble også tatt ut fra S8, og flere 

slaggprøver samlet inn fra ovnsområdet. I begge ovnene lå deler av bunnskoller fra 

den avsluttende blestringen, som begge ble samlet inn.  

5.2.3 SLAGGUTKAST S3 

Slaggutkastet sør-sørvest for tufta og vest-sørvest for ovnsområdet ble innledningsvis 

dokumentert i plan og slaggprøver samlet inn. Strukturen ble deretter snittet maskinelt 

med en kvadrant av gangen, slik at profilene kunne fortløpende dokumenteres før 

snittingen ble fullført. Avslutningsvis ble kun en kvadrant inn mot ovnsområdet 

stående igjen, som deretter ble gravd vekk manuelt for å spore eventuelle slaggrenner 

eller konstruksjonselementer i relasjon til tufta. Ved en slik fremgangsmåte sikres 

både en fullstendig tverrprofil, samtidig som lengdeprofilen gjennom ovnsområdet og 

slaggutkastet kan dokumenteres i sin helhet. En kullprøve ble tatt inn fra profilen i den 

gjenstående kvadranten.  

5.2.4 SLAGGKONSENTRASJON S7 

Slaggkonsentrasjonen lå i relasjon til ovnsområdet, men strakk seg ut over tuftas 

avgrensning mot sørøst. Laget ble dokumentert i plan i 1:20 og deretter snittet for å 

dokumentere dybden på laget.  

5.2.5 KULLGROP S4, S5 OG S9 

Kullgroper blir vanligvis undersøkt enten ved maskinell snitting eller prøvestikking. 

Innledningsvis ble alle strukturene ryddet for vegetasjon og deretter målt inn digitalt 

med totalstasjon. For kullgrop S9 ble imidlertid geometrien oppgitt i 

kulturminnedatabasen Askeladden benyttet.  

 

For å sikre statistiske data om kullgropenes dimensjoner og form, ble samtlige 

kullgroper 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 (Jf. Figur 7). Man er 

oppmerksom på elementer som underbygger tolkningen av kullgropens form, og 

markerer for stubber, steiner eller skader som kan ha hatt innvirkning på strukturens 

fysiske egenskaper ved tidspunktet for undersøkelsen. Plantegningene er likevel å 

forstå som forenklete gjengivelser, og har som formål å sikre sammenlignbare 

statistiske data.  

 

Ved prøvestikking blir dybden 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. 

For uttak av kullprøver og dokumentasjon av antall faser prøvestikkes gropa til slutt i 

milebunnen. Erfaringsmessig er ofte kullsjiktet bedre bevart inn mot sidene i 

milebunnen, hvorpå prøvestikket gjerne plasseres mellom referansepunktet og inn mot 

nedskjæringen i milebunnens ytterkant (Figur 7). Profilen i prøvestikket fotograferes 

og tegnes inn på profiltegningen, og det markeres for hvor kullprøvene tas ut.  
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Figur 7: Standardisert 

oppmåling av kullgrop i 

plan og profil ved 

prøvestikking. 

Utarbeidet av Bernt 

Rundberget.  

 

 

 
 

S9 ble kun prøvestukket i vollen, ettersom gropa lå i svært fuktig terreng og delvis var 

fylt med vann. I S5 ble det i tillegg flategravd for hånd i ytterkanten av 

nedskjæringen, i det som kunne antas å være et hjørne i gropa, for å se om dette kunne 

gi informasjon om formen på milebunnen. Dette ble også forsøkt i S4, men oppgitt da 

innraste masser i gropas nedskjæring gjorde arbeidet unødvendig tidkrevende i 

forhold til potensialet. Det ble også foretatt avtorving ved hjelp av gravemaskin rundt 

kullgropene på hovedfeltet, med sikte på å spore retningen på eventuelle kulluttrekk 

og dermed kullgropenes relasjon til anlegget.  

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Uke 27: 5. – 9. juli.  

Den første arbeidsdagen gikk med til avreise fra Oslo og til å tegne feltet i plan før 

avtorving. Kullgropene lå lett synlige på feltet og slaggutkastet stakk delvis fram 

gjennom torva. Ovnsområdet kunne påvises i form av en markant forhøyning med 

mye stein, og blestertufta fremsto som en grunn forsenkning med store rundkamp i 

ytterkant (Figur 8 og Figur 9). Den påfølgende dagen ble benyttet til maskinell 

flateavdekking, og den svært steinrike undergrunnen gjorde avtorvingen noe 

krevende. Tufta skilte seg ut fra undergrunnen ved å være ryddet fri for stein, slik at 

den utgjorde et forholdsvis flatt og jevnt parti i et ellers svakt skrånende terreng.  
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Figur 8: Oversiktsbilde over jernvinneanlegget før avtorving, sett mot vest-nordvest. Både 

kullgropene, slaggutkastet, ovnsområdet og blestertufta kunne påvises. Foto: Ingar M. 

Gundersen (Cf.34259:1).  

 

De påfølgende dagene ble benyttet til å fjerne torvrester og røtter, og til å rense fram 

de påviste strukturene. Det ble besluttet å legge mesteparten av innsatsen inn på å 

rense fram det sentrale aktivitetsområdet, med tuft, ovnsområde og slaggutkast, og 

kun grovt gå over øvrige deler av feltet med krafse for å spore eventuelle røsteplasser 

eller lignende. I tufta fremkom et markant kullsjikt (S6), som virket noe skadet av 

flateavdekkingen og dermed fremsto som flere mindre partier med kull. Det ble 

likevel definert som et lag, ettersom massene var homogene og nærmest 

sammenhengende over de sentrale delene av arbeidsflaten i tufta. En 

slaggkonsentrasjon (S7) ble også påvist inntil tuftas sør-sørøstre ytterkant, like øst for 

ovnsområdet, og det ble diskutert hvorvidt dette kunne være spor etter bearbeiding av 

jernluppa etter blestringen. Vi gikk senere bort fra denne innfallsvinkelen, og satte 

isteden laget i sammenheng med den nærliggende blesterovnen S11. I området rundt 

S7, og videre nordover på platået øst for tufta, kunne det også spores svake 

konsentrasjoner med malmsøl, som indikerer at malm kan ha vært fraktet til 

ovnsområdet fra denne retningen. En lengdeakse gjennom feltet ble trukket mellom 

kullgropene, og benyttet som utgangspunkt for en eventuell georeferering av 

plantegningene.  

 

Uke 28: 12. – 16. juli.  

Tufta, slaggutkastet, slaggkonsentrasjonen og ovnsområdet ble tegnet i plan, og det 

ble deretter anlagt to overflateprofiler gjennom tufta – en langs- og en tversgående. 

Det ble senere anlagt søkesjakter gjennom tufta i flukt med disse, og voller i bakkant 

og vestre langside ble påvist. Profilene ble deretter tegnet og fotografert. I østre 

langside viste det seg at tufta var delvis skåret ned i undergrunnen, men at et nytt 

utvaskingslag delvis kamuflerte dette. 1 x 1 m med masser ble tatt ut fra slaggutkastet, 

Slaggutkast S3 

Kullgrop S4 

Kullgrop S5 

Ovnsområde S2 

Blestertuft S1 
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med sikte på å sålde disse for en volumberegning av slaggmengden i strukturen. 

Kullsjikt S6 ble flategravd, men det viste seg at ytterligere et kullsjikt (S12) kunne 

påvises inn mot ovnsområdet. Kullsjiktene overlappet delvis hverandre, men var 

adskilt av et tynt utvaskingslag. Ovnsområdet ble snittet og blesterovnene (S10 og 

S11) renset fram. Ovnene ble dokumentert i plan og ovnsområdet i profil, og resten av 

ovnsområdet deretter flategravd.  

 

Uke 29: 19. – 23. juli.  

Kullgropene ble tegnet, fotografert og prøvestukket. Det ble også foretatt avtorving 

med gravemaskin rundt kullgropene S4 og S5 for å spore eventuelle uttaksretninger 

for kullet. I begge tilfellene gikk kulluttrekket vekk fra anlegget i terrengets 

fallretning. Slaggutkastet ble snittet med maskin kvadrant for kvadrant, og profilene 

fortløpende dokumentert. Ovnene ble helt frilagt, og det viste seg at sjaktmaterialet i 

S11 likevel ikke sto in situ. Etter at de var dokumentert i plan pånytt, ble ovnene 

demontert og gropene de var konstruert over snittet. Tufta ble renset ned til det 

opprinnelige utvaskingslaget, og det ble deretter tatt ut prøver for fosfatkartlegging for 

hver m². En syllsteinsrekke dukket opp under vollmassene i vestre langvegg inn mot 

ovnsområdet. Prøveruten fra slaggutkastet ble såldet, sortert og veid. Slagg- og 

kullprøver ble tatt ut fra ovnene.  

 

 

Figur 9: Blestertufta i plan før avtorving, sett mot vest. I venstre ytterkant kan ovnsområdet 

skimtes som en markant forhøyning i terrenget. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34259:4).  

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Jernvinneanlegget virker relativt uberørt av moderne virksomhet, til tross for 

nærliggende bebyggelse og at noe moderne søppel kunne spores i torva før 

flateavdekkingen. Det har nylig vært noe hogst på feltet, men uten bruk av maskiner. 

Kullgrop id 126807 virket likeledes relativt uberørt av moderne virksomhet. 

Anleggsvirksomheten nordøst for jernvinneanlegget kan på den andre siden ha fjernet 

spor etter eventuelle røsteplasser. Malmsølet øst for blestertufta kan indikere at det har 

vært fraktet malm fra denne kanten inn mot ovnsområdet. Under en befaring i forkant 

av prosjektet ble det imidlertid stukket tett med jordbor øst og nordøst for jernvinna, 

uten at det lot seg gjøre å påvise røstet malm. Jernvinneanlegget har også en noe 
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kunstig avgrensning i nord, hvor moderne adkomstveier/stier forhindret utvidelser i 

denne retningen. Mangelen på påviste røsteplasser ved og på jernvinneanlegget kan 

skyldes disse forholdene, selv om dette også er et trekk som går igjen på andre 

utgravde jernvinneanlegg på Beitostølen (Mjærum in prep.).  

 

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.  

 

 
Figur 10: Flateavdekking med maskin i utmark, tatt fra samme vinkel som Figur 9. Til venstre i 

bildet (i tufta) står Hilde Melgaard, og til høyre Ingar M. Gundersen. Foto: Jørgen Bøckman 

(Cf.34259:6).  

5.5 UTGRAVNINGEN 

Prosjektet har aksesjonsnummer 2010/107, og de ulike strukturene er nummerert 

fortløpende med S-numre. Det er imidlertid tildelt et C-nummer for hver lokalitet, 

hvorpå jernvinneanlegg id 126808 har C-nummer C57539 og kullgrop id 125807 har 

C-nummer C57540. Fotografiene er lagt inn i Fotobasen med negativnummer 

Cf.34259. Alle innmålingene på jernvinneanlegget er gjort med totalstasjon, og senere 

bearbeidet i ArcGis. Kullgrop id 126807 er imidlertid ikke målt inn i forbindelse med 

prosjektet, men ble målt inn i forbindelse med registreringene og geometrien deretter 

lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden. Den samme geometrien er hentet ut i 

forbindelse med gjeldende prosjekt, og ligger til grunn for kartfestingen benyttet i 

denne sammenhengen.  
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5.5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Det har vist seg vanskelig å grave jernfremstillingsplasser helt stratigrafisk. Det er lett 

å definere mengder av små lag, og i mange tilfeller viser disse ”lagene” seg å være 

produksjonssøl uten strukturelle elementer eller klare avgrensninger. Under 

gravningen av id 126808 ble det derfor lagt vekt på de større strukturelle enhetene og 

mindre lag med tydelige strukturelle egenskaper. Det ble med andre ord lagt vekt på 

helheten.  

 

Jernvinneanlegg id 126808 er organisert med to kullgroper, en blestertuft med 

integrert ovnsområde og et slaggutkast. Jernvinneanlegget er anlagt i svakt hellende 

terreng med kullgropene i nedkant, og selve blestringsområdet sentralt plassert på 

midtaksen mellom kullgropene noe høyere i terrenget. Anlegget kan slik sett defineres 

som et såkalt JKS-anlegg (jf. Larsen 2009:128, Narmo 1996:20). Mer spesifikt har 

anlegget flere likhetstrekk med Jan Henning Larsens gruppe IIIC, med kullgropene 

anlagt på de lavereliggende delene av anlegget og ovnsområdet som en integrert del 

av blestertufta (Jf. Larsen 1991:198). Blestertuften er orientert på tvers av terrengets 

fallretning, slik at den utgjør et lite flatt parti som egner seg som arbeidsflate. 

Anlegget er slik sett organisert etter en tilnærmet nord – sørgående akse, hvorpå 

ovnsområdet er plassert i tuftas sørlige del og med et slaggutkast i fallretningen mot 

vest-sørvest. Den stringente organiseringen mellom blesterområdet og kullgropene 

indikerer at anlegget har vært driftet som en helhet, til tross for at kulluttrekket fra 

kullgropene går i motsatt retning av ovnsområdet. I det følgende vil jeg behandle 

strukturene med utgangspunkt i hovedbestanddelene (blestertufta, ovnsområdet og 

slaggutkastet), før jeg går nærmere inn på kullgropene på anlegget og den 

enkeltliggende kullgropa (id 126807). 

 

 

Figur 11: Det sentrale aktivitetsområdet på feltet etter avtorving, sett mot vest-nordvest, fra 

samme vinkel som Figur 8. Stikkstanga ligger plassert på arbeidsflaten i tufta, og ovnsområdet 

kan ses rett bak kampesteinen i bildets forkant. Slaggutkastet går ut til venstre fra ovnsområdet. 

Legg merke til mengden stein på feltet. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34259:19).  

 

Blestertuft S1 

Blestertufta målte 7 x 4,8 m og var 32 cm dyp målt i forhold til østre langvegg. 

Lengden på tufta er målt fra nedskjæringen i tuftas bakkant og til enden av 
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syllsteinsrekka ved ovnsområdet i front, men kan ha vært lenger. Den har 

tilsynelatende hatt jordgulv og en rektangulær utforming med langsider i henholdsvis 

vest og øst. Arbeidsflaten fra tuftas bakre nedskjæring og frem mot ovnsområdet, 

samt fra nedskjæringen i østre langside til syllsteinene i vestre langside, hadde et indre 

mål på 4,6 x 3,4 meter, noe som tilsvarer 15,64 m². Tufta er imidlertid ikke helt 

rettvinklet, og målene derfor ikke absolutte. Tufta er tydelig definert i form av at 

flaten er ryddet for stein, i motsetning til det steinrike terrenget rundt. I vestre langside 

og nordlige kortside var det antydning til lave voller, og flere potensielle syllsteiner 

ble påvist i begge disse sidene. Svært få av steinene langsmed veggrekkene viste seg å 

være jordfaste, men steinene er likevel ikke å forstå som en enhetlig syllsteinsrekke. 

Snarere kan de ha vært benyttet til å stabilisere og jevne ut underlaget for en syllstokk.  

 

Østre langside var skåret ned i undergrunnen, slik at arbeidsflata i tufta ble forholdsvis 

vannrett i det skrånende terrenget. Noe oppspadde masser har også blitt deponert i 

denne langsiden, men mesteparten av jorden ser ut til å ha blitt benyttet til å jevne ut 

arbeidsflaten og konstruere den lave veggvollen i vest og nord. Midtveis i den vestre 

langsiden ble en syllsteinsrekke dokumentert, som strakk seg mot ovnsområdet i sør. 

På dette punktet faller imidlertid nivået noe på arbeidsflaten, slik at syllsteinsrekken 

kan ha bidratt til å jevne ut grunnlaget for en overliggende syllstokk. Mens det er 

nærliggende å tolke den nedskårne langsiden og kortveggen i bakkant som lukkete 

vegger, ser det ut til at tufta kan ha hatt en delvis åpen løsning i vest og ved 

ovnsområdet i sør. Dette skyldes kullsjikt S6, som dekker store deler av arbeidsflaten 

og strekker seg over veggvollen i vest-sørvestlig retning. Det virker med andre ord 

som om kullet kan ha vært fraktet inn den veien, selv om en slik løsning virker 

tungvint med tanke på en plassering av eventuelle blåsebelger på samme flate. Det er 

imidlertid ikke påvist noen spor etter plasseringen av blåsebelgene, selv om det er 

nærliggende å se for seg at de har vært plassert i blestertufta (Jf. Narmo 1996:111-

114). Kullet kan eventuelt ha vært benyttet til å stampe gulvflaten, slik at denne skulle 

bli hardere og jevnere. Den radiologiske dateringen av en kullprøve fra laget indikerer 

imidlertid at kullsjiktet kan stamme fra virksomhet i nyere tid (Jf. kap. 5.5.6 Datering, 

og kan dermed ikke med sikkerhet knyttes til driften av anlegget.  

 

 

Figur 12: Blestertufta etter framrensing, med kullsjikt S6 lett synlig ved stikkstanga, sett mot 

sør-sørvest. Til venstre for kullsjiktet ses ovnsområdet og i bakkant slaggutkastet. Foto: Ingar M. 

Gundersen (Cf.34259:13).  
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Det er noe uvisst hvor langt i sørlig retning tufta har strukket seg, men 

syllsteinsrekken indikerer at veggene i det minste har strukket seg helt opp på nivå 

med ovnene. Noe oppspadde masser ble også observert utenfor ovnsområdet i sør-

sørøst, men ikke i tilstrekkelig grad til at dette kunne defineres som en veggvoll. 

Eventuelle syllsteiner manglet også, og massene kan stamme fra arbeid i forbindelse 

med konstruksjonen av ovnsområdet. En flyttblokk sørøst for ovnsområdet ville også 

ha ligget i konflikt med en veggkonstruksjon, og størrelsen på denne ville ha gjort den 

uhensiktsmessig som syllstein. Det er likevel nærliggende å se for seg at veggene i en 

eller annen form har strukket seg forbi ovnsområdet, slik at dette lå under tak. En 

slaggkonsentrasjon (S7) som skjærer igjennom en eventuell vegg umiddelbart øst for 

ovnsområdet, samt slaggutkastet vest for ovnsområdet, indikerer imidlertid at 

eventuelle vegger rundt ovnsområdet må ha hatt en åpen løsning. Alternativt kan man 

se for seg en form for skut (jf. Narmo 1996:122-125). Syllsteinsrekken ser på den 

andre siden ut til å ha sperret for utbredelsen av både slaggutkastet og kullsjiktet S6. 

Det blir dermed nærliggende å snarere tolke langveggene som lukkete, med inngang 

der hvor kullsjikt S6 strekker seg ut over vollen, og at det har vært et åpent framrom 

eller skut fra syllsteinsrekken og ut over ovnsområdet.  

 

 

Figur 13: Blestertuft S1 sett i plan etter avtorving. De skraverte feltene representerer kullsjikt 

S6, som fremsto som et delvis oppbrudt kullag. Rentegnet av Kjetil Loftsgarden.  

 

Det var ingen tydelige spor etter romoppdeling i tufta, og den kan dermed defineres 

som en såkalt ettromstuft. I tuftas bakkant var det enkelte indikasjoner på at det kan 

ha vært ytterligere et rom utenfor den definerte kortveggen. Dette baserer seg på 
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observasjonen av enkeltliggende mellomstore steiner, som ligger i et rektangulært 

system. På den andre siden er flaten rommet utgjør ikke ryddet for stein, som i øvrige 

deler av tufta, og det var ingen spor etter nedgravde sider, akkumulerte masser eller 

veggvoller. Steinene er også noe fåtallige til å kunne utgjøre fundament for en spesielt 

solid yttervegg. Det er likevel verdt å holde muligheten åpen for at det kan ha vært et 

mindre skur i tilknytning til tufta i nord-nordvestre kortside. Tilleggsrommet vil i så 

tilfelle ha utgjort et areal på 4,5 x 2,5 m. De foreliggende fosfatanalysene fra tufta 

underbygger imidlertid ikke en slik tolkning (Jf. kap. 5.5.5 Multielementanalyser av 

tuft S1).  

 

Kullsjikt S6 

Kullsjiktet dekket som nevnt store deler av den sentrale arbeidsflata i tufta, og 

strekker seg fra tuftas indre ut over veggvollen i vest-sørvestlig retning. Etter 

framrensing fremsto laget som uregelmessig og delt opp i flere mindre 

kullkonsentrasjoner. Det er imidlertid sannsynlig at laget ble noe skadet under 

avtorvingen, og at det har vært mer eller mindre sammenhengende og heldekkende. 

Det er derfor behandlet med et felles strukturnummer. Flere godt bevarte kullbiter 

kunne observeres i laget, og en kullprøve ble tatt ut for C14-datering. Laget var på sitt 

tykkeste og mest markante inne i selve tufta, mens spesielt forekomstene utover 

veggvollen var tynnere og mer oppbrudt. Området kullsjiktet dekket målte 4,1 x 3,5 

m, men var for det meste svært tynt og knapt synlig i profil. I den tversgående profilen 

i tufta er laget imidlertid dokumentert i opp til 4 cm tykkelse. Kullsjiktet overlappet 

delvis det stratigrafisk sett eldre laget S12, men et tynt utvaskingslag skilte lagene fra 

hverandre. Dette tyder på at det har gått en viss tid mellom dannelsen av kullsjikt S6 

og S12, og at S6 ikke nødvendigvis kan knyttes til driften av anlegget. De 

foreliggende radiologiske dateringene indikerer også dette (Jf. kap. 5.5.6).  

 

 

Figur 14: Kullsjikt S6 i blestertufta, sett mot nordvest. Fra stikkstanga strekker laget seg utover 

veggvollen mot vest-sørvest. I forkant av bildet ses ovnsområdet. Foto: Ingar M. Gundersen 

(Cf.34259:12). 
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Kullsjikt S12 

S12 er enda tynnere og mer uregelmessig enn S6, og lå på en ujevn undergrunn som 

stort sett virket intakt. Mens S6 i større grad var konsentrert på den sentrale 

arbeidsflaten bakover i tufta, lå S12 nærmere ovnsområdet og strakk seg helt inntil 

blesterovnen S11 i sør-sørøst. Det ble ikke prioritert å dokumentere laget i profil, men 

laget anslås å ha vært fra 1-2 cm tykt. En kullprøve ble tatt ut i plan ved S11. 

Kullsjiktet virket forholdsvis organisk og kullbitene var små. Fra ovnsområdet strakk 

laget seg videre mot vest-sørvest under syllsteinsrekka i langveggen og lå delvis inn 

under slaggutkastet i ytterkant. Laget var også eldre enn et slagglag som lå inntil 

blesterovn S11 i nordøst, og det så dermed ut til å være det stratigrafisk eldste i 

tuftområdet. Kullsjiktets utforming og konsistens indikerer at det kan være snakk om 

torvrester, som har blitt forkullet i forbindelse med blestringen eller regelrett svidd av. 

Laget var hovedsakelig orientert øst-nordøst – vest-sørvest og målte 5,1 x 2,3 m.  

 

Ovnsområde S2 

Ovnsområdet lå i tilknytning til blestertufta, og har mest sannsynlig ligget under tak i 

forlengelsen av denne. Ovnsområdet var plassert i tuftas sørlige ytterkant, med to 

sjaktovner (S10 og S11) plassert i den nordlige delen inn mot arbeidsflaten i tufta 

(Figur 15). S10 var plassert i nordvest, og S11 i nord. Fyllmassene fortonet seg som 

en markant forhøyning med svært mye stein, iblandet masser bestående av magnetisk 

malm, kull, slagg og grus. Spesielt i strukturens østre del lå det mye slagg, som gikk 

nærmest som i en bue langs ytterkanten mot sør – og deretter i retning av 

slaggutkastet. Det er nærliggende å tolke dette som slagg spadd vekk fra sjaktovn S11, 

ettersom det så ut til at slagget var blitt tappet mot øst fra denne ovnen. Sentralt i 

ovnsområdet lå det en markant konsentrasjon av finkornet røstet malm (S8). Det er 

mulig at S8 representerer et malmlager, som har vært sentralt plassert nær 

sjaktovnene. En nærmere redegjørelse for ovnene og malmkonsentrasjoner følger 

under.  

 

 

Figur 15: Ovnsområde S2 i plan etter avtorving.  
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Ovnsområdet lå innenfor nedskjæringen som danner tuftas østre langside, men noe 

intakt utvaskingslag mot bunn av ovnsområdet tydet på at det delvis har vært benyttet 

en naturlig forsenkning i terrenget, som har vært ytterligere spadd ut for å tilpasses 

formålet. S2 lå nærmest som en røys i enden av tufta, og reiste seg ca. 40 cm i forhold 

til gulvnivået i denne. De øverste steinene lå nærmest på nivå med terrenget i øst, som 

tufta og ovnsområdet er skåret ned i. Mange av steinene var svært store, og lot seg i 

noen tilfeller ikke fjerne av en mann alene. Steinene så likevel ut til å være tilfeldig 

lagt opp, og fremsto ikke som en platting eller oppbygd konstruksjon. Mot vest-

sørvest faller terrenget, mens det var indikasjoner på at strukturen også var gravd noe 

inn i det svakt høyere platået i sør-sørøst. Ovnsområdet hadde en noe ujevn form og 

målte 4,5 x 3,6 m., men hadde tydelige avrundete sider og fremsto dermed som 

tilnærmet sirkulær.  

 

 
Figur 16: Ovnsområde S2 i plan etter avtorving sett mot sør (til venstre), og under framrensing 

av sjaktovnene sett mot sør-sørøst (til høyre). Sjaktovn S11 til venstre og S10 til høyre. Foto: 

Ingar M. Gundersen (Cf.34259:15, 36).  
 

Umiddelbart sørøst for ovnsområdet ligger en flyttblokk, og en del slagg ligger tett 

inntil denne i både nord, vest og øst. Det er dermed nærliggende å tolke flyttblokken 

som en amboltstein, men slagget var av både renneslagg og mer ubestemmelige typer, 

samt enkelte mindre stykker med sjaktmateriale. Ingen spor etter bearbeiding på 

steinens overflate kunne heller spores, men den var på den andre siden av et materiale 

som lett sprekker opp. Eventuelle spor etter hamring og bearbeiding av slagg og 

jernluppa kan dermed lett ha forvitret bort.  

  

Malmkonsentrasjon S8 

Malmkonsentrasjonen lå sentralt i ovnsområdet inne mellom en rekke store og 

mellomstore steiner, som utgjorde ovnsområdets høyeste punkt, ca. 0,5 m sørøst for 

sjaktovn S10 og 0,9 m sør for sjaktovn S11. Malmsjiktet hadde en utbredelse på ca. 

1,3 x 0,72 m, og var opptil 25 cm tykt. Massene var relativt homogene og besto av 

rustrød magnetisk og finkornet malm, iblandet enkelte kullbiter. Mot bunn av 

malmsjiktet var i profil synlig et markant kullsjikt, som ved sin utforming indikerte 

flere faser med deponering av malm. Denne tolkningen skyldes tre separate kulltunger 

i profil, som på den andre siden ikke går heltrukkent gjennom malmen. Kullsjiktet 

kveilet seg rundt de steinene som fremkom i profil, og utgjorde slik sett ikke et jevnt 

lag med kull som man kunne forvente etter for eksempel et røstebål. Det virker 

derimot som om kullet ikke var brent på stedet, men var deponert i forkant av malmen 

i flere omganger. Dette kan eventuelt skyldes kullsøl fra blestringen, som siden ble 

dekket av nye tilførsler med malm inn mot ovnsområdet. Malmkonsentrasjonens 

omfang og tykkelse gjør det imidlertid ikke nærliggende å tolke dette som 

utelukkende søl oppstått ved tilførsel av malm til sjaktovnene, men kan representere et 

S8 

S11 S10 
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mindre malmlager deponert nært opp til ovnene. Det ser dermed ut til at malmen var 

tilført ovnene fra sør, og ikke gjennom tufta. En kullprøve ble tatt ut av kullsjiktet, og 

en malmprøve fra selve malmkonsentrasjonen.  

 

 

Figur 17: Sjaktovnene S10 og S11 etter framrensing og tømming, sett mot sør-sørøst. Sjaktovn 

S11 til venstre bildet står imidlertid ikke in situ, men er forskjøvet i forhold til ovnsgropen som så 

vidt synes bak sjaktveggen. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34259:68). 

 

Sjaktovn S10 

Sjaktovn S10 var plassert i ovnsområdets nordvestre del, og ligger slik sett nærmere 

slaggutkastet enn sjaktovn S11. Den kunne etter avtorvingen spores som et markant 

felt med knust sjaktmateriale, rødbrun malmblandet silt og sand, samt enkelte mindre 

kantstilte steinheller. Etter framrensing fremsto ovnen som dårlig bevart, men hadde 

en delvis bevart sjaktvegg i sør. De øvrige sidene var svært skadet og fragmenterte. 

Ovnens indre var dekket av et tykt lag med fragmentert og knust sjaktmateriale, som 

var iblandet noe slagg og stein. Under dette laget dukket et markant kullsjikt fram, 

som det ble tatt ut en kullprøve fra. Kullsjiktet var spesielt tydelig inn mot 

sjaktveggene, men dekket også ovnens indre som en tykk hinne. Kullsjiktet kan slik 

sett defineres som bolleformet. Flere godt bevarte og store kullbiter kunne observeres 

i laget. Under dette ble det funnet deler av en bunnskolle in situ i ovnens indre, som 

ble tatt inn som slaggprøve (VP58, Figur 18).  

 

Den delvis intakte sjaktveggen var bevart i en høyde på opptil 27 cm, noe som ga 

mulighet til å dokumentere sjaktens oppbygning. Den indre delen av veggen var 

dekket av en kompakt og fastsmeltet hinne av svært magnetisk slagg med glasert 

avslutning inn mot ovnens indre. Utenfor dette var et keramisk lag av brent leire, som 

ble gradvis mer fragmentert i ytterkantene. Dette var støttet opp av mindre 

skiferheller, noe som ga sjaktveggen en kantete ytre utforming. Den samme 

egenskapen kan observeres på en prøve av sjaktmaterialet (VP5), som ble funnet i 

relasjon til S10 under framrensingen. Inn mot ovnens indre hadde imidlertid 

sjaktveggen en langt mer buet utforming, som viser en indre sirkulær utforming på 

ovnen. Ut ifra den stående sjaktveggen og ovnens indre kullsjikt, er ovnen beregnet til 

å ha hatt en indre diameter på 40 cm. Funn av enkelte stykker med sjaktmateriale med 

svake avtrykk etter trestruktur (VP11 og VP12), indikerer at leira har vært støttet opp 

med flettverk, bark eller lignende. Flettverket må ha vært plassert mellom de små 

stykkene med skiferheller og selve leirsjakten, men den ytre fragmenteringen av 
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sjaktmaterialet må ha fjernet de fleste spor etter dette. Et av stykkene med brent leire 

hadde imidlertid avtrykk etter trestruktur på innsiden (VP11, Figur 23), noe som 

indikerer at det kan ha vært opptil to lag med leire og flettverk. Et stykke 

sjaktmateriale (VP7), som ble funnet under gravingen av ovnsområdet, består også av 

tre stykker med sjaktmateriale som har smeltet fast til hverandre (Figur 25). Funnet 

representerer sannsynligvis en reparasjon av sjaktveggen, og at deler av en eldre ovn 

har vært benyttet til formålet. Utenfor skiferplatene har ovnen vært støttet opp av store 

og mellomstore steiner.  

 

 

Figur 18: Del av bunnskolle (VP58) funnet in situ i blesterovn S10. På bildet til venstre kan 

bunnskollens ytre kurving ses, mens bildet til høyre viser bruddflaten på motsatt side. Foto: 

Ingar M. Gundersen (Cf.34259:92-93).  

 

Figur 19: Sjaktovn S11 i bildets forkant, med S10 i bakgrunnen, sett mot vest-sørvest, under 

ulike stadier i utgravningen. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34259:40, 69). 

 

Under framrensingen av ovnen ble det funnet et stykke med renneslagg med en intakt 

og avsluttet søyle fra slaggavtapningen (Figur 27). Et tilsvarende funn ble gjort inntil 
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den ovenfor omtalte flyttblokken, og begge eksemplene er tatt inn som slaggprøver 

(VP8, VP10). Dette indikerer at slagget ikke har vært tappet ut på bakkenivå, men at 

dette har foregått noe høyere opp i sjaktveggen. Det ble ikke dokumentert en 

slaggrenne i tilknytning til ovnen, men det er nærliggende å se for seg at avtapningen 

har gått i retning av slaggutkastet i vest-sørvest. Et svært slagg- og kullholdig mørkt 

sjikt ble også observert i overgangen mellom slaggutkastet og sjaktovn S10.  

 

Ovnen var konstruert over en ovnsgrop på 45 cm i diameter og 14 cm dyp med 

avrundet bunn. Varmepåvirket og oppsprukken stein lå i ytterkant, og gropa var fylt 

av finkornet kull med noe slagg. Tydelig varmepåvirkning kunne spores under gropa. 

Slagget hadde rennestruktur, men kan ikke defineres som renneslagg. Det var snarere 

av en udefinerbar type, som ofte forekommer mot bunn av sjaktovnene (Jf. Narmo 

1996:86). I profil fremkom ytterligere en forsenkning vest-sørvest for ovnsgropen på 

ca. 30 cm i diameter og 15 cm dyp, delvis fylt med småstein, kullblandet brunlig sand 

og enkelte småstykker med renneslagg. En tilsvarende struktur har også blitt 

dokumentert på et annet jernvinneanlegg på Beitostølen, hvor det ble tolket som 

mulige stolpehull (Mjærum 2006). Nedskjæringen ligger i dette tilfellet imidlertid 

svært tett inntil ovnsgropen, og funksjonen må sies å være usikker.  

 

Sjaktovn S11 

Sjaktovn S11 ble lokalisert i ovnsområdets nordlige ytterkant, umiddelbart nordøst for 

S10. I likhet med S10 kunne S11 observeres etter avtorvingen som et markant felt 

med knust sjaktmateriale, rødbrun malmblandet silt og sand, og enkelte mindre 

kantstilte skiferheller. Under framrensingen så ovnen ut til å være velbevart, med to 

motstående og delvis bevarte sjaktvegger i en høyde på 30 cm. Spesielt den søndre 

sjaktveggen var godt bevart. Konstruksjonen var identisk med S10.  

 

 

Figur 20: Detaljbilder av S10 (til høyre) og S11 (til venstre), sett mot nordvest. Foto: Ingar M. 

Gundersen (Cf.34259:71, 75). 

 

Under tømmingen viste det seg imidlertid at veggene ikke var in situ, men var noe 

flyttet på i forhold til gropa den var konstruert over. Plasseringen av de motstående 

sjaktveggene var heller ikke i samsvar med kurvingen på disse, hvorpå ovnen ville ha 

sett forholdsvis flatklemt ut. Den sørlige sjaktveggen virket likevel forholdsvis 

velbevart, og var ca. 60 cm lang og 12 cm tykk. Når denne ble fjernet dukket det opp 

del av en bunnskolle, som i likhet med sjaktmaterialet den lå i tilknytning til må 
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stamme fra den siste blestringen i ovnen. Bunnskollen ble tatt inn som slaggprøve 

(VP83) og senere sendt inn til metallurgiske analyser. Fra sjaktovnen strakk det seg et 

markant kullsjikt mot nordøst, delvis oppblandet med noe slagg (Figur 19 og Figur 

20). Sjiktet var tynt, men er sannsynligvis spor etter slaggavtapningen fra ovnen. 

Slagget har deretter blitt spadd mot sør, ut av tufta, og deretter ned mot slaggutkastet i 

vest. Noe slagg har også blitt deponert rett øst for ovnen (S7), men i svært begrenset 

omfang. ”Tapperenna” ble ikke undersøkt i sin helhet, ettersom den i stor grad var 

dekket av en kampestein, som sekundært hadde sklidd inn i tufta fra flaten over.   

 

Ovnsgropen var i likhet med S10 ca. 45 cm bred og 14 cm dyp og med avrundet bunn. 

Varmepåvirkningen var tydelig mot undergrunnen. En kullprøve ble tatt ut fra 

fyllmassene. Også i dette tilfellet dukket det opp i profil en mindre forsenkning vest-

sørvest for ovnsgropen, ca. 15 cm i diameter og 12 cm dyp. I motsetning til S10 kunne 

imidlertid en tydelig varmepåvirkning spores under forsenkningen, og fyllmassene var 

mer identiske med det som ble dokumentert i ovnsgropen. Ettersom sjaktveggen ikke 

sto in situ lot det seg ikke gjøre å dokumentere sjaktovnens indre diameter. 

Ovnsgropenes enhetlige indre diameter, samt kurvingen på sjaktmaterialet, indikerer 

imidlertid at ovnene har hatt en relativt identisk størrelse. Med utgangspunkt i indre 

diameter for sjaktovn S10, er det dermed nærliggende å anta at S11 har hatt en indre 

diameter på ca. 40 cm.  

 

 

Figur 21: Profil gjennom ovnsgropene i S10 (til høyre) og S11 (til venstre), sett mot sør-sørøst. 

Foto: Jørgen Bøckman (Cf.34259:83).  

 

Slaggutkast S3 

Slaggutkastet hadde en utflytende utstrekning, og strakk seg fra ovnsområdet i øst og 

nedover den svake helningen i terrenget mot vest-sørvest. Det var en noe uklar 

avgrensning mot sørøst og nordvest, og det var en gradvis overgangen mellom 

ovnsområdet og slaggutkastet. Massene besto av et mørkt rødbrunt og torvblandet 

kullholdig lag, med mye fragmentert slagg og malm. Flere steiner stakk opp gjennom 

slagget, men i vesentlig mindre grad enn i terrenget rundt. Enkelte konsentrasjoner av 

store stykker med bunnskoller eller renneslagg var synlig i plan. I profil fremsto 

fyllmassene som relativt homogene og uten påviselig lagdeling, og var på det meste 

opptil 28 cm tykt. KP8 ble tatt ut i profil nær opp mot ovnsområdet, hvor det også 

kunne påvises et mer markant innslag av magnetisk malm enn i slaggutkastet for 

øvrig.  

 

I prøveruten ble det totalt sett dokumentert 99,8 kg slagg, noe som utgjorde 43,6 % av 

prøveruten. 23,9 % besto imidlertid av fragmentert og usortert materiale. Av slagget 

kunne 76,4 kg defineres som renneslagg og 23,4 kg som bunnskollefragementer. Det 

var dermed en betydelig overvekt av renneslagg i slaggutkastet. For en nærmere 
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redegjørelse for sammensetningen i prøveruten, henvises det til kap. 5.5.3 

Produksjonsvolum. 

 

 

Figur 22: Slaggutkast S3 tegnet i plan.  

 

Figur 23: Renneslagg (VP4) fra slaggutkast S3 og sjaktmateriale med avtrykk etter 

bark/flettverk (VP11) fra ovnsområde S2. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34259:94-95).  

 

Kullgrop S4, S5 og S9 

Både kullgrop S4 og S5 ligger som integrerte deler av jernvinneanlegget og har 

relativt ensartede dimensjoner. Kullgropene hadde en relativt sirkulær ytre og indre 

utforming, med høyeste ytre diameter 9,25 og 9,85 meter. Den indre diameteren ble 

vurdert til 5,1 og 5,4 meter (Figur 24). 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 6,75 og 7 meter, 

hvorpå gropene ville vært klassifisert som store etter Narmos (1996:170) definisjoner. 

Ettersom gropene kun ble prøvestukket, er angivelsen av kullgropenes mål kun basert 

på observasjoner gjort i plan. Enkelte feilmarginer kan dermed forekomme. Det 
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foreligger da heller ingen sikre definisjoner av formen på milebunnene, ettersom disse 

ikke ble avdekket. En kvadrant ble imidlertid flategravd i kullgrop S5, i det som ble 

vurdert som et mulig hjørne i gropa. Det fremkom her en tydelig kurvet form på 

milebunnen, noe som indikerer sirkulær milebunn.  

 

Mens S4 ligger på et relativt flatt parti nedenfor den svake skråningen som blestertufta 

er skåret inn i, ligger S5 i hellende terreng. S4 har dermed brede og flate voller på fire 

sider, mens S5 har markante voller i terrengets fallretning. Antydning til voll kan 

imidlertid også observeres i det stigende terrenget mot øst. Det ble avtorvet rundt 

kullgropene i nord, vest og sørvest. Det fremkom da i begge tilfeller markante 

kulluttrekk mot sørvest, med andre ord vekk fra blestertufta.  

 

Begge gropene ser ut til å ha hatt flat milebunn, men i S5 var milebunnen preget av en 

svak forhøyning. Dette ble innledningsvis tolket som et tegn på at gropa ikke var 

fullstendig tømt, og var benyttet som kullager. Ved prøvestikking viste det seg 

imidlertid at gropa var delvis gjenfylt med oppblandete og kullholdige masser, og at et 

definert kullsjikt kun var synlig helt mot bunn av gropa. Det er dermed nærliggende å 

tolke forhøyningen som spor etter en rotvelt eller lignende, som har dratt med seg 

kullholdige masser fra vollen. Begge gropene hadde en definert og dyp nedskjæring, 

som ved prøvestikking viste seg å ha en ensartet dybde på ca. 1,4 meter målt i forhold 

til toppvollene. I S4 kunne det dokumenteres tre separate kullsjikt, som kan stamme 

fra ulike bruksfaser.  

 

 

Kullgrop S9 lå 150 og 200 meter sør-sørøst for jernvinneanlegget og kan defineres 

som enkeltliggende. Den var noe mindre enn de to øvrige kullgropene på prosjektet, 

og kan defineres som mellomstor. Kullgropen ligger i sørvest-hellende terreng og har 

en tydelig sirkulær form i flaten, med tydelige voller på tre sider. I nordøst er vollen 

mer diffus, ettersom den her går i ett med det stigende terrenget. I likhet med de to 

øvrige kullgropene ser det ut til at den har hatt en flat milebunn, og har en markant og 

tilnærmet vertikal nedskjæring. Ettersom milebunnen var svært fuktig ble det besluttet 

å prøvestikke i vollen. Det foreligger dermed ingen mål av dybden på milebunnen 

eller tykkelsen på kullsjiktet. 

5.5.2 FUNNMATERIALET 

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn under utgravningen. En rekke prøver ble imidlertid 

tatt inn av sjaktveggen, bunnskoller, renneslagg og malm. To av prøvene av 

sjaktveggen (VP11-12) viser avtrykk etter flettverk eller bark i leira, som 

sannsynligvis har støttet opp sjaktveggen under konstrueringen av denne. En annen 

prøve (VP7) av sjaktveggen viser tre lag av sjaktveggen fastsmeltet til hverandre 

 Ytre diam. 
Diameter, 
toppvoll 

Indre 
diam. 

Dybde før 
gravn.  

Dybde etter 
gravn.  

Tykkelse på kullag etter 
gravn.  

S4 9,25 6,75 5,1 0,85 1,4 0,25  

S5 9,85 7 5,4 0,65 1,45 0,55 

S9 7,5 5 3,25 0,8 - - 

Gjennomsnitt 8,8 6,25 4,6 0,76 1,42 0,40 

Figur 24: Skjematisk sammenstilling av kullgropenes mål. Alle mål oppgitt i meter.  
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(Figur 25). Dette representerer sannsynligvis en reparasjon av sjaktveggen, hvorpå 

større stykker av en ødelagt blesterovn har vært benyttet, og deretter smeltet fast. 

Leira benyttet i sjaktveggen har relativt grov magring, med grus og småstein opptil 

2,4 cm i diameter. Alle prøvene av sjaktveggen viser den samme grove magringen.  

 

 

Figur 25: Del av sjaktveggen (VP7) sett som tverrsnitt og i front. Legg merke til de ulike fasene 

med reparasjoner. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34259:86-87).  

 

Figur 26: Del av bunnskolle (VP9) med avtrykk etter tang eller slaggkrok. Foto: Ingar M. 

Gundersen (Cf.34259:88-89).  

 

Figur 27: Renneslagg (VP10) med definert søyle fra slaggavtapningen. Foto: Ingar M. Gundersen 

(Cf.34259:90-91).  
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En prøve (VP9) av en bunnskolle viser tydelig avtrykk på den ene siden (Figur 26). 

Bunnskollen er knust og har flere bruddflater. Ved avtrykket er imidlertid overflaten 

intakt, hvor det er en delvis blank patina og svak rennestruktur. Motstående side 

skråner sterkt og viser tegn til at slagget her har smeltet fast i grus eller sand. 

Eksemplaret stammer sannsynligvis fra ytterkanten av en bunnskolle, som har 

størknet mot bunn av sjaktovnen. Avtrykket er regelmessig og avlangt, og måler 7 x 

1,1 – 1,4 cm, og er opptil 1,6 cm dypt. Avtrykket kan stamme fra en tang, eventuelt en 

slaggkrok.  

 

To prøver av renneslagg (VP8 og VP10) viser en klart definert søyle fra 

slaggavtapningen, og spesielt på VP10 er det tydelig at slaggbiten stammer fra en 

avsluttende tappesekvens (Figur 27). Slaggprøvene indikerer at slagget har vært tappet 

noe over bakkenivå.  

 

To prøver av bunnskoller (VP3, VP83) viser tydelige glaserte felter. Det er 

nærliggende å se dette i sammenheng med den sterke varmeutviklingen i ovnen, 

hvorpå kvartspartiklene i sjaktveggen har reagert med temperaturen og blitt omdannet 

til smeltet glass. Kvarts smelter vanligvis ved ca. 2000 °C.  

5.5.3 PRODUKSJONSVOLUM 

Ved volumberegning av det totale slagginnholdet i slaggutkast S3, ble det tatt 

utgangspunkt i en beregningsmetode tilsvarende volumet av en halv ellipsoide. Dette 

er samme beregningsmetode som benyttet ved Gråfjellprosjektet (Rundberget 2007), 

og har formel V=(4/3π)(abc)/2. A, b, og c representerer strukturens halvakser, og med 

lengde og bredde 5,2 m. og 5 m. og høyde 0,28 m., blir verdiene i halvaksene 2,6, 2,5 

og 0,28 (”høyde” i en slagghaug er i utgangspunktet en halvakse i en ellipsoide).  

Regnestykket blir da (4/3 x π) x (2,6 x 2,5 x 0,28) som deretter divideres på 2. 

Slaggutkastets totale volum blir dermed 3,8 m³. Mengden slagg ble deretter beregnet 

ut ifra en prøverute på 1 x 1 m., med gjennomsnittelig dybde 15 cm, med andre ord 

1/6,66 m³. Massene ble såldet og kategorisert som slagg, stein, sand/malm, 

sjaktmateriale, kull og ”grus”. Sistnevnte kategori består av fragmenter av slagg, 

sjaktmateriale, stein og kull som ikke er finsortert. De ulike kategoriene ble deretter 

veid, og ved å multiplisere med 6,66 får man vekt per m³. Sifrene kan deretter 

overføres på slagghaugens totale volum (Figur 28). Utregningen gir et slaggvolum på 

2532,3 kg, som er 43,6 % av slaggutkastets totale volum. Hvis man deretter vurderer 

at 43,6 % av kategorien ”grus” også sannsynligvis representerer slagg, gir dette et 

totalt slaggvolum på 3138,5 kg. 

 

Kategori Kg Kg pr. m3 % Total mengde i slaggutkastet (kg) Hvorav slagg (kg) 

Slagg 99,8 664,7 43,6 2532,3 2532,3 

Stein 18,4 122,5 8,0 466,9 0,0 

"Grus" 54,8 365,0 23,9 1390,5 606,2 

Sand/malm 51,3 341,7 22,4 1301,7 0,0 

Sjaktmateriale 4,600 30,636 2,0 116,719 0,0 

Kull 0,007 0,048 0,003 0,183 0,0 

Sum 228,907 1524,5 100,0 5808,2 3138,5 

Figur 28: Volumberegning av slagg i slaggutkast S3.  
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Det er imidlertid benyttet forskjellige utregningsmetoder på ulike prosjekter. Axel 

Mjærum (2004, 2005, 2006) tar for eksempel utgangspunkt i en kjegle, med formelen 

V=1/3(πr²h), hvorpå regnestykket ville vært 1/3 x (π x (2,55)² x 0,28). Dette ville 

resultert i et totalvolum på 1,9 m³, som er nesten halvparten av Bernt Rundbergets 

(2007) metode. Resultatet ville da blitt 1570 kg. Narmo (1996:81) har på sin side 

benyttet flateinnholdet og multiplisert dette med høyden (π x (2,55)² x 0,28). Dette 

ville gitt et resultat på 4710 kg slagg. Variasjonene mellom de ulike beregningene er 

betraktelige, men Rundbergets metode gir et resultat litt under middelverdien for de to 

øvrige. Slaggutkastets form må også vurderes ved valg av formel for volumberegning, 

og Rundbergets halve ellipsoide er vurdert som mer sammenfallende med formen på 

slaggutkast S3 enn kjegle eller søyle. Den vil derfor bli benyttet som rettesnor for 

vurderingen av produksjonsvolumet i denne rapporten.   

 

Det har tidligere blitt benyttet ulike forholdstall mellom mengden slagg og utbyttet av 

jern på de ulike prosjektene. Mens Mjærum (2004, 2005) ved tidligere undersøkelser 

på Beitostølen har benyttet forholdstallet 1:1 mellom mengden slagg og utbyttet av 

jern, benytter Narmo (1996:141, 1997:125) flere ulike estimater på Rødsmoprosjektet. 

Minste sannsynlige utbytte av jern vurderes som 0,3 kg jern per kilo slagg, selv om 

Narmo selv erkjenner at dette sannsynligvis er altfor lavt. Han operer også med 

forholdstallet slagg:jern på 1:1 og 1:1,5, på grunnlag av analyser av malm, slagg og 

sjaktmaterialet. Rundberget (2007:333, 350-354) sammenstilte de ulike 

beregningsmetodene og valgte deretter å forholde seg til utbytteberegninger på 1:0,5, 

1:0,9 og 1:1,4. På bakgrunn av hans redegjørelse vil de samme estimatene benyttes i 

denne sammenhengen, hvorpå produksjonsvolumet med sannsynlighet ligger mellom 

1,5 – 3,5 tonn (Figur 29). Det er da ikke tatt høyde for de tidvis tydelige 

slaggkonsentrasjonene i ovnsområdet, hvorpå produksjonen med sannsynlighet kan ha 

vært høyere. Feilmarginene ved denne formen for produksjonsberegning er imidlertid 

betydelige, hvorpå estimatene kun kan benyttes som en pekepinn på 

produksjonsomfanget. Utbytteberegningen kan likevel tjene som 

sammenligningsgrunnlag for tilsvarende anlegg.  

 

Produsert jern etter faktorene 1:0,5, 1:0,9 og 1:1,4 angitt i kilo 

1:0,5 1:0,9 1:1,4 

1569,3 2824,7 3577,9 

Figur 29: Utbytteberegning for jernvinneanlegg id 126808 

5.5.4 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt inn 16 kullprøver og 14 prøver for metallurgiske analyser. Ytterligere 69 

jordprøver ble tatt inn i forbindelse med fosfatkartlegging av tufta. Jordprøvene ble 

videresendt til ALS Minerals (Jf. Vedlegg 8.7.4 Kjemiske analyser av fosfatprøver fra 

ALS Minerals) for multielementanalyser.  

 

10 kullprøver ble videresendt til statsstipendiat Helge I. Høeg for vedartsbestemmelse, 

og fem av disse inneholdt kun furu. En prøve inneholdt kun bjørk, mens de resterende 

fire inneholdt både bjørk og furu. Åtte prøver ble sendt videre til radiologisk datering 

ved Nasjonallaboratoriet for C14-datering, og da fortrinnsvis kullbiter fra bjørk.  

 

Av vedartsbestemte kullprøver fra kullgropene (S4-5) på selve jernvinneanlegget, 

besto prøvene utelukkende av furu. En kullprøve fra den frittliggende kullgropa (S9) 
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besto i hovedsak av bjørk, og et fragment av furu. Prøvestikket ble imidlertid gjort i 

vollen, og ikke i milebunnen, som i de to øvrige kullgropene.  

 

Tre prøver ble videresendt til metallurgiske analyser ved UV GAL hos 

Riksantikvarieämbetet i Sverige (Jf. Vedlegg 8.7.2 Metallurgiske analyser fra UV 

GAL). Det ble sendt inn en prøve av renneslagg (VP8), et bunnskollefragment (VP83) 

og en malmprøve (VP6). Prøvene har en relativt lik kjemisk sammensetning, og det er 

kun sporet mindre variasjoner mellom disse. Bunnskollen VP83 har blant annet et noe 

høyere jerninnhold enn renneslagget VP8. Rapporten konkluderer dermed med at 

begge slaggtypene hører til samme ovnskonstruksjon. Renneslagget har størknet 

hurtig, men er ikke like finkornet som det renneslagg vanligvis er. 

Bunnskollefragmentet har derimot størknet langsomt, noe som er vanlig for slagg som 

dannes inne i selve blesterovnen, og derfor også mer grovkornet. Slaggprøvene har et 

jerninnhold på 56 og 60 %.  

 

Prøvene har lave nivåer for fosfor, barium og mangan i forhold til andre tilsvarende 

analyser fra Oppland, men et høyt innhold av vanadin. Dette indikerer en viss 

variasjon i malmsammensetningen i området.  

5.5.5 MULTIELEMENTANALYSER AV TUFT S1 

69 jordprøver (VP13-VP57, VP59-82) for multielementanalyser ble tatt ut fra 

utvaskingslaget for hver kvadratmeter i og rundt tufta, etter at de ulike lagene i tufta 

var ferdigggravd. Ved multielementanalyse blir verdiene for 35 grunnstoffer målt i 

hver enkelt prøve, hvor fosfor (P) inngår som et av elementene. En slik analyse er 

tidligere ikke foretatt ved undersøkelser av jernvinneanlegg på Østlandet, og metoden 

er dermed fortsatt på utprøvningsstadiet.  
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Figur 30: Jern- (til venstre) og fosforverdier (til høyre) i blestertuft S1. Utarbeidet av Kjetil 

Loftsgarden, KHM. 

 

Fosfor forekommer i cellene til alle levende organismer og er derfor et livsnødvendig 

grunnstoff for mennesker, dyr og planter. Grunnstoffet forekommer imidlertid ikke 

fritt i naturen (Kofstad og Pedersen 2010). Fosfat er en betegnelse for organiske 

forbindelser som inneholder fosfor. Fosfater finnes i alle organismer, og i særlig grad i 

hår, knokler, blod, melk, nerve- og muskelfibrer og lignende. Dette innebærer at ulike 

former for menneskelige aktivitet avsetter spor etter fosfatforbindelser, i form av 

avføring, avfall, matrester, væsketap osv. En kartlegging av mengden fosfor i en serie 

jordprøver kan dermed gi en pekepinn på særskilte aktivitetsområder. Metoden er 

imidlertid relativ, i den forstand at mengden fosfat i et område ikke er konstant, men 

avhenger av biologiske faktorer som vegetasjon og dyreliv. Det er dermed ikke 

mengden fosfor i seg selv som er avgjørende, men mengden fosfor i forhold til antatt 

uberørte flater. Prøver med høyere utslag av fosfor enn prøver fra flatene rundt, kan 

med andre ord indikere høyere aktivitet. Dyretråkk og beiting kan imidlertid medføre 

en betydelig feilmargin i denne sammenhengen. Som et supplement er det derfor i 

tillegg utarbeidet spredningskart for mengden jern (Fe) i prøvene, ettersom det er 

grunn til å forvente at blestringen har medført en kontaminering av jernoksider mot 

undergrunnen. Her må man imidlertid ta høyde for naturlige jernforekomster i 

undergrunnen. Generelt høyere utslag av jern innenfor tufta enn utenfor viser at 

analysen likevel har en viss gyldighet.  

 

Resultatene for fosfor fra multielementanalysene er oppgitt i ppm (parts per million), 

som er måleenhet for svært lave konsentrasjoner av partikler. 50 ppm tilsvarer med 

andre ord 50 gram per tonn jord. Mengden jern er oppgitt i prosent, hvorpå 1 prosent 

tilsvarer 10 kg jern per tonn jord. Analysene fra blestertufta har gitt svært variable 

utslag for fosfor, men tidvis stor variasjon fra kvadratmeter til kvadratmeter. Man må 

imidlertid ta høyde for at den opprinnelige overflaten i varierende grad var intakt, og 

at noen prøver er tatt tett inntil steinkonsentrasjoner – eller under disse. Blestringen 

har også foregått som en intensiv virksomhet på en heller liten arbeidsflate, hvorpå 

man på en såpass begrenset fosfatkartlegging må påregne stor variasjon i utslagene. 

Kartlegging av en større flate vil sannsynligvis gi tydeligere mønstre.  

 

Noen trekk kan likevel trekkes ut fra multielementanalysene. Verdiene for jern og 

fosfor følger i all hovedsak hverandre, hvorpå de høyeste verdiene med jern ofte 

forekommer i prøver med høyt utslag av fosfor. De høyeste verdiene med fosfor 

forekommer for eksempel i prøver hvor det også er høye verdier av jern. De bakre 

delene av tufta har gjennomgående lave verdier av både fosfor og jern, og det er 

dermed lite som tyder på at tufta har hatt ytterligere et rom/skur i denne enden (Jf. 

Figur 30). Verdiene er såpass enhetlige at det er grunn til å tro at undergrunnen her er 

mer eller mindre upåvirket av menneskelig aktivitet. De første ett til to meterne 

innenfor nedskjæringen i bakre kortvegg har likeledes lave verdier, før verdiene 

spesielt i forhold til fosfor brått øker til over det dobbelte mot sør. Det går her en 

markant konsentrasjon av høye verdier fra tuftas sentrale arbeidsflate og ut over 

vollen i vestre langside, i en stripe på en til to meter i bredden. Flere av de høyeste 

verdiene av jern ligger innenfor det samme ”beltet”. Dette kan indikere at det har vært 

et inngangspart i denne delen av vestre langside, hvorpå avfallsrester og mye tråkking 

har medført høye verdier av fosfor. I tillegg kan produksjonssøl fra ovnsområdet ha 

blitt tråkket ned i undergrunnen i samme vending. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Organisk_kjemi
http://no.wikipedia.org/wiki/Organisk_kjemi
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Figur 31: Forenklet fremstilling av fosforverdier i blestertuft S1. Utarbeidet av Kjetil 

Loftsgarden, KHM. 

 

De høyeste konsentrasjonene av fosfor og jern forekommer generelt sett i den sørlige 

delen av tufta, men med svært varierende utslag. De høye verdiene følger heller ikke 

de definerte kullsjiktene S6 og S12. Det er imidlertid usikkert hvorvidt S6 stammer 

fra aktivitet knyttet til blestringen. Rundt syllsteinsrekken i vestre langvegg er 

utslagene relativt lave og variable, men er svært høye både nord og øst for denne. 

Dette indikerer at langveggen har vært lukket ved syllsteinsrekken. De høye verdiene 

av jern og fosfor øst for syllsteinrekken fortsetter gjennom langveggen i øst, noe som 

indikerer en åpen veggløsning også her. De høyeste fosforverdiene i østre langside 

ligger imidlertid vis-a-vis syllsteinsrekken i motstående langside, noe som ville gitt en 
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heller usymmetrisk utforming på tufta. Spor etter malmsøl utenfor østre langvegg kan 

som tidligere nevnt indikere at malm har vært fraktet inn mot anlegget fra denne 

kanten, noe som eventuelt kan forklare de høye verdiene her. Det er likevel liten 

grunn til å forvente at malm har vært brakt inn til ovnsområdet gjennom østre 

langvegg, ettersom malmlageret ligger i tuftas sørlige kortende bak ovnene. Malmen 

har snarere vært fraktet rundt til kortenden, og blitt deponert der. De høye verdiene av 

jern og fosfor må snarere skyldes produksjonssøl og nedtråkking. Slaggkonsentrasjon 

S7 indikerer likeledes at det har vært en delvis åpen løsning her.  

 

 

Prøvene tatt ut nær blesterovnene har overraskende lave verdier av fosfor, men 

undergrunnen er her også langt mer omrotet enn i øvrige deler av tufta. På den andre 

siden er utslagene av jern noe mer markante.  

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, 2011), men hovedbrukstiden kan defineres innenfor vikingtid og middelalder 

med et tyngdepunkt på 1200-tallet (Larsen 2004:154). På Beitostølen knyttes 

kullgropene gjerne til jernvinneanleggene, men frittliggende kullgroper er også kjent 

(Mjærum in prep.).   

 

Jernproduksjonen på Beitostølen går helt tilbake til eldre jernalder, men det er likevel 

i middelalderen at produksjonen er mest omfattende. Tidligere undersøkelser har 

resultert i flere C14-dateringer fra og med sen vikingtid til og med høymiddelalder, 

samt enkelte utslag til senmiddelalder (Larsen 2009:136).  

 
På lokaliteten ble det undersøkt to sjaktovner med sideavtapping av slagg, og ovner av 

denne typen defineres gjerne som tilhørende Fase II i yngre jernalder og middelalder 

(Larsen 2009:81-82). Sjaktovner med slaggavtapning har tidligere blitt undersøkt både i 

Valdres og andre steder på Østlandet. Radiologiske dateringer indikerer at ovnstypen ble 

tatt i bruk på 700-tallet e. Kr., kanskje nær 800 e. Kr., men en rekke regionale variasjoner 

forekommer. Rent teknologisk er tilgang på kull en forutsetning, ettersom kullet ikke 

reduksjonsbrennes i selve ovnen, slik det ble praktisert i eldre jernalder. Fremveksten av 

kullbrenning i grop i yngre jernalder og middelalder settes derfor gjerne i sammenheng 

med fremveksten av Fase II-teknologi i samme periode. Denne ovnsteknologien synes å 

ha gått ut av bruk i senmiddelalderen, med de seneste dateringene til 1400-tallet (Larsen 

2004:163).  

 

Det er nærliggende å sette jernvinneanlegget på Beitostølen Helsesportsenter i 

relasjon til den tidligere dokumenterte jernvinneproduksjonen på Beitostølen i 

middelalder, og da i særdeleshet tidlig- og høymiddelalder.  
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Figur 32: Skjematisk fremstilling av de radiologiske dateringene fra Beitostølen Helsesportsenter.  

 

De foreliggende radiologiske dateringene underbygger denne tolkningen. Seks av åtte 

dateringer ga utslag til tidlig middelalder og overgangen til høymiddelalder, mens en 

prøve (KP5) lå innenfor høymiddealder og en innenfor nyere tid (KP1). De 

radiologiske dateringene fra sjaktovnene S10 og S11 og slaggutkast S3 er relativt 

identiske, og ligger alle tre innenfor tidsrommet 1130-1220 e. Kr. (KP2, KP14, 

KP16).  Dette sammenfaller også godt med dateringen fra kullsjikt S12, som fikk 

utslag til 1055-1210 e. Kr. (KP13). Prøven ble imidlertid tatt ut nær ovnsområdet, og 

kan derfor være kontaminert av kullsøl fra blestringen. Fra kullsjikt S6 foreligger en 

datering til etterreformatorisk tid (KP1), noe som indikerer at kullsjiktet sannsynligvis 

ikke stammer fra jernfremstillingen, men fra senere virksomhet på stedet. Fra kullgrop 

S4 foreligger to identiske dateringer fra to separate kullsjikt, med utslag til 

1035/1040-1165 e. Kr. (KP10, KP12). Kullgropen ble imidlertid kun prøvestukket, og 

tolkningen av separate faser er dermed noe usikker. Kullprøvene fra kullgrop S4 ga 

noe eldre utslag enn resultatene fra sjaktovnene og slaggutkastet, men dette kan 

skyldes trevirket dateringene er foretatt på. Mens sjaktovnene og slaggutkastet er 

datert på kull fra bjørk, er kullgrop S4 datert på kull fra furu. Furuas høye egenalder 

kan dermed spille inn, og gi en noe eldre datering enn ved de øvrige analysene. De 

samlede resultatene fra jernvinneanlegget indikerer med andre ord at anlegget 

representerer én driftsfase ved overgangen til høymiddelalder, og at kullgropene har 

vært driftet som en integrert del av jernvinneanlegget.  

 

Fra den enkeltliggende kullgropa S9 foreligger en datering til 1220-1265 e. Kr. (KP5), 

noe som tilsvarer høymiddelalder. Dette er noe senere enn jernvinneanlegget.  

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

I forbindelse med gjeldende utgravning ble det dokumentert et jernvinneanlegg med 

to kullgroper, et slaggutkast, en blestertuft, et mulig malmlager og to blesterovner. I 

tillegg ble en enkeltliggende kullgrop undersøkt. Ovnsområdet lå i forlengelsen av 

blestertufta, og har sannsynligvis stått under tak i et åpent framrom eller skut. Det ble 

ikke påvist røsteplasser, men fravær av røsteplasser på anleggene er relativt vanlig på 

Beitostølen (Mjærum in prep.). Dette tyder på at røstingen har foregått andre steder, 

og deretter blitt fraktet til jernvinneanleggene. Id 126808 ligger heller ikke rett ved 

myrkanten, og det virker slik sett som om nærheten til tømmer for kullbrenning har 



5/61, Øystre Slidre  Saksnr. 2009/11487 

 37 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

vært vektlagt fremfor umiddelbar tilgang på malm. At røsting har foregått på 

frittliggende røsteplasser er påvist på Gråfjellprosjektet (Rundberget 2007:279-307), 

men også ved Tyinkrysset i Vang (Gundersen 2008c).  

 

Jernvinneanlegget viser en rekke likheter med tidligere utgravde anlegg i Valdres, 

spesielt på Dokkfløy og øvrige deler av Beitostølen, men utviser også en viss grad av 

variasjon. Lokaliteten er et viktig supplement til tidligere resultater fra området. Den 

helhetlige anleggsstrukturen har flere likhetstrekk med det Narmo definerer som JKS-

anlegg, samt Larsens type IIIC (jf. Larsen 2009:128, Narmo 1996:20).  

 

Både ett- og toromstufter er tidligere undersøkt på Beitostølen, men klare 

romoppdelinger forekommer nødvendigvis ikke (Mjærum 2004, 2005, 2006, in prep.). 

Tuftene er ofte konstruert ved hjelp av jordgravde voller, og syllsteiner forekommer 

sjelden. I hovedsak er tuftene konstruert rett på markoverflaten, men i et tilfelle var 

gulvflaten nedgravd (Mjærum in prep.). Nedgravde tufter er også kjent fra 

Tyinkrysset på Filefjell. Blestertuft S1 var delvis skåret ned i det skrånende terrenget, 

og lå delvis på en intakt markoverflate. En viss variasjon kan med andre ord spores, 

men årsaken til dette kan sannsynligvis spores i en praktisk tilpassing av tufta til det 

omkringliggende terrenget i hvert enkelt tilfelle. Syllsteinsrekka i den ene langsida inn 

mot ovnsområdet kan sannsynligvis også tilskrives en tilpasning til et ujevnt underlag, 

og er dermed ikke nødvendigvis et avvikende konstruksjonselement fra andre tufter på 

Beitostølen. I likhet med øvrige blestertufter på Beitostølen er det ikke påvist 

stolpehull. Blestertuften har sannsynligvis hatt delvis åpne langvegger. Verdiene av 

fosfor og jern gir også inntrykk av at det har vært en inngang i bakre del av vestre 

langvegg, og muligens en åpen løsning inn mot ovnsområdet i østre langvegg. Både 

syllsteinrekken, slaggutkastets plassering og multielementanalysen indikerer 

imidlertid at vestre langside på motstående side har vært lukket ned mot ovnsområdet, 

og at slagget har vært spadd ut ved tuftas sørvestre hjørne. Det er likevel noe uklart 

nøyaktig hvordan tufta har vært konstruert.  

 

Tufta var relativt stor, med et indre areal på 15,64 m², men ingen klar romoppdeling 

kunne spores. Den er derfor ikke definert som en toromstuft, men samsvarer heller 

ikke med de tradisjonelle ettromstuftene på Dokkfløy, eller den nedgravde 

ettromstufta på Møsasvøo på Beitostølen (Jf. Larsen 1991; Mjærum 2004). Tufta er 

vesentlig større enn andre ettromstuftene, og det er da nærliggende å tolke det dit hen 

at den også har vært benyttet til opphold i løpet av virksomheten. Mangelen på funn 

av ildsted taler imidlertid imot en slik tolkning, og tuftas noe overdimensjonerte 

størrelse må sies å være et åpent spørsmål. Tufta har flere trekk som peker i retning av 

både Lars Erik Narmos (1996:92-119) A- og B-tufter, men faller ikke naturlig 

innenfor noen av kategoriene. Mens størrelsen peker i retning av B-tuftene, peker 

derimot den manglende romoppdelingen og kun et slaggutkast i retning av A-tuftene. 

Kategoriseringene virker dermed noe uhensiktsmessig i forhold til blestertufta på 

Beitostølen Helsesportsenter.  

 

Blesterovnene er mer eller mindre identiske med tidligere undersøkte blesterovner på 

Beitostølen og Dokkfløy, og kan defineres som sjaktovner med slaggavtapning 

(Larsen 1991, 2009; Mjærum in prep.). Størrelsen sammenfaller også med tidligere 

undersøkte ovner på Beitostølen, med en beregnet indre diameter på ca. 40 cm. 

Tilsvarende ovner er også dokumentert ved Tyinkrysset, men kan her være konstruert 

over en skiferhelle eller stor stein (Gundersen 2008b; Mjærum 2006). Ovnen var 



5/61, Øystre Slidre  Saksnr. 2009/11487 

 38 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

konstruert over en grunn grop skåret ned i undergrunnen, som viste tydelige spor etter 

varmepåvirkning. Selve sjakta har bestått av grovmagret leire, som har vært støttet 

opp av flettverk eller bark, med ytre forskaling av kantstilte skiferheller. Rundt 

skiferhellene har det vært støttet opp med stor og mellomstor stein. To av 

slaggprøvene indikerer at slaggavtapningen ikke har foregått på bakkenivå, men noe 

over dette.  

 

Malmkonsentrasjon S8 har blitt tolket som et mulig malmlager, som har vært deponert 

nært opp til blesterovnene, i ovnenes bakkant. Et tilsvarende malmlager har også blitt 

påvist i forbindelse med utgravningene av et jernvinneanlegg på området for 

Beitostølen høyfjellshotell (Mjærum 2006). 

 

Det er nærliggende å tolke kullgropene S4 og S5 som integrert i den helhetlige 

anleggsstrukturen, men kulluttrekket fra begge gropene strekker seg vekk fra 

anleggets sentrale aktivitetsområde. Dette kan skyldes at det har vært oppfattet som 

enklere å spa ut kullet i terrengets fallretning, og at kullet kan ha vært lagret i nedre 

del av feltet. Kullsjikt S6 i blestertufta ble under utgravningen tolket å være enten 

kullager eller spor etter tilførsel av kull, og strekker seg over vollen i retning av nedre 

del av feltet. Laget fikk imidlertid en etterreformatorisk datering, men kan være 

kontanimering av senere virksomhet. En slik organisering virker likevel noe 

uhensiktsmessig, med tanke på blåsebelgenes eventuelle plassering på samme 

arbeidsflate.  

 

På de utgravde jernvinneanleggene på Dokkfløy er det generelt antatt at kullet har 

vært fraktet til ovnene fra ovnenes bakkant, gjennom en åpen løsning i blesteruftas 

kortvegg (Narmo 1996:101). Uavhengig av hvor på feltet kullet har vært lagret, er det 

nærliggende å se for seg at kullet har vært fraktet inn til ovnene via tuftas åpne 

kortende i sør. Det er likevel ingen spor etter tilførsel av kull fra denne kanten, eller 

direkte fra kullgropene mot ovnsområdet for den saks skyld. De radiologiske 

dateringene ovnsområdet, slaggutkastet og kullgrop S4 indikerer likevel at 

kullgropene enten ble driftet noe tidligere eller mer eller mindre samtidig som 

blestringen, og at kullgropene S4 og S5 dermed bør forstås som en integrert del av 

jernvinneanlegget. Den romlige organiseringen mellom blestertuften, ovnsområdet og 

kullgropene indikerer likeledes at anlegget ble driftet som en helhet. I malmlager S8 

har det blitt dokumentert opptil tre separate kullsjikt, som kan stamme fra tilførsel av 

kull til ovnsområdet, hvorpå kull og malm har blitt tilført i ulike sekvenser. 

Kullsjiktenes markante utforming gjør imidlertid fraværet av andre kullspor fra denne 

kanten slående, hvorpå man ikke sikkert kan konkludere på dette punktet. En mer 

omfattende multielementanalyse ville eventuelt kunne ha belyst dette nærmere.  

 

De radiologiske dateringene fra jernvinneanlegget indikerer at anlegget ble driftet ved 

overgangen til høymiddelalder, eventuelt i tidlig høymiddelalder. Dette samsvarer 

godt med tidligere resultater fra Beitostølen, samt øvrige resultater fra tilsvarende 

anlegg i Valdres som helhet. Den enkeltliggende kullgropa S9 ble datert til 

høymiddelalder, og er noe yngre enn jernvinneanlegget. Resultatene ligger likevel 

innenfor kullgropenes hovedbrukstid, samt innenfor den mest intensive kull- og 

jernfremstillingen på Beitostølen i tidlig- og høymiddelalder. 

 

Produksjonsvolumet på jernvinneanlegget er beregnet til å ligge på 1,5 – 3,5 tonn, 

med en sannsynlig middelverdi på 2,8 tonn. Dette er vesentlig mer enn majoriteten av 
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tidligere undersøkte anlegg på Beitostølen, hvor det kun ser ut til at Menkestølen har 

hatt større produksjon (Mjærum in prep.). Man må imidlertid ta med i betraktningen at 

Mjærum har benyttet en annen formel for volumberegning av slagghaugen, noe som 

vil gi et gjennomgående lavere estimat enn den metoden som er benyttet i denne 

rapporten. Produksjonsberegningen ligger likevel innenfor de rammene som er kjent 

fra tidligere undersøkelser i området, samt Valdres som helhet.  

 

Kjemiske analyser av slagg og malm fra anlegget indikerer en viss variasjon i 

malmsammensetningen i området. De inneholder et markant lavere innhold av fosfor, 

barium og mangan enn ved tidligere tilsvarende analyser fra Oppland.  

6. KONKLUSJON 

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Beitostølen Helsesportsenter ble det i 

juli 2010 undersøkt et jernvinneanlegg med to kullgroper på området. Det ble også 

foretatt undersøkelser av en frittliggende kullgrop. Utgravningen resulterte i 

dokumentasjon av en rektangulær blestertuft med to sjaktovner i front, som 

sannsynligvis har stått i et åpent framrom eller under et skut i forlengelsen av tufta. I 

tilknytning til blestertufta og ovnene lå det også et slaggutkast, hvor det ble 

dokumentert flere bunnskoller og store mengder renneslagg. Dette indikerer at 

blestringen har foregått i såkalte sjaktovner med slaggavtapning, som tilsvarer Fase II 

i yngre jernalder og middelalder. De radiologiske dateringene fra anlegget 

underbygger denne tolkningen, og indikerer at blestringen har foregått i en bruksfase 

ved overgangen til høymiddelalder. Dette samsvarer godt med tidligere undersøkelser 

på Beitostølen og Dokkfløy. Den enkeltliggende kullgropa fikk en noe senere 

datering, men ligger likevel innenfor den mest intensive perioden med kull- og 

jernfremstilling på Beitostøken i tidlig- og høymiddelalder. Undersøkelsen ble 

supplert med multielementanalyser av jordprøver fra blestertufta, hvor verdier av 

fosfor og jern ble sammenlignet med tuftas strukturelle egenskaper. Analysen 

underbygger inntrykket av at tufta har hatt delvis åpne langsider.  

 

Anleggstypen har en rekke fellestrekk med tidligere undersøkte anlegg på Beitostølen 

og Dokkfløy, men utviser også en viss grad av variasjon i forhold til disse. 

Resultatene fra gjeldende utgravningen er dermed et viktig supplement for forståelsen 

av jernvinna som helhet, og mer spesifikt for jernfremstillingen på Beitostølen i 

middelalder. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE 

STRUKTURLISTE 1 

Str. 

nr. 

Type Kontekst Form Dimensjon (m) Maksimal dybde/ 

høyde (cm) 

Element/ fyll Prøver Kommentar 

S1 Tuft Blestertuft Rektangulær 7 x 4,8  32 Er skåret ned i langsiden i øst-nordøst og kortsiden i  

nord-nordvest, og delvis støttet opp med syllsteiner i 
langsiden i øst-sørøst.  

VP1, KP4 Kullsjikt S6 og S12 inngår i tufta 

S2 Stein-
konsentrasjon 

Ovnsområde Oval 4,58 x 3,62 42 Mye stor stein iblandet rødbrun malmblandet sand, 
med knust sjaktmateriale, store stykker med 

bunnskoller og renneslagg 

VP3, VP5, 
VP7 – VP12 

Malmkonsentrasjon S8 og blesterovnene S10 og S11 
inngår i ovnsområdet 

S3 Slaggutkast Slaggutkast Oval 5,2 x 5 28 Mørk torvjord med renneslagg, bunnskoller og kull, 
samt enkelte steiner.  

VP2, VP4, 
KP8, KP16 

 

S6 Kullsjikt Blestertuft Uregelmessig 4,1 x 3,5 4 Tynt og uregelmessig kullsjikt, med flere godt 

bevarte kullbiter 

KP1 Ligger i tuft S1 

S7 Slagg-

konsentrasjon 

 Uregelmessig 2,4 x 1,1 5 Torvjord iblandet knuste slaggbiter, av både 

renneslagg, bunnskoller og sjaktmateriale. Mens noe 
av slagget er svært magnetisk, er andre biter uten 

magnetisme. 

 Ligger helt i utkanten av tuft S1 sørøst  

S8 Malm-
konsentrasjon 

Ovnsområde Avrundet 1,3 x 0,72 25 Rustrød finkornet malm med tre tydelige kullsjikt 
mot bunn 

VP6, KP3 Er en del av ovnsområde S2. Kan være malmlager. 

S10 Blesterovn Ovnsomåde Sirkulær Diameter 0,45 

Indre diameter 0,4 

27 Tykt lag med knust sjakteriale, iblandet noe slagg og 

stein, med et kullsjikt mot bunn. Ovnen er konstruert 
som en leiresjakt hvilende på knyttnevestore steiner, 

og som har vært støttet opp av kantstilte heller i 

ytterkant. Enkelte prøver av sjaktmateriale indikerer 
at leirsjakta også har vært støttet opp med flettverk 

eller bark. Under ovnen er en grunn kullblandet 

forsenkning med spor etter markant varmeutvikling. 

VP58, KP2, 

KP15 

Sjaktovn med slaggavtapning, av type Fase II 

S11 Blesterovn Ovnsområde Sirkulær Diameter 0,50 

Indre diameter 0,4 

30 Identisk med S10. Sjaktveggen har med de bevarte 

hellene en tykkelse opptil 12 cm.  

VP83, KP14 Sjaktovn med slaggavtapning, av type Fase II 

S12 Kullsjikt Blestertuft Uregelmessig 5,1 x 2,3 2 Noe organisk konsistens og små kullbiter. 

Gjenfinnes under deler av slaggutkastet. Kan være 

gammelt torvlag.  

KP13  
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STRUKTURLISTE 2 (KULLGROPER) 

 

8.2. PRØVER 

LISTE OVER KULLPRØVER 

Prøvenr. Kontekst C-nr. NTNU Lab.nr. Gram Treslag Kommentar C14-datering Kalibrert alder 

KP1 S6, kullsjikt. Tatt ut i plan sentralt i tufta. C57539/3 TRa-2051 3 40 biter bestemt, alle pinus (furu) Prøven sendt inn til 

radiologisk datering 

240 ± 30 BP  Y. enn 1650 e. Kr. 

KP2 S10, blesterovn. Tatt ut i plan fra kullsjikt i ovnen under flategraving. C57539/16 TRa-2053 5,1 40 biter bestemt, hvorav 17 
betula (bjørk) og 23 pinus (furu) 

Kun betula sendt inn til 
radiologisk datering 

870  ± 30 BP 1165-1220 e. Kr. 

KP3 S8, malmkonsentrasjon. Tatt ut i profil gjennom S2 og S8, fra bunnen. C57539/14   1,6        

KP4 S1, tuft. Tatt ut i profil fra tverrgående sjakt, fra dypt kullag ved siden 

av steinhelle. 

C57539/2   2,4        

KP5 S9, frittliggende kullgrop. Tatt ut i profil fra prøvestikk i vollen. C57540/1 TRa-2052 11,1 40 biter bestemt, hvorav 39 

betula (bjørk) og 1 pinus (furu) 

Kun betula sendt inn til 

radiologisk datering 

820 ± 30 BP 1220-1265 e. Kr. 

KP6 S5, kullgrop. Tatt ut i profil fra prøvestikk, lag 1. C57539/28   2        

KP7 S5, kullgrop. Tatt ut i profil fra prøvestikk, lag 3. C57539/29   26,2 40 biter bestemt, alle pinus (furu)      

KP8 S3, slaggutkast. Tatt ut i profil. C57539/22   2,9        

KP9 S4, kullgrop. Tatt ut i profil fra prøvestikk, lag 2. C57539/24   25,3        

KP10 S4, kullgrop. Tatt ut i profil fra prøvestikk, lag 4. C57539/25  TRa-2049 13,6 40 biter bestemt, alle pinus (furu) Hele prøven sendt inn til 
radiologisk datering 

935 ± 30 BP 1035-1165 e. Kr. 

Struktur 

C-nr. 

Under-

søkelses-

metode 

Før utgravning Etter utgravning Kullag i milebunnen 

Kommentar 
Ytre 

diam. 

(m) 

Diam. 

toppvoll 

(m) 

Indre 

diam. (m) 

Dybde 

(m) 
Nedskjæring 

Form på 

gropa 

(bunn) 

Ytre 

diam. 

(m) 

Dybde 

(m) 

Indre 

diam. 

(m) 

Faser 
Kassebunn, 

plan 

Tykkelse 

(cm) 

Profil, 

bunn-

form 

S4 

C57539/24-27 
Prøvestikking 

9,25 x 

8,75 
6,75 x 6,5 5,1 x 4,85 0,85 Sirkulær Sirkulær -  1,4 -  3 -  

5 

10 

10 

-   

S5 

C57539/28-29 
Prøvestikking 

9,85 x 

9,7 7 x 6,8 5,4 x 4,8 0,65 Sirkulær Uregelmessig -  1,45 -  1 
Sanns. 
sirkulær 

55 -  Delvis gjenfylt (rotvelt?) 

S9 

C57540/1 
Prøvestikking 7,5 x 7,2 5 x 4,85 3,25 x 2,9 0,8 Oval Sirkulær -  -  -  1 -  -  -  Prøvestukket i vollen 
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KP11 S4, kullgrop. Tatt ut i profil fra prøvestikk, lag 5. C57539/26   106,1 40 biter bestemt, alle pinus (furu)      

KP12 S4, kullgrop. Tatt ut i profil fra prøvestikk, lag 6. C57539/27  TRa-2050 9,2 40 biter bestemt, alle pinus (furu) Hele prøven sendt inn til 

radiologisk datering 

925 ± 30 BP 1040-1165 e. Kr. 

KP13 S12, kullsjikt. Tatt ut i plan fra gjenværende rest av kullsjiktet inn mot 
ovnsområdet. 

C57539/4  TRa-2055 4,5 40 biter bestemt, hvorav 39 
betula (bjørk) og 1 pinus (furu)  

Kun betula sendt inn til 
radiologisk datering 

895 ± 30 BP  1055-1210 e. Kr. 

KP14 S11, blesterovn. Tatt ut i plan fra flategravd ovn.  C57539/19  TRa-2054 0,2  20 biter bestemt, alle betula 

(bjørk) 

Hele prøven sendt inn til 

radiologisk datering 

885 ± 30 BP 1130-1215 e. Kr. 

KP15 S10, blesterovn. Tatt fra bunn av ovnen, under bunnskolle VP58.  C57539/17   0,6        

KP16 S3, slaggutkast. Kullbiter samlet opp ved volumberegning av slagg.  C57539/23 TRa-2048 7,2 40 biter bestemt, hvorav 25 

betula (bjørk) og 15 pinus (furu) 

Kun betula sendt inn til 

radiologisk datering 

885 ± 30 BP 1160-1215 e. Kr. 

 

LISTE OVER NATURVITENSKAPELIGE PRØVER  

C-nr Funn-nr i felt Strukturnr Type Beskrivelse Mål (cm) 

C57539/1 VP1 S1, tuft Sjaktmateriale Har tydelig kurvet form og slagg på innsiden 20 x 13x 7 

C57539/20 VP2 S3, slaggutkast Slagg Bunnskolle med deler av skiferhelle og noe rennestruktur 16 x 9 x 9 

C57539/9 VP3 S2, ovnsområde Slagg Svært jernholdig bunnskolle med glasert overflate 12 x 8 x 6 

C57539/21 VP4 S3, slaggutkast Slagg Renneslagg. Er tappet rett på grus.  8,5 x 7 x 2,5 

C57539/5 VP5 S2, ovnsområde Sjaktmateriale Har en rett side med tydelig hjørne 22 x 16 x 7 

C57539/13 VP6 S8, malmkonsentrasjon Malm Tatt ut i plan fra malmkonsentrasjonen. Deler av prøven sendt inn for metallurgiske analyser.  -  

C57539/6 VP7 S2, ovnsområde Sjaktmateriale Sjaktveggen har vært reparert, og ligger i tre lag 18 x 15 x 8 

C57539/12 VP8 Ved stein i utkanten av S2 Slagg Renneslagg med intakt søyle fra avtapningen. Videresendt til metallurgiske analyser.  6 x 6 x 4,5 

C57539/10 VP9 S2, ovnsområde Slagg Bunnskolle med avtrykk etter slaggkrok/tang. Avtrykket måler 7 x 1,1 – 1,4 cm, og er 1,8 cm dypt 10 x 10 x 7 

C57539/11 VP10 S2, ovnsområde Slagg Renneslagg med intakt søyle fra avtapningen 12 x 6 x 6,5 

C57539/7 VP11 S2, ovnsområde Sjaktmateriale Med avtrykk etter bark/flettverk på innsiden 8 x 6 x 0,8 

C57539/8 VP12 S2, ovnsområde Sjaktmateriale Med avtrykk etter flettverk 16 x 10,5 x 5 

 VP13 – VP57 S1, tuft Jordprøver Tatt ut i plan for hver kvadratmeter i tuft. Se eget vedlegg med multielementanalyser. -  

C57539/15 VP58 S10, blesterovn Slagg Bunnskolle in situ i blesterovn 17 x 10 x 6 

 VP59 – VP82 S1, tuft Fosfatprøver Tatt ut i plan for hver kvadratmeter i tuft -  

C57539/18 VP83 S11, blesterovn Slagg Bunnskolle funnet under sjaktveggen i blesterovn. Videresendt til metallurgiske analyser.  11 x 9 x 8 
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8.3. FOTOLISTE 

Fimnr Motiv/merknader Retning mot Fotograf Dato 

Cf34259-1 Oversikt over feltet før avtorving Vest-nordvest Ingar M. Gundersen 5. jul. 

Cf34259-2 Slaggutkast S3 før avtorving Sørøst Ingar M. Gundersen 5. jul. 

Cf34259-3 Blestertuft S1 før avtorving Sørøst Ingar M. Gundersen 5. jul. 

Cf34259-4 Blestertuft S1 før avtorving Vest Ingar M. Gundersen 5. jul. 

Cf34259-5 Arbeidsbilde, avtorving Vest-nordvest Jørgen Bøckman 6. jul. 

Cf34259-6 Arbeidsbilde, avtorving av tuft Vest-nordvest Jørgen Bøckman 6. jul. 

Cf34259-7 Arbeidsbilde, avtorving Vest-nordvest Jørgen Bøckman 6. jul. 

Cf34259-8 Arbeidsbilde, avtorving (etter rensing) Vest-nordvest Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-9 Arbeidsbilde, avtorving Vest-nordvest Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-10 Tuft S1, ovnsområde S2 og slaggutkast S3 Sør Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-11 Tuft S1, ovnsområde S2 og slaggutkast S3 Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-12 Tuft etter avtorving og rensing Nordvest Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-13 Tuft S1, ovnsområde S2 og slaggutkast S3 Sør-sørvest Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-14 Tuft S1, ovnsområde S2 og slaggutkast S3 Sør-sørvest Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-15 Ovnsområde S2 Sør Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-16 Slaggutkast S3 Vest-sørvest Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-17 Arbeidsbilde - Ingar M. Gundersen 9. jul. 

Cf34259-18 Oversikt over feltet Vest-nordvest Ingar M. Gundersen 12. jul. 

Cf34259-19 Oversikt over feltet Vest-nordvest Ingar M. Gundersen 12. jul. 

Cf34259-20 Tuft S1, ovnsområde S2 og slaggutkast S3 Nord-nordvest Ingar M. Gundersen 12. jul. 

Cf34259-21 Tuft S1, ovnsområde S2 og slaggutkast S3 Sør Ingar M. Gundersen 12. jul. 

Cf34259-22 Tuft S1, ovnsområde S2 og slaggutkast S3 Sør-sørvest Ingar M. Gundersen 12. jul. 

Cf34259-23 Slaggutkast S3 Nordøst Ingar M. Gundersen 12. jul. 

Cf34259-24 Ovnsområde S2 Øst-sørøst Hilde Melgaard 12. jul. 
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Cf34259-25 Slaggkonsentrasjon S7 i plan Nord-nordøst Jørgen Bøckman 13. jul. 

Cf34259-26 Slaggkonsentrasjon S7 i plan Sørvest Jørgen Bøckman 13. jul. 

Cf34259-27 Arbeidsbilde - Ingar M. Gundersen 13. jul. 

Cf34259-28 Arbeidsbilde - Ingar M. Gundersen 13. jul. 

Cf34259-29 Prøverute fra S3 for volumberegning av slagg Øst-sørøst Hilde Melgaard 14. jul. 

Cf34259-30 Blesterovn S10 under framrensing Sørøst Ingar M. Gundersen 14. jul. 

Cf34259-31 Blesterovn S10 under framrensing Sør Ingar M. Gundersen 14. jul. 

Cf34259-32 Profil gjennom tuft S1, senter mot vest-sørvest Nord-nordvest Jørgen Bøckman 14. jul. 

Cf34259-33 Profil gjennom tuft S1, senter mot vest-sørvest Nord-nordvest Jørgen Bøckman 14. jul. 

Cf34259-34 Arbeidsbilde, framrensing av blesterovnene S10 og S11 - Jørgen Bøckman 14. jul. 

Cf34259-35 Arbeidsbilde, framrensing av blesterovnene S10 og S11 - Jørgen Bøckman 14. jul. 

Cf34259-36 Blesterovnene/sjaktovnene S10 og S11 under framrensing Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 14. jul. 

Cf34259-37 Blesterovnene/sjaktovnene S10 og S11 under framrensing Nord-nordvest Ingar M. Gundersen 14. jul. 

Cf34259-38 Sjaktovnene S10 og S11, med slaggutkast S3 til høyre Sør-sørvest Ingar M. Gundersen 14. jul. 

Cf34259-39 Sjaktovnene S10 og S11 Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 15. jul. 

Cf34259-40 Sjaktovn S11 (foran) og S10 (bak) Vest-sørvest Ingar M. Gundersen 15. jul. 

Cf34259-41 Sjaktovnene S10 og S11 Nord-nordvest Ingar M. Gundersen 15. jul. 

Cf34259-42 Detalj av sjaktovn S10 Nord-nordøst Ingar M. Gundersen 15. jul. 

Cf34259-43 Detalj av sjaktovn S11 Nord Ingar M. Gundersen 15. jul. 

Cf34259-44 Detalj av sjaktovn S11 Nordvest Ingar M. Gundersen 15. jul. 

Cf34259-45 Profil gjennom tuft S1, senter mot øst-nordøst Nord-nordvest Jørgen Bøckman 16. jul. 

Cf34259-46 Profil gjennom tuft S1, senter mot øst-nordøst, nærmere Nord-nordvest Jørgen Bøckman 16. jul. 

Cf34259-47 Profil gjennom tuft S1, senter mot øst-nordøst Nord-nordvest Jørgen Bøckman 16. jul. 

Cf34259-48 Profil gjennom ovnsområde S2 Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 16. jul. 

Cf34259-49 Profil gjennom ovnsområde S2 Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 16. jul. 

Cf34259-50 Profil i tuft S1, lengderetning, høyere vinkel Øst-nordøst Jørgen Bøckman 16. jul. 
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Cf34259-51 Profil i tuft S1, lengderetning, høyere vinkel Øst-nordøst Jørgen Bøckman 16. jul. 

Cf34259-52 Profil i tuft S1, lengderetning, oversikt Øst-nordøst Jørgen Bøckman 16. jul. 

Cf34259-53 Kullgrop S9 i plan Vest Hilde Melgaard 19. jul. 

Cf34259-54 Kullgrop S9 i plan Nord-nordøst Hilde Melgaard 19. jul. 

Cf34259-55 Profil i voll på kullgrop S9 Nord-nordvest Hilde Melgaard 19. jul. 

Cf34259-56 Kullgrop S4 i plan Sør-sørvest Ingar M. Gundersen 19. jul. 

Cf34259-57 Kullgrop S4 i plan, med kulluttrekk mot sør Nord Ingar M. Gundersen 19. jul. 

Cf34259-58 Flategravd prøvestikk (1) i milebunnen på kullgrop S5 Sør-sørvest Ingar M. Gundersen 19. jul. 

Cf34259-59 Kullgrop S5 i plan Sør-sørvest Hilde Melgaard 19. jul. 

Cf34259-60 Kullgrop S5 i plan Nord-nordvest Hilde Melgaard 19. jul. 

Cf34259-61 Slaggutkast S3 i profil, nedre del Sør-sørøst Jørgen Bøckman 20. jul. 

Cf34259-62 Profil i prøvestikk 2 i kullgrop S5 Nord-nordøst Hilde Melgaard 20. jul. 

Cf34259-63 Tverrprofil i slaggutkast S3, hele Øst-nordøst Jørgen Bøckman 20. jul. 

Cf34259-64 Profil i slaggutkast S3, øvre del Nord-nordøst Jørgen Bøckman 20. jul. 

Cf34259-65 Profil i prøvestikk i kullgrop S4 Nordøst Hilde Melgaard 20. jul. 

Cf34259-66 Oversiktsbilde over S1, S10 og S11 i plan før fosfatkartlegging Sør-sørøst Jørgen Bøckman 22. jul. 

Cf34259-67 Oversiktsbilde over S1, S10 og S11 i plan før fosfatkartlegging Nord-nordvest Jørgen Bøckman 22. jul. 

Cf34259-68 Sjaktovnene S10 og S11, etter tømming Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-69 Sjaktovnene S10 og S11, etter tømming Vest-sørvest Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-70 Sjaktovnene S10 og S11, etter tømming Nordvest Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-71 Sjaktovn S11 Nordvest Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-72 Sjaktovn S11 Øst-sørøst Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-73 Sjaktovn S10 Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-74 Sjaktovn S10 Nord Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-75 Sjaktovn S10 Nordvest Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-76 Sjaktovn S10 Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 22. jul. 
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Cf34259-77 Sjaktovn S11 Sør-sørøst Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-78 Arbeidsbilde, Jørgen fosfatkartlegger - Ingar M. Gundersen 22. jul. 

Cf34259-79 Sjaktovn S10 i plan, etter at sjaktveggen er fjernet Sørøst Jørgen Bøckman 23. jul. 

Cf34259-80 Sjaktovn S11 i plan, etter at sjaktveggen er fjernet Sørøst Jørgen Bøckman 23. jul. 

Cf34259-81 Profil av ovnsgrop i sjaktovn S10 Sør-sørøst Jørgen Bøckman 23. jul. 

Cf34259-82 Profil av ovnsgrop i sjaktovn S11 Sør-sørøst Jørgen Bøckman 23. jul. 

Cf34259-83 Profil gjennom ovnsgropene i S10 og S11 Sør-sørøst Jørgen Bøckman 23. jul. 

Cf34259-84 Oversikt over feltet ved avslutning av prosjektet Vest-nordvest Ingar M. Gundersen 23. jul. 

Cf34259-85 Oversikt over feltet ved avslutning av prosjektet Sør Ingar M. Gundersen 23. jul. 

Cf34259-86 Detaljfoto av sjaktvegg (C57539/6). Legg merke til de ulike fasene med reparasjon -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-87 Detaljfoto av sjaktvegg (C57539/6). Legg merke til de ulike fasene med reparasjon -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-88 Detaljfoto av bunnskolle med avtrykk etter slaggkrok/tang (C57539/10) -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-89 Detaljfoto av bunnskolle med avtrykk etter slaggkrok/tang (C57539/10) -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-90 Detaljfoto av renneslagg med avlsuttet søyle fra slaggavtapningen (C57539/11) -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-91 Detaljfoto av renneslagg med avlsuttet søyle fra slaggavtapningen (C57539/11) -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-92 Detaljfoto av bunnskolle (VP58) funnet in situ i blesterovn S10 -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-93 Detaljfoto av bruddflate på bunnskolle (VP58) funnet in situ i blesterovn S10 -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-94 Detaljfoto av renneslagg (VP4) fra slaggutkast S3 -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 

Cf34259-95 Detaljfoto av sjaktmateriale med avtrykk etter bark/flettverk (VP11) fra ovnsområde S2 -  Ingar M. Gundersen 21. feb. 
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8.4. TEGNINGER 
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8.5. DIGITAL INNMÅLING 

Innmåling og databehandling: Kjetil Loftsgarden og Rune Borvik 
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8.6 OVERSIKTSKART 

Alle kart: Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert av Kjetil Loftsgarden 
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8.7. ANALYSER 

8.7.1 DATERINGSRAPPORT FRA NASJONALLABORATORIET FOR C14-DATERING 
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8.7.2 METALLURGISKE ANALYSER FRA UV GAL 
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8.7.3 TILVEKSTTEKST 

C57539-C57540 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I løpet av tre uker i juli 2010 

gjennomførte Kulturhistorisk museum arkeologiske utgravninger av et 

jernvinneanlegg (id 126808) og en enkeltliggende kullgrop (id 126807) på Beitostølen 

Helsesportsenter i Øystre Slidre. På jernvinneanlegget ble det dokumentert en 

blestertuft (S1), et slaggutkast (S3), to kullgroper (S4, S5) og to Blesterovner (S10, 

S11). Tufta besto av et enkelt arbeidsrom, med syllsteiner og voll i den ene langsiden 

og kortsiden, og delvis nedskåret i undergrunnen i den andre langsiden. Ovnsområdet 

(S2) var plassert i forkant av tufta, og ser ut til å ha stått under tak som en integrert del 

av blestertufta. Slaggutkastet var deponert umiddelbart inntil ovnsområdet i terrengets 

fallretning, hvorpå det er nærliggende å tolke at tufta har hatt en åpen veggløsning på 

dette punktet. Organiseringen av anlegget viser en rekke likhetstrekk med tidligere 

undersøkte jernvinneanlegg på Beitostølen og ved Dokkfløy, herunder spesielt såkalte 

"jernvinneanlegg med kullgroper i samling" (JKS), eller Larsen type IIIC (Larsen 

2009:128, Narmo 1996:20). Utgravningene viser imidlertid at det også er en viss grad 

av variasjon mellom disse anleggstypene, og jernvinneanlegget på Beitostølen 

Helsesportsenter. I ovnsområdet og slaggutkastet ble det dokumentert både renneslagg 

og bunnskoller, samt en rekke store stykker med sjaktmateriale. Begge blesterovnene 

var også relativt godt bevarte, med stående sjaktvegger i ca. 30 cm høyde. Begge 

ovnene kan kategoriseres som sjaktovner med slaggavtapning, som ut fra typologien 

generelt sett kan dateres til Fase II i yngre jernalder/middelalder. Ovnene var bygget 

opp med leire, som ble støttet opp med flettverk og flate heller. Rundt hellene ble 

strukturene stabilisert med avrundete store og mellomstore steiner. Selve ovnene var 

konstruert over grunne groper, som var delvis støttet opp med mellomstore steiner. 

Kullgropene ble ikke snittet maskinelt, men formen ser ut til å ha vært sirkulær. I et 

tilfelle ble dette påvist ved hjelp av et Prøvestikk i gropas nedskjæring, hvorpå en 

tydelig avrundet ytterkant lot seg dokumentere. 10 kullprøver ble videresendt til 

statsstipendiat Helge I. Høeg for vedartsbestemmelse. Åtte Prøver ble sendt videre til 

radiologisk datering ved Nasjonallaboratoriet for C14-datering (DF-4438). De 

radiologiske dateringene fra anlegget plasserer virksomheten i overgangen mellom 

tidlig- og høymiddelalder, noe som sammenfaller godt med tidligere undersøkelser fra 

Beitostølen. To slaggprøver og en malmprøve ble sendt til metallurgiske analyser ved 

UV GAL hos Riksantikvarieämbetet i Sverige (UV GAL RAPPORT 2011:13).  

Funnår: 2010.  

Katalogisert av: Ingar M. Gundersen.  

Litteratur: 

Gundersen, Ingar M., 2012: Rapport fra arkeologisk utgravning av jernvinneanlegg og 

kullgrop. Okshovd vestre, 5/61, Øystre Slidre, Oppland. Upublisert 

utgravningsrapport. Kulturhistorisk museum, Oslo.  

Grandin, Lena, 2011: Järnframställning under 1100-/1200-tal. Kemisk analys av slagg 

och malm från Beitostølen helsesportsenter. Askeladden id 126808. Okshovd vestre 

5/61, Øystre Slidre kommune, Oppland, Norge. UV GAL RAPPORT 2011:13. 

GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING. 

 

C57539/1-29  

Produksjonsplass fra høymiddelalder/tidligmiddelalder fra BEITOSTØLEN 

HELSESPORTSENTER av OKSHOVD VESTRE (5/61), ØYSTRE SLIDRE K., 

OPPLAND.  
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1) Blesterovn av slagg og brent leire. Sjaktmateriale med tydelig kurvet form og 

slagg på innsiden. Mål: L: 20,0 cm. B: 13,0 cm. T: 7,0 cm. Funnet under flategraving 

av blestertuft S1. 

2) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 2,4 g. Tatt ut i profil fra et kullag i 

tverrgående sjakt i blestertuft S1.  

3) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, alle Pinus (furu). Vekt: 3 

g.  

Datering: 240 ± 30BP, Y. enn 1650 e. Kr. (TRa-2051). Tatt ut i plan fra kullsjikt S6, i 

blestertuft S1.  

4) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, hvorav 39 Betula (bjørk) 

og 1 Pinus (furu). Kun Betula videresendt til radiologisk datering. Vekt: 4,5 g. 

Datering:895 ± 30BP, 1055-1210 e. Kr. (TRa-2055). Tatt ut i plan fra kullsjikt S12, i 

blestertuft S1.  

5) Blesterovn av slagg og brent leire. Sjaktmateriale med en rett side med tydelig 

hjørne. Mål: L: 22,0 cm. B: 16,0 cm. T: 7,0 cm. Funnet i ovnsområde S2.  

6) Blesterovn av slagg og brent leire. Sjaktmateriale, har vært reparert og ligger i to 

lag. Mål: L: 18,0 cm. B: 15,0 cm. T: 8,0 cm. Funnet i ovnsområde S2.  

7) Blesterovn av brent leire. Sjaktmateriale med avtrykk etter bark/flettverk på 

innsiden. Mål: L: 8,0 cm. B: 6,0 cm. T: 0,8 cm. Funnet i ovnsområde S2.  

8) Blesterovn av slagg og brent leire. Sjaktmateriale med avtrykk etter flettverk. Mål: 

L: 16,0 cm. B: 10,5 cm. T: 5,0 cm. Funnet i ovnsområde S2.  

9) Slagg av jern. Svært jernholdig bunnskolle med glasert overflate. Mål: L: 12,0 cm. 

B: 8,0 cm. T: 6,0 cm. Funnet i ovnsområde S2.  

10) Slagg av jern. Bunnskolle med avtrykk etter tang eller slaggkrok. Avtrykket måler 

7 x 1,1 - 1,4 cm, og er 1,8 cm dypt. Mål: L: 10,0 cm. B: 10,0 cm. T: 7,0 cm. Funnet i 

ovnsområde S2.  

11) Slagg av jern. Renneslagg med intakt søyle fra slaggavtapningen. Mål: L: 12,0 

cm. B: 6,0 cm. T: 6,5 cm. Funnet i ovnsområde S2.  

12) Slagg av jern. Renneslagg med intakt søyle fra slaggavtapningen. Mål: L: 6,0 cm. 

B: 6,0 cm. T: 4,5 cm. Funnet ved kampestein i utkanten av ovnsområde S2. 

Videresendt til metallurgiske analyser.  

13) Prøve av jernmalm. Finkornet mørk rødbrun malm. Funnet i malmkonsentrasjon 

S8 i ovnsområde S2. Videresendt til metallurgiske analyser.  

14) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 1,6 g. Tatt ut i profil gjennom 

malmkonsentrasjon S8 i ovnsområde S2.  

15) Slagg av jern. Bunnskolle. Mål: L: 17,0 cm. B: 10,0 cm. T: 6,0 cm. Funnet in situ 

i Blesterovn S10 i ovnsområde S2.  

16) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, hvorav 17 Betula (bjørk) 

og 23 Pinus (furu). Kun Betula videresendt til radiologisk datering. Vekt: 5,1 g. 

Datering: 870 ± 30BP, 1165-1220 e. Kr. (TRa-2053). Tatt ut i plan fra kullsjikt i 

blesterovn S10 i ovnsområde S2.  

17) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 0,6 g. Tatt ut fra bunn av blesterovn S10 i 

ovnsområde S2, under bunnskolle C57539/15.  

18) Slagg av jern. Bunnskolle. Mål: L: 11,0 cm. B: 9,0 cm. T: 8,0 cm. Funnet under 

sjaktveggen i blesterovn S11 i ovnsområde S2. Videresendt til metallurgiske analyser.  

19) Prøve av trekull. Små kullbiter. 20 biter vedartsbestemt, alt Betula (bjørk). Vekt: 

0,2 g.  

Datering: 885 ± 30BP, 1130-1215 e. Kr. (TRa-2054). Tatt ut i plan fra flategravd ovn 

S11.  

20) Slagg av jern. Bunnskolle med fastsmeltet skiferhelle og noe rennestruktur. Mål: 
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L: 16,0 cm. B: 9,0 cm. T: 9,0 cm. Funnet i slaggutkast S3.  

21) Slagg av jern. Renneslagg. Er tappet rett på grus. Mål: L: 8,5 cm. B: 7,0 cm. T: 

2,5 cm.  

Funnet i slaggutkast S3.  

22) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 2,9 g. Tatt ut i profil fra slaggutkast S3.  

23) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, hvorav 25 Betula (bjørk) 

og 15 Pinus (furu). Kun Betula videresendt til radiologisk datering. Vekt: 7,2 g. 

Datering: 885 ± 30BP, 1160-1215 e. Kr. (TRa-2048). Kullbiter samlet opp fra 

masseuttak for volumberegning i slaggutkast S3.  

24) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 25,3 g. Tatt ut i profil fra prøvestikk i 

kullgrop S4.  

25) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, alle Pinus (furu). Vekt: 

13,6 g. Datering: 935 ± 30BP, 1035-1165 e. Kr. (TRa-2049). Tatt ut i profil fra 

prøvestikk i kullgrop S4.  

26) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, alle Pinus (furu). Vekt: 

106,1 g.  

Tatt ut i profil fra prøvestikk i kullgrop S4.  

27) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, alle Pinus (furu). Vekt: 

9,2 g.  

Datering: 925 ± 30BP, 1040-1165 e. Kr. (TRa-2050). Tatt ut i profil fra prøvestikk i 

kullgrop S4.  

28) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 2 g. Tatt ut i profil fra prøvestikk i kullgrop 

S5.  

29) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, alle 1 Pinus (furu). Vekt: 

26,2 g. Tatt ut i profil fra prøvestikk i kullgrop S5.  

Orienteringsoppgave: Jernvinneanlegget (id 126808) ligger inne på området for 

Beitostølen Helsesportsenter. Lokaliteten ligger litt over 100 meter øst for rv 51, 

klemt inne mellom hybelhus for de ansatte i vest-sørvest og hovedbygningen og 

anleggsområdet i nordøst, ca. 30-60 meter vest for hovedbygningens sørvestre hjørne.  

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6788823, Ø: 496269.  

LokalitetsID: 126808.  

 

C57540/1  

Produksjonsplass fra middelalder fra BEITOSTØLEN HELSESPORTSENTER av 

OKSHOVD VESTRE (5/61), ØYSTRE SLIDRE K., OPPLAND.  

1) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, hvorav 39 Betula (bjørk) 

og 1 Pinus (furu). Kun Betula sendt inn til datering. Vekt: 11,1 g. Datering: 820 ± 

30BP, 1220-1265 e. Kr. (TRa-2052). Tatt ut i profil fra prøvestikk i vollen på kullgrop 

S9.  

Orienteringsoppgave: Ca. 200 meter øst for Rv 51 og 190 meter sør for 

hovedbygningen på Beitostølen helsesportsenter, og 30 meter nord for Senterveien.  

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6788626, Ø: 496370.  

LokalitetsID: 126807.  
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8.7.4 KJEMISKE ANALYSER AV FOSFATPRØVER FRA ALS MINERALS 

 



PI11025213 - Finalized

CLIENT : KUMIOS - Universitetet i Oslo

# of Samples : 69

DATE RECEIVED : 2011-02-22  DATE FINALIZED : 2011-03-08

PROJECT : 430176

CERTIFICATE COMMENTS : 

PO NUMBER :  

ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41

SAMPLE Ag Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe

DESCRIPTIONppm % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm %

VP13 <0.2 0,6 <2 <10 30 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 4 3 0,76

VP14 <0.2 0,72 <2 <10 30 <0.5 <2 0,04 <0.5 2 3 <1 0,7

VP15 <0.2 0,64 <2 <10 50 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 4 <1 0,51

VP16 <0.2 0,79 <2 <10 50 <0.5 <2 0,08 <0.5 1 5 <1 1,13

VP17 <0.2 0,68 <2 <10 20 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 4 <1 0,5

VP18 <0.2 0,6 <2 <10 20 <0.5 <2 0,05 <0.5 1 1 <1 0,35

VP19 <0.2 0,65 <2 <10 30 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 5 <1 0,47

VP20 <0.2 0,49 <2 <10 20 <0.5 <2 0,07 <0.5 <1 5 <1 0,29

VP21 <0.2 0,63 2 <10 30 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 7 <1 0,63

VP22 <0.2 0,57 <2 <10 30 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 1 <1 0,55

VP23 <0.2 0,77 2 <10 40 <0.5 <2 0,09 <0.5 1 3 <1 0,82

VP24 <0.2 0,84 <2 <10 40 <0.5 <2 0,08 <0.5 2 6 <1 1,37

VP25 <0.2 0,47 <2 <10 20 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 1 <1 0,5

VP26 <0.2 1,01 <2 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 2 6 <1 1,18

VP27 <0.2 1,04 3 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 2 10 5 1,73

VP28 <0.2 0,49 <2 <10 20 <0.5 <2 0,07 <0.5 <1 3 <1 0,32

VP29 <0.2 0,44 <2 <10 20 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 2 <1 0,23

VP30 <0.2 0,47 <2 <10 20 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 2 <1 0,35

VP31 <0.2 0,5 <2 <10 30 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 1 <1 0,43

VP32 <0.2 0,63 <2 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 1 <1 0,49

VP33 <0.2 0,47 <2 <10 20 <0.5 <2 0,1 <0.5 <1 <1 <1 0,3

VP34 <0.2 0,78 2 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 3 4 1 1,13

VP35 <0.2 0,57 <2 <10 20 <0.5 <2 0,07 <0.5 <1 5 <1 0,33



VP36 <0.2 0,45 <2 <10 20 <0.5 <2 0,08 <0.5 <1 2 <1 0,24

VP37 <0.2 0,78 <2 <10 60 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 5 2 0,25

VP38 <0.2 0,45 <2 <10 40 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 1 1 0,15

VP39 <0.2 0,48 <2 <10 30 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 1 1 0,26

VP40 <0.2 0,53 <2 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 2 <1 0,38

VP41 <0.2 0,59 <2 <10 40 <0.5 <2 0,04 <0.5 1 2 1 0,75

VP42 <0.2 0,4 <2 <10 30 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 1 1 0,24

VP43 <0.2 0,56 <2 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 3 2 0,68

VP44 <0.2 0,42 2 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 1 <1 0,2

VP45 <0.2 0,47 <2 <10 40 <0.5 <2 0,06 <0.5 <1 4 1 0,21

VP46 <0.2 0,41 <2 <10 30 <0.5 <2 0,04 <0.5 1 2 1 0,11

VP47 <0.2 0,47 <2 <10 50 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 1 <1 0,45

VP48 <0.2 0,41 <2 <10 40 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 1 <1 0,23

VP49 <0.2 0,46 <2 <10 30 <0.5 <2 0,06 <0.5 <1 1 <1 0,21

VP50 <0.2 0,49 <2 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 2 1 0,55

VP51 <0.2 0,41 <2 <10 30 <0.5 <2 0,06 <0.5 <1 3 <1 0,19

VP52 <0.2 0,54 <2 <10 40 <0.5 <2 0,05 <0.5 1 5 <1 0,2

VP53 <0.2 0,71 <2 <10 50 <0.5 <2 0,08 <0.5 2 9 1 0,79

VP54 <0.2 0,49 <2 <10 30 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 3 <1 0,14

VP55 <0.2 0,4 <2 <10 40 <0.5 <2 0,05 <0.5 1 2 1 0,8

VP56 <0.2 0,39 2 <10 30 <0.5 <2 0,05 <0.5 1 1 3 0,18

VP57 <0.2 0,43 <2 <10 40 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 2 <1 0,25

VP59 <0.2 0,48 <2 <10 50 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 1 <1 0,37

VP60 <0.2 0,54 <2 <10 50 <0.5 <2 0,1 <0.5 1 8 1 0,48

VP61 <0.2 0,53 <2 <10 50 <0.5 <2 0,05 <0.5 1 2 <1 0,31

VP62 <0.2 0,76 <2 <10 60 <0.5 <2 0,07 <0.5 3 2 1 0,55

VP63 <0.2 0,74 <2 <10 40 <0.5 <2 0,05 <0.5 1 4 1 0,84

VP64 <0.2 0,54 <2 <10 30 <0.5 <2 0,04 <0.5 1 3 1 0,41

VP65 <0.2 0,53 <2 <10 40 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 6 1 0,6

VP66 <0.2 0,55 <2 <10 50 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 6 1 0,57

VP67 <0.2 0,7 4 <10 60 <0.5 <2 0,08 <0.5 2 9 2 2,08

VP68 <0.2 0,56 <2 <10 40 <0.5 <2 0,08 <0.5 1 4 1 0,57

VP69 <0.2 0,85 <2 <10 50 <0.5 <2 0,08 <0.5 2 3 3 0,62



VP70 <0.2 0,7 2 <10 100 <0.5 <2 0,08 <0.5 4 4 2 0,86

VP71 <0.2 0,61 2 <10 50 <0.5 <2 0,08 <0.5 2 3 1 0,79

VP72 <0.2 0,7 <2 <10 60 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 5 1 1,09

VP73 <0.2 0,52 <2 <10 50 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 1 <1 0,29

VP74 <0.2 0,4 <2 <10 30 <0.5 <2 0,05 <0.5 <1 3 1 0,3

VP75 <0.2 0,42 <2 <10 20 <0.5 <2 0,05 <0.5 1 6 1 0,63

VP76 <0.2 0,56 <2 <10 20 <0.5 <2 0,05 <0.5 1 5 <1 0,62

VP77 <0.2 0,79 <2 <10 40 <0.5 <2 0,07 <0.5 1 5 2 1,13

VP78 <0.2 0,64 <2 <10 50 <0.5 <2 0,07 <0.5 2 4 1 0,86

VP79 <0.2 0,53 <2 <10 40 <0.5 <2 0,06 <0.5 1 3 1 0,57

VP80 <0.2 0,74 <2 <10 60 <0.5 <2 0,06 <0.5 2 4 1 0,88

VP81 <0.2 0,54 <2 <10 30 <0.5 <2 0,04 <0.5 1 3 1 0,32

VP82 <0.2 1,06 <2 <10 50 <0.5 <2 0,07 <0.5 2 9 5 1,22



ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41

Ga Hg K La Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sb Sc

ppm ppm % ppm % ppm ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm

10 1 0,03 10 0,07 49 <1 <0.01 <1 70 13 <0.01 <2 <1

10 <1 0,02 10 0,04 163 <1 <0.01 <1 80 8 <0.01 <2 <1

10 1 0,04 10 0,06 45 <1 <0.01 <1 100 11 <0.01 <2 <1

10 <1 0,05 10 0,12 67 <1 <0.01 <1 120 14 <0.01 <2 1

10 <1 0,03 10 0,04 46 <1 <0.01 <1 90 8 <0.01 <2 <1

10 <1 0,02 10 0,02 55 <1 <0.01 <1 40 6 <0.01 <2 <1

<10 1 0,03 10 0,04 34 <1 <0.01 1 70 8 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,03 32 <1 <0.01 1 90 9 <0.01 <2 <1

10 <1 0,03 10 0,05 50 <1 <0.01 2 130 17 <0.01 <2 <1

10 1 0,03 10 0,05 43 <1 <0.01 <1 50 9 <0.01 <2 <1

10 <1 0,06 10 0,12 78 <1 <0.01 <1 80 11 <0.01 <2 1

10 <1 0,06 10 0,16 88 <1 <0.01 2 110 13 <0.01 <2 1

10 <1 0,04 10 0,04 39 <1 <0.01 <1 110 10 <0.01 <2 <1

10 <1 0,04 10 0,08 85 <1 <0.01 <1 150 11 0,01 <2 1

10 1 0,05 10 0,11 73 <1 <0.01 1 170 11 0,01 <2 1

10 1 0,03 10 0,03 40 <1 <0.01 <1 90 13 <0.01 <2 <1

<10 1 0,03 10 0,02 40 <1 <0.01 <1 50 8 <0.01 <2 <1

10 1 0,02 10 0,02 37 <1 <0.01 <1 40 9 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,04 51 <1 <0.01 <1 40 10 <0.01 <2 <1

10 <1 0,03 10 0,04 40 <1 <0.01 <1 60 13 <0.01 <2 1

<10 <1 0,02 10 0,02 44 <1 <0.01 <1 40 9 <0.01 <2 1

10 <1 0,07 <10 0,14 139 <1 <0.01 1 60 9 <0.01 <2 1

10 1 0,03 10 0,03 35 <1 <0.01 <1 150 9 <0.01 <2 <1



10 <1 0,03 10 0,02 32 <1 <0.01 <1 90 10 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,03 29 1 <0.01 4 110 15 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,02 10 0,02 23 <1 <0.01 1 50 8 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,02 10 0,02 26 <1 <0.01 1 30 9 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,04 40 <1 <0.01 1 20 8 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,02 10 0,04 39 <1 <0.01 1 40 6 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,02 25 <1 <0.01 1 40 8 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,04 10 0,1 61 <1 <0.01 1 50 12 <0.01 <2 1

<10 <1 0,03 10 0,03 28 <1 <0.01 <1 50 8 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,02 30 <1 <0.01 2 90 10 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,01 18 <1 <0.01 1 70 9 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,03 33 <1 <0.01 1 50 10 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,05 10 0,02 32 <1 <0.01 <1 60 10 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,02 26 <1 <0.01 <1 50 11 <0.01 <2 <1

10 <1 0,05 10 0,06 48 <1 <0.01 1 50 12 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,04 10 0,02 30 <1 <0.01 2 50 8 <0.01 <2 <1

10 <1 0,03 10 0,02 23 <1 <0.01 1 50 8 <0.01 <2 <1

10 <1 0,09 10 0,12 67 <1 <0.01 4 100 15 <0.01 <2 1

<10 <1 0,02 10 0,02 21 <1 <0.01 1 50 7 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,04 10 0,05 61 <1 <0.01 1 90 9 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,02 40 <1 <0.01 2 60 8 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,02 54 <1 <0.01 1 60 7 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,06 30 <1 <0.01 1 40 7 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,06 10 0,03 61 <1 <0.01 3 150 11 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,04 10 0,02 27 <1 <0.01 1 90 12 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,04 10 0,06 85 <1 <0.01 1 50 10 <0.01 <2 1

10 <1 0,03 10 0,05 133 <1 <0.01 1 70 9 <0.01 <2 1

<10 <1 0,03 10 0,03 114 <1 <0.01 1 60 6 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,04 10 0,05 39 <1 <0.01 2 90 9 0,01 <2 <1

<10 <1 0,04 10 0,06 45 <1 <0.01 2 70 11 <0.01 <2 <1

10 <1 0,05 10 0,09 209 <1 <0.01 3 160 13 0,01 <2 1

<10 <1 0,05 10 0,06 56 <1 <0.01 1 150 17 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,05 10 0,07 61 <1 <0.01 2 100 11 0,01 <2 1



<10 <1 0,06 20 0,12 178 <1 <0.01 2 140 6 <0.01 <2 1

<10 <1 0,06 10 0,12 93 <1 <0.01 2 70 8 <0.01 <2 1

<10 <1 0,03 10 0,08 84 <1 <0.01 2 90 9 <0.01 <2 1

<10 <1 0,03 10 0,02 41 <1 <0.01 <1 40 6 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,03 27 <1 <0.01 1 70 13 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,04 10 0,04 41 <1 <0.01 2 100 12 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,03 10 0,04 51 <1 <0.01 1 120 19 <0.01 <2 <1

10 <1 0,04 10 0,09 94 <1 <0.01 2 100 13 <0.01 <2 1

<10 <1 0,04 10 0,1 96 <1 <0.01 2 50 13 <0.01 <2 1

<10 <1 0,03 10 0,06 100 <1 <0.01 1 40 11 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,07 10 0,1 127 <1 <0.01 1 70 14 <0.01 <2 1

<10 <1 0,03 10 0,03 56 <1 <0.01 1 50 9 <0.01 <2 <1

<10 <1 0,05 10 0,11 81 <1 <0.01 3 170 15 <0.01 <2 1



ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41 ME-ICP41

Sr Th Ti Tl U V W Zn

ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm

14 <20 0,08 <10 <10 27 <10 12

9 <20 0,03 <10 <10 16 <10 9

13 <20 0,04 <10 <10 15 <10 9

16 <20 0,06 <10 <10 32 <10 19

12 <20 0,04 <10 <10 13 <10 7

11 <20 0,04 <10 <10 13 <10 5

12 <20 0,04 <10 <10 14 <10 10

15 <20 0,03 <10 <10 12 <10 5

13 <20 0,03 <10 <10 24 <10 9

14 <20 0,06 <10 <10 20 <10 8

20 <20 0,07 <10 <10 22 <10 16

17 <20 0,08 <10 <10 32 <10 24

13 <20 0,06 <10 <10 19 <10 7

14 <20 0,06 <10 <10 33 <10 15

14 <20 0,05 <10 <10 31 <10 18

14 <20 0,04 <10 <10 14 <10 6

9 <20 0,03 <10 <10 9 <10 4

11 <20 0,07 <10 <10 13 <10 4

14 <20 0,07 <10 <10 17 <10 5

16 <20 0,06 <10 <10 18 <10 7

21 <20 0,07 <10 <10 13 <10 4

11 <20 0,1 <10 <10 25 <10 16

11 <20 0,02 <10 <10 12 <10 8



10 <20 0,02 <10 <10 13 <10 5

11 <20 0,02 <10 <10 9 <10 8

10 <20 0,02 <10 <10 6 <10 5

11 <20 0,05 <10 <10 10 <10 4

14 <20 0,05 <10 <10 16 <10 6

8 <20 0,03 <10 <10 17 <10 7

9 <20 0,04 <10 <10 11 <10 4

14 <20 0,08 <10 <10 22 <10 12

10 <20 0,03 <10 <10 9 <10 4

11 <20 0,02 <10 <10 9 <10 5

6 <20 0,03 <10 <10 6 <10 3

13 <20 0,05 <10 <10 24 <10 5

12 <20 0,04 <10 <10 11 <10 4

10 <20 0,04 <10 <10 10 <10 4

13 <20 0,07 <10 <10 24 <10 8

9 <20 0,02 <10 <10 9 <10 4

10 <20 0,03 <10 <10 10 <10 4

14 <20 0,16 <10 <10 28 <10 13

9 <20 0,03 <10 <10 7 <10 4

9 <20 0,05 <10 <10 22 <10 8

8 <20 0,03 <10 <10 9 <10 5

11 <20 0,04 <10 <10 11 <10 5

12 <20 0,04 <10 <10 13 <10 5

13 <20 0,02 <10 <10 14 <10 8

10 <20 0,03 <10 <10 12 <10 5

14 <20 0,04 <10 <10 17 <10 11

10 <20 0,05 <10 <10 23 <10 9

9 <20 0,04 <10 <10 11 <10 5

13 <20 0,05 <10 <10 16 <10 7

13 <20 0,05 <10 <10 18 <10 8

15 <20 0,1 <10 <10 46 <10 14

14 <20 0,03 <10 <10 19 <10 9

15 <20 0,06 <10 <10 21 <10 12



13 <20 0,05 <10 <10 27 <10 10

16 <20 0,06 <10 <10 19 <10 15

12 <20 0,04 <10 <10 23 <10 14

11 <20 0,04 <10 <10 9 <10 4

12 <20 0,05 <10 <10 13 <10 5

11 <20 0,06 <10 <10 28 <10 6

9 <20 0,03 <10 <10 21 <10 8

12 <20 0,05 <10 <10 24 <10 15

15 <20 0,06 <10 <10 23 <10 14

13 <20 0,05 <10 <10 16 <10 8

12 <20 0,07 <10 <10 19 <10 16

9 <20 0,04 <10 <10 14 <10 5

14 <20 0,06 <10 <10 27 <10 17
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