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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med reguleringsplan for utbedring av Fv 269 Rudi – Volbu i Øystre Slidre kommune, 
gjennomførte Oppland fylkeskommune i mai 2008 kulturminneregistreringer i området. 
Undersøkelsene resulterte i funn av to kullgroper (id 115948 og id 115950) og et jernvinneanlegg 
(id 115947), hvorav jernvinneanlegget og en av kullgropene lå i dyrket mark. Den andre kullgropen 
lå i utmark og var tilnærmet intakt. De tre anleggene lå med en viss avstand fra hverandre. 
Kulturhistorisk museum gjennomførte arkeologiske utgravninger av lokalitetene i perioden 7. - 23. 
juni 2010. Undersøkelsene ble foretatt ved hjelp av maskinell flateavdekking av de to lokalitetene i 
dyrket mark, mens kullgropen i utmark ble overflatedokumentert og prøvestukket. Det viste seg at 
lokalitetene i dyrket mark var svært skadet, men viktig informasjon kunne likevel trekkes ut av de 
gjenværende sporene. På jernvinneanlegget kunne funn av renneslagg dokumenteres i et slaggutkast 
(S2), og enkelte fragmenter av brent leire med fastbrent slagg ble også funnet. Totalt sett indikerer 
dette at blesterovnen har vært en såkalt sjaktovn med slaggavtapning, noe som sannsynliggjør en 
datering av anlegget til yngre jernalder/middelalder. Dette underbygges av metallurgiske analyser 
av slagg fra anlegget. Det ble også undersøkt et aktivitetslag (S1), som var svært oppblandet av 
slagg og matjord. I tillegg ble det dokumentert et kullsjikt (S3), som kan være rester etter et utpløyd 
kullager. Det ble foretatt masseuttak i både aktivitetslaget og slaggutkastet, og massene deretter 
såldet. Mengden slagg i masseuttakene indikerer et totalt slaggvolum på ca. 1,4 tonn. Sannsynligvis 
har produksjonen vært høyere, ettersom mye av slagget sannsynligvis er pløyd bort.  
 
De radiologiske dateringene indikerer at anlegget var i bruk i sen vikingtid og overgangen til 
middelalder.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

LILLE-RUDI OG RUDI, GNR/BNR. 50/17, 51/1, 
51/3 OG 51/4, ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE, 
OPPLAND FYLKE  

INGAR M. GUNDERSEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med forslag til reguleringsplan for utbedring av Fv269 mellom Rudi og 

Volbu i Øystre Slidre, gjennomførte Oppland fylkeskommune innledende 

overflateregistreringer i 2003. Det ble den gang ikke funnet automatisk fredete 

kulturminner, men en ny kulturminneregistrering i mai 2008, hvor både 

overflateregistrering og maskinell sjakting ble benyttet, resulterte i funn av et 

jernvinneanlegg og to kullgroper (Grøtberg 2008). Jernvinneanlegget (id 115947) og 

en av kullgropene (id 115948) ble funnet i dyrket mark, mens den andre kullgropen 

(id 115950) lå i skogsbevokst terreng nær dagens veikant. En telefonmast med 

festebardun var plassert i kullgropas ytterkant. De tre lokalitetene lå med en viss 

avstand fra hverandre, men alle nært opp til den nåværende veitraseen.  

 

Oppland fylkeskommune oversendte reguleringsplanen til Riksantikvaren i brev av 

11. september 2008. Kulturhistorisk museum uttalte seg om planen i brev til 

Riksantikvaren 28. oktober samme år, og Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep i de 

automatiske fredete kulturminnene i brev av 31. oktober 2008 til Oppland 

fylkeskommune. Planen ble vedtatt av Øystre Slidre kommune 23. april 2009.  

2. DELTAGERE, TIDSROM 

De arkeologiske utgravningene ble gjennomført av feltassistent Jørgen Bøckman og 

feltleder Ingar M. Gundersen i perioden 7. – 23. juni 2010. GIS-konsulent Kjetil 

Loftsgarden fra KHM deltok 16. juni. Det ble benyttet 27 dagsverk i felt på prosjektet.  

 

Den maskinelle flateavdekkingen av jernvinneanlegget (id 115947) og den ene 

kullgropen (id 115948) ble utført av gravemaskinførerne Asbjørn Bølviken og Stian 

Rye fra Dokka Entreprenør henholdsvis 8. – 9. og 16. juni. Prosjektleder Jan Henning 

Larsen kom på befaring tirsdag 8. juni.  

3. FORMIDLING  

Det ble ikke gjennomført systematisert formidling rettet mot lokalbefolkningen eller 

media på prosjektet. Enkeltpersoner fra tiltakshaver eller lokalbefolkningen kom 

imidlertid innom utgravningen, og det ble benyttet noe tid på formidling rettet mot 

disse. Stipendiat ved UiB, Ole Tveiten, og registrant Unni Grøtberg besøkte feltet 

onsdag 9. juni, samt Birger Skogstad fra Statens Vegvesen. 
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Figur 1: Oversiktskart over Øystre Slidre i Valdres, Oppland. Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert av Kjetil Loftsgarden 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

Kulturlandskapet i området rundt lokalitetene preges av kupert utmark med lave 

skogsbekledde fjellpartier, som omkranser slake daler med mindre innsjøer. I dette 

terrenget ligger en rekke jevnt spredte klynger med adskilte gårder med oppdyrkede 
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arealer langsmed det offentlige veinettet og oppover bergskråningene. Det er likevel 

barskogen og de slake toppene som preger landskapet. Det er ikke snaufjell i synlig 

rekkevidde fra lokalitetene. Ved avkjøringa fra Rv51 i retning Fv 269 Vestsidevegen 

ser man imidlertid rett mot utkanten av Jotunheimen i nord-nordvest, men fra 

lokalitetene er denne utsikten sperret av lave bergpartier. Området ligger likevel 

forholdsvis åpent til for værpåvirkning fra nord. Alle de tre lokalitetene ligger i 

skrånende terreng opp mot Reiesåsen og Snortheimsåsen sørvest for Volbufjorden.  

 

 

Figur 2: Oversiktsbilde over lokalitetene, tatt fra avkjøringen fra Rv51 mot Fv269 Vestsidevegen, 

mot vest-nordvest. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:30). 

 

I Valdres er det gjort en rekke funn etter jernvinneanlegg og kullgroper i 

stølsregionene, og området er ansett for å ha vært et av våre viktigste områder for 

jernproduksjon i jernalder og middelalder. Kunnskapen om jernvinna i Valdres er 

knyttet til Øystre Slidre og spesielt Beitostølen, hvor i alt fem jernvinneanlegg med 

tilhørende kullgroper er undersøkt (jf. Larsen 2010). I tillegg er det foretatt en 

undersøkelse som omfattet tre groper på Beitostølen i 1999, og en enkeltliggende grop 

i 2007. Det er også gjennomført utgravninger av et par kullgroper andre steder i 

kommunen, og en smie på ”Krøsshaugen” ved Rv51. Bosetningen i Valdres ser ut til å 

ha vært omfattende allerede i yngre romertid, og det foreligger mange gravfunn i 

Nord-Aurdal og Vestre Slidre. De viktigste bosetningsområdene ligger på østsiden av 

dalen. Det er imidlertid gjort relativt få arkeologiske funn i nærområdet til 

lokalitetene. En kullgrop er registrert ved foten av Bruhøvda ca. 500 meter øst-sørøst 

for kullgrop id 115950. Midt mellom disse er det også funnet en jernøks (C27745) på 

gården Brubråten under Vesle Røe, som kan være fra vikingtiden. 1 km nordøst for 

jernvinneanlegget id 115947 er det registrert ytterligere et jernvinneanlegg på 

Sinderøddin helt nede ved Volbufjorden. 3 km nord-nordvest for jernvinneanlegget id 

115947 er det også gjort funn fra yngre jernalder ved Strande: to spydspisser fra 

merovingertid (C26991 og C26995), og en øks fra vikingtid (C34144). Noen slettede 

Kullgrop (id 115950) 

Kullgrop (id 115948) 
Jernvinneanlegg 

(id 115947) 
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hustufter skal også ha ligget i området, men har hatt uviss alder. Innenfor en radius på 

4-5 km er det imidlertid registrert en rekke lokaliteter av forskjellig art. På andre siden 

av Volbufjorden i øst er det for eksempel kjent en rekke gravminner og kullgroper. 

Svært mange gravminner er også kjent i Vestre Slidre på andre siden av Reiesåsen.  

 

Gjenstandsfunn og arkeologiske lokaliteter i nærområdet 
Funnkategori Avstand fra planen Lokalitets-id Museumsnr.  

Kullgrop 

Middelalder 

500 meter øst-sørøst for 

kullgrop id 115950 

11751 -  

Jernøks  

Vikingtid 

220 meter øst-sørøst for 

kullgrop id 115950 

50762 C27745 

Jernvinneanlegg 

Jernalder 

1 km nordøst for 

jernvinneanlegg id 115947 

11752 -  

Spydspisser 

Merovingertid 

3 km nord-nordvest for 

jernvinneanlegg id 115947 

76126 C26991 og 

C29665 

Jernøks 

Vikingtid 

3 km nord-nordvest for 

jernvinneanlegg id 115947 

76125 C34144 

Hustufter 

Uviss alder 

3 km nord-nordvest for 

jernvinneanlegg id 115947 

69907 -  

4.1 LOKALITETENES BELIGGENHET 

Jernvinneanlegget (id 115947) lå tett inntil gårdstunet på Rudi i nord-nordøst, og kant 

i kant med Fv269 i sør-sørvest. På den andre siden av fylkesveien ligger et mindre 

pukkverk ca. 100 meter lenger bort. Fra lokaliteten har man hatt god utsikt mot 

fjelldalen rundt Hovsfjorden i sør og sørøst, og åsryggen som den ene kullgropen (id 

115948) lå på. Denne åsryggen dekket for utsikten ned mot den andre kullgropen (id 

115950). Mot nord var utsikten dekket av svakt stigende terreng, som utgjør åsryggen 

Rudi ligger på. Mot vest var utsikten dekket av Reiesåsen, hvor pukkverket er anlagt. 

Fra Rudi kan man se deler av Jotunheimen mot nordvest, og Volsbufjorden i nord og 

øst. Mot sørvest var utsikten sperret av nok et skogkledd berg, men lokaliteten lå 

likevel forholdsvis åpent til for værforholdene.  

 

Kullgrop id 115948 lå 450 meter sørøst for jernvinneanlegget, på en lav forhøyning 

over Smedsrud i øst. Lokaliteten lå helt inntil veiskjæringen ned mot Fv269 i øst, som 

går mellom kullgropa og Smedsrud. Fra lokaliteten har man hatt noenlunde fritt utsyn 

over dalen i øst, men ikke helt ned mot Volsbufjorden. Mot sør og vest var utsikten 

sperret av slake bergsider, mens man i nord så rett mot Rudi. Både jernvinneanlegget 

og kullgrop id 115948 lå i utkanten av dyrket mark, men grunnforholdene var langt 

skrinnere ved kullgropa.  

 

Ytterligere 600 meter sørøst for kullgrop id 115948 lå den andre kullgroplokaliteten 

(id 115950). Denne lå i ytterkanten av skogkledd utmark, men få meter vest for Fv 

269 og ca. 50 meter vest for krysset Vestsidevegen/Plassavegen. Terrenget var preget 

av åpen barskog med blåbærlyng, bregner og unge løvtrær. Lokaliteten lå delvis i ly 

av lave åser i sør og vest, men har hatt noe oversyn mot svakt fallende terreng mot 

nord. En telefonmast var plassert umiddelbart inntil vollens vestre ytterkant, og med 

en festebardun i den østlige delen av vollen. Det så likevel ikke ut til at dette har 

skadet strukturen i særlig grad.  
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Figur 3: Oversiktskart over undersøkte og nærliggende lokaliteter langsmed Fv269. 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 05.11.2010 

av Kjetil Loftsgarden.  

4.2 GRUNNFORHOLDENE 

Undergrunnen på jernvinneanlegget besto i hovedsak av morenemasser av grålig silt 

og grus, men var tidvis vanskelig å avgrense i forhold til aktiviteten som har vært på 

stedet. Spesielt inntil fylkesveien virket undergrunnen ujevn og omrotet, noe som kan 

skyldes anleggelsen av veien med tilhørende grøfting. Undergrunnen virket også 

fuktig og drenerer dårlig, hvorpå enkelte forsenkninger var fylt med humøse 

våtmarkslag. To dreneringsgrøfter gikk også over lokaliteten, i henholdsvis nordvest-

sørøstlig og sør-sørvest og nord-nordøstlig retning.  

 

I området ned mot fylkesveien, hvor også terrenget skråner svakt mot sør-sørvest, lå et 

tynt siltlag som delvis dekket slaggutkastet på anlegget. Dette gjorde det vanskelig å 

vurdere strukturens utstrekning i plan, og skapte noe usikkerhet i forhold til hva som 

var steril undergrunn og sekundært akkumulerte lag på øvrige deler av feltet. Siltlaget 

må ha blitt akkumulert før oppdyrkningen tok til, hvorpå matjordslaget ser ut til å ha 

blitt deponert på feltet – spesielt i sørvestre del. I nordøst var strukturene langt mer 

skadet. Strukturene som ble funnet på denne delen av feltet har likevel normalt sett 

vært anlagt over bakkenivå, som kullager og røsteplass. At disse i det hele tatt har latt 

seg definere tyder på at det ikke har vært pløyet så dypt ned i disse.  

 

Undergrunnen var også preget av naturlig og markant jernutfelling, som i flere tilfeller 

var vanskelig å skille fra slagg- og malmførende lag. I noen tilfeller ble det også 

funnet kullbiter nede i undergrunnsmassene, noe som skapte usikkerhet i forhold til 

hva som egentlig var steril undergrunn. Disse forholdene skapte mye merarbeid når 

lagene skulle defineres, og omfanget av disse dokumenteres.  
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Figur 4: Jernvinneanlegget ved avslutningen av prosjektet, sett mot nord-nordøst. Rett bak 

lokaliteten ses gårdstunet på Rudi. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:103) 

 

Undergrunnen ved kullgrop id 115948 var preget av sterkt forvitret berg, iblandet 

stein, grus og grålig silt. Grunnforholdene var svært løse, og det forvitrete berget 

gjorde det krevende å grave i.  

 

Ved kullgrop id 115950 besto undergrunnsmassene i prøvestikket av kompakt beige, 

silt sand og grus.   

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Som det fremgår av prosjektplanen (Larsen 2010), er kunnskapen om jernvinna i 

Valdres fortsatt begrenset. Kunnskapsstatusen er spesielt mangelfull i lavereliggende 

strøk, ettersom tidligere undersøkelser i hovedsak er gjennomført i seterområdene på 

lavfjellet. I lavere strøk er det hovedsakelig kjent anlegg fra Fase I (eldre jernalder, 

merovingertid), og rent kronologisk har man liten kjennskap om jernvinna i vikingtid. 

I nærliggende områder er det tidligere undersøkt fem jernvinneanlegg på Beitostølen, 

og dateringene ligger hovedsakelig innenfor middelalder (Mjærum 2007; Omland 

2000). Anleggene har blant annet trekk som peker i retning av tidligere undersøkte 

anlegg på Dokkfløy i Oppland, hvor tyngdepunktet i jernproduksjonen ligger i 

høymiddelalder (Larsen 1991). Lars Erik Narmo (1996) benytter benevnelsen 

”jernvinneanlegg med kullgrop i samling” (JKS) om den mest tallrike typen, hvor 

kullgropene er integrert i selve anleggsstrukturen på jernvinna. Flere jernvinneanlegg 

fra yngre jernalder er imidlertid undersøkt ved Tyinkrysset på Filefjell, men viser 

trekk som snarere har enkelte paralleller i Møsstrond i Telemark fremfor Dokkfløy 

(Larsen 2010).  
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Det er ikke registrert kullgroper på jernvinneanlegg id 115947, noe som kan indikere 

en tidlig datering i Fase II (yngre jernalder, middelalder). Sentralt står derfor 

problemstillinger knyttet til kronologi og teknologi. Ifølge prosjektplanen (Larsen 

2010) er det viktig å sikre gode kullprøver for radiologisk datering av anlegget, samt 

slagg og malmprøver for metallurgiske analyser. Sentralt i jernvinneforskningen står 

jernvinnas betydning for samfunnsøkonomien på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. 

Det er et overordnet mål å sikre grunnlagsdata, som kan benyttes i komparative 

studier av de ulike anleggene. Det er dermed viktig å avdekke og dokumentere den 

helhetlige anleggsstrukturen for å kunne sette den inn i en større sammenheng. Det er 

av betydning å ikke ”presse” anlegget inn i erkjente mønstre, som JKS-anleggene fra 

Dokkfløy. Viktige elementer som røsteplasser, malm- og kullagre, samt eventuelle 

hustufter, må dokumenteres og deres relasjon til ovner og ildsteder avklares. Dette 

innebærer en vurdering av eventuelle huskonstruksjoners funksjon, som 

verkstedbygning eller oppholdssted i anleggsperioden. Det registrerte 

jernvinneanlegget ligger imidlertid i dyrket mark, og registreringsrapporten indikerer 

at det har blitt utført store skader på de gjenværende strukturene (Grøtberg 2008). 

Sentrale konstruksjonslementer på jernvinneanlegget kan dermed være fraværende. 

Eventuelle blesterovner må frilegges og studeres for parallellføring med tilsvarende 

funn på Beitostølen, Tyinkrysset og Dokkfløy. Forholdet mellom ovner og 

slagghauger står sentralt i diskusjonen om teknologi. Mengden slagg forteller også om 

utbyttet av jern, og det er dermed viktig å kvantifisere slaggmengden.  

 

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

hovedsak benyttet for kullproduksjon i yngre jernalder og middelalder. Det skilles 

tradisjonelt sett mellom groper for kullproduksjon til henholdsvis jernfremstilling og 

smiing. Nærheten til jernvinneanlegg id 115947, gjør det imidlertid nærliggende å 

sette kullgropene id 115948 og id 115950 i sammenheng med jernfremstilling. 

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). Utgravninger i 

Valdres i 2004 viste at det er variasjon i gropenes utforming. I tillegg til runde groper 

er det påvist kvadratiske groper på Beitostølen og rektangulære groper ved 

Tyinkrysset opp mot Filefjell i Vang. 

 

Kullgroper utgjør imidlertid et såkalt massemateriale. Dette innebærer at en viktig del 

av den vitenskaplige verdien er knyttet til tallfesting og utarbeidelse av statiske data, 

som først blir tilgjenglig 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 kan også være av betydning å belyse relasjonen til 

eventuelle kjente nærliggende kulturminner.  
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5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Jernvinneanlegg id 115947 ble undersøkt ved maskinell flateavdekking, hvorpå 

matjorda skånsomt fjernes med gravemaskin ned til bevarte lag eller strukturer. 

Metoden muliggjør dokumentasjon av anleggets utforming, samt påvisning av 

eventuelle nærliggende strukturer. I dette tilfellet, hvor slagghaugen i henhold til 

registreringsrapporten så ut til å være utpløyd og oppblandet med matjord, var det 

viktig å gå forsiktig til verks, og bruke tid på manuell fremrensing de siste 

centimeterne ned mot de bevarte aktivitetslagene. Det settes deretter ut et system av 

profiler for å dokumentere lagfølge og aktivitetssporenes tykkelse. Eventuelle 

hustufter må graves i plan for hånd, og ulike lag avgrenses og graves ut separat. 

Eventuelle ovner flategraves, da erfaring viser at man taper data ved å snitte dem. 

Slagghaugen avgrenses, og en rute på 0,5 x 0,5 meter såldes og innholdet sorteres i 

kategoriene slagg, ovnsmateriale, stein, jord og kull. Deretter veies de ulike 

kategoriene, og dataene benyttes for en volumberegning av mengden slagg i 

slagghaugen.  

 

Kullgroper blir vanligvis undersøkt enten ved maskinell snitting eller prøvestikking. 

Innledningsvis ble alle strukturene ryddet for vegetasjon og det blir målt inn et 

referansepunkt med totalstasjon. Dette referansepunktet er også benyttet på alle plan- 

og profiltegninger av de samme strukturene, hvorpå plantegningene kan georefereres 

og kullgropenes utstrekning 

projiseres på kartutsnitt 

over området. Kullgrop id 

115948 lå i dyrket mark, og 

ble dermed avdekket ved 

maskinell flateavdekking. 

Strukturen ble deretter 

renset fram og dokumentert 

i plan, før et snitt ble anlagt 

og profilen dokumentert.  

 

For å sikre statistiske data 

om dimensjoner og form på 

kullgrop 115950, ble den 

tegnet og fotografert i både 

plan og profil. Ved 

plantegning strekkes det 

opp to målebånd i 90 

graders vinkler i forhold til 

hverandre fra referanse-

punktet 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 5). Man 

er oppmerksom på 

elementer som underbygger 

tolkningen av kullgropens 

Figur 5: Standardisert oppmåling av kullgrop i plan og 

profil ved prøvestikking. Utarbeidet av Bernt Rundberget.  

 



50/17, 51/1, 51/3 og 51/4, Øystre Slidre 08/11854 

 11 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

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 stilistiske gjengivelser, og har som formål å sikre sammenlignbare 

statistiske data.  

 

Ettersom kullgropa lå i skogsterreng, og en telefonmast og bardun til denne var satt 

ned tett inntil strukturen, ble det besluttet å prøvestikke denne. 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 5). Profilen i prøvestikket fotograferes og tegnes inn på 

profiltegningen, og det markeres for hvor kullprøvene tas ut.  

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Uke 23 

Prosjektets første dag gikk med til avreise fra Oslo og befaring på de aktuelle 

lokalitetene. Den maskinelle flateavdekkingen av jernvinneanlegg id 115947 ble 

påbegynt påfølgende dag, og det ble avdekket inntil Fv269 innenfor anleggsområdet. 

Det ble her ikke gjort nevneverdige funn og området virket ganske skadet. Det viste 

seg at registreringssjaktene var anlagt noe lenger inn på åkeren i øst, og i samråd med 

prosjektleder ble feltet utvidet i denne retningen. Det fremkom da filtduker, som var 

nedlagt av fylkeskommunen for å beskytte strukturene. Det lå igjen mye matjord 

under filtdukene, hvorpå det ble nødvendig med mye manuell fremrensning av 

strukturene. Maskinell flateavdekking av kullgrop id 115948 ble også gjennomført 

denne dagen.  

 

Ytterligere utvidelser av feltet ved jernvinneanlegg id 115947 ble gjennomført 

påfølgende dag, og det ble påbegynt finrensing av feltet for hånd. Ingen definerbare 

strukturer ble påvist, men det registrerte aktivitetslaget (S1) ble renset fram. 

Aktivitetslaget er i prosjektplanen tolket som utpløyd slagghaug (Larsen 2010). To 

dreneringsgrøfter hadde skadet aktivitetslaget i ytterkantene, og avgrenset på sett og 

vis denne. Det ble observert en rekke steiner i en egen del av aktivitetslaget, som 

kunne tolkes som spor etter et ødelagt ovnsområde (S5). Et mulig røsteområde (S2) 

kunne påvises, samt en kullkonsentrasjon i sørøstre del (S3). Rett før arbeidsdagens 

slutt kom et kraftig regnvær, som tilslørte det fremrensede området.  

 

Dagen etter fremsto feltet som svært bløtt og tilgriset, men avgrensningen av de ulike 

aktivitetssporene kunne fortsatt påvises. For å spare tid ble det besluttet kun å fortsette 

fremrensningen på de resterende partiene, slik at eventuelle nye strukturer kunne 

påvises og avgrenses. Malmen i det mulige røsteområdet S2 viste seg imidlertid ikke å 

være magnetisk, og fyllskiftet fremsto som svært uklart. En rekke mindre slaggbiter 

med rennestruktur ble imidlertid funnet, og det viste seg at strukturen delvis var 

dekket av grå silt. Det ble derfor besluttet å anlegge en sjakt gjennom strukturen fra 

sørvest mot nordøst, for å få kontroll over stratigrafien, utstrekningen og dybden. Det 

viste seg da at dette snarere var et slaggutkast, som delvis var dekket av sedimenter 

med kraftig jernutfelling og rustrødt skjær. Det ble også anlagt en sjakt gjennom 
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aktivitetslaget (S1), hvor det fremkom tilsvarende slagg som i S2, men uten det 

rustrøde skjæret.  

 

På ukens siste arbeidsdag ble det anlagt tverrgående sjakter i S2, for å få kontroll over 

strukturens avgrensninger i nordvest og sørøst. En mulig røsteplass (S4) nordøst for 

slaggutkastet ble påvist, men senere avskrevet som jernutfelling. Arbeidet med sjakta 

gjennom aktivitetslaget ble fortsatt, men mye stein og lagets tykkelse gjorde arbeidet 

tidkrevende.  

 

 

Figur 6: Jernvinneanlegg id 115947 etter flateavdekking, med sjakter gjennom aktivitetslag S1 

(bak) og slaggutkast S2 (foran), sett mot sør-sørøst. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:38).  

 

Uke 24 

På mandagen ble sjakten gjennom aktivitetslaget gravd ferdig. Ettersom det hadde 

vært mye nedbør i helga, ble resten av dagen benyttet til å rense det sentrale partiet av 

feltet for andre gang. S1, S2 og S4 kom da bedre frem, men grå silt dekket fortsatt de 

sørlige og sørvestre delene av slaggutkast S2. I aktivitetslag S1 ble flere steiner 

fjernet, og det fremkom ytterligere steiner under disse. I sjakta kunne det spores en 

forsenkning eller grop på samme sted, noe som kunne gi inntrykk av å være et ødelagt 

ovnsområde (S5). Tydelige konstruksjonsdetaljer var imidlertid fraværende, og kun 

svært fragmentariske rester av sjaktmateriale kunne spores. Det ble likevel antatt at 

restene av en eventuell blesterovn burde la seg påvise mot bunn av forsenkningen.  

 

Den påfølgende dagen ble profilen gjennom S1 dokumentert, og S5 tegnet i plan. 

Området rundt kullkonsentrasjon S3 ble renset fram, og en grøft/grop (S6) ble påvist 

inntil denne. Det ble deretter gravd en sjakt gjennom denne, men ble avskrevet som en 

naturlig forsenkning fylt med matjord. Kullkonsentrasjonen S3 ble deretter tegnet i 

plan.  
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Dagen etter ble S4 dokumentert i plan, og kullgrop id 115948 (S7) renset fram. Alle 

strukturene ble deretter målt inn digitalt, før det ble iverksatt maskinell snitting av 

kullkonsentrasjon S3, kullgrop S7 og to kvadranter ble gravd ut i både S1 og S2. 

Ytterligere en kvadrant i S1 ble gravd ut med gravemaskin den påfølgende dagen, og 

de ulike profilene ble fortløpende dokumentert. Parallelt med dette ble det mulige 

ovnsområdet S5 tømt for hånd, men det lot seg ikke gjøre å påvise noen ovnsstruktur. 

I den gjenværende kvadranten i S1 ble det gravd ut en rute på 0,25 x 0,75 meter, med 

sikte på å utføre en volumberegning av mengden slagg i laget. Intensjonen var å 

sammenstille dette med en tilsvarende volumberegning i slaggutkast S2, og analysere 

hvorvidt S1 kunne representere en utpløyd slagghaug. Ukens siste dag var svært kald, 

men arbeidet ble fortsatt med jevn progresjon. Kullgrop S7 ble dokumentert i profil, 

og kullgrop id 115950 (S8) tegnet i plan og prøvestukket. De ulike profilene i 

slaggutkast ble også dokumentert.  

 

 

Figur 7: Jernvinneanlegg id 115947 etter maskinell snitting av aktivitetslag S1, sett mot sør-

sørøst. Bak til venstre ses snitt gjennom kullsjikt S3. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:73).  

 

Uke 25 

På mandagen ble mulig røsteplass S4 snittet, uten at dette ga noen endelig avklaring i 

hvorvidt laget var et aktivitetsspor. En prøve av ”malmen” ble tatt ut, men viste seg 

senere å ikke være magnetisk. Strukturen er derfor avskrevet som naturlig 

jernutfelling. En rute på 0,5 x 0,5 meter ble gravd ut i slaggutkast S2 og såldet. 

Undersøkelsen viste at laget inneholdt langt mer slagg enn det som var synlig i plan 

og profil, hvorav det var mye renneslagg. Dette bekreftet tolkningen av strukturen 

som slaggutkast, men inneholdt likevel oppsiktsvekkende lite kull og sjaktmateriale. 

Den påfølgende dagen ble masseuttaket fra aktivitetslag S1 såldet. Øvrige deler av S1 

ble deretter forsøkt renset ned i steril undergrunn, i håp om at en blesterovn kunne la 

seg påvise. En bunnskolle ble funnet i utkanten av laget, men det lyktes ikke å påvise 
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noen form for ovnskonstruksjon. På onsdag ble utstyret vasket og arbeidet avsluttet i 

felt. Resten av dagen ble benyttet til retur til Oslo.  

 

 

Figur 8: Jernvinneanlegg id 115947, med profiler gjennom aktivitetslag S1, slaggutkast S2 og 

kullsjikt S3, sett mot nord-nordvest. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:74). 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Allerede under registreringene ble det dokumentert store skader på både 

jernvinneanlegg id 115947 og kullgrop id 115948 grunnet pløying (Grøtberg 2008). I 

kullgrop id 115948 var kun milebunnen bevart, noe som medfører at tolkningen 

”kullgrop” må defineres som noe usikker. Det er også uvisst hvorvidt anleggelsen av 

Fv269 kan ha hatt innvirkning på jernvinneanlegget, ved at masser er påført eller 

fjernet fra feltet. Jernvinneanlegget fremsto også som svært skadet ved utgravningen, 

og det var i mange tilfeller uklart hva som var naturlig undergrunn og hva som kunne 

defineres som deponerte eller akkumulerte masser. Dette skapte store utfordringer for 

tolkningen av anlegget. Feltet bar også preg av svært fuktig og dårlig drenerende 

undergrunn, hvorpå det var kraftig jernutfelling på flere punkter. Dette kunne lett 

misforstås som røstet jernmalm. På den andre siden er det et åpent spørsmål om 

hvorvidt slaggutkast S2 ville blitt oppdaget, med mindre det overliggende laget med 

jernutfelling innledningsvis ble feiltolket som røstet malm. De fuktige 

grunnforholdene hadde også medført at slagget var sterkt forrustet, og det var i flere 

tilfeller vanskelig å skille forrustet slagg fra naturlig jernutfelling.  

 

Ved kullgropene id 115948 og id 115950 var det i begge tilfeller satt opp en 

telefonmast tett inntil strukturene, og ved id 115950 var et bardunfeste plassert i 

vollen på kullgropa. Det ser likevel ikke ut til at disse forholdene har hatt nevneverdig 

innvirkning på kulturminnene, og kildeverdien fremsto som intakt.  

 

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 2008; Larsen 1991:232). Det er kun gjennom utgravning og hel eller 

delvis flategraving av milebunnen at sikker kunnskap om gropens form kan 
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Figur 9: Innmålte lag og 

strukturer på jernvinne-

anlegg id 115947. Produsert 

av 11. januar 2011 av Kjetil 

Loftsgarden, KHM. 

opparbeides. Formen på kullgrop id 115950 er dermed usikker, ettersom den kun ble 

prøvestukket.  

 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

I løpet av de arkeologiske utgravningene langsmed Fv269 ble det totalt sett undersøkt 

to frittliggende kullgroper (id 115948 og id 115950) og et jernvinneanlegg (id 

115947). På sistnevnte lokalitet kunne det med sikkerhet kun defineres et slaggutkast, 

mens de øvrige strukturene med fordel kan defineres som aktivitetsspor med uklar 

funksjon. Alle strukturene ble gitt fortløpende S-numre (Tabell 1). 

 
Id-nr. Lokalitet S-nr. Type Id-nr. Lokalitet S-nr. Type 

115947 Jernvinne S1 Aktivitetslag 115947 Jernvinne S5 Ovnsområde – avskrevet 

115947 Jernvinne S2 Slaggutkast 115947 Jernvinne S6 Grøft/grop – avskrevet 

115947 Jernvinne S3 Kullkonsentrasjon 115948 Kullgrop S7 Kullgrop 

115947 Jernvinne S4 Røsteplass – avskrevet 115950 Kullgrop S8 Kullgrop 

Tabell 1: Fordelingen av S-nr per id-nr på prosjektet. 
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Prosjektet har aksesjonsnr. 2010/99 og det er tildelt et C-nr. per lokalitet, hvorpå 

jernvinneanlegg id 115947 har C-nr. 57518, kullgrop id 115948 har C-nr. 57519 og 

kullgrop id 115950 har C-nr. 57520. Fotografiene har blitt lagt inn i Fotobasen med 

Cf-nr. 34249.  

5.5.1 STRUKTURER 

Aktivitetslag S1 

Svært utflytende og uregelmessig lag av stein og grus, iblandet rødlig silt og matjord. 

En rekke slaggbiter kunne observeres, samt noe kullbiter og knust sjaktmateriale. 

Laget er svært utpløyd og måler ca. 6,3 x 5,7 meter i flaten, og kun 5,06 x 4,68 meter i 

profil. Det er med andre ord vanskelig å avgrense og fremstår ikke som et klart 

definert felt eller aktivitetsområde. Utstrekningen på laget er snarere vurdert på 

bakgrunn av spredningen av slagget. Matjorden ble helt fjernet der hvor slagg ikke 

kunne påvises. I profil hadde laget en dybde opp til 40 cm, men den nedre 

avgrensningen var også her tidvis vanskelig å avgrense. Dette skyldes mye kraftig 

jernutfelling, som det ofte var vanskelig å skille fra forrustet slagg. Tidvis ble det også 

observert små kullbiter i det som ble antatt å være steril undergrunn, uten at det lyktes 

oss å finne en god forklaring på dette. En kvadrant på 0,25 x 0,75 meter ble gravd ut 

og massene såldet. S1 besto i hovedsak av stein, grus og malmblandet sand/silt. 

Andelen slagg var forholdsvis liten, men hovedvekten kunne defineres som 

renneslagg. Det ble også funnet en rekke stykker av knudrete, udefinerbar slagg, som 

med sannsynlighet kan tolkes som en form for bunnskollefragmenter. Noe knust 

sjaktmateriale ble funnet, men i svært begrenset omfang og uten klare strukturelle 

egenskaper. Det er likevel sannsynlig at de stammer fra en sjaktovn. Mengden stein 

indikerer at ovnsområdet har stått i relasjon til aktivitetslaget, og en særskilt 

konsentrasjon av stein er skilt ut som egen struktur (S5). Det var særskilte 

konsentrasjoner av slagg øst og sør for S5, som kan være utpløyde slaggutkast.   

 

 

Figur 10: Såldete masser fra aktivitetslag S1. Fra venstre mot høyre: Malmblandet sand/silt, 

grus, renneslagg, udefinerbart slagg, kull (foran), sjaktmateriale (bak) og stein (bakerst). Foto: 

Ingar M. Gundersen (Cf.34249:101). 

 

Slaggutkast S2 

Strukturen var et utflytende sjikt med blanda masser av rødlig og gråsvart grus og 

malm, samt slagg og småstein, på ca. 4 x 4 meter og opptil 34 cm tykt. Laget dekkes 

delvis av grå silt med noe grus og slagg, som i plan nærmest fremstår som steril 

undergrunn. Strukturen var dermed noe vanskelig å avgrense i plan. En rekke felter 
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med rustrød jernutfelling medførte at strukturen innledningsvis ble tolket som en 

røsteplass, men ”malmen” viste seg ikke å være magnetisk. Da sjakter ble anlagt 

gjennom strukturen fremkom imidlertid tydelige slaggholdige lag, som var preget av 

sterk forvitring og jernutfelling. En kvadrant på 0,5 x 0,5 meter ble gravd sentralt i 

strukturen og massene deretter såldet. Massene inneholdt minimalt med brent leire og 

kull, men overraskende mye slagg i forhold til det som lot seg observere i plan og 

profil. Mengden slagg var likevel liten i forhold til de øvrige bestanddelene.  

 

I likhet med aktivitetslag S1 ble det også her funnet udefinerbart slagg, som 

sannsynligvis kan tolkes som bunnskollefragmenter. Majoriteten av slaggbitene kunne 

imidlertid defineres som renneslagg, men det meste av slagget var såpass fragmentert 

at feiltolkninger kan forekomme. Slagget var svært rustrødt, noe som kan tilskrives de 

fuktige grunnforholdene. Dette har sannsynligvis også medført den kraftige rustrøde 

fargen, som kunne observeres i plan. Sanden/silten var svært malmblandet.  

 

 

Figur 11: Såldete masser fra slaggutkast S2. Fra venstre: Sand, udefinerbar slagg, renneslagg, 

stein, kull, sjaktmateriale, grus. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:96). 

 

Figur 12: Renneslagg (VP1) fra aktivitetslag S1, og udefinerbart slagg (VP4) fra slaggutkast S2. 

Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:104-105).  

 

Kullkonsentrasjon S3 

Markant og ujevnt sjikt med kull og gråbrun silt, med mål ca. 3,2 x 5,5 meter og 

opptil 14 cm tykkelse. Kullsjiktet ligger på en ujevn undergrunn og har ingen klare 

strukturelle egenskaper. En dreneringsgrøft skjærer igjennom laget i vest, men noe 

kull kan også observeres på andre siden av denne. Kullaget er tydeligst mot nordøst, 
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og avtar gradvis med sørvest og sørøst, og kan eventuelt tolkes som spor etter et 

utpløyd kullager.  

 

 

Figur 13: Kullsjikt S3 sett i profil mot nordvest. Foto: Jørgen Bøckman (Cf.34249:79).  

 

Røsteplass S4 

Ujevnt sjikt med kraftig rustrød og svart jernutfelling, som innledningsvis ble tolket 

som en røsteplass. Strukturen ble imidlertid senere avskrevet.  

 

 

Figur 14: Plan og profiltegning av nedgravning/grop S5. 

 

Nedgravning/grop S5 

Markant konsentrasjon av steiner i aktivitetslag S1 på 2,54 x 1,14 meter, som i profil 

fremsto som en grunn grop på opptil 32 cm dybde. Strukturen skilte seg fra resten av 

S1 ved en noe mørkere gråbrun farge, iblandet lommer med grå ubrent leire og mye 

stein. Mengden slagg var likevel relativt liten, men nedgravningen ble tolket å kunne 

være spor etter et ødelagt ovnsområde. Ved tømming av strukturen lot det seg 
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imidlertid ikke gjøre å påvise noen sikre spor etter dette, men et svakt siltblandet 

kullsjikt ble dokumentert mot bunn av nedgravningen. Det ble ikke funnet 

sjaktmateriale i nedgravningen.  

 

Grøft S6 

Bred forsenkning fylt med matjord. Avskrevet. 

 

Kullgrop S7 

Avlang og avrundet kullsjikt i dyrket mark, hvorpå kun bunn av strukturen var bevart. 

Strukturen målte 3,8 x 2,74 meter og var opptil 24 cm dyp. Kullsjiktet var tydeligst i 

ytterkant og mot bunnen, og inneholdt godt bevarte kullbiter. Selv mindre trefliser 

hadde intakt trestruktur. Tydelig varmepåvirkning var synlig på flere steder, både på 

siden av og under strukturen. Mot midten var strukturen delvis gjenfylt med gråbrun 

sand, grus og noe matjord. Sjiktet inneholdt også småstein og en rekke flate 

steinheller, samt porselen, glasskår og noe ubrent trevirke. Det virket slik som om 

gropen var blitt pløyd opp og gjenfylt i nyere tid. Tolkningen ”kullgrop” er imidlertid 

noe usikker, ettersom både fyllmassene og kullsjiktet fremsto som relativt nytt. 

Pløyelaget var også svært tynt, hvorpå man ville forventet en dypere og bedre bevart 

kullgrop. ”Kullgrop” er likevel den mest nærliggende definisjonen. 

 

 

Figur 15: Kullgrop S7 i plan, sett mot nord-nordvest. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:59). 

 

Figur 16: Kullgrop S7 sett i profil, sett mot sør-sørøst. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:82). 
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Kullgrop S8 

Dyp og godt markert kullgrop i åpen barskog med relativt rett nedskjæring og indre 

diameter på 2,2 meter. Indre diameter er her forstått som diameteren på selve 

nedskjæringen. Diameteren mellom toppvollene er på 5,6 meter, hvorpå kullgropa kan 

defineres som mellomstor (Jf. Bloch-Nakkerud 1987:22; Narmo 1996:170). 

Nedskjæringen hadde også tydelige hjørner i sørøst og sørvest, og kan ha vært 

kvadratisk med flat bunnform. Vollene var brede og flate, men hadde en noe usikker 

ytre avgrensning. Den ytre diameteren ser ut til å ha vært 6,35 meter, og dybden 1,4 

meter. Strukturen var bevokst med flere bartrær i sør, nord og vest, men dette ser ikke 

ut til å ha hatt nevneverdig innvirkning på gropas utforming. Kullgropa virket også 

relativt uskadd av moderne virksomhet, men en telefonmast var plassert i vestre 

ytterkant med et bardunfeste i vollen i øst. Et prøvestikk ble foretatt sentralt i 

milebunnen, hvor det fremkom et tykt og markant kullsjikt på 25 cm. Kullbitene var 

godt bevart og flere var forholdsvis store. Kullgropa var slik sett ikke fullstendig tømt.  

 

 

Figur 17: Kullgrop S8 (id 115950) sett mot øst-sørøst. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.34249:85).  

5.5.2 PRODUKSJONSVOLUM 

Ved volumberegning av det totale slagginnholdet i slaggutkast S2, 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 4,86 m. og 4,5 m. og høyde 0,27 m., blir verdiene i halvaksene 2,25, 

2,43 og 0,27 (”høyde” i en slagghaug er i utgangspunktet en halvakse i en ellipsoide).  

Regnestykket blir da (4/3 x π) x (2,25 x 2,43 x 0,27) som deretter divideres på 2. 

Slaggutkastets totale volum blir dermed 3,05 m³. Mengden slagg ble deretter beregnet 

ut ifra et masseuttak på 0,5 x 0,5 m., som var 25 cm dypt, med andre ord 1/16 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 16 får man vekt per m³. Sifrene kan deretter overføres på 

slagghaugens totale volum (Tabell 2). Utregningen gir et slaggvolum på 1025,5 kg, 

som er 23,1 % av slaggutkastets volum. Hvis man deretter vurderer at 23,1 % av 
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kategorien ”grus” også sannsynligvis representerer slagg, gir dette et totalt 

slaggvolum på 1228,5 kg. 

 

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 (2,34)² x 0,27). Dette ville 

resultert i et totalvolum på 1,5 m³, som er ca. halvparten av Bernt Rundbergets (2007) 

metode. Dette gir likevel små variasjoner i forholdet til slaggvekten, ettersom den i 

dette tilfellet kun utgjør 23,1 %. Resultatet ville da blitt 1128,5 kg. Lars Erik Narmo 

(1996:81) har på sin side benyttet flateinnholdet og multiplisert dette med høyden (π x 

(2,34)² x 0,27). Dette ville gitt et resultat på 1389,8 kg slagg. Variasjonene mellom de 

ulike beregningene er dermed små, og Rundbergets metode gir et resultat litt under 

middelverdien for de to øvrige. Den vil derfor bli benyttet i den videre behandlingen 

av emnet.  

 

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

Slagg 21,0 336,0 23,1 1025,5 1025,5 

Stein 10,5 168,0 11,5 512,7 0,0 

"Grus" 18,0 288,0 19,8 879,0 203,0 

Sand/malm 41,5 664,0 45,6 2026,6 0,0 

Sjaktmateriale 0,028 0,4 0,031 1,367 0,0 

Kull 0,002 0,0 0,002 0,107 0,0 

Sum 91,030 1456,5 100,0 4445,3 1228,5 

Tabell 2: Volumberegning av mengden slagg i slaggutkast S2. 

 

Som det fremgår av Tabell 3 er imidlertid mengden slagg i aktivitetslag S1 vesentlig 

lavere enn i slaggutkast S2. Mengden slagg var også svært variabelt i aktivitetslaget, 

hvorpå det ikke lar seg gjøre å angi et nøyaktig presist slaggvolum. Tabell 3 angir 

likevel en pekepinn på mengden slagg, hvorpå det er påvist et totalt slaggvolum på ca. 

1,5 tonn på jernvinneanlegget.  

 

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

Slagg 1,4 41,5 2,6 190,20 190,20 

Stein 19,0 563,0 35,2 2581,35 0,00 

"Grus" 10,0 296,3 18,5 1358,61 35,25 

Sand/malm 23,5 696,3 43,6 3192,72 0,00 

Sjaktmateriale 0,053 1,6 0,098 7,20 0,00 

Kull 0,006 0,2 0,011 0,83 0,00 

Sum 53,96 1598,75 100,0 7330,91 225,45 

Tabell 3: Volumberegning av mengden slagg i aktivitetslag S1. 

 

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 
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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 på 0,7-2 

tonn (Tabell 4). Det er imidlertid sannsynlig at store mengder med slagg har blitt 

pløyd bort, hvorpå den reelle produksjonen kan ha vært vesentlig høyere. 

 

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 

727,0 1308,6 2035,6 

Tabell 4: Utbytteberegning for jernvinneanlegg 115947 

5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 

Det ble tatt inn 8 prøver av malm og slagg for metallurgiske analyser, hvorav en 

malmprøve senere ble avskrevet som jernutfelling (VP2). De øvrige metallurgiske 

prøvene består av seks prøver av slagg, hvorav en kan defineres som bunnskolle 

(VP10) og to er av udefinerbar type (VP4 og VP8). Sannsynligvis representerer alle 

tre prøvene en form for bunnskoller. De tre resterende prøvene består alle av slagg 

med rennestruktur, og er definert som renneslagg (VP1, VP3 og VP7). En prøve av 

malm (VP9) er tatt ut fra masseuttaket for volumberegning i aktivitetslag S1, ved 

hjelp av magnet.  

 

Malmprøve VP9 og tre slaggprøver (renneslagg VP3, bunnskolle VP10 og 

udefinerbar slagg VP4) ble sendt til UV GAL ved Riksantikvarieämbetet i Sverige for 

metallurgiske analyser (Jf. Vedlegg 8.5.2). Analysene av VP4 bærer preg av at slagget 

har størknet i bunn av en sjaktovn, og det er dermed nærliggende å tolke de 

udefinerbare slaggklumpene som bunnskoller. Analysene viser en tilsvarende kjemisk 

sammensetning i alle de tre slaggprøvene, som i hovedsak ligger innenfor verdiene for 

tidligere tilsvarende analyser i området. Det eneste unntaket er at prøvene har et 

relativt høyt manganinnhold. Jerninnholdet var på ca. 50 %. Malmprøven VP9 kan 

imidlertid ikke stamme fra den samme prosessen som slaggprøvene, ettersom 

manganinnholdet bare er en tiendedel av det som er påvist i slagget. Det stilles 

spørsmålstegn i rapporten på hvorvidt det kan defineres som malm i det hele tatt. Den 

er uansett ikke egnet til jernfremstilling, ettersom jerninnholdet er svært lavt. De 

avvikende resultatene mellom malmen og slagget kan imidlertid skyldes 

funnomstendigheten, ettersom malmen ikke stammer fra et definert malmlag, men fra 

aktivitetslaget. Lena Grandin nevner likevel muligheten for at det kan ha vært benyttet 

ulike malmtyper i blestringen, med ulike kjemiske sammensetninger.  

 

Rapporten konkluderer med at slaggprøvene sannsynligvis stammer fra samme 

ovnstype, og slutter seg til tolkningen av at dette må ha vært en sjaktovn med 

slaggavtapning.  

 

Totalt sett ble 10 kullprøver tatt ut, hvorav åtte stammer fra strukturer på 

jernvinneanlegget. To kullprøver ble tatt ut fra henholdsvis kullgrop S7 og S8. Seks 

kullprøver har blitt vedartsbestemt av statsstipendiat Helge I. Høeg. Begge 

kullprøvene fra kullgropene S7 og S8 besto utelukkende av furu (pinus). Fra 

jernvinneanlegget besto kullprøvene hovedsakelig av bjørk (betula) eller furu (pinus). 



50/17, 51/1, 51/3 og 51/4, Øystre Slidre 08/11854 

 23 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Fra slaggutkast S2 ble det påvist både furu og bjørk, mens kullkonsentrasjon S3 

hovedsakelig besto av bjørk og med et lite innslag av hegg (prunus).  

 

De seks kullprøvene ble deretter videresendt til radiologisk datering ved 

Nasjonallaboratoriet for C14-datering. I prøver hvor det forekom mer enn en vedart, 

ble kun bjørk videresendt til datering.  

5.5.4 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 

2008, 2011), men hovedbrukstiden kan defineres innenfor vikingtid og middelalder 

med et tyngdepunkt på 1200-tallet (Larsen 2004:154). Få dateringer til 

etterreformatorisk tid foreligger fra Oppland. Få kullgroper er imidlertid generelt sett 

undersøkt i Øystre Slidre, utenom de som ligger inne på jernvinneanleggene på 

Beitostølen. Tidligere undersøkelser har dermed i all hovedsak blitt utført ved 

Beitostølen, hvor de radiologiske dateringene ligger innenfor 975 – 1400 e. Kr., med 

et visst tyngdepunkt i tidlig- og høymiddelalder (Larsen 2009:136). Det er dermed 

nærliggende å vurdere en datering kullgropene ved Fv269 innenfor samme periode.  

 

Ingen jernvinneanlegg er tidligere undersøkt i denne delen av Øystre Slidre, og 

anleggets dårlige beskaffenhet kompliserer en nærmere vurdering av dets organisering 

og teknologiske aspekter. Noe informasjon kan likevel trekkes ut av materialet. Ved 

sålding av masser fra både slaggutkastet og aktivitetslaget kunne hovedvekten av 

slagget defineres som renneslagg. Noe sjaktmateriale ble også funnet, men dette 

utgjorde minimale deler av volumet i strukturene. Det er likevel nærliggende å tolke 

blesterovnen som sjaktovn med slaggavtapning, hvorpå virksomheten sannsynligvis 

kan plasseres innenfor Fase II i yngre jernalder/middelalder (Larsen 2009:77-85).  

 

 

Figur 18: Skjematisk fremstilling av de radiologiske dateringene på prosjektet.  

 

Det ble foretatt seks radiologiske dateringer, fra henholdsvis to kullgroper og tre 

strukturer på selve jernvinneanlegget. Resultatet var svært sprikende (Figur 18). Den 
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eldste dateringen skriver seg fra nedgravning S5, og resulterte i 1190-1040 f. Kr. 

Ytterligere en prøve fra S5 ga 235-325 e. Kr. Dette tilsvarer bronsealder og romertid. 

Kullkonsentrasjon S3 ble datert til 680-780 e. Kr., noe som plasserer virksomheten 

innenfor merovingertid. Slaggutkastet og kullgropene fikk relativt identiske dateringer 

innenfor tidsrommet 885-990 e. Kr., noe som tilsvarer vikingtid. Slaggutkastet ble 

datert på trekull fra bjørk, mens kullgropene kun inneholdt furu.  

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Totalt ble et jernvinneanlegg (id 115947) og to kullgroper (id 115948, id 115950) 

undersøkt på prosjektet, hvorav jernvinneanlegget og en kullgrop (id 115948) lå i 

dyrket mark. De var dermed også svært skadet av pløying, og kildeverdien var spesielt 

sterkt forringet på jernvinneanlegget. Noe informasjon kunne likevel trekkes ut av 

lokalitetene, og på jernvinneanlegget lå et slaggutkast delvis intakt under et sjikt med 

grå silt og grus. Det er uklart hvordan de overliggende massene ble akkumulert på 

feltet, men det har medført at slaggutkastet ble skjermet for de mest omfattende 

skadene fra åkerdrifta. I slaggutkastet kunne det påvises både renneslagg og 

sjaktmateriale. Til tross for at mengden sjaktmateriale var svært begrenset, indikerer 

likevel det samlede funnbildet at blesterovnen har vært av typen sjaktovn med 

slaggavtapning, hvorpå anlegget kan dateres til Fase II i yngre jernalder/middelalder 

(Larsen 2009:77-85). De metallurgiske analysene underbygger denne tolkningen. Kun 

enkelte sikre bunnskoller kunne dokumenteres, men det forekom en rekke 

slaggklumper av udefinerbar type. Dette kan være bunnskollefragmenter, noe også de 

metallurgiske analysene indikerer. Dette kan slik sett kan indikere en noe annerledes 

teknologi enn det som er kjent fra Beitostølen.  

 

I prosjektplanen (Larsen 2010) ble det diskutert hvorvidt jernvinneanlegg uten 

integrerte kullgroper kunne være et særskilt trekk ved anleggene i tidlig Fase II. Den 

radiologiske dateringen fra slaggutkastet underbygger en slik tolkning, og indikerer at 

anlegget hører hjemme i vikingtid. Det må likevel fremheves at anlegget var såpass 

skadet, at det er heftet store usikkerhetsmomenter ved anleggets organisering. Det er 

også en viss mulighet for at eventuelle kullgroper kan ligge utenfor det avdekkede 

feltet, ettersom det undersøkte området er av begrenset omfang. Ingen 

jernvinneanlegg er heller undersøkt i denne delen av Øystre Slidre, hvorav det 

komparative materialet er noe mangelfullt.  

 

Utover slaggutkastet kunne ingen sikre konstruksjonselementer på anlegget skilles ut, 

men enkelte aktivitetsspor kunne dokumenteres. Dette gjelder et slaggholdig 

aktivitetslag og et kullsjikt, hvorpå sistnevnte kan være et utpløyd kullager. 

Aktivitetslaget innehold mye stein, og det er nærliggende å se for seg at blesterovnen 

har stått på denne delen av feltet. Ingen sikre spor etter blesterovnen kunne imidlertid 

dokumenteres, men en svært steinholdig nedgravning sto sentralt i aktivitetslaget og 

kunne tolkes som rester etter dette. De radiologiske dateringene fra nedgravningen 

taler imidlertid imot en slik tolkning, med utslag til henholdsvis bronsealder og 

romertid. Differansen mellom de to dateringene ligger på opptil 1515 år, hvorpå de 

ikke kan relateres til noen entydig aktivitet. Kullaget viste seg også å være eldre enn 

slaggutkastet, og ble datert til merovingertid. De svært sprikende dateringene fra 

anlegget tyder på en omrotet funnkontekst, og det er uklart hva de ulike sjiktene og 

forsenkningene representerer. Årsaken til dette er usikker, men en nærmere analyse av 

anleggets organisering er med andre ord ikke mulig. Det er likevel sannsynlig at det 

har vært en slagghaug i tillegg til slaggutkastet, men at sporene etter denne var svært 
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fragmentert. Det totale slaggvolumet på anlegget er beregnet til 1,5 tonn, noe som kan 

tilsvare en jernproduksjon på ca. 727-2035 kg. Den reelle jernproduksjonen har nok 

likevel vært høyere, ettersom den fragmenterte slagghaugen var iblandet mye matjord 

fra pløyingen. 

 

Kullgrop id 115948 var likeledes sterkt skadet av dyrkning, men milebunnnen var 

likevel intakt. Milebunnen hadde en lengde på 3,8 meter, noe som indikerer at 

kullgropa bør ha vært av mellomstor eller stor størrelse. Formen var tilnærmet 

sirkulær, noe som sammenfaller med de overordnede trekkene for kullgroper i 

Valdres, selv om kvadratiske og rektangulære kullgroper også er kjent (Larsen 

2009:136-139). Kullgrop id 115950 lå i skogsterreng og ble kun prøvestukket, men 

observasjoner gjort i plan indikerer at denne kan ha vært kvadratisk. Det er imidlertid 

knyttet stor usikkerhet til kullgropenes utforming i plan, hvorpå strukturens form må 

sies å være usikker (jf. kap. 5.4). Kullgropen ser imidlertid ut til å kunne defineres 

som mellomstor, i henhold til Lars Erik Narmos (1996:170) definisjoner. Kullgropene 

fikk nærmest identiske radiologiske dateringer til henholdsvis 885-965 og 895-990 e. 

Kr., og gropene ser dermed også ut til å være samtidige med slaggutkastet på 

jernvinneanlegget. Det er dermed sannsynlig at kullproduksjonen kan knyttes til 

jernfremstilling i nærområdet. 

 

6. KONKLUSJON 

I forbindelse med reguleringsplan for Fv 269 Rudi – Volbu ble det gjennomført 

arkeologiske utgravninger av et jernvinneanlegg og to frittliggende kullgroper. Både 

jernvinneanlegget og en av kullgropene lå i dyrket mark, og spesielt jernvinneanlegget 

var svært skadet. På jernvinneanlegget var kun slaggutkastet intakt, ettersom det var 

dekket av et grålig grussjikt. Alle andre spor etter jernblestringen var pløyd i stykker, 

men det kunne påvises indikasjoner på ytterligere en slagghaug. Ingen kullgroper ble 

dokumentert på anlegget.  

 

I slaggutkastet ble det dokumentert både renneslagg og bunnskoller, samt en noe 

udefinerbar slaggtype. Dette kan indikere en noe annerledes jernteknologi enn det 

som er påvist på Beitostølen, men det samlede funnbildet peker likevel i retning av 

Fase II-teknologien i yngre jernalder/middelalder. Slaggutkastet ble radiologisk datert 

til vikingtid, noe som underbygger denne tolkningen. De to kullgropene fikk nærmest 

identiske dateringer som slaggutkastet, og kullbrenningen kan dermed trolig knyttes 

til jernblestring i området. Kun en av disse ble totalgravd, og det ble her dokumentert 

en oval milebunn.  
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8. VEDLEGG 

8.1 STRUKTURLISTE  

 
Strukturliste (flateavdekking, jernvinneanlegg id 115947 og id 115948) 

Str. nr. Type Kontekst  Form Dimensjon (m) Dybde (m) Tolkning Element/fyll Kommentar 

S1 Aktivitetslag  Utflytende 6,3 x 5,7 0,4 Utpløyd slagghaug? Blandete masser med slagg, gråbrun silt, grus, kull, stein 
og noe sjaktmateriale 

Svært skadet 

S2 Slaggkonsentrasjon  Rund 4 x 4 0,34 Slaggutkast Kraftig rustrød sand, silt og grus med noe kull, mye slagg 
og noen steiner 

Delvis intakt 

S3 Kullkonsentrasjon  Utflytende 3,2 x 5,5 0,14 Kullager? Siltlag med mye kull og litt grus Svært skadet 

S4 Jernholdig grus  Utflytende 5,44 x 2,1 0,08 Røsteplass? Blandede masser av grå, rustrød og mørkebrun silt, 
iblandet grus og steiner samt flekker av svart mørkebrun 
sandaktig masse som ligner malm.  

Avskrevet 
 

S5 Nedgravning Sentralt plassert i S1 Avlang og 
avrundet 

2,54 x 1,14 0,32 Ovnsområde? Grå silt med noen konsentrasjoner med kull. Flere mindre 
og mellomstore steiner i ytterkant, samt i flaten.  

Avskrevet 

S6 Grøft/grop  -   -   -   -   -  Avskrevet 

 
 

Strukturliste (flateavdekking, kullgrop id 115948) 
Str. nr. Type Kontekst  Form Dimensjon (m) Dybde (m) Tolkning Element/fyll Kommentar 

S7 Kullsjikt Frittliggende Oval 3,8 x 2,74 0,24 Utpløyd kullgrop Markant kullsjikt delvis dekket av grålig beige sand og 
grus med noe silt, kull og små og mellomstor stein. Noe 
moderne avfall funnet i flaten.  

Uviss. Kan være 
nyere tids 
kulturminne 

 
 

Strukturliste (kullgrop i utmark, id 115950) 
Struktur  
(S-.nr.) 
C-nr. 

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 

S8 

C57520-1 

6,35 5,6 2,2 0,85 Oval, med 
antydning til 
hjørner 

Oval, med 
antydning til 
hjørner 

-  1,4 -  1 -  25 -  Telefonmast i vestre 
ytterkant, og bardunfeste 
i sørøstre voll 
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8.2 FUNN OG PRØVER 

 
Metallurgiske prøver C57518 

Funn-nr. Kontekst/struktur C-nr. Type prøve  Kategori St. mål. (cm) Kommentar  

VP1 Aktivitetetslag S1 C57518/10 Slaggprøve Renneslagg 5,7 x 6,5 x 2,4 Fra lag 7 i Ø-V-gående profil 

VP2 Røsteplass S4  Malmprøve  -  -  Tatt ut i plan. Avskrevet. 

VP3 Slaggutkast S2 C57518/2 Slaggprøve Renneslagg 3,7 x 5,7 x 1,4 Utvalg av prøver tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i 
slaggutkastet. Deler av prøven sendt inn til metallurgiske analyser. 

VP4 Slaggutkast S2 C57518/3 Slaggprøve Udefinerbart 8,1 x 8,9 x 5,4 Utvalg av prøver tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i 
slaggutkastet. Knudrete, udefinerbart slagg. Deler av prøven sendt inn for 
metallurgiske analyser.  

VP5 Slaggutkast S2 C57518/1 Sjaktmateriale  - 2,2 x 2,4 x 1,2 Stykker av sjaktmateriale (brent leire med slagg) tatt ut fra masseuttaket for 
volumberegning av slagg i slaggutkastet.  

VP6 Aktivitetslag S1 C57518/9 Sjaktmateriale -  3,3 x 4,3 x 1,7 Stykker av sjaktmateriale (brent leire med slagg) tatt ut fra masseuttaket for 
volumberegning av slagg i aktivitetslaget 

VP7 Aktivitetslag S1 C57518/11 Slaggprøve Renneslagg 4,3 x 5,1 x 2,4 Utvalg av prøver tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i 
aktivitetslaget.  

VP8 Aktivitetslag S1 C57518/12 Slaggprøve Udefinerbart 3,3 x 4,3 x 2,2 Utvalg av prøver tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i 
aktivitetslaget. Knudrete, udefinerbart slagg. 

VP9 Aktivitetslag C57518/13 Malmprøve -  -  Malm skilt ut av masseuttaket for volumberegning av slagg i aktivitetslaget ved hjelp 
av magnet.  

VP10 I forlengelsen av NV-SØ gående sjakt 
gjennom S2, inntil S1.  

C57518/17 Slaggprøve Bunnskolle 8,4 x 16 x 7,2 Slagget lå i et matjordssjikt skåret ned i undergrunnen, og lå slik sett utenfor både S1 
og S2 i en omrotet kontekst. Prøven sendt inn for metallurgiske analyser.  

 
Liste over kullprøver C57518-57520 

Prøvenr.  Kontekst/ struktur C-nr. NTNU Lab.nr. Type Gram Treslag Kommentar C14-dat. 

KP1 Aktivitetslag S1 C57518/14   3,6  Lag 3. Nø-sv gående profil  

KP2 Aktivitetslag S1 C57518/15   1,0  Vestvendt profil i nv-kvadant  

KP3 Kullkonsentrasjon S3 C57518/8 TRa-2579  21,8 Det ble bestemt 40 biter, 
hvorav 39 betula (bjørk) og 
1 prunus (hegg) 

NØ-ende av profil, i fordypning. Kun 
betula sendt videre til radiologisk 
datering.  

680-780 e. Kr. (1285 ± 30) 

KP4 Kullgrop S7 C57519/1 TRa-2583  13,3 Det ble bestemt 40 biter, 
alle pinus (furu) 

Kullsjikt lag 3 i profil 885-965 e. Kr. (1150 ± 30) 

KP5 Kullgrop S8 C57520/1 TRa-2584  20 Det ble bestemt 40 biter, 
alle pinus (furu) 

Prøvestikk i milebunnen 895-990 e. Kr. (1095 ± 30) 

KP6 Slaggutkast S2 C57518/4   2,2  Masseuttak  

KP7 Aktivitetslag S1 C57518/16   6,1  Masseuttak for slaggberegning  

KP8 Mulig ovnsområde  S5 C57518/6 TRa-2580  1,5 Det ble bestemt 40 biter, Profil i kullholdig siltlag 1190-1040 f. Kr. (2930 ± 35) 
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alle pinus (furu) 

KP9 Mulig ovnsområde S5 C57518/7 TRa-2581  1,4 Det ble bestemt 40 biter, 
hvorav 23 betula (bjørk) og 
17 pinus (furu) 

Profil i kullholdig siltlag. Kun betula 
videresendt til radiologisk datering. 

235-325 e. Kr. (1780 ± 30) 

KP10 Slaggutkast S2 C57518/5 TRa-2582  2,5 Det ble bestemt 40 biter, 
hvorav 38 betula (bjørk) og 
2 pinus (furu) 

Fra nø-sv gående profil, NØ-del. Fra 
lag 11. Kun betula videresendt til 
radiologisk datering.  

890-975 e. Kr.(1130 ± 30) 
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8.3 TEGNINGER 
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8.4 FOTOLISTE.   

Fotoliste, Negativnr. Cf.34249 

 Negativnr Motivbeskrivelse Navn Dato Retning 

Cf34249_001.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, før utgravning Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sørøst 

Cf34249_002.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, tatt fra gårdsveien inn til Rudi Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sørøst 

Cf34249_003.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, tatt fra gårdsveien inn til Rudi Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sør-sørvest 

Cf34249_004.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947 Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Øst 

Cf34249_005.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947 Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nordøst 

Cf34249_006.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947 Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Øst-nordøst 

Cf34249_007.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947 Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Øst 

Cf34249_008.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947 Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nordøst 

Cf34249_009.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947 Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Øst 

Cf34249_010.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947 Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sørøst 

Cf34249_011.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, med landskapet rundt Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_012.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, med landskapet rundt Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nord-nordøst 

Cf34249_013.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, med landskapet rundt Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Øst-nordøst 

Cf34249_014.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, sett nedenfra Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_015.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, sett nedenfra Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_016.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, sett fra åkeren Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Vest-nordvest 

Cf34249_017.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, sett fra åkeren Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Vest-nordvest 

Cf34249_018.JPG Oversiktsbilde over jernvinneanlegg id 115947, sett fra veien Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Øst-sørøst 

Cf34249_019.JPG Oversiktsbilde over kullgrop id 115948, før flateavdekking Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sørøst 

Cf34249_020.JPG Oversiktsbilde over kullgrop id 115948, før flateavdekking Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nordøst 

Cf34249_021.JPG Oversiktsbilde over kullgrop id 115948, før flateavdekking Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nord 

Cf34249_022.JPG Oversiktsbilde over kullgrop id 115948, før flateavdekking Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nordvest 

Cf34249_023.JPG Oversiktsbilde over kullgrop id 115948, før flateavdekking, sett nedenfra Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sørvest 

Cf34249_024.JPG Utsikt mot jernvinneanlegg id 115947, sett fra nedenfor kullgrop id 115948 Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Vest-nordvest 

Cf34249_025.JPG Arbeidsbilde - gravemaskin mellom telefonkablene Bøckman, Jørgen 08.06.2010 Nord 

Cf34249_026.JPG Arbeidsbilde - gravemaskin mellom telefonkablene Bøckman, Jørgen 08.06.2010 Nord 
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Cf34249_027.JPG Arbeidsbilde - gravemaskin mellom telefonkablene Bøckman, Jørgen 08.06.2010 Nord 

Cf34249_028.JPG Arbeidsbilde - gravemaskin mellom telefonkablene Bøckman, Jørgen 08.06.2010 Nord 

Cf34249_029.JPG Oversiktsbilde sett fra Rv 51 Gundersen, Ingar M. 10.06.2010 Vest-nordvest 

Cf34249_030.JPG Oversiktsbilde sett fra Rv 51, etter avkjørselen til Rudi Gundersen, Ingar M. 10.06.2010 Vest-nordvest 

Cf34249_031.JPG Framrenset aktivitetslag S1 Gundersen, Ingar M. 10.06.2010 Vest-sørvest 

Cf34249_032.JPG Framrenset aktivitetslag S1 Gundersen, Ingar M. 10.06.2010 Sørvest 

Cf34249_033.JPG Framrenset aktivitetslag S1 Gundersen, Ingar M. 10.06.2010 Vest 

Cf34249_034.JPG Framrenset slaggutkast S2 Gundersen, Ingar M. 10.06.2010 sørvest 

Cf34249_035.JPG Framrenset slaggutkast S2 Gundersen, Ingar M. 10.06.2010 Sørøst 

Cf34249_036.JPG Oversiktsbilde over feltet Gundersen, Ingar M. 11.06.2010 Sør-sørøst 

Cf34249_037.JPG Oversiktsbilde over feltet Gundersen, Ingar M. 11.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_038.JPG Oversiktsbilde over feltet, ved ukas slutt Gundersen, Ingar M. 11.06.2010 Sør-sørøst 

Cf34249_039.JPG Oversiktsbilde over feltet, ved ukas slutt Gundersen, Ingar M. 11.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_040.JPG Mulig ovnsområde S5 Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Sør-sørøst 

Cf34249_041.JPG Mulig ovnsområde S5 Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Vest-sørvest 

Cf34249_042.JPG Mulig ovnsområde S5 Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Sør-sørøst 

Cf34249_043.JPG Oversiktsbilde over feltet etter andre framrensing Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Sørøst 

Cf34249_044.JPG Oversiktsbilde over feltet etter andre framrensing Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Nordvest 

Cf34249_045.JPG Aktivitetslag S1 i plan etter at sjakter er anlagt Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Vest 

Cf34249_046.JPG Slaggutkast S2 i plan etter at sjakter er anlagt Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Sør 

Cf34249_047.JPG Slaggutkast S2 i plan etter at sjakter er anlagt Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Nord-nordøst 

Cf34249_048.JPG Mulig røsteplass S4 i plan etter framrensing Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Sørøst 

Cf34249_049.JPG Mulig ovnsområde S5 i profil i sjakt Gundersen, Ingar M. 14.06.2010 Nord 

Cf34249_050.JPG Grøft/grop S6 i plan (avskrevet) Gundersen, Ingar M. 15.06.2010 Sørøst 

Cf34249_051.JPG Grøft/grop S6 i plan (avskrevet) Gundersen, Ingar M. 15.06.2010 Vest 

Cf34249_052.JPG Grøft/grop S6 i plan (avskrevet) Gundersen, Ingar M. 15.06.2010 Nord-nordøst 

Cf34249_053.JPG Kullflekk S3 i plan Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sørøst 

Cf34249_054.JPG Kullflekk S3 i plan Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sørøst 

Cf34249_055.JPG Kullflekk S3 i plan Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Sørvest 

Cf34249_056.JPG Kullflekk S3 i plan Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nordvest 

Cf34249_057.JPG Kullflekk S3 i plan Bøckman, Jørgen 07.06.2010 Nordøst 
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Cf34249_058.JPG Kullgrop S7 i plan Gundersen, Ingar M. 16.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_059.JPG Kullgrop S7 i plan Gundersen, Ingar M. 16.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_060.JPG Kullgrop S7 i plan Gundersen, Ingar M. 16.06.2010 Nordøst 

Cf34249_061.JPG Kullgrop S7 i plan Gundersen, Ingar M. 16.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_062.JPG Kullgrop S7 i plan Gundersen, Ingar M. 16.06.2010 Nordøst 

Cf34249_063.JPG Aktivitetslag S1 i profil, SV-kvadrant, oversikt Bøckman, Jørgen 16.06.2010 Vest 

Cf34249_064.JPG Aktivitetslag S1 i profil, SV-kvadrant, oversikt Bøckman, Jørgen 16.06.2010 Vest 

Cf34249_065.JPG Aktivitetslag S1 i profil, SV-kvadrant, oversikt Bøckman, Jørgen 16.06.2010 Vest 

Cf34249_066.JPG Aktivitetslag S1 i profil, SV-kvadrant, nordre del Bøckman, Jørgen 16.06.2010 Vest 

Cf34249_067.JPG Aktivitetslag S1 i profil, SV-kvadrant, midtre del Bøckman, Jørgen 16.06.2010 Vest 

Cf34249_068.JPG Aktivitetslag S1 i profil, SV-kvadrant, søndre del Bøckman, Jørgen 16.06.2010 Vest 

Cf34249_069.JPG Langsgående ø-v gående profil gjennom aktivitetslag S1, hele Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_070.JPG Langsgående ø-v gående profil gjennom aktivitetslag S1, venstre del Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_071.JPG Langsgående ø-v gående profil gjennom aktivitetslag S1, høyre del Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_072.JPG Langsgående ø-v gående profil gjennom aktivitetslag S1, hele Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_073.JPG Oversiktsbilde over feltet etter maskinell snitting av strukturene Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Sør-sørøst 

Cf34249_074.JPG Oversiktsbilde over feltet etter maskinell snitting av strukturene Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Nord-nordvest 

Cf34249_075.JPG Aktivitetslag S1, profil i NV-kvadrant Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Vest 

Cf34249_076.JPG Bilde tatt under tømming av mulig ovnsområde S5 Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Nord 

Cf34249_077.JPG Bilde tatt under tømming av mulig ovnsområde S5, detalj Gundersen, Ingar M. 17.06.2010 Nordvest 

Cf34249_078.JPG Kullag S3 i profil Bøckman, Jørgen 17.06.2010 Nordvest 

Cf34249_079.JPG Kullag S3 i profil Bøckman, Jørgen 17.06.2010 Nordvest 

Cf34249_080.JPG Kullag S3 i profil, detalj Bøckman, Jørgen 17.06.2010 Nordvest 

Cf34249_081.JPG Kullag S3 i profil, detalj Bøckman, Jørgen 17.06.2010 Nordvest 

Cf34249_082.JPG Kullgrop S7 i profil Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Sør-sørøst 

Cf34249_083.JPG Kullgrop S7 i profil Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Sør-sørøst 

Cf34249_084.JPG Kullgrop S8 i plan Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Sør-sørøst 

Cf34249_085.JPG Kullgrop S8 i plan Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Øst-sørøst 

Cf34249_086.JPG Kullgrop S8 i plan Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Nord 

Cf34249_087.JPG Kullgrop S8 i plan, detaljbilde av nedskjæringen Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Øst-nordøst 

Cf34249_088.JPG Prøvestikk i kullgrop S8 i profil Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Sør-sørøst 
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Cf34249_089.JPG NV-profil i slaggutkast S2 Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Nordøst 

Cf34249_090.JPG SØ-profil i slaggutkast S2 Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Nordøst 

Cf34249_091.JPG SV-NØ-gående profil, SV-halvdel Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Nordvest 

Cf34249_092.JPG SV-NØ-gående profil, hele Gundersen, Ingar M. 18.06.2010 Nord 

Cf34249_093.JPG SV-NØ-gående profil, NØ-halvdel Gundersen, Ingar M. 21.06.2010 Nordvest 

Cf34249_094.JPG Masseuttak fra slaggutkast S2 Gundersen, Ingar M. 21.06.2010 Nordvest 

Cf34249_095.JPG Mulig røsteplass S4 i profil Bøckman, Jørgen 21.06.2010   

Cf34249_096.JPG 
Såldete masser fra masseuttak i slaggutkast S2 (Fra venstre: Sand, bunnskoller, renneslagg, 
stein, kull, sjaktmateriale, grus) Gundersen, Ingar M. 21.06.2010 Nordvest 

Cf34249_097.JPG 
Såldete masser fra masseuttak i slaggutkast S2 (Fra venstre: Sand, bunnskoller, renneslagg, 
stein, kull, sjaktmateriale, grus) Gundersen, Ingar M. 21.06.2010 Nordvest 

Cf34249_098.JPG 
Såldete masser fra masseuttak i slaggutkast S2 (Fra venstre: Sand, bunnskoller, renneslagg, 
stein, kull, sjaktmateriale, grus) Gundersen, Ingar M. 21.06.2010 Nordvest 

Cf34249_099.JPG Mulig ovnsområde S5 i profil Bøckman, Jørgen 22.06.2010 Nord 

Cf34249_100.JPG Mulig ovnsområde S5 i profil Bøckman, Jørgen 22.06.2010 Nord 

Cf34249_101.JPG 
Masseuttak fra aktivitetslag S1 (Fra venstre: Sand, grus, renneslagg, udef. slagg, kull, 
sjaktmateriale (bak) og stein) Gundersen, Ingar M. 22.06.2010 Øst 

Cf34249_102.JPG 
Masseuttak fra aktivitetslag S1 (Fra venstre: Sand, grus, renneslagg, udef. slagg, kull, 
sjaktmateriale (bak) og stein) Gundersen, Ingar M. 22.06.2010 Øst 

Cf34249_103.JPG Rudi/Røe med det ferdiggravde anlegget i forgrunnen Gundersen, Ingar M. 23.06.2010 Nord-nordøst 

Cf34249_104.JPG Renneslagg (VP1) fra aktivitetslag S1 Gundersen, Ingar M. 22.02.2011 - 

Cf34249_105.JPG Udefinerbart slagg (VP4) fra slaggutkast S2 Gundersen, Ingar M. 22.02.2011 - 
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8.5 ANALYSER  

8.5.1 DATERINGSRAPPORT FRA LABORATORIET FOR RADIOLOGISK DATERING 
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8.5.2 RAPPORT FRA METALLURGISKE ANALYSER VED UV GAL 
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8.6 TILVEKSTTEKST 

 

C57518-C57520 

 

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning. I forbindelse med reguleringsplan for 

utbedring av Fv 269 Rudi - Volbu i Øystre Slidre kommune, gjennomførte Oppland 

fylkeskommune i mai 2008 kulturminneregistreringer i området. Undersøkelsene 

resulterte i funn av to kullgroper (id 115948 og id 115950) og et jernvinneanlegg (id 

115947), hvorav jernvinneanlegget og en av kullgropene lå i dyrket mark. Den andre 

kullgropen lå i utmark og var tilnærmet intakt. De tre anleggene lå med en viss 

avstand fra hverandre. Kullgrop id 115948 har C-nr C57519, mens kullgrop id 115950 

har C-nr. C57520. Jernvinneanlegg id 115947 har C-nr C57518. Kulturhistorisk 

museum gjennomførte arkeologiske utgravninger av lokalitetene i perioden 7. - 23. 

juni 2010. Undersøkelsene ble foretatt ved hjelp av maskinell flateavdekking av de to 

lokalitetene i dyrket mark, mens kullgropen i utmark ble overflatedokumentert og 

prøvestukket. Det viste seg at lokalitetene i dyrket mark var svært skadet, men viktig 

informasjon kunne likevel trekkes ut av de gjenværende sporene. På 

jernvinneanlegget kunne funn av renneslagg dokumenteres i et slaggutkast (S2), og 

enkelte fragmenter av brent leire med fastbrent slagg ble også funnet. Totalt sett 

indikerer dette at blesterovnen har vært en såkalt sjaktovn med slaggavtapning, noe 

som sannsynliggjør en datering av anlegget til yngre jernalder/middelalder. Det ble 

også undersøkt et aktivitetslag (S1), som var svært oppblandet av slagg og matjord. 

Seks kullprøver har blitt vedartsbestemt av statsstipendiat Helge I. Høeg. Begge 

kullprøvene fra kullgropene besto utelukkende av furu (Pinus). Fra jernvinneanlegget 

besto kullprøvene hovedsakelig av bjørk (Betula) eller furu (Pinus). De seks 

kullprøvene ble deretter videresendt til radiologisk datering ved Nasjonallaboratoriet 

for C14-datering (DF-4438). I prøver hvor det forekom mer enn en vedart, ble kun 

bjørk videresendt til datering. Resultatet var svært sprikende og understreker 

inntrykket av en svært omrotet funnkontekst. Begge kullgropene og slaggutkastet fikk 

imidlertid relativt identiske dateringer til sen vikingtid. De øvrige strukturene må 

betegnes som svært usikre. Tre slaggprøver og en malmprøve ble sendt til 

metallurgiske analyser ved UV GAL hos Riksantikvarieämbetet i Sverige (UV GAL 

RAPPORT 2011:12). Analysene underbygger tolkningen av ovnen som sjaktovn med 

slaggavtapning.  

Litteratur:  

Gundersen, Ingar M., 2011: Rapport fra arkeologisk utgravning av jernvinneanlegg og 

kullgroper. Lille Rudi 50/17, Rudi 51/1, 51/3 og 51/4, Øystre Slidre, Oppland. 

Upublisert utgravningsrapport. Kulturhistorisk museum, Oslo.  

Grandin, Lena, 2011: Vikingatida järnframställning. Kemisk analys av slagg och 

malm från fv 269 Rudi - Volbu. Askeladden id 115947. Lille-Rudi 50/17, Rudi 51/1, 

51/3 och 51/4, Øystre Slidre kommune. Oppland, Norge. UV GAL RAPPORT 

2011:12. GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING. 

Funnår: 2010.  

Katalogisert av: Ingar M. Gundersen. 

 

C57518/1-17  

Produksjonsplass fra middelalder/yngre jernalder fra RUDI (51/1), ØYSTRE 

SLIDRE K., OPPLAND.  

1) Blesterovn av leire. Sjaktmateriale i små stykker. Mål: L: 2,4 cm. B: 2,2 cm. T: 
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1,2 cm. Tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i slaggutkast S2.  

2) Slagg av jern. Små og fragmenterte stykker av renneslagg. Mål: L: 5,7 cm. B: 3,7 

cm. T: 1,4 cm. Et eksemplar ble videresendt til metallurgiske analyser. Utvalg av 

prøver tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i slaggutkast S2.  

3) Slagg av jern. Knudrete, udefinerbare stykker. Mål: L: 8,9 cm. B: 8,1 cm. T: 5,4 

cm. Videresendt til metallurgiske analyser. Utvalg av prøver tatt ut fra masseuttaket 

for volumberegning av slagg i slaggutkast S2. 

4) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 2,2 g. Kullbiter fra masseuttak for 

volumberegning av slagg i slaggutkast S2.  

5) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 2,5 g. 40 biter vedartsbestemt, hvorav 38 

Betula (bjørk) og 2 Pinus (furu). Kun Betula videresendt til radiologisk datering. 

Datering: 1130 ± 30BP, 890-975 e. Kr. (TRa-2582). Fra nø-sv gående profil, nø-del, i 

slaggutkast S2.  

6) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, alle Pinus (furu). Vekt: 1,5 

g. Datering: 2930 ± 35BP, 1190-1040 f. Kr. (TRa-2580). Profil i kullholdig siltlag S4. 

7) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 1,4 g. 40 biter vedartsbestemt, hvorav 23 

Betula (bjørk) og 17 Pinus (furu). Kun Betula videresendt til radiologisk datering. 

Datering: 1780 ± 30BP, 235-325 e. Kr. (TRa-2581). Fra profil i kullholdig siltlag S4.  

8) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 21,8 g. 40 biter vedartsbestemt, hvorav 39 

Betula (bjørk) og 1 Prunus (hegg). Kun Betula videresendt til radiologisk datering. 

Datering: 1285 ± 30BP, 680-780 e. Kr. (TRa-2579). Fra nø-ende av profil gjennom 

kullkonsentrasjon S3.  

9) Blesterovn av leire. Små stykker med sjaktmateriale. Mål: L: 4,3 cm. B: 3,3 cm. T: 

1,7 cm.  

Tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i aktivitetslag S1.  

10) Slagg av jern. Renneslagg. Mål: L:6,5 cm. B: 5,7 cm. T: 2,4 cm. Fra ø-v-gående 

profil i aktivitetslag S1.  

11) Slagg av jern. Renneslagg. Mål: L: 5,1 cm. B: 4,3 cm. T: 2,4 cm. Utvalg av 

prøver tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i aktivitetslag S1.  

12) Slagg av jern. Knudrete, udefinerbare stykker. Mål: L: 4,3 cm. B: 3,3 cm. T: 2,2 

cm.  

Utvalg av prøver tatt ut fra masseuttaket for volumberegning av slagg i aktivitetslag 

S1.  

13) Prøve av jernmalm. Finkornet malm. Malm skilt ut av masseuttaket for 

volumberegning av slagg i aktivitetslag S1 ved hjelp av magnet. Videresendt til 

metallurgiske analyser.  

14) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 3,6 g. Fra nø-sv gående profil i aktivitetslag 

S1.  

15) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 1,0 g. Fra vestvendt profil i nv-kvadant i 

aktivitetslag S1.  

16) Prøve av trekull. Små kullbiter. Vekt: 6,1 g. Fra masseuttak for slaggberegning i 

aktivitetslag S1.  

17) Slagg av jern. Svært jernholdig bunnskolle. Mål: L: 16,0 cm. B: 8,4 cm. T: 7,2 

cm. Videresendt til metallurgiske analyser. Funnet i forlengelsen av NV-SØ gående 

sjakt gjennom slaggutkast S2, inntil aktivitetslag S1. Slagget lå i et matjordssjikt 

skåret ned i undergrunnen, og lå slik sett utenfor både S1 og S2 i en omrotet kontekst.  

Orienteringsoppgave: Jernvinneanlegget ligger tett inntil gårdstunet på Rudi i nord-

nordøst, og kant i kant med Fv 269 i sør-sørvest. På den andre siden av fylkesveien 

ligger et mindre pukkverk ca. 100 meter lenger bort.  

Kartreferanse/Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6771838, Ø: 504836.  
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LokalitetsID: 115947.  

 

C57519/1  

Produksjonsplass fra middelalder/yngre jernalder fra RUDI (51/3), ØYSTRE 

SLIDRE K., OPPLAND.  

1) Prøve av trekull. Små kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, alle Pinus (furu). Vekt: 

13,3 g. Datering: 1150 ± 30BP, 885-965 e. Kr. (TRa-2583). Tatt ut fra kullsjikt i 

profil i maskinelt snittet kullgrop S7, beliggende i dyrket mark.  

Orienteringsoppgave: Kullgropa ligger 450 meter sørøst for jernvinneanlegg id 

115947 (C57518) på en lav forhøyning over gården Smedsrud i øst. Lokaliteten lå helt 

inntil veiskjæringen ned mot Fv 269 i øst, som går mellom kullgropa og Smedsrud.  

Kartreferanse: ØK, BU 072-5-3 Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6771571, Ø: 

505243.  

LokalitetsID: 115948.  

 

C57520/1  

Produksjonsplass fra middelalder/yngre jernalder fra LILLE - RUDI (50/17), 

ØYSTRE SLIDRE K., OPPLAND.  

1) Prøve av trekull. Små og mellomstore kullbiter. 40 biter vedartsbestemt, alle Pinus 

(furu). Vekt: 20 g. Datering: 1095 ± 30BP, 895-990 e. Kr. (TRa-2584). Tatt ut fra 

prøvestikk i milebunnen i kullgrop S8. 

Orienteringsoppgave: 600 meter sørøst for kullgrop id 115948 (C57519). I 

ytterkanten av skogkledd utmark, men få meter vest for Fv 269 og ca. 50 meter vest 

for krysset Vestsidevegen/Plassavegen.  

Kartreferanse: ØK, BU 072-5-3 Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6771115, Ø: 

505717.  

LokalitetsID: 115950.  
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8.7 KART 

 

Figur 19: Digital innmåling av jernvinneanlegg id 115947. Produsert av Kjetil Loftsgarden. 
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Figur 20: Digital innmåling av kullgrop id 115948 (S7). Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 11. januar 2011 av Kjetil Loftsgarden, 

KHM. 
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Figur 21: Digital innmåling av kullgrop id 115950 (S8). Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 11. januar 2011 av Kjetil Loftsgarden, 

KHM. 
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Figur 22: Oversiktskart over Fv269 Rudi – Volbu. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelses-

nummer NR12000-150408SAS. Produsert 11. januar 2011 av Kjetil Loftsgarden, KHM. 

 



50/17, 51/1, 51/3 og 51/4, Øystre Slidre 08/11854 

 76 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

Figur 23: Oversiktskart over Øystre Slidre. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NR12000-150408SAS. Produsert 11. januar 2011 av Kjetil Loftsgarden, KHM. 
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