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SAMMENDRAG 
I forbindelse med et grøfteprosjekt langs fylkesvei 491 i Åsnes og Våler kommuner, ble 

det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper og et jernvinneanlegg i 

perioden 24. april – 16. mai 2012. De tre kullgropene ble snittet med maskin og det ble 

avtorvet et område på 60 m
2
 for å avgrense jernvinneanlegget.  

 

Deler av jernvinneanlegget var fjernet av veien, men det ble undersøkt rester av to 

slagghauger i tillegg til et kulturlag med to ildsteder tolket som spor etter opphold. Her 

ble det også funnet fragmenter fra ildflint og brente dyrebein, deriblant et fragment 

bestemt til geit. Beregninger av volum og slagginnhold i den best bevarte slagghaugen 

tyder på at jernproduksjonen på anlegget har utgjort minimum 2,9-5,3 tonn. De tre 

kullgropene hadde rektangulær eller kvadratisk form og det var spor etter flere brenninger 

i alle tre. Jernvinneanlegget og to av kullgropene har trolig vært i bruk på 11-1200-tallet, 

mens den yngste fasen i den siste kullgropa har strukket seg inn på 1300-tallet.  

 

Totalt åtte kullprøver fra undersøkelsen ble vedartsbestemt av Peter Mikkelsen ved 

Moesgård Museum (2012) og radiologisk datert ved Ängströmlaboratoriet ved Uppsala 

Universitetet (2013) sammen med en prøve med brente bein. Brente bein fra to kontekster 

ble analysert av Anne Karin Hufthammer ved De naturhistoriske samlinger, Universitetet 

i Bergen (2012) og det ble foretatt merallurgiske analyser på slagg fra de to slagghaugene 

av Lena Grandin et al. ved Geoarkeologisk Laboratorium, Riksantikvarieämbetet (2013). 
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Høksjøberget og Gravberget 9/1 og 86/1 

Kommune Fylke 

Åsnes og Våler Hedmark 
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Grunneier, adresse Tiltakshaver 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

HØKSJØBERGET, 9/1, GRAVBERGET, 86/1, ÅSNES 

OG VÅLER, HEDMARK 

JONE KILE-VESIK 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført som del av et grøfteprosjekt langs fylkesvei 491 på 

strekningen Lundebyvollen – Gravberget i Våler og Åsnes kommuner. Hedmark 

fylkeskommune foretok en overflateregistrering av planområdet i 2008 (Holseng 2008) 

og det ble da påvist syv kullgroper og rester av et jernvinneanlegg. Av disse ble det 

vurdert at de tre kullgropene id-121303, 121316 og 121327, samt jernvinnanlegget id-

121321 ville bli berørt av tiltaket.  

 

Hedmark fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i henhold til 

kulturminneloven § 8, 4. ledd, med anbefaling om dispensasjon av de nevnte 

kulturminnene med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. Anbefalingen ble støttet av 

Kulturhistorisk museum. I brev av 10. juni 2011 ga Riksantikvaren tillatelse til inngrep i 

kulturminnene med vilkår om arkeologisk undersøkelse.  

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Undersøkelsen fant sted i tidsrommet 24. april til 16. mai 2012. Været var noe vekslende, 

med mye regn, snø og perioder med kuldegrader.   

 
Navn Stilling Periode Dagsverk i felt 

Jostein Bergstøl Prosjektleder   

Jone Kile-Vesik (JKV) Feltleder 24.04.-16.05. 2012 16 

Heidi Strandman (HS) Assistent 24.04.-16.05. 2012 16 

Sum 32 

 Tabell 1. Oversikt over personale og tidsbruk i felt 

 

Det ble benyttet gravemaskin til avtorving på restene av jernvinneanlegget og snitting av 

de tre kullgropene 26. april. Maskinfører var Kristian Hagstrøm fra Engelsrud anlegg. 

Maskinfører utførte også hogst der det var nødvendig for avtorving/snitting samt for å få 

gravemaskinen inn fra veien til de aktuelle kulturminnene.  
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3 BESØK OG FORMIDLING  

De undersøkte kulturminnene lå i et område med tett skog langs en lite trafikkert 

strekning av fylkesvei 491. 3. mai var journalist Sverre Viggen fra Østlendingen innom 

feltet sammen med Kjell Konterud, ordfører for Våler kommune, og det kom en kort 

artikkel om undersøkelsen i Østlendingen 4. mai. Generelt var det imidlertid få 

besøkende innom i løpet av utgravningsperioden.  

 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Den aktuelle veistrekningen passerer gjennom tette skogsområder uten gårdsbebyggelse 

og kun med enkelte, spredte bolighus. Vegetasjonen består av flate sandmoer med 

furuskog iblandet tettere granskog i mer kupert terreng, samt spredte myrdrag. Høyde 

over havet varierer fra 380-450 meter. Restene etter jernvinneanlegg id-121321 lå tett inn 

mot fylkesvei 491 og har trolig blitt sterkt skadet under anleggelsen av veien. Lokaliteten 

lå på en flate med spredt blandingsskog som gikk over i mer myrlendt terreng 20-30 

meter sør for anlegget. Like over veien for restene av jernvinneanlegget, lå kullgrop id-

121303, også denne skadet av veiskjæringen i søndre voll. Kullgrop id-121316 lå omtrent 

130 meter videre langs veien mot øst, i mer kupert terreng med tett granskog. Kullgrop 

id-121327 lå i en vestvendt skråning 1,7 km i luftlinje nord for de andre lokalitetene, like 

over grensa til Våler kommune.  

 

Det har generelt vært lite arkeologisk aktivitet i regionen. Begge kommunene ble 

registrert for økonomiske kartverk på 1980-tallet og Hedmark fylkeskommune bedrev 

også utmarksregistrering i området på 1990-tallet. I Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden, er det registrert over 1400 kullgroper og 64 jernvinneanlegg i Åsnes og 

Våler.  

 

Av arkeologiske undersøkelser i området skal Gustav Mørck ha undersøkt den såkalte 

«Skjoldmøygrava» på Kjølen i 1900, mens Rolf Falck-Muus gjennomførte en utgravning 

av et jernvinneanlegg på Tyskeberget i 1927, trolig fra middelalder (Bergstøl 2011). I 

nyere tid er det utført en del mindre utgravninger av utmarksminner i Våler og Åsnes:  

 

Sted 
Undersøkte 

kulturminner 
Dateringer Undersøkelsesår Kildehenvisning 

Risbekkoia (mellom 

Vermundsjøen og 

Gravberget) 

2 kullgroper 

1 slagghaug 
1000-1200 e.Kr. 1995 

Gustafson 1995 

(se Bergstøl 2011) 

Øverby, 47/3, 15, 51 4 kullgroper 
Sen vikingtid – 

1400-tallet 
1998 Se Reitan 2010 

Snarhol, 52/8 1 kullgrop Ikke datert 1999 Gustafson 1999 

Svenneby, 38/1 5 kullgroper 1030-1295 e.Kr. 2001 Tønnesen 2001a 

Audenby, 51/20, 21 4 kullgroper 1030-1215 e.Kr. 2001 Tønnesen 2001b 

Kavlerud, 40/1, 345 2 kullgroper 1165-1285 e.Kr. 2005 Bøckman 2007a 

Audenby, 51/18 3 kullgroper 1010-1290 e.Kr. 2005 Bøckman 2007b 

Svenneby 38/1 4 kullgroper 1030-1170 e.Kr. 2009 Reitan 2010 

Sætre nordre, 199/61 1 kullgrop 900-1210 e.Kr. 2010 Gundersen 2011a 

Hundbu, 196/16 1 kullgrop 1025-1155 e.Kr. 2011 Gundersen 2011b 

Nordre Sætre 199/1 3 kullgroper 780-1390 e.Kr. 2013 Viken 2014 

Tabell 2. Oversikt over utgravninger av utmarksminner i Åsnes og Våler de siste 15-20 årene. 
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Figur 1. Oversiktskart. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert av Magne Samdal. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Kullgroper har vært brukt til framstilling av kull, og ved beliggenhet i utmark knyttes de 

vanligvis til jernutvinning. Kullgroper er å regne som et massemateriale der en viktig del 

av den vitenskapelige verdien er knyttet til tallfesting og innsamling av data for bruk i 

statistiske analyser. Utmarksbruk i denne perioden er et satsningsområde for 

Kulturhistorisk museum og det vektlegges å samle inn mest mulig enhetlig informasjon 

om gropene. Dette omfatter form, dimensjon, vedstabling, treslag, datering, 

gjenbruk/flere bruksfaser samt forholdet til eventuelle anlegg som sidegroper og tufter.  

 

Jernvinneforskningen har lang tradisjon i Norge, og en oversikt vil sprenge rammen for 

denne rapporten. Det henvises til gjennomgangen av fagfeltet hos blant annet Jan 

Henning Larsen (2009). Det er blitt gjennomført flere større og mindre 

utgravningsprosjekter med hovedfokus på utmarksbruk og jernproduksjon i Hedmark de 

siste årene, og selv om dette har framskaffet mye ny kunnskap om kullgroper og 

jernvinnas utbredelse og oppbygging, er det fortsatt mange uløste problemer. Et 

overordnet mål for forskningen er jernvinnas betydning for økonomien og 

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

enkeltanlegg alene, men nettopp enkeltanleggene kan gi viktige empiriske bidrag.  

 

Følgende problemstillinger og prioriteringer rundt undersøkelsen av det ødelagte 

jernvinneanlegget ble trukket fram i prosjektplanen (jf. Bergstøl 2011):  

 

 Avklaring av kronologi og eventuelt flerfaset bruk av anlegget gjennom datering 

av gode kullprøver. 

 Belysning av teknologi og kvalitet gjennom prøver av slagg og eventuelt også 

metall og malm.  

 Avklaring av den helhetlige anleggsstrukturen, få fram eventuelle rester av 

ovnsområder, røsteplasser, malmlagre, kullagre og bosteder ved avtorving av 

lokaliteten.  

 Forholdet mellom ovner og slagghauger. Kvantifisering av slaggmengden og 

sammensetningen av slagghaugen kan gi informasjon om utbyttet av 

produksjonen. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

De undersøkte kulturminnene ble gitt fortløpende strukturnumre i en predefinert 

nummerserie med S1001 som første nummer. Tilsvarende nummerserier ble benyttet til 

bruk for funn, innsamlete prøver, samt diverse andre elementer som ble ansett som 

relevant for undersøkelsen, deriblant topografiske elementer.  

 
Nummerserie 

strukturer 
Nummerserie funn Nummerserie prøver Nummerserie diverse 

1001  601  501  101  

Tabell 3. Oversikt over de ulike nummerseriene som ble benyttet ved undersøkelsen 
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Også de tre kullgropslokalitetene fikk hvert sitt strukturnummer, bare 

jernvinnelokaliteten beholdt askeladdens id-nummer som helhetsbenevnelse. Hver 

definerte struktur på lokaliteten ble imidlertid gitt et strukturnummer.  

 

Id-nummer Strukturnummer Tolkning Kommentar 

121303 S1001 Kullgrop  

121316 S1002 Kullgrop  

121327 S1003 Kullgrop  

123121 - Jernvinneanlegg 
Omfatter S-numrene 

S1004-S1009 

Tabell 4. Oversikt over strukturene og de ulike nummereringssystemene.  

 

De fire lokalitetene ble alle ryddet for snø, kvist og mindre vegetasjon, før de tre 

kullgropene ble dokumentert i plan med foto, digital innmåling og tegning i skala 1:50. 

Dokumentasjon og oppmåling av de tre gropene var basert på prinsippene knyttet til 

dokumentasjon av kullgroper. 

 

 
Figur 2. Prinsipper for dokumentasjon og mål av kullgroper. Utarbeidet av Bernt Rundberget.  

 

Det måtte fjernes en del trær i området rundt alle de fire lokalitetene, dette arbeidet ble 

utført av kyndig mannskap med motorsag. Det ble så anvendt en 20 tonns gravemaskin 
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for å snitte de tre kullgropene ved at halve gropa ble gravd vekk gradvis og forsiktig. 

Bunnplanet i nedgravningene ble dokumentert med foto og tegning før snittet ble fullført. 

Profilene ble renset og dokumentert med foto og tegning i skala 1:20 før det ble tatt ut 

kullprøver fra best mulig kontekster i profilet. Det ble i liten grad avtorvet i området 

rundt kullgropene på grunn av tele og vanskelige forhold.  

 

 
Cf34574_003: HS tegner kullgrop S1003 i plan. 

 

Gravemaskinen ble imidlertid benyttet for å avtorve restene etter jernvinneanlegget, 

kombinert med en del krafse- og graveskjebruk for å fjerne torva på slagghaugene. Etter 

avtroving ble jernvinnelokaliteten renset opp og området og de påviste strukturene 

fotografert og digitalt innmålt. De mindre strukturene ble i tillegg tegnet i flate. Det ble 

satt ut et system av profiler for å dokumentere de ulike lagenes oppbygning og 

stratigrafiske relasjon. Alle snitt i jernvinneanlegget ble gravd for hånd før profiler ble 

dokumentert med foto og tegning i skala 1:20. Fra profilene ble det til slutt tatt ut 

kullprøver, makroprøver og slaggprøver fra relevante kontekster.  

 

Alle undersøkte strukturer ble beskrevet på et eget strukturskjema. Informasjonen om 

strukturene ble senere lagt inn i dokumentasjonssystemet intrasis (Explorer 2.1/Analysis 

1.2). Det ble brukt digitale speilreflekskameraer til all fotografering i felt. Bildene ble lagt 

inn i KHMs fotobase under Cf34574. Funn og prøver fra utgravningen er katalogisert 

under C58329-58331.  

 
C-nummer Lokalitet Kontekst Strukturnumre 

C58329 121321 og 121303 
Jernvinneanlegg og 

kullgrop 
S1001, S1004-1009 

C58330 121316 Kullgrop S1002 

C58331 121327 Kullgrop S1003 

Tabell 5. Oversikt over de ulike C-numrene og hvilke kontekster de omfatter. 
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Innmåling i felt ble hovedsakelig utført av utgravningsleder Jone Kile-Vesik. Det ble 

anvendt en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved all innmåling. 

Utstyret var i bruk i totalt fire dager. Fastpunkter ble satt ut av Magne Samdal ved KHM 

ved bruk av GPS. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/ Analysis 1.2) ble brukt 

til behandling og analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse 

og publisering av GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet. 

 

Dataflyten fra totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres 

som Leica GSI-filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og avleses. Data 

overføres til Intrasis og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs 

shape-format. ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til rapport. 

 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir det respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

 
Cf34574_001: HS krafser snø vekk fra kullgrop S1001 

 

Ved ankomst i felt 24. april, var jervinneanlegget id-121321 og kullgrop S1001 mer eller 

mindre dekket av et 10-60 cm dypt lag av snø. På de to kullgropene S1002 og 1003 lå det 

mindre snø, og her begynte telen først 5-15 cm ned under torva. Under det tykke 

snødekket hadde imidlertid ikke telen gått i det hele tatt, det ble derfor prioritert å få 

kulturminnene fram slik at sola kunne begynne opptiningsprosessen. De to første dagene 

gikk med til snømåking og rydding av lokalitetene i tillegg til dokumentasjon av 

kullgropene i plan. 26. april ble det foretatt nødvendig hogst samt snitting av de tre 

kullgropene og avtorving av restene av jernvinneanlegget med gravemaskin. I flere 

tilfeller både under snitting og avtorving, ble det imidlertid ansett som såpass 
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ødeleggende for kulturminnet å fortsette med maskin i gjennomfrosne jordlag, at det 

heller ble fullført senere for hånd.   

 

Fra 27. april ble det vekselsvis arbeidet med avtorving/framrensing av jernvinneanlegget 

og rensing og dokumentasjon av de tre kullgropene. Etter avtorving ble det satt ut profiler 

gjennom interessante lag og strukturer i jernvinneanlegget, og disse ble gravd for hånd 

med spade og graveskje før de ble dokumentert. En kvadrant gjennom slagghaug S1004 

ble i tillegg soldet og fyllmassene sortert og veid slik at det var mulig å beregne haugens 

sammensetning.  

 

Digital innmåling ble påbegynt 2. mai, da fastpunktene ble satt ut med GPS av Magne 

Samdal fra KHM. Innmålingen foregikk så parallelt med annen dokumentasjon av 

anleggene.  

 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført om våren, før snøsmeltingen var over 

eller telen i bakken var gått. Det var også nattefrost den første uka i felt noe som medførte 

at disse prosessene ble ytterligere forsinket. I tillegg til at det gikk med en del tid på 

snømåking, medførte telen at både snitting og avtorving tok mye lengre tid enn normalt. I 

flere tilfeller måtte inngrepet gjøres i flere omganger slik at jord og torv kunne rekke å 

tine tilstrekkelig til å fjernes under noenlunde kontrollerte forhold. Snøsmelting 

kombinert med enkelte kraftige sludd/regnskyll medførte dessuten ansamling av store 

mengder vann i visse områder. Det viste seg at kullgrop S1001 lå spesielt utsatt til for 

vanninnsig i et område med dårlig drenerende undergrunnsmasser. Natten etter at gropa 

var maskinelt snittet, ble den fylt opp av anslagsvis 8000 liter vann som måtte øses ut før 

snitting, opprensning og dokumentasjon kunne fullføres. Den store mengden nedbør ga 

også dårligere lys og sikt for dokumentasjon, noe som gjenspeiles i enkelte av 

fotografiene fra undersøkelsen.  

 

 
Cf34574_011: Oversvømt kullgrop S1001 
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Lokalitetenes beliggenhet i tett skog medførte utfordrende forhold for digital innmåling. 

Det var i flere tilfeller nødvendig at en person sto med totalstasjonen og siktet, mens en 

annen flyttet prismet og forsøkte å lokalisere punkter med klar sikt fra stasjonen gjennom 

den tette vegetasjonen. Også ved utsettelse av fastpunktene med GPS ble det brukt en del 

ekstra tid fordi maskinens forbindelse til satellittene stadig ble brutt.  

 

Enkelte av de undersøkte lokalitetene bar tydelig preg av sin nærhet til fylkesveien. Dette 

gjaldt til en viss grad kullgrop S1001 der veien hadde fjernet deler av søndre voll, men 

først og fremst hadde dette betydning for jernvinneanlegget id-121321. Begge 

slagghaugene tilknyttet anlegget var skåret av veien, og både terreng og slaggets 

utbredelse tyder på at ovnsområdet har ligget nord for slagghaugene, under dagens vei. 

Det har dermed ikke vært mulig å få en fullstendig oversikt over produksjonsanleggets 

utstrekning, den opprinnelige mengden oppsamlet slagg eller ovnstyper.    

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

I løpet av utgravningen ble de tre kullgropene snittet og dokumentert, mens det i 

forbindelse med jernvinneanlegget ble avtorvet et areal på 60 m
2
. Store deler av 

produksjonsområdet viste seg å være fjernet av veien, men det ble påvist rester av to 

slagghauger samt et aktivitetslag, to ildsteder og et lag med oppspadde masser fra en 

ukjent nedgravning. Undergrunnen i området besto primært av sand med forholdsvis 

store mengder stein i varierende størrelse. 

 

6.1 JERNVINNANLEGG ID-121321 

 
Figur 3. Oversikt over den bevarte delen av jernvinneanlegget 
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6.1.1 SLAGGHAUG S1004 

Beskrivelse: 

Slagghaugen hadde en noe utflytende, avrundet form i plan med en bevart grunnflate på 

5,5x4,25 meter. I et øst-vestlig tverrsnitt hadde den jevnt avrundete sider, mens et nord-

sørlig snitt viste en slak helling mot sør-sørøst og en bratt, avkuttet kant mot nord hvor 

fylkesvei 491 har tatt med seg deler av haugen. Det er uvisst hvor mye av haugen som er 

fjernet, men den bevarte delen av haugen og slaggets spredning tyder på at den 

opprinnelig har vært avlang med en nordvest-sørøstlig orientering. Trolig har 

slaggutkastet foregått fra flata nord/nordvest for haugen der veien ligger i dag.  

 

 
Cf34574_014 og Cf34574_023: Slagghaug S1004. I plan med resten av de bevarte delene av 

jernvinneanlegget i bakgrunn. Retning mot ØSØ i plan, SSØ i profil. Foto: JKV/HS. 

 

Slagghaugen ble snittet på tvers og var 50 cm på det høyeste. Fyllmassene besto av flere 

sjikt av mørk brun til gråbrun, humøs, kullblandet sand med store mengder slagg- og 

ovnsforingsfragmenter. De ulike sjiktene i profilet avspeiler trolig at jernvinneanlegget 

har vært i bruk over lengre tid. Det ble også lagt et lite snitt gjennom de mer utflytende, 

søndre delene av slagghaugen. Her ble det observert et nedre lag med forholdsvis lite 

slagg som kan være rester av et aktivitetslag som ble dekket av slagghaugen etter som 

den vokste seg større. Kanskje en variant av nærliggende lag S1006? 

 

Funnmateriale:  

Slaggmaterialet i haugen omfattet primært renneslagg og fragmenterte bunnskoller, samt 

enkelte biter med treavtrykk. Utvalgte slaggbiter ble analysert av Lena Grandin et al. ved 

Geoarkeologisk Laboratorium, Riksantikvarieämbetet, (2013) og den kjemiske 

sammensetningen stemte godt overens med andre slagganalyser fra Hedmark. Blant 
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renneslagget var det flere tappekjegler med intakt søyle fra slaggavtapningen. Disse viser 

at slagguttappingen ikke er gjort på bakkenivå, men har foregått noe høyere opp i 

sjaktveggen.  

 

 
Cf34574_029: Tappekjegle funnet i slagghaug S1004. Foto: JKV.  

 

Blant slaggmaterialet ble det funnet en jernklump som trolig stammer fra den ytre, mest 

slaggrike delen av en jernlupp. Ved analyse kom det fram at jernet inneholdt en del 

nitridnåler som kan ha bidratt til økt styrke i metallet. Det ble også funnet et buet 

fragment av en ukjent jerngjenstand i slagghaugen.  

 

 
Til venstre metallklump F616. Foto hentet fra Grandin et al. 2013 (vedlegg 11.3.2). Til høyre 

Cf34574_032, jernfragment F612. Foto: JKV. 
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Produksjonsberegning: 

Slagghaugens opprinnelige lengde er beregnet til minimum seks meter utfra formen på 

den intakte delen. Det finnes flere mulige utregningsmetoder for å finne fram til volum av 

en haug (Gundersen 2012, Rundberget 2007). Slagghaug S1004 har hatt en noe ujevn, 

ellipseformet grunnflate, og den tredimensjonale formen er en blanding av en halv 

ellipsoide og en kjegle. Det er derfor beregnet volum på bakgrunn av begge disse 

geometriske figurene og antatt at gjennomsnittet mellom disse blir nærmest mulig reelt 

volum. Volum for en halv ellipsoide beregnes utfra formelen v=4/3πabc/2, der a, b og c 

er ellipsoidens halvakser (lengde/2, bredde/2 og høyde). Volum for en kjegle med 

ellipseformet grunnplan beregnes utfra formelen v=1/3(πabc), der a er lengden, b er 

bredden og c er høyden. Dette gir volumberegninger på henholdsvis 6,7 m
3
 og 13,3 m

3
, 

med en middelverdi på 10 m
3
.  

 

Mengden slagg i fyllmassene ble beregnet utfra en prøverute på 50x50 cm og en dybde på 

50 cm, det vil si 0,125 (1/8) m
3
. Massene ble soldet og inndelt i slagg, ovnsforing 

(inkludert en del slagg, beregnes til ca. 50 %), sand/kull og stein før hver kategori ble 

veid. Disse tallene kan siden overføres til slagghaugens totale volum, noe som gir et 

slaggvolum på 51 %, 5864 kg.  

 

Kategori 
Vekt 

(kg) 

Vekt pr. 

m
3
 (kg) 

Prosent-

andel 

Totalt i slagghaug 

(kg) 

Total slaggmengde i 

haug (kg) 

Slagg 70,5 564 49,1 5640 5640 

Ovnsforing 5,6 44,8 3,9 448 224 

Sand/kull 34,8 278,4 24,2 2784 0 

Stein 32,7 261,6 22,8 2616 0 

Sum 143,6 1148,8 100 11488 5864 

Tabell 6: Beregning av slaggmengde i slagghaug S1004. 

 

Det er uvisst hvor stort utbytte av jern man har hatt i forhold til slaggproduksjon, og det 

har vært operert med forholdstall som varierer fra 0,3 til 1,4 kg jern pr. kilo slagg. På 

bakgrunn av grundige undersøkelser som omfattet også forbruk av malm og kull i 

Gråfjellsområdet, har Rundberget kommet fram til at produksjonen der mest sannsynlig 

har hatt et utbytte på 0,5-0,9 kg jern pr. kilo slagg (Rundberget 2007; 353-354, Larsen 

2009;106-107). Ved bruk av disse forholdstallene, blir produksjonsberegningen for 

slagghaug S1004 på mellom 2932 og 5278 kg jern. Det må imidlertid nevnes at dette kun 

er et estimat basert på tall med omfattende feilmarginer, deriblant at slagghaugens 

opprinnelige lengde er beregnet utfra et minimumstall. Nærliggende slagghaug S1005 var 

for ødelagt til at det ble foretatt beregninger av slagginnholdet, men dens tilstedeværelse 

viser at produksjonen på anlegget langt har overgått det som kommer fram av 

beregningene fra slagghaug S1004. Beregningene er dermed et absolutt minstemål på 

anleggets totale produksjon.  

 

6.1.2 SLAGGHAUG S1005 

Beskrivelse: 

Lav slagghaug som var skåret av fylkesvei 491 i nord. Haugen var såpass skadet at det 

ikke er mulig å si noe om opprinnelig høyde og utstrekning. Den gjenværende delen av 

haugen var jevnt avrundet og strakte seg langs veien med en øst-vestlig orientering. Den 

bevarte grunnflaten var på 6,7x2 meter. En del mindre slaggkonsentrasjoner sør for 
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haugen tyder på at slaggutkastet har foregått på flata nord for haugen, der veien ligger i 

dag.  

 

 
Cf34574_017 og Cf34574_025: Slagghaug S1005. I plan med resten av de bevarte delene av 

jernvinnenalegget i bakgrunn. Retning mot VNV i plan og Ø i profil. Foto: JKV. 

 

I profil var slagghaugen 22 cm på det høyeste. Fyllmassene besto av forholdsvis 

homogen, mørk brun til rødbrun, humøs, kullblandet sand med store mengder slagg- og 

ovnsforingsfragmenter. Det var ingen tydelige lagskiller som kan tolkes som flere 

bruksfaser.  

 

På grunn av de store ødeleggelsene forårsaket av veiskjæringen, har det ikke blitt gjort 

beregninger av slagghaugens volum, innhold og produksjon.  

 

Funnmateriale:  

Slaggmaterialet i haugen omfattet primært renneslagg og fragmenterte bunnskoller. 

Enkelte slaggbiter ble analysert av Lena Grandin et al. ved Geoarkeologisk 

Laboratorium, Riksantikvarieämbetet, (2013) og den kjemiske sammensetningen stemte 

godt overens med andre slagganalyser fra Hedmark.  Blant slagget ble det observert en 

oppsprukket bunnskolle som utfra de bevarte delene har hatt en opprinnelig diameter på 

ca. 30 cm.  
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6.1.3 LAG/KULTURLAG 

 
Figur 4. Lagene S1006 og S1009 samt ildstedene S1007 og S1008. Rentegnet av JKV. 

 

S1006: 

Lag bestående av mørk rødbrun, humusholdig, kullblandet fin sand med en del slagg. 

Laget hadde en ujevn form i flate som dekket omtrent 2,3x2,9 meter, og lå mellom de to 

slagghaugene S1004 og 1005. Det var ikke mulig å avgjøre den stratigrafiske relasjonen 

mellom laget og de to slagghaugene, det antas at de har vært mer eller mindre samtidige. 

Laget hadde en ujevn form i profil, men dette skyldes trolig at det var mye stein i 

undergrunnen.  

 

S1006 lå delvis under lag S1009 og omfattet de to ildstedene S1008 og 1007. Det ble 

gjort funn av en god del brente bein og fragmenter av brent og ubrent flint i kulturlaget. 
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Flinten stammer trolig fra ildflint, og mye tyder på at S1006 bør tolkes som rester av et 

aktivitetslag tilknyttet matlaging og opphold for arbeiderne ved anlegget. De brente beina 

ble bestemt til pattedyr og omfattet et fragment fra ulna av geit.  

 

 
Cf34574_020: Kulturlag S1006 med ildstedene S1007 og 1008 i plan. Slagghaug S1005 i forkant. Retning 

mot SV. Foto: JKV. 

 

S1009: 

 
Cf34574_024: Lag S1009 og kulturlag S1006 i profil. Retning mot VSV. Foto: JKV. 

 

Lag bestående av spettet rødoransje og blekrosa fin sand med innslag av noe grus og 

slaggbiter. Laget hadde en ujevn til oval form i flate som dekket omtrent 1,3x1,7 meter, 

og lå delvis over lag S1006 og de to ildstedene. Fyllmassenes sammensetning tyder på at 

laget er dannet av en blanding av anriket og utvasket undergrunn. Laget tolkes derfor som 

oppspadde masser fra en nærliggende, udefinert nedgravning som trolig har ligget mot 
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nord, under dagens fylkesvei. Lagets beliggenhet vitner dermed om aktivitet i området 

også etter at de underliggende strukturene gikk ut av bruk.  

 

6.1.4 ILDSTEDER 

S1007: 

Ovalt ildsted, 70x106 cm i flate, som lå inn mot en stor, flat stein. Nedgravningen hadde 

en ujevn form i profil, trolig på grunn av det store innholdet av stein i undergrunnen, men 

var tydelig avgrenset. En del av undergrunnssteinen inn mot nedgravningen var tydelig 

varmepåvirket. Fyllmassene besto av mørk brun, humusholdig, kullblandet sand med en 

markert kullrand i ytterkant av nedgravningen. De sentrale fyllmassene inneholdt også en 

større, ubrent stein, og kan antagelig knyttes til kulturlag S1006 som lå delvis under/rundt 

og delvis over ildstedet. Det ble observert enkelte små slaggbiter i overflaten av 

nedgravningen. Det ble også gjort funn av en del brente bein og fragmenter slått fra 

ildflint både i ildstedet og inn mot strukturen i kulturlag S1006. Beinfragmentene ble 

bestemt til bein fra pattedyr.  

 

 
Cf34574_022: Ildsted S1007 i profil. Retning mot N. Foto: JKV. 

 

S1008: 

Ujevnt til ovalt formet ildsted, 99x24 cm i flate. Ildstedet var atskilt fra ildsted S1007 av 

en stor, flat stein, og lå ut mot fylkesvei 491. Trolig er deler av ildstedet fjernet av 

veiskjæringen. Ildstedet ble snittet, men var såpass grunt at profilet ikke ble dokumentert. 

Kun bunnen av strukturen var bevart, og fyllmassene besto av en ytre kullrand iblandet 

noe humusholdig sand. Nedgravningen hadde en ujevn form i profil, trolig på grunn av 

det store innholdet av stein i undergrunnen, men var tydelig avgrenset. Det ble observert 

enkelte skjørbrente stein i undergrunnen rundt nedgravningen. Ildstedet lå i kulturlag 

S1006 og delvis under lag S1009.  
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6.1.5 FUNNMATERIALE FRA JERNVINNEANLEGGET 

C-nummer Struktur 
Funn-

nummer 
Gjenstand 

Antall 

fragmenter 

Vekt 

(gram) 
Kommentar 

C58329/1 
Slagghaug 

S1004 
F612 Jernfragment 1  Buet jernplate 

C58329/2 
Slagghaug 

S1004 
 Jernklump 1  

Trolig fra ytre del av 

jernlupp 

C58329/3 
Kulturlag 

S1006 

F601, 

604, 611, 

613 

Flint-

fragmenter 
15  

Varmepåvirket. Trolig fra 

ildflint 

C58329/4 
Kulturlag 

S1006 
F608, 609 

Flint-

fragmenter 
3  Trolig fra ildflint 

C58329/5 
Ildsted 

S1007 
F605 

Flint-

fragmenter 
2  

Varmepåvirket. Trolig fra 

ildflint 

C58329/6 
Ildsted 

S1007 

F606, 

607, 610 

Flint-

fragmenter 
4  

To varmepåvirket. Trolig 

fra ildflint 

C58329/7 
Kulturlag 

S1006 
F603 Brente bein 39 6 

Bestemt til pattedyr hvorav 

en bit fra ulna av geit 

C58329/8 
Ildsted 

S1007 
F602 Brente bein 44 4 Bestemt til pattedyr 

C58329/9 
Slagghaug 

S1004 
F615 Slagg 5 757 Et lite, representativt utvalg 

C58329/10 
Slagghaug 

S1005 
F614 Slagg 7 944 Et lite, representativt utvalg 

Tabell 7. Oversikt over funn fra jernvinneanlegget 

 

6.1.6 DATERINGER OG SAMMENFATNING AV JERNVINNEANLEGGET 

I og med at store deler av produksjonsområdet var ødelagt av veien, er det begrenset hvor 

mye informasjon vi kan få fram om jernframstillingsanlegget. Slaggmaterialet omfatter 

typisk fase II slagg med renneslagg og fragmenterte bunnskoller. På bakgrunn av de 

bevarte delene av slagghaugene, antas det at ovnsområdet bestående av en eller flere 

sjaktovner med slaggavtapping, har ligget like nord for det avtorvete arealet. En av de 

observerte bunnskollene i slagghaug S1005 har hatt en opprinnelig diameter på omtrent 

30 cm, noe som gir en god indikasjon på ovnens indre størrelse. Det ble observert 

treavtrykk i enkelte slaggbiter, noe som tyder på at ovnen har hatt en isoleringsgrop foret 

med trevirke under sjakta (Brendemoen 2013). Anlegget kan opprinnelig også ha 

inkludert andre elementer som røsteplasser for malm, råstofflagre eller hustufter, men 

dette er uvisst.  

 

Det var ikke mulig å klarlegge det tidsmessige forholdet mellom de to slagghaugene, 

verken stratigrafisk eller ut fra de radiologiske dateringene. Det er derfor ikke kjent 

hvorvidt slagghaugene har vært samtidige tilknyttet hver sin ovn, eller om de har kommet 

etter hverandre i tid og dermed vitner om en lengre aktivitetsperiode på plassen. På 

bakgrunn av beregninger av volum og slagginnhold i slagghaug S1004, har den totale 

produksjonen av jern ved anlegget omfattet minimum 2,9-5,3 tonn. Det reelle tallet har 

trolig vært betydelig høyere, spesielt siden slagghaug S1005 ble ansett for så ødelagt at 

den ikke ble tatt med i beregningene. Hvis man imidlertid tar utgangspunkt i at S1005 har 

hatt omtrent samme størrelse som S1004, bør mengden jern produsert her ha vært mellom 

5,8 og 10,6 tonn. 
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I tillegg til slagghaugene, avfallet etter den faktiske produksjonen av jern, er det kun 

bevart et mindre aktivitetsområde. Dette består av et kulturlag og to ildsteder og har trolig 

vært knyttet til opphold og matlaging. Områdets beliggenhet mellom de to slagghaugene 

virker litt lite gjennomtenkt, men stratigrafien i området tilsier at aktivitetsområdet har 

vært omtrent samtidig med de to slagghaugene. Ildsted S1007 ligger stratigrafisk både i 

og under kulturlaget, noe som tyder på at det gikk ut av bruk mens aktiviteten tilknyttet 

laget fortsatt pågikk. Muligens forflyttet aktiviteten seg da mot det antatt senere ildstedet 

S1008.  

 

Totalt fire kullprøver fra jernvinneanlegget ble vedartsbestemt og radiologisk datert. I 

tillegg ble de brente beina funnet i ildsted S1007 analysert og datert.  

 

Kontekst 
Prøve-

nummer 
Vedart 

Lab-

nummer 

Datering 

BP 

Datering kal. 1 

sigma 

Datering kal. 2 

sigma 

Slagghaug S1004 

(topplag) 
KP509 Gran Ua-46580 914 ± 30 

AD 1040-1100, 

1110-1170 
AD 1030-1210 

Slagghaug S1004 

(hovedlag) 
KP520 Gran Ua-46582 949 ±30 

AD 1020-1050, 

1080-1160 
AD 1020-1160 

Slagghaug S1005 

(hovedlag) 
KP515 Gran Ua-46581 908 ±30 

AD 1040-1100, 

1110-1170 
AD 1030-1210 

Ildsted S1007 

(kullrand) 
KP506 

Gran, 

furu 
Ua-46579 881 ± 30 

AD 1050-1080, 

1150-1220 
AD 1040-1220 

Ildsted S1007 

(sentralfyll) 
F602 

Brente 

bein 
Ua-46583 804 ± 30 AD 1215-1260  

Tabell 8. Oversikt over dateringer fra jernvinneområdet.  

 

De fire dateringene utført på trekull fikk svært jevne resultater til tidlig middelalder, med 

en kalibrert alder fra midten av 1000-tallet til slutten av 1100-tallet. Det daterte 

beinmaterialet fikk imidlertid en noe senere datering til første halvdel av 1200-tallet og 

høymiddelalder. Alle trekullsdateringene er utført på gran og furu, som begge er treslag 

som kan oppnå forholdsvis høy egenalder. Siden den radiologiske dateringen kun 

avspeiler treets alder, er det stor sannsynlighet for at forkullingstidspunktet har vært 

ganske mye senere enn det resultatene antyder. Dyrebeina fra ildsted S1007 som ble 

datert til 1200-tallet anses dermed som en god indikator på anleggets brukstid, muligens 

med aktivitet tilbake til 1100-tallet.  

 

6.2 KULLGROPER 

Det ble undersøkt tre kullgroper i forbindelse med den arkeologiske utgravningen. På 

grunn av nærheten til id-121321, er kullgrop S1001, og muligens også S1002, tolket som 

del av et større produksjonsområde. De tre undersøkte gropene er likevel behandlet 

samlet i dette kapittelet.  

 

Struktur 
Ytre mål 

(meter) 

Mål topp 

voll (meter) 

Indre mål 

(meter) 

Mål bunn før 

snitting 

(meter) 

Dybde 

(meter) 

Nedgravnings- 

dybde (meter) 

S1001 6,1x6,15 4,5x5,65 3,95x3,1 1,9x0,8 1,14 0,95 

S1002 7x7,5 5x5,1 2,9x3,3 1,2x1,15 1,04 0,48 

S1003 7,7x7,9 5,2x6 2,7x3,95 1,1x2,25 1,08 0,56 

Tabell 9. Kullgropenes dimensjoner.   
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6.2.1 KULLGROP S1001 

Rektangulær kullgrop beliggende like nord for fylkesvei 491. Vollen var markert mot øst 

og nord, men skadet av veiskjæringen i sør. Nedgravningen hadde en jevn, rektangulær 

bunnform, med flat bunn og skrå til loddrette sider i profil. I bunnen av nedgravningen lå 

det et tykt, markert kullag som gikk over i et mer utvasket kullag dekket av innrast 

undergrunn mot nedgravningens ytterkanter. Det var spor etter to brenningsfaser i 

nedgravningen og minst tre ulike utkastlag i vollene. Rester av to gamle markoverflater i 

sørøstre voll viser dessuten at gropa må ha vært i bruk i minst to omganger med noen års 

mellomrom. Vollene på sørvestre halvdel av kullgropa ble avtorvet før flategraving og 

viste at gropa har blitt tømt mot sørvest. Det var lite bevart av større forkullete stokker, 

og det er derfor vanskelig å si noe om opprinnelig stabling i gropa.  

 

 
Cf34574_004 og Cf34574_019: Kullgrop S1001. Retning mot NNV i plan, mot Ø i profil. Foto: JKV. 

 

Trekull fra kullranden i bunn av nedgravningen ble vedartsbestemt til gran og datert til 

720 ± 30 BP, kalibrert til (1 sigma) 1265-1290 AD og (2 sigma) 1220-1310, 1360-1390 

AD (Ua-46575). Dateringen er gjort på en yngre stamme, og det antas derfor at resultatet 

gir en god indikasjon på treets forkullingstidspunkt. Trekullet er hentet fra kullgropas 

yngste fase og angir dermed en fremre datering av gropas brukstid. Dette passer godt 

overens med de daterte dyrebeina fra jernvinneanlegget id-121321, og forsterker teorien 

om at kullgropa har vært brukt til kullproduksjon beregnet på jernframstillingen her.  
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6.2.2 KULLGROP S1002 

Kvadratisk kullgrop beliggende i kupert terreng nord for fylkesvei 491. Vollen var 

markert mot nordvest, eller gikk den nesten i ett med terrenget i flate.  Nedgravningen 

hadde en jevn, tilnærmet kvadratisk bunnform, med flat til avrundet bunn og skrå til 

loddrette sider i profil. I ytterkant av nedgravningen lå det et tykt, markert kullag, mens 

de sentrale delene av gropa var fylt av kullblandet sand som tyder på at tømmingen av 

kullet har vært grundigere her. Det var spor etter minst to bruksfaser i sørøstre voll, der 

det også var bevart en smalt sjikt av gammel markoverflate mellom to utkastete sandlag. 

Det var ikke spor etter mer enn en kullhorisont i selve nedgravningen. Over vollmassene 

mot nordvest lå det et markert kullsjikt som tyder på at gropa her blitt tømt i denne 

retningen.   

 

 
Cf34574_005 og Cf34574_010: Kullgrop S1002. Retning mot NNV i plan, mot Ø i profil. Foto: JKV. 

 

Under flategraving av nedgravningen ble det observer rester av forkullete stokker som lå 

parallelt med nedgravningens ytterkanter. Dette kan tyde på at det har vært en form for 

krysstabling, der de ytterste stokkene har blitt liggende igjen etter siste brenning.  
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Cf34574_009: Kullgrop S1001 under flategraving. Retning mot Ø. Foto: JKV. 

 

Trekull fra kullranden i bunn av nedgravningen ble vedartsbestemt til gran og datert til 

583 ± 30 BP, kalibrert til (1 sigma) 1315-1355, 1385-1410 AD og (2 sigma) 1290-1370, 

1380-1420 AD (Ua-46576). Trekullet var hentet fra kullgropas siste brenning, men det 

var ikke mulig å avgjøre treets alder ved brenningstidspunktet. Gran kan ha en 

forholdsvis høy egenalder, noe som gjør at forkullingen kan ha foregått senere enn det 

resultatene indikerer. Kullgropas beliggenhet forholdsvis nære jernvinneanlegg id-

121321 gjør at gropas eldre fase kan ha vært samtidig med aktiviteten her. Sannsynligvis 

har derfor det daterte trekullet hatt en forholdsvis lav egenalder slik at gropa har vært i 

bruk på 12-1300-tallet.   

 

6.2.3 KULLGROP S1003 

Rektangulær kullgrop beliggende i kupert terreng i en skråning sørøst for fylkesvei 491. 

Vollen var klart markert mot nord, men nesten ikke-eksisterende opp mot skråningen i 

sørvest. Nedgravningen hadde en jevn, rektangulær bunnform, med flat bunn og skrå til 

loddrette sider i profil. I bunnen av nedgravningen lå det et tykt, markert kullag, som gikk 

over i et mer utvasket kullag dekket av innrast undergrunn mot nedgravningens 

ytterkanter. Også vollene tyder på at gropa har vært i bruk i flere omganger. Begge 

vollene viser flere separate sjikt av utkastet sand i profilet, enkelte av disse er også atskilt 

av smale sjikt med kullholdige masser tolket som rester av utdratt kull. I søndre voll er 

det dessuten spor etter utvaskning under enkelte av kullsjiktene, noe som tyder på at det 

har gått litt tid før neste utkastlag ble lagt på. Det ser ut til at kullgropa har hatt minimum 

tre brenningsfaser og at kullet har blitt fjernet mot både sør og nord og muligens også mot 

vest. Det var lite bevart av større forkullete stokker, og det er derfor vanskelig å si noe om 

opprinnelig stabling i gropa. 

 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 26 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
Cf34574_002 og Cf34574_021: Kullgrop S1003. Retning mot SV i plan, mot Ø i profil. Foto: JKV. 

 

Trekull fra de to kullhorisontene synlig i nedgravningen ble vedartsbestemt til furu. 

Eldste fase ble datert til 972 ± 30 BP, kalibrert til (1 sigma) 1020-1050, 1080-1150 AD 

og (2 sigma) 1010-1160 AD (Ua-46578). Yngste fase ble datert til 1040 ± 30 BP, 

kalibrert til (1 sigma) 985-1025 AD og (2 sigma) 890-920, 940-1040 AD (Ua-46577). 

Furu er et treslag som kan ha en egenalder på flere hundre år, noe som betyr at treets 

forkulling kan ha foregått langt senere enn det resultatene indikerer. Misforholdet mellom 

den stratigrafiske tolkningen og de radiologiske dateringene kan dermed skyldes at det 

har blitt brukt eldre stokker i den yngste fasen enn i den eldste. Kullgropas brukstid 

anslås til 11-1200-tallet.  

  

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Åtte kullprøver fra undersøkelsen ble vedartsbestemt og analysert av Peter Hambro 

Mikkelsen ved Konserverings og naturvidenskabelig afdeling, Moesgård museum (se 

vedlegg 11.6). Alle prøvene ble bestemt til enten gran eller furu, kun i ildsted S1007 ble 

det påvist en blanding av disse to. Kullbitene ble også analysert med tanke på treets 

egenalder, og stort sett ser det ut til å dreie seg om forholdsvis gammelt treverk som trolig 

kan ha vært flere hundre år gammelt ved forkullingstidspunktet. Kun i ett tilfelle, prøven 

fra kullgrop S1001, ble det påvist kull fra en yngre stamme.  
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7.2 DATERING 

Det ble datert totalt åtte kullprøver fra undersøkelsen i tillegg til brente bein fra ildsted 

S1007.  

 

Kontekst 
Prøve-

nummer 
Vedart 

Lab-

nummer 

Datering 

BP 

Datering kal. 1 

sigma (68,2%) 

Datering kal. 2 

sigma (95,4%) 

Kullgrop S1001 KP501 Gran Ua-46575 720 ± 30 AD 1265-1290 
AD 1220-1310, 

1360-1390 

Kullgrop S1002 KP502 Gran Ua-46576 583 ± 30 
AD 1315-1355, 

1385-1410 

AD 1290-1370, 

1380-1420 

Kullgrop S1003 

(yngste fase) 
KP504 Furu Ua-46577 1040 ± 30 AD 985-1025 

AD 890-920, 940-

1040 

Kullgrop S1003 

(eldste fase) 
KP505 Furu Ua-46578 972 ± 30 

AD 1020-1050, 

1080-1150 
AD 1010-1160 

Slagghaug S1004 

(topplag) 
KP509 Gran Ua-46580 914 ± 30 

AD 1040-1100, 

1110-1170 
AD 1030-1210 

Slagghaug S1004 

(hovedlag) 
KP520 Gran Ua-46582 949 ±30 

AD 1020-1050, 

1080-1160 
AD 1020-1160 

Slagghaug S1005 

(hovedlag) 
KP515 Gran Ua-46581 908 ±30 

AD 1040-1100, 

1110-1170 
AD 1030-1210 

Ildsted S1007 

(kullrand) 
KP506 

Gran, 

furu 
Ua-46579 881 ± 30 

AD 1050-1080, 

1150-1220 
AD 1040-1220 

Ildsted S1007 

(sentralfyll) 
F602 

Brente 

bein 
Ua-46583 804 ± 30 AD 1215-1260  

Tabell 10. Oversikt over dateringer fra undersøkelsen.  

 

7.3 SAMMENFATNING – NATURVITENSKAPELIGE ANALYSER 

Det ble foretatt avansert vedartsanalyse av totalt åtte kullprøver som så ble sendt inn for 

radiologisk datering. I tillegg ble det datert brente bein fra en struktur. Basert på den 

avanserte vedartsanalysen, antas det at de fleste av dateringene er gjort på treverk med 

forholdsvis høy egenalder, noe som er tatt med i beregning ved tolkning av resultatene.  

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

8.1 KULLGROPER  

Kullgroper har vært brukt til produksjon av kull til smiing eller jernframstilling, med 

smiekullgroper vanligvis beliggende i mer innmarksnære områder. Drift av 

jernvinneanlegg krevde god tilgang på kull og malm, og både jernvinna og tilhørende 

kullgroper ble derfor plassert i utmark. Av de tre undersøkte kullgropene var S1001 

tydelig tilknyttet det nærliggende produksjonsanlegget id-121321, og muligens også 

S1002 som lå litt lenger mot øst. S1003 lå et stykke unna de andre undersøkte 

lokalitetene og det er ikke registrert noen jernvinneanlegg i umiddelbar nærhet. Det antas 

imidlertid at det er mange anlegg og kullgroper i dette området som ennå ikke er 

registrert og at også denne gropa har vært relatert til jernframstilling.   

 

Tidligere undersøkelser viser at kullgropenes form og størrelse varierer regionalt. På 

vestsiden av Mjøsa har det tradisjonelt vært antatt at gropene er sirkulære eller ovale, 

mens normen på østsiden av Mjøsa er firkantete kullgroper. Disse antagelsene stemmer til 
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en viss grad, men det finnes også en god del unntak, spesielt i det vestlige området. 

(Larsen 2009). De tre undersøkte gropene hadde alle en firkantet nedgravningsform noe 

som dermed passer godt inn i normen.  

 

Struktur Form i flate 

Antall 

brenninger 

(minimum) 

Datering 

eldre fase 

(AD) 

Datering 

yngste fase 

(AD) 

Kommentar 

S1001 Rektangulær 2 - 1265-1290 Datert på yngre gren 

S1002 Kvadratisk 2 - 1315-1410 
Eldste fase trolig samtidig med 

jernvinne id-121321 

S1003 Rektangulær 3 1020-1150 985-1025 

Trolig datert på trekull med høy 

egenalder. Anslått brukstid 11-

1200-tallet. 

Tabell 11. Oversikt over de undersøkte kullgropenes form, bruk og datering.   

 

Det er registrert over 1400 kullgroper i kommunene Åsnes og Våler. Dateringene fra 

undersøkte groper ligger mellom 780 og ca. 1400 e.Kr., med en hovedvekt fra 1000-

1250. Også i landet for øvrig ligger høydepunktet for bruk av kullgroper i middelalder, i 

perioden 1000-1450 (Larsen 2009). Resultatene fra de tre undersøkte kullgropene spenner 

over en periode fra slutten av 900-tallet til 1300-tallet, men de eldste dateringene er trolig 

gjort på trekull med høy egenalder og bør justeres 100-200 år framover. Det var spor etter 

flere bruksfaser i alle gropene, og i tilfellene S1001 og S1002 er det kun den siste 

brenningen som er datert. Det antas at den eldre fasen i S1002 kan knyttes til aktiviteten 

ved jernvinneanlegget id-121321 som lå ca. 130 meter mot vest.  

 

8.2 JERNVINNEANLEGGET 

Jernproduksjonen i Hedmark fra siste del av vikingtid og opp gjennom middelalder har 

strukket seg fra Koppang i nord til Eidskog i sør, med en hovedvekt i området mellom 

Glomma og Trysil elv (Bergstøl 2011). Mye av kunnskapen om produksjonen stammer 

fra de store undersøkelsene ved Rødsmoen og i Gråfjellområdet (se Narmo 1997 og 

Rundberget 2007). Selv om det er registrert en del jernvinneanlegg i Våler og Åsnes 

kommuner, har ingen tidligere blitt arkeologisk undersøkt. På bakgrunn av befaringer og 

registreringer synes det imidlertid som at anleggene nord i Åsnes og i Våler følger den 

såkalte Hedmarkstradisjonen observert ved Gråfjell, ofte med to avlange, parallelt 

liggende slagghauger. Lenger sør i kommunen viser imidlertid anleggene større variasjon 

både med plassering i landskapet og slagghaugenes antall, form og størrelse. Anleggene i 

Hedmarkstradisjonen lå primært på flatmark omgitt av kullgroper, og tømmertilgang 

synes som retningsgivende for plassering. Malmen i Gråfjellsområdet ser ut til å ha blitt 

røstet på egne plasser og siden fraktet til de respektive produksjonsanleggene som del av 

en omfattende, overordnet drift, malmtilgjengelighet ved produksjonsanleggene har 

derfor ikke vært en faktor. Anleggene sør i Åsnes og inn i Grue kommune lå derimot i 

nærheten av gode malmforekomster og gjerne i skrånende terreng som kunne utnyttes 

ved utkast av slagg fra produksjonen. Både plassering og organisering tyder her på en 

mindre grad av strømlinjeform og ytre styring (Bergstøl 2011, Rundberget 2007; 2013).    

 

I forbindelse med sin doktorgradsavhandling, fikk Bernt Rundberget (2013) datert tre 

jernvinneanlegg i dette sørlige området hvorav to lå i Åsnes kommune. Anleggene hadde 

alle trekk fra Hedmarkstradisjonen, men skilte seg ut noe ved beliggenhet og plassering i 
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terrenget. Dateringene fra to av anleggene gikk helt tilbake til 700-tallet noe som er en 

del tidligere enn forventet utfra øvrige daterte anlegg. Muligens kan de avvikende 

trekkene observert i sør skyldes at anleggene tilhører en tidligere fase av tradisjonen, som 

siden førte fram mot eller gikk over i Hedmarkstradisjonens mer intensive, 

strømlinjeformete drift. Hedmarks storstilte jernproduksjon pågikk fra 900-tallet til 

slutten av 1200-tallet, med en utviklingsfase på omtrent 250 år forut for dette 

(Rundberget 2013). 

 

På grunn av de store ødeleggelsene på det undersøkte jernvinneanlegget ved fylkesvei 

491, kan ikke den indre organiseringen avklares sikkert. Det er rester etter to slagghauger, 

som opprinnelig kan ha utgjort to avlange, parallelt beliggende hauger. På bakgrunn av 

slaggmaterialet, antas det at selve produksjonsområdet har bestått av 1-2 sjaktovner med 

slaggavtapning og underliggende isoleringsgrop, noe som stemmer godt overens med 

ovnstradisjonen i Hedmark. Sjaktas indre diameter har vært omtrent 30 cm. Terrenget 

rundt slagghaugene var noenlunde flatt, og det er registrert tre kullgroper i umiddelbar 

nærhet i tillegg til id-121316 litt lenger unna. Siden registreringen stort sett har foregått 

langs veien i dette området, kan det ikke utelukkes at det også ligger flere kullgroper i 

området rundt lokaliteten. Anlegget ligger like ved et myrdrag som godt kan ha vært 

malmførende. Det ble imidlertid ikke funnet spor etter malm eller røsteplasser på den 

bevarte delen av anlegget, og det er dermed uvisst hvorvidt malmen er hentet og klargjort 

ved produksjonsanlegget eller fraktet hit fra en spesialisert røsteplass. Dateringene fra 

slagghaugene og aktivitetsområdet plasserer driften på anlegget til 11-1200-tallet, noe 

som er midt i den mest omfattende driftssperioden i fylket. Mye tyder dermed på at 

jernvinnanlegget kan tolkes som del av den storstilte produksjonen tilknyttet 

Hedmarkstradisjonen.  

 

 
Figur 5. Oversikt over jernvinneanlegg id-121321 og omkringliggende kullgroper registrert i Askeladden. 

Kartutsnitt hentet fra Askeladden.  
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Produksjonen på det undersøkte jernvinneanlegget er beregnet til mellom 2,9-5,3 tonn 

jern, men dette må anses som et minstemål da kun den ene av de to slagghaugene ble tatt 

med i beregning. 

 

Det er i liten grad funnet spor etter helårsbosetning relatert til jernutvinning, det antas 

derfor at arbeidet primært har vært en syklisk virksomhet tilknyttet annen bosetning. I en 

del tilfeller er det imidlertid funnet spor etter opphold i form av ildsteder og stedvis 

kulturlag og mindre tufter, slik det også ble på id-121321. Og som her, er det ved funn av 

bestembare dyrebein i slike kontekster primært funnet bein av husdyr, noe som tyder på 

at jernvinna ble drevet av folk med tilknytning til bondesamfunnet. (Larsen 2009, 

Rundberget 2013). 

 

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med et grøfteprosjekt langs fylkesvei 491 i Åsnes og Våler kommuner, ble 

det gjennomført en arkeologisk undersøkelse av tre kullgroper og et jernvinneanlegg i 

perioden 24. april – 16. mai 2012. Deler av jernvinneanlegget var fjernet av veien, men 

det ble undersøkt rester av to slagghauger i tillegg til et kulturlag med to ildsteder tolket 

som spor etter opphold. Her ble det også funnet flintfragmenter fra ildflint og brente 

dyrebein, deriblant et fragment bestemt til geit. Beregninger av volum og slagginnhold i 

den best bevarte slagghaugen tyder på at jernproduksjonen på anlegget har utgjort 

minimum 2,9-5,3 tonn. De tre kullgropene hadde rektangulær eller kvadratisk form og det 

var spor etter flere brenninger i alle tre. 

 

Jernframstillingsanlegget og den nærmeste kullgropa er tolket som del av samme 

kontekst og dateringene tyder på at det var aktivitet her primært på 11-1200-tallet. Også 

en av de andre to kullgropene kan ha vært tilknyttet jernvinneanlegget. Siste kullbrenning 

i gropa ble datert til 1300-tallet, men det er spor etter en eldre fase som godt kan være 

samtidig med den nærliggende jernproduksjonen. Den siste kullgropa lå mer for seg selv, 

men også den har trolig vært i bruk på 11-1200-tallet.  
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Struktur Tolkning Beskrivelse 
Form i 

plan 

Form i 

profil 

Størrelse 

(cm) 

Dybde 

(cm) 
Fyllmasser 

1001 
Kull-

grop 

Markert voll. To 

bruksfaser synlig i voll, 

rester av to kullag i profil. 

Tømt mot SV. 

Rektangulær 

Flat bunn, 

skrå til 

loddrette 

sider 

Yttervoll: 

615x612, 

toppvoll: 

450x565, 

indre voll: 

395x310 

Dybde før 

snitting: 

114, ned-

gravnings-

dybde: 95 

Mørk gråbrun 

humøs 

kullblandet 

sand med 

tydelig kullrand 

i bunn 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 32 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Struktur Tolkning Beskrivelse 
Form i 

plan 

Form i 

profil 

Størrelse 

(cm) 

Dybde 

(cm) 
Fyllmasser 

1002 
Kull-

grop 

Markert voll mot NV. To 

bruksfaser synlig i voll. 

Tømt mot NV 

Kvadratisk 

Flat til 

avrundet 

bunn, skrå 

til 

loddrette 

sider 

Yttervoll: 

700x750, 

toppvoll: 

500x510, 

indre voll: 

290x330 

Dybde før 

snitting: 

104, ned-

gravnings

-dybde: 

48 

Mørk grå 

humøs, 

kullblandet 

sand med 

markert kullag 

i bunn 

1003 
Kull-

grop 

Voll klart markert bortsett 

fra mot høydedrag i SV. 

Flere brenningsfaser 

synlig i vollene, rester av 

to kullag i nedgravning. 

Tømt mot V, S og N. 

Rektangulær 

Flat bunn, 

loddrette 

sider 

Yttervoll: 

790x770, 

Toppvoll: 

520x600, 

indre voll: 

270x395 

Dybde før 

snitting: 

108, ned-

gravnings

-dybde: 

56 

Mørk grå 

humøs, 

kullblandet 

sand med 

markert kullag 

i bunn 

1004 
Slagg-

haug 

Skåret av vei i NV. Har 

trolig opprinnelig vært 

avlang, orientert NV-SV. 

Inneholder primært renne-

slagg og fragmenterte 

bunnskoller. Trolig utkast 

fra anlegg i NV. 

Ujevn oval 
Ujevn 

bunn 
545x425 50 

Flere sjikt av 

mørk brun til 

gråbrun humøs 

sand med mye 

kull og slagg 

og noe grus 

1005 
Slagg-

haug 

Skåret av vei i NV. Ukjent 

opprinnelig orientering, 

strekker seg nå V-Ø langs 

veien, men grunn og 

utdratt. Trolig utkast fra 

aktivitet i N. Atskilt fra 

slagghaug S1004 av 

aktivitetslag S1006. 

Slaggmaterialet omfattet 

primært renneslagg og 

knuste bunnskoller 

Oval 
Ujevn 

bunn 
670x200 22 

Mørk brun til 

rødbrun humøs 

sand og grus 

med mye slagg 

og kull 

1006 
Kultur-

lag 

Lå delvis under lag 

S1009, tolket som et 

aktivitetslag tilknyttet 

matlaging til dels samtidig 

med slagghaugene S1004 

og S1005 og ildstedene 

S1007 og S1008. Funn av 

slagg, brente bein, brent 

og ubrent flint. 

Ujevn 
Ujevn 

bunn 
224x286 14 

Rødbrun 

humøs, 

kullblandet 

sand 

1007 Ildsted 

Atskilt av ildsted S1008 

av stor, flat stein. Ujevn i 

profil pga. store mengder 

stein i undergrunnen, men 

tydelig avgrenset. Lå 

delvis i, delvis under lag 

S1006. Omkranset av en 

del skjørbrente 

undergrunns-stein. Funn 

av en del brente bein, flint 

og noe slagg 

Oval Ujevn 70x106 27 

Mørk brun 

humøs, 

kullblandet fin 

sand med 

kullrand i 

ytterkant 

 

 

 

 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 33 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Struktur Tolkning Beskrivelse 
Form i 

plan 

Form i 

profil 

Størrelse 

(cm) 

Dybde 

(cm) 
Fyllmasser 

1008 Ildsted 

Atskilt av ildsted S1007 

av stor, flat stein. Ujevn 

form i profil pga. store 

mengder stein i 

undergrunnen. Tydelig 

avgrenset. Kun bunnen 

bevart. Enkelte 

skjørbrente stein. 

Oval Ujevn 24x88 10 

Kullrand 

iblandet spetter 

av mørk brun, 

humøs sand 

1009 
Kultur-

lag 

Lå delvis over lag S1006 

og ildstedene S1007 og 

1008. Trolig en blanding 

av utvasket og anriket 

undergrunn deponert i 

forbindelse med 

konstruksjon av en 

nærliggende nedgravning, 

trolig fjernet av veien. 

Ujevn oval 
Ujevn 

bunn 
130x165 22 

Spettet oransje 

og blekrosa fin 

sand med noe 

grus og 

slaggbiter 

 

11.2 TILVEKSTTEKST 

C58329-C58331 

Produksjonsplasser fra middelalder fra GRAVBERGET (86/1)/HØKSJØBERGET 

(9/1), ÅSNES/VÅLER, HEDMARK.  

 

Funnomstendighet: Arkeologisk undersøkelse utført i tidsrommet 24.04.-16.05. 2012 som 

del av et grøfteprosjekt langs fylkesvei 491 i Åsnes og Våler kommuner. Hedmark 

fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer av planområdet i 2008 

(Holseng 2008). I løpet av utgravningen ble det avtorvet et areal på 60 m
2
 for å få fram 

restene av et delvis ødelagt jernvinneanlegg, samt snittet og dokumentert tre kullgroper. 

Ovnsområdet i jernvinneanlegget viste seg å være fjernet av veien, men det ble påvist 

deler av to slagghauger samt flere ildsteder og kulturlag som ble nærmere undersøkt. 

Funn og prøver fra undersøkelsen er gitt museumsnummer C58329-58331. C58329 

omfatter jernvinneanlegget id-121321 og den nærliggende kullgropa id-121303, C58330 

kullgrop id-121316 og C58331 kullgrop id-121327. Totalt 8 kullprøver fra utgravningen 

ble detaljert vedartsbestemt av Peter Mikkelsen ved Moesgård Museum (2012) og datert 

ved Ängströmlaboratoriet ved Uppsala Universitetet (2013). I tillegg ble det analysert 

bein fra et ildsted og et kulturlag av Anne Karin Hufthammer ved De naturhistoriske 

samlinger, Universitetet i Bergen (2012) og foretatt merallurgiske analyser på slagg fra de 

to slagghaugene av Lena Grandin et al. ved Geoarkeologisk Laboratorium, 

Riksantikvarieämbetet (2013).  

 

Orienteringsoppgave: De undersøkte lokalitetene lå langs fylkesvei 491 i et tett 

skogområde uten gårdsbebyggelse og kun med enkelte, spredte bolighus. Vegetasjonen 

besto av flate sandmoer med furuskog iblandet myrdrag og tettere granskog i mer kupert 

terreng. Id-121321 og 121303 lå i åpne furumoer lengst mot sørvest, kun atskilt av veien. 

Id-121316 lå i kupert terreng med tett granskog like nord for veien ca. 130 meter mot øst.  

Id-121327 lå i en vestvendt, furukledd skråning 1,7 meter i luftlinje nord for de andre 

undersøkte lokalitetene, like over grensa til Våler kommune. 
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Kartreferanse/-koordinater: M711/N50, Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6750490, 

Ø: 348997.  

Innberetning/litteratur: Bergstøl, Jostein 2011: Prosjektplan. Undersøkelse av automatisk 

fredete kulturminner (id 121303, 121316, 121327 og 121321, kullgroper og 

jernfremstillingsanlegg). Grøfteprosjekt Fv 491 Lundebyvollen – Gravberget. 

Høksjøberget, 9/1, Åsnes kommune og Gravberget 86/1, Våler kommune. KHMs arkiv. 

Grandin, Ogenhall og Englund 2013: Järnframställning i Høksjøberget, Åsnes. 

Arkeometallurgisk analys av slagg och järn. KHMs arkiv. 

Holseng, Ove 2008: Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med tiltak Fv491, 

Lundbyollen-Gravberget. Hedmark fylkeskommune.  

Kile-Vesik, Jone 2014: Rapport arkeologisk utgravning. Jernvinneanlegg og kullgroper. 

Gravberget 86/1, Høksjøberget 9/1, Åsnes og Våler kommuner, Hedmark. KHMs arkiv. 

Mikkelsen, Peter H. 2012: Rapport vedr. vedanatomisk analyse fra Prosjekt Fv 491 

Lundbyvollen - Gravbjerget. Høksjøberget, 9/1, Åsnes kommune og Gravbjerget, 86/1, 

Våler kommune, Hedmark. KHMs arkiv. 

 

C58329/1-19 

Produksjonsplass fra middelalder fra HØKSJØBERGET (9/1), ÅSNES, HEDMARK.  

 

Funnomstendighet: Funn og prøver fra kullgrop id-121303 og jernvinneanlegg id-

121321. Jernvinneanlegget besto kun av to delvis bevarte slagghauger atskilt av to 

ildsteder, et aktivitetslag og et lag med oppspadde masser. Fylkesvei 491 har fjernet store 

deler av det opprinnelige jernframstillingsanlegget, deriblant ovnsområdet som må ha 

ligget mellom slaggropene og kullgropa. Kullgropa hadde en rektangulær bunnform og 

spor etter minst to bruksfaser. Søndre voll var noe skadet av veiskjæringen. 

 

1) Buet jernfragment fra slagghaug S1004. Stl: 5,8 cm. Stb: 4,4 cm. T: 0,5 cm. 

2) Fragment av jern fra slagghaug S1004. Trolig ytre del av jernlupp som har fulgt med 

slagget. Inneholder en del nitrider som kan ha bidratt til økt styrke i metallet. Stm: 4,5 

cm.  

3) 15 flintfragmenter fra øvre del av lag S1006. Brent i varierende grad. Antagelig fra 

ildflint. Stm: 2,3 cm.  

4) Tre flintfragmenter fra 4-5 cm ned i lag S1006. Antagelig fra ildflint. Stm: 2,6 cm.  

5) To flintfragmenter fra overflaten i ildsted S1007. Varmepåvirket. Antagelig fra 

ildflint. Stm: 1,8 cm.  

6) Fire flintfragmenter fra 4-5 cm ned i ildsted S1007. To varmepåvirket. Antagelig fra 

ildflint. Stm: 1,9 cm.  

7) 39 fragmenter av brente bein fra lag S1006. Bestemt til pattedyr hvorav en bit fra ulna 

av geit. Vekt: 6 gram.  

8) 44 fragmenter av brente bein fra ildsted S1007. Bestemt til pattedyr. Datert til 804 ± 

30 BP, calAD 1215-1260 (Ua-46583). Forbrukt ved datering. Vekt: 4 gram.  

9) Slagg og ovnsforing fra slagghaug S1004. Enkelte biter ble analysert og viser typiske 

trekk for tappe-/renneslagg.  

10) Slagg og ovnsforing fra slagghaug S1005. Enkelte biter ble analysert og viser typiske 

trekk for tappe-/renneslagg.  
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11) Kullprøve fra kullrand i kullgrop S1001. Vedartsbestemt til gran. Datert til 720 ± 30 

BP, calAD 1265-1290 (Ua-46575). Vekt: 4 gram.  

12-16) Kullprøver fra slagghaugene S1004 og S1005. Følgende prøver ble analysert:   

13) Fra 12 cm ned i slagghaug S1004. Vedartsbestemt til gran. Datert til 914 ± 30 BP, 

calAD 1040-1100, 1100-1170 (Ua-46580). Vekt: 11,6 gram.  

14) Fra 25-40 cm ned i slagghaug S1004. Vedartsbestemt til gran. Datert til 949 ± 30 BP, 

calAD 1020-1050, 1080-1160 (Ua-46582). Vekt: 1,2 gram.  

15) Fra 8-10 cm ned i slagghaug S1005. Vedartsbestemt til gran. Datert til 908 ± 30 BP, 

calAD 1040-1100, 1110-1170 (Ua-46581). Vekt: 0,7 gram.  

17) Kullprøve fra ildsted S1007. Vedartsbestemt til gran og furu. Datert til 881 ± 30 BP, 

calAD 1050-1080, 1150-1220 (Ua-46579). Vekt: 0,4 gram.  

18-19) Makroprøver fra slagghaugene S1004 og S1005.  

 

 

C58330/1-3 

Produksjonsplass fra middelalder fra HØKSJØBERGET (9/1), ÅSNES, HEDMARK.  

 

Funnomstendighet: Prøver fra kullgrop id-121316. Kullgropa hadde en kvadratisk 

bunnform og spor etter minst to bruksfaser. For fellesopplysninger og 

orienteringsoppgave, se C58329. 

 

1) Kullprøve fra kullrand i kullgrop S1002. Fra yngste fase. Vedartsbestemt til gran. 

Datert til 583 ± 30 BP, calAD 1315-1355, 1385-1410 (Ua-46576). Vekt: 0,1 gram.  

2) Kullprøve fra kullrand i kullgrop S1002. Eldste fase. Vekt: 4,6 gram.  

3) Kullprøve fra gammel markoverflate i voll i kullgrop S1002. Vekt: 0,6 gram. 

 

 

C58331/1-2 

Produksjonsplass fra middelalder fra GRAVBERGET (86/1), VÅLER, HEDMARK. 

 

Funnomstendighet: Prøver fra kullgrop id-121327. Kullgropa hadde en rektangulær 

bunnform og spor etter flere brenninger. For fellesopplysninger og orienteringsoppgave, 

se C58329. 

 

1) Kullprøve fra kullrand fra yngste fase i kullgrop S1003. Vedartsbestemt til furu. 

Datert til 1040 ± 30 BP, calAD 985-1025 (Ua-46577). Vekt: 1,7 gram.  

2) Kullprøve fra kullrand fra eldste fase i kullgrop S1003. Vedartsbestemt til furu. Datert 

til 972 ± 30 BP, calAD 1020-1050, 1080-1150 (Ua-46578). Vekt: 6 gram.  

 

11.3 PRØVER 

11.3.1 KULLPRØVER 

Museums-

nummer 
Prøvenummer 

Struktur-

nummer 
Kontekst 

Vekt 

(gram) 
Analysert 

C58329/11 KP501 S1001 Fra kullrand i kullgrop 4 x 

C58329/12 KP522 S1004 60 cm ned i slagghaug <0,1  

C58329/13 KP509 S1004 12 cm ned i slagghaug 11,6 x 
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Museums-

nummer 
Prøvenummer 

Struktur-

nummer 
Kontekst 

Vekt 

(gram) 
Analysert 

C58329/14 KP520 S1004 25-40 cm ned i slagghaug 1,2 x 

C58329/15 KP515 S1005 8-10 cm ned i slagghaug 0,7 x 

C58329/16 KP524 S1005 18-19 cm ned i slagghaug 0,4  

C58329/17 KP506 S1007 Kullrand i ildsted 0,4 x 

C58330/1 KP502 S1002 
Fra kullrand i kullgrop, yngste 

fase 
0,1 x 

C58330/2 KP503 S1002 
Fra kullrand i kullgrop, eldste 

fase 
4,6  

C58330/3 KP517 S1002 
Fra gammel markoverflate under 

voll ved kullgrop 
0,6  

C58331/1 KP504 S1003 
Fra kullrand i kullgrop, yngste 

fase 
1,7 x 

C58331/2 KP505 S1003 
Fra kullrand i kullgrop, eldste 

fase 
6 x 

 

11.3.2 MAKROFOSSILRØVER 

Museums-

nummer 

Prøve-

nummer 
Struktur Kontekst 

Volum 

(liter) 

Vekt (gram) 

etter 

flottering 

Analysert 

C58329/18 MP508 S1004 25-40 cm ned i slagghaug 1,5 2,3 
 

C58329/19 MP513 S1005 5-15 cm ned i slagghaug 2 5,7 
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11.4 TEGNINGER 

11.4.1 KULLGROP S1001 
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11.4.2 KULLGROP S1002 
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11.4.3 KULLGROP S1003 
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11.4.4 SLAGGHAUG S1004 
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11.4.5 SLAGGHAUG S1005 

 
 

11.5 FOTOLISTE 

Filnavn Struktur Motivbeskrivelse Retning mot Fotograf 

Cf34574_001.JPG S1001 Snørydding av kullgrop ved HS VNV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_002.JPG S1003 Kullgrop i plan SV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_003.JPG S1003 HS tegner kullgrop VNV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_004.JPG S1001 Kullgrop i plan NNV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_005.JPG S1002 Kullgrop i plan SØ Jone Kile-Vesik 

Cf34574_006.JPG S1003 Milebunn under snitting V Jone Kile-Vesik 

Cf34574_007.JPG S1001 Milebunn under snitting NNØ Jone Kile-Vesik 

Cf34574_008.JPG S1002 Hogst ved kullgrop SØ Jone Kile-Vesik 

Cf34574_009.JPG S1002 Milebunn under snitting Ø Heidi Strandman 

Cf34574_010.JPG S1002 Kullgrop i profil Ø Jone Kile-Vesik 

Cf34574_011.JPG S1001 Oversvømt kullgrop Ø Jone Kile-Vesik 

Cf34574_012.JPG S1004 HS avtorver/renser slagghaug VSV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_013.JPG S1004 Slagghaug ØSØ Jone Kile-Vesik 

Cf34574_014.JPG 
 

Rester av jernvinneanlegg, 

slagghaug S1004 i forkant 
ØNØ Jone Kile-Vesik 

Cf34574_015.JPG S1004 Slagghaug NV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_016.JPG 

S1009 

over 

S1006 

Kulturlag i plan NV Jone Kile-Vesik 
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Filnavn Struktur Motivbeskrivelse Retning mot Fotograf 

Cf34574_017.JPG 
 

Rester av jernvinneanlegg. 

Slagghaug S1005 i forkant 
VNV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_018.JPG 
 

Snødekt jernvinneanlegg Ø Jone Kile-Vesik 

Cf34574_019.JPG S1001 Kullgrop i profil Ø Jone Kile-Vesik 

Cf34574_020.JPG 

S1006, 

1007, 

1008 

Ildsteder og kulturlag SV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_021.JPG S1003 Kullgrop i profil Ø Jone Kile-Vesik 

Cf34574_022.JPG S1007 Ildsted i profil N Jone Kile-Vesik 

Cf34574_023.JPG S1004 Slagghaug i profil SSØ Heidi Strandman 

Cf34574_024.JPG 

S1009 

over 

S1006 

Kulturlag i profil VSV Jone Kile-Vesik 

Cf34574_025.JPG S1005 Slagghaug i profil Ø Jone Kile-Vesik 

Cf34574_026.JPG S1004 SØ-del av slagghaug i profil NØ Jone Kile-Vesik 

Cf34574_027.JPG S1004 
Fragment av bunnskolle fra 

slagghaug 
- Jone Kile-Vesik 

Cf34574_028.JPG S1004 Tappekjegler fra slagghaug - Jone Kile-Vesik 

Cf34574_029.JPG S1004 Tappekjegle fra slagghaug S1004 - Jone Kile-Vesik 

Cf34574_030.JPG S1004 Prøvestikk i slagghaug S Jone Kile-Vesik 

Cf34574_031.JPG S1003 HS vasker utstyr i kullgrop NNØ Jone Kile-Vesik 

Cf34574_032.JPG S1004 
Buet jernfragment F612 fra 

slagghaug 
- Jone Kile-Vesik 
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 AVANSERTE VEDARTSANALYSER 
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11.6.2 RADIOLOGISKE ANALYSER 

 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 47 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 48 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 49 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 50 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 51 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 52 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
 



9/1, 86/1, Åsnes og Våler  Saksnr. 08/13857  

 

  

 53 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

11.6.3 OSTEOLOGISKE ANALYSER 
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11.6.4 METALLURGISKE ANALYSER 
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11.7 KART 

11.7.1 OVERSIKTSKART OVER LOKALITETENE 
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11.7.2 JERNVINNE ID-121321 OG KULLGROP ID121303 

 
 

11.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 Strukturskjemaer/tegninger 

 


