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SAMMENDRAG 
 

Området registrerades i två omgångar, först av Universitetets oldsaksamling från den 6. till den 17. 

augusti 1990 och sedan igen av Oppland fylkeskommune den 23. augusti 2002. Området man då 

registrerade var betydligt större än det som denna rapport berör. Delar av de automatiskt fredade 

kulturminnena man återfann berörs nu ej av byggnationen i området då man efter registreringen 

förändrade tiltaksområdet.  Utav de återfunna strukturerna så grävde Kulturhistoriskt museum ut 

dessa i två omgångar. 2011 grävde man ut två kolgropar och en rostplats, id 100082-100084. Även 

dessa kontexter kommer nämnas i denna rapport. Av kolgroparna som undersöktes 2011 

undersöktes en förhand och den andra med maskin. Under utgrävningen 2012 så grävde man ut id 

95606 som bland annat inkluderade två kolgropar, en slagghög, en ugn, ett kollager och tre 

rostplatser. Kring anläggen genomfördes en stor maskinell avbaning för att förvissa oss om att inte 

missa någon kunskap och information detta område hade att delge. 

 

Det fältet som avtäcktes låg uppe vid Rv 51, fältet låg inne i en björkskog som ska bli till 

hyttetomter. Fältet låg på en platå i terrängen, åt öster steg terrängen och efter ca 10 meter kom 

stora vägen. Direkt väster om fältet så lutade terrängen istället kraftigt ned mot myren som låg i 

botten av branten, ca 20 meter bort.  

 

Stora mängder prover togs från fält för att fullständigt reda ut fyndsituationen som här 

dokumenterades, så som fosfat, slagg, malm och kolprover. Anläggen daterades från ca 652-862 

e.Kr. och igen från 1025-1380 e.Kr. Intressant nog så är det de tre rostplatserna som har den tidigare 

dateringen medan resten av anlägget ligger längre fram i medeltiden. Då flera olika element varit 

inblandade och körts samtidigt så är det svårt att precisera mer än så. Vidare visar fosfatanalyser till 

en högre grad fosfor vid kollagret och nere vid ugnsområdet, slagghögen och till viss grad i 

arbetsytan. Järn påvisas till störst grad vid rostplatserna och lite spritt i området. Tyvärr ger inga av 

analyserna några tydliga bevis på tuftens utsträckning i området.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

BEITO, 3/935, ØYSTRE-SLIDRE, OPPLAND  

JAKOB KILE-VESIK 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I ett brev från den 27. september 2008 översände Oppland fylkeskommune 

förslag till en reguleringsplan för B57 Markahøvda till Riksantikvarien för 

dispensbehandling.  

 

Planområdet ligger på sydvästsidan av Rv 51, ca 1 km ovanför och väster om 

Beitostølen. Planen tillrättalägger för utbyggnation av fritidsbostäder och areal 

till näringsdrift. I tillägg till detta läggs det tillrätta för aktivitetstraséer där några 

har förbindelse med andra planer kring Markahøvda så som skidspår, cykel, häst 

och promenadstråk. Delar av planområdet ligger inne i gällande 

kommunedelplan för Beitostølen, Beito och Garli (framtida byggområden H33-1 

och H33-2). Med undantag av näringsområdena i söder, utbyggningsområdet 

mellan H33-1 och H33-2 och placeringen av aktivitetstraséerna samsvarar 

planen med överordnad plan. 

 

Planen går tillbaka till 2005 och den kallades då reguleringsplan for Garli Beito 

hytteområde nord. Befaringar knutna till kommunedelplanen genomfördes från 

1990. Järnframställningsanlägget registrerades 2002 och registrering av 

planområdet genomfördes av fylkeskommunen 2006. I ett uttalande från 28. 

augusti 2006 från Oppland fylkeskommune rekommenderade man att de 

automatiskt fredade kulturminnena regulerades till bevaring, men att det kunde 

sökas om dispens för dem om det inte var möjligt att ge dem ett bra skydd.  

 

Inom planområdet ligger ett järnframställningsområde, id 95606, två lokaliteter 

med två kolgropar, id 100082 och id 100084, och en ensamliggande rostplats, id 

100083. Man har också påvisat kulturminnen från nyare tid, bland annat en C14-

daterad tuft. Inga av kulturminnena är regulerade till bevaring. Utav dessa 

ovanstående kulturminnen så undersökte Kulturhistorisk museum de två 

kolgroparna och rostplatsen 2011. Järnframställningsanlägget undersöktes 2012. 

I den ursprungliga planen ingick också id 69294 som inkluderade två kolgropar 

och en rostplats men tiltaksområdet justerades för att undvika detta anlägg och 

det tas därmed ej upp igen. 

 

I brevet från den 27. september visade Oppland fylkeskommune till att 

kulturminnena innanför Markahøvda i liten grad är berörda av moderna 

åtgärder, och att de ligger gott bevarade i landskapet. Särskilt är 

järnframställningsanlägget lätt att se och har högt upplevelsevärde. Planen är i 

konflikt med de automatiskt fredade kulturminnena och som den är utformad 
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vill kulturminnena eller säkringssonen bli berörd av åtgärderna. Det värderas 

som lite lämpligt att regulera de automatiskt fredade kulturminnena till bevaring. 

Vidare anses det som lämpligt att vidare hyttebyggnation kring Beitostølen sker 

kring dess centrum. Undersökningen av järnframställningsanlägget och 

rostplatsen vill bidra med ny kunskap om järnframställningen på Beitostølen. 

Det rekommenderades att Riksantikvaren gav dispens för kulturminnena med 

vilkor om utgrävning.  

 

Kulturhistorisk museum menade att det var viktigt att bevara oskadade 

kulturminnen och rekommenderade, i ett brev från den 3. november 2008, 

Riksantikvaren att bevara järnframställningsanlägget id 95606 och det möjliga 

järnframställningsanlägget id 69294 samt att man gav dispens för kolgroparna id 

100082 och id 100084 och rostplatsen id 100083. 

 

Riksantikvaren gav i brev från den 5. augusti 2009 dispens från 

kulturminneloven med vilkor om arkeologisk utgrävning för alla kulturminnena. 

Planen betraktades av Øystre-Slidre kommune den 26. augusti 2010. Då det inte 

var inkoopererat bestämmelser om kulturminnen så klagade fylkeskommunen 

den 21. september. Detta behandlades den 7. oktober och klagomålet beaktades. 

 

Fylkeskommunen redogjorde även för att tiltakshaver önskade att sätta igång 

utbyggnaden i området före undersökningen hade gått av stapeln. Detta gällde 

då arbetet med vägar och VVA. Fylkeskommunen menade att denna åtgärd inte 

ville beröra de automatiskt fredade kulturminnena och de rekommenderade att 

man gav tillstånd till uppstart när man har fattat beslut om omfång och kostnader 

och man har ingått ett avtal om utgrävning. Kulturhistorisk museum hade inget 

att invända angående detta. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM 

Undersökningen i Markahøvda genomfördes i två omgångar. Först från den 12. 

till den 16. september 2011 och sedan från den 17. juli till den 03. augusti 2012.  

Vädret var under dessa perioder varierande från fint med solsken till kraftigt 

regn, blåst och kyla.   

 

Under den första utgrävningen, 2011, deltog Lars Søgaard Sørensen (fältledare) 

och Ine Askevold Hansen (fältassistent). Under den andra utgrävningen, 2012, 

deltog Jakob Kile-Vesik (fältledare), Line Hovd (fältassistent) och Hilde Marie 

Sømme Melgaard (fältassistent). Jakob Kile-Vesik stod för inmätningar i fält. 

Magne Samdal skapade kartor under efterarbetet. Projektledare var Kjetil 

Loftsgarden.  

 

3. FORMIDLING  

Ansvariga för arbetet från entrepenören var ute med oss första dagen och vid 

flera tillfällen efter det. 

 

Ansvariga från kommunen var även de ute i fält en dag för att se att allt gick 

som det skulle.  
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Den 19. Juli, 2012, var Jan Henning Larsen från Kulturhistorisk museum på 

besök för att se över fältet och visa oss andra anläggningar i närområdet. 

Oppland fylkeskommune var även på besök denna dagen för att se hur fältet såg 

ut.  

 

Den 26. Juli var Kjetil Loftsgarden på besök och med honom kom även Kjersti 

Tidemansen från Oppland fylkeskommune och Ole Tveiten. 

 

Vidare fick vi mycket besök från folk som hade sina hytter i området. De var 

nyfikna på vad vi fann och hur de nya hytterna skulle ligga i terrängen. 

 

Samarbetet med alla inblandade under grävningen gick bra. 

 

4. LANDSKAPET -  FUNN 

OG FORNMINNER 

 Det undersökta området 

ligger i björkskogsbältet, lite 

väster om Beitostølen 

centrum. Detta område som är 

ett gammalt stølsområde 

omkring 900 möh, är i dag ett 

turistcentrum med hotell och 

ett stort antal hytter. De 

centrala delarna av 

Beitostølen och de utbyggda 

områdena har förlorat mycket 

av sitt ursprungliga 

landskapstecken.  

 

Bjørn Hougen skriver om 

Beitostølen i sitt verk Fra 

seter til gard: ”Disse stølene 

er en middelstor og meget 

vakker setergrend 900 m. o. h. 

som hører til en del gårder i 

Østre Slidre. Den forholdsvis 

nye veien til Bygdin (anlagt 

1892-98) går rett gjennom 

grenden, mens den gamle 

bygdeveien går lengre ned 

mot Øyangen… Forholdet 

mellom nuværende fast bygd, 

setrer og oldtidsminner er her 

av stor intresse og lite av en 

nøkkelstilling for forståelsen 

av tilsvarende problemer andre 

steder” (Hougen 1947: 210). 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NE12000-150408SAS. Produsert 20.09.12. Signatur 

MS. 
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Beitostølen har inte bara en historia som ett stølsområde men även spåren efter 

utmarksbruk är många. De många järnframställningsanläggen från medeltiden är 

tydliga och de görs än mer synliga av de kolgropar som ingår i anläggen. Vidare 

finns även järnframställningsanlägg från äldre järnåldern. Det återfinns även 

tufter av olika typer, men inga som är daterade. Vissa fristående gravhögar 

ligger också i Beitostølen-området. 

 

 
Cf34565_016 Järnframställningsanlägget, id 95606, i Markahøvda. Sett mot söder.  

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Många kulturminnen, bland annat järnframställningsanläggen med kolgropar 

samt fristående kolgropar, är skyddade genom regulering till specialområde 

bevaring i olika reguleringsplaner. 

 

I Valdres verkar bosättningen varit omfattande redan i yngre romartid då det 

finns många gravfynd från den tiden i Ulnes i Nord-Aurdal och i Vestre-Slidre. 

Många gravminnen och arkeologiska fynd berättar om en expansion genom 

järnåldern (jfr. Hougen 1947). En utveckling som har fortsatt i medeltiden fram 

till svarta döden. De viktigaste bosättningsområdena ligger på östsidan av dalen.  

 

I stølsregionen ligger ett stort antal järnframställningsanlägg och kolgropar. 

Valdres är därför ansett som ett av våra viktigaste områden för järnproduktion i 

järnåldern och medeltiden (Brøgger 1925, Hauge 1944; 1946, Larsen 2000; 

2009, Larsen og Thømt 2010). Vidare finns på många platser 

järnframställningsanlägg från äldre järnålder som exempelvis vid Øyangen. 

Nere i bosättningsområdena ligger många kolgropar som är knutna till smedjor 

och vidare bearbetning av järnet från utmarken.  

 

Kunskapen om järnframställningen i Valdres är knuten till Øystre-Slidre och då 

speciellt till Beitostølen där fem anlägg med tillhörande kolgropar har 

undersökts (Mjærum 2007, Larsen 2009). I tillägg undersöktes tre gropar på 
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Beitostølen 1999, en fritstående grop 2007. Ytterligare ett anlägg på Beitostølen 

undersöktes sommaren 2010, och ett anlägg undersöktes nära Vollbufjorden på 

Rudi (Larsen 2011).  

 

Man har även genomfört undersökningar på kolgropar på andra platser i 

kommunen. Kulturhistorisk museum genomförde hösten 2007 undersökningar 

av en smedja på ”Krøsshaugen” på östsidan av Rv 51. En kolgrop undersöktes 

även på Javnlie under Dale. 

 

5. UTGRAVNINGEN 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Trots fokuseringen på järnframställningen i Valdres under de sista 10 åren finns 

det många olösta problemställningar. Ett överordnat mål är järnframställningens 

betydelse för samhällsekonomin och samhällets utveckling under medeltiden. 

Tema som detta kan inte belysas utifrån separata anlägg men lokaliteter som 

dessa på Beitostølen ger viktiga empiriska bidrag. 

 

Centralt i denna undersökning står problemställningar som är knutna till 

kronologi och teknologi. Det måste säkras goda kolprover för datering, slagg- 

och malmprover och eventuellt metallprover för att värdera järnets kvalitet. 

 

För det första är det viktigt att avklara den enhetliga anläggstrukturen på 

järnframställningsanlägget för att sätta in det i ett större sammanhang och för att 

avklara regionala skillnader. Det är viktigt att man inte pressar in anlägget i de 

redan erkända typerna från exempelvis Dokkfløy. 

 

Element som rostplatser och malmlager är även de viktiga. Speciellt viktigt är 

även spår av hustufter. Här kommer frågor som rör konstruktion och 

förhållandet till ugnar och eldstäder in. Frågor som rör ifall den 

huskonstruktionen på järnframställningsanlägget bara har varit en 

verkstadsbyggnad eller om den även har tjänat som bostad under de tider av året 

då det varit aktivitet på anlägget. Eventuella andra bostäder kan man försöka 

lokalisera i området kring anlägget. 

 

Ugnar måste friställas och studeras för att senare parallellföra dem med andra 

fynd från både Beitostølen, Tyinkrysset och Dokkfløy. Utöver detta är det inte 

prioriterat att genomföra en detaljerad och tidskrävande undersökning av 

ugnarna ifall dessa är av en tidigare känd typ. 
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Cf34565_049 Ugn A100 i plan. Sett mot sydväst.  Fotograf: Hilde Marie Sømme Melgaard 

 

Förhållandet mellan ugnar och slagghögar står centralt i diskusionen om 

teknologi. Slagget berättar också om utbytet av produktionen. Därför viktigt att 

kvantifisera slaggmängden.  

 

Kolgroparna och rostplatserna måste undersökas som en del av helheten i 

resurshantering i området och i förhållande till järnframställningsanlägget. Det 

måste hämtas in uppgifter i förhållande till form, dimention, vedstapling, träslag, 

datering, bruksfaser och eventuella sidogropar. Registreringar indikerar att det 

finns kolgropar med båda runda och kvadratiska bottenplan i området. 

Bottenformen och lagföljden avklaras genom probleminriktad utgrävning 

(Larsen 2011).  

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE   

Vi använde oss vid denna undersökning till stora delar av maskinell avbaning 

som är den vanligast metoden att undersöka strukturer som ligger begravda 

under dyrkad mark (Løken, Pilø & Hemdorff 1996, Larsen 1991, Rundberget 

2007). Man torvar av och avtäcker den sterila undergrunden där strukurer såsom 

kokgropar, stolphål, eldstäder och andra nedgrävningar blir synliga som mörkare 

fläckar. Under avbaningen märktes dessa ut. När allt var avbanat blev 

strukturerna numrerade i stigande ordning. De större anläggen avtorvades med 

maskin där det gick att effektivt komma åt utan att skada det underliggande 

anlägget.  

 

De ordinära strukturerna rensades fram med krafsa och skärslev. Därefter 

dokumenterades alla strukturernas ytmått, de fotograferades i plan och deras 

fyllmassa fick en grundläggande beskrivning. Strukturerna mättes in med 

totalstation och tecknades i plan, oftast i skala 1:20. 
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Efter detta snittades strukturerna och halvparten grävdes ut. Profilen tecknades i 

skala 1:20 och fotograferades, djup och lager dokumenterades. Varje struktur 

har blivit beskriven på eget strukturschema. Kolprover togs från vissa av 

strukturerna och malmprover från rostplatserna, dessa gavs provnummer i 

stigande ordning.  

 

Den tuftliknande nedgrävningen rensades fram förhand. Fotografier togs 

kontinuerligt. Ett rutnät lades ut över hela ytan för intag fosfatprover. Detta 

anpassades för att passa det avtorvade fältet. Prover togs sedan ut vid varje nod i 

nätet. 

 

Ugnsområdet som framkom på denna grävning tecknades i plan och 

fotograferades. Sedan plangrävdes det och varje nivå tecknades och 

fotograferades. Kol- och slaggprover togs ut ur anlägget. Mängden ugnsfoder 

som uppmärksammades under utgrävningen vägdes. 

 

Slagghögen fotograferades och tecknades i plan och profil. En ruta med en 

storlek på 0,5x0,5 m grävdes i den och innehållet härifrån sållades och vägdes 

för att räkna ut sammansättningen av högens massa. Slagg, ugnsfoder, sten och 

jord separerades och vägdes för att räkna ut procentantalet som varje kategori 

innehar. Kol- och slaggprover togs. 

 

 
Cf34565_054 Slagghög A101 med snitt markerade. Sett mot sydöst.           Fotograf: Line Hovd 

 

Gällande kolgroparna som undersöktes 2011 så grävdes en av dem förhand. Ett 

snöre drogs horisontelt över groparna och dess vall, därefter beskrevs och 

tecknades gropen i plan i skala 1:50. Även fotografier togs i plan. En 

överflateprofil tecknades av gropen och dess vallar. Sedan grävdes ett provstick 

i utkanten av gropen där kollagren oftast är tjockast. Provstickets yta markerades 

på planteckningen. Provstickets profil tecknades sedan, i skala 1:50, in på 

överflateprofilen och dess lag beskrevs. Provsticket fotograferades och prover 

togs ut. Den andra grävdes med maskin. Kolgropen som undersöktes med 
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maskin fotograferades och tecknades i plan i en skala på 1:50. Alla nödvändiga 

mått togs, såsom inre och yttre mått, djup och mått på vallen. Därefter snittades 

den med maskin. När kollagret var tydligt framme i botten på gropen 

fotograferades det, tecknades i plan och mått på det togs. Sedan grävde vi oss 

ned till botten av gropen med maskin. Profilen rensades och fotograferades och 

tecknades. Prover togs ur kollagret för att datera det och se vilket virke som 

använts i den. 

 

Kolgroparna som undersöktes 2012 grävdes förhand efter att de avtorvats med 

maskin. En profilbänk lades upp centralt i gropen, sedan grävdes botten ut för att 

få en ordentlig inblick i kolgropens form och vedstapling. Även fotografier togs 

i plan. Sedan grävdes ett schakt genom hela kolgropen. Schaktets profil 

tecknades i skala 1:50 och dess lag beskrevs. Schaktet fotograferades och prover 

togs ut för att datera gropen och se vilket virke som använts i den. 

 

Planteckningar av stora strukturer och kontexter har under denna grävningen 

genomförts digitalt för att spara tid och förenkla efterarbetet. Detaljer har 

tecknats förhand. 

 

Det blev vid dessa utgrävningar taget ett antal prover. Dessa prov från 

undersökningen 2011 är katalogiserade under C58117. Fotografierna från 

undersökningen är katalogiserade under Cf34475. Proven och fynden från 2012 

är katalogiserade under C58318 och fotografierna under Cf34565. 

 

Utgrävningen blev dokumenterad digitalt med hjälp av totalstation och 

fältdokumentationsprogrammet Intrasis (www.intrasis.com). Dokumentationen 

blev gjord i koordinatsystem UTM sone 32. Strukturer, fynd, prover och 

topografiska objekt blev inmätta med hjälp av en totalstation och informationen 

(attributdata) om de olika strukturerna blev registrerad i schema som så lades in 

och systematiserades i Intrasis. Tillsammans har de geografiska inmätningarna 

och attributdatan lagat grundlaget för analyser och kartor.  

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersökningen 2011 varade en vecka i fält, från den 12. till den 16. september 

2011.  

 

Vecka 37, 2011: En kolgrop grävdes under denna veckan ut förhand. Vidare 

avbanades en yta kring en rostplats med maskin. Efter avbaningen så rensades 

ytan upp och det visade sig då vara två rostplatser det var tal om istället för en. 

Dessa grävdes ut och dokumenterades. Ytterligare en kolgrop grävdes sedan. 

Denna undersöktes med maskin.  

 

Undersökningen 2012 varade tre veckor i fält, från den 17. juli till den 03. 

Augusti 2012. 

 

Vecka 29, 2012: Första veckan i fält. For upp till fältet och blev tilldelade 

baracker och liknande. Kommunen kom ut för att se att allt fungerade smärtfritt. 

Påbörjade sedan arbetet med den maskinella avbaningen. Detta fullfördes på 

torsdagen. Efter det påbörjades arbetet med att rensa upp alla strukturerna 
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ordentligt och fotografera dem i plan. Fick denna veckan besök av Jan Henning 

Larsen från Kulturhistorisk museum. Han såg över fältet och visade oss runt i 

området. Även folk från Oppland fylkeskommune som jobbade i området kom 

på besök denna vecka.  

 

Vecka 30, 2012: De sista anläggen rensades upp inför undersökning. Allting 

mättes in med totalstation och datan importerades till Intrasis och behandlades. 

Utgrävningen av strukturerna påbörjades. Ugnen påbörjades men färdigställdes 

först veckan efter. Slagghögen, kollagret och rostplatserna undersöktes. 

Projektledare Kjetil Loftsgarden från Kulturhistorisk museum kom på besök 

denna veckan och med honom kom Kjersti Tidemansen från Oppland 

fylkeskommune och Ole Tveiten. 

 

Vecka 31, 2012: Sista veckan i fält. Ugnen färdigställdes, de två kolgroparna 

undersöktes noggrant och likaså tuftområdet. Fosfatprover togs från tuften och 

dess närmiljö. Information om de undersökta strukturerna lades in i 

Intrasisdatabasen. Avslutande bilder togs, en områdesbeskrivning upprättades 

och verktyg tvättades. Hemfärd till museet och uppstart av efterarbete.  

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Denna grävning genomfördes utan större motgångar. Strukturerna var till stora 

delar tydliga och avgränsade och gav inga bekymmer gällande deras tolkning.  

 

Det enda som är något osäkert är den troliga tuften A106, denna kontext kunde 

bara uppmärksammas som en nedsänkning i undergrunden framför ugnen A100. 

Nedgrävningen fylldes, framför ugnen, delvis av ett kulturlager som stammade 

från när ugnen var i drift. Utöver detta låg det ett tjockt torvlager i 

nedsänkningen. En del större sten kunde ses längs utkanten av denna 

nedgrävning och dessa skulle kunna representera syllstenar. Överlag en kontext 

som är väldigt svår att bevisa och dokumentera. Dess exakta natur är något 

osäker även om dess tolkning som en tuft är högst trolig.  
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Cf34565_026 Möjligt tuftområde A106. Sett mot sydöst. Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Vidare är det bara en liten detalj som kan nämnas och det är vegetationen. Flera 

stora träd hade växt över de känsliga kontexterna i anlägget och deras rötter kan 

möjligen ha påverkat strukturerna något och omarrangerat stenar och likande. 

Detta har troligen inte påverkat grävningen och dess resultat nämnvärt men det 

kan ha påverkat kontexternas säkerhet något. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

Denna undersökning bestod av två utgrävningar.  

 

Under utgrävningen 2011 så undersöktes två kolgropar, en förhand och den 

andra med maskin, samt en rostplats som under grävningens gång visade sig 

bestå av två mindre rostplatser.  

 

Under utgrävningen 2012 avbanades ett fält som innehade två kolgropar, en 

möjlig tuft, en slagghög, tre rostplatser och ett ugnsområde. Till kolgroparna 

tillhör det också vallar och kollager som signalerar åt vilket håll gropen en gång 

har tömts. Tuften berstår främst av en nedgrävning med ett tunt kulturlager intill 

dess ugn. Rikligt med prover togs ur alla möjliga kontexter och situationer för 

att så säkert som möjligt analysera de företeelserna som varit med om att skapa 

dessa kontexter. De enda fynden som framkom på grävningen var ett antal 

fragment av järn som återfanns vid ugnen och det kulturlager/arbetsyta som låg 

utanför den. 

 

5.5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

De strukturerna som undersöktes på dessa utgrävningar kommer nu få en 

detaljerad genomgång.  
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Strukturerna från grävningen 2011 har ej fått nya A-nummer utan går under sina 

ID-nummer. 

 

Strukturerna på den avbanade ytan, 2012, är numrerade från A100 till A114, en 

del stenar och liknande mättes också in och fick anläggsnummer i Intrasis dessa 

kommer dock ej få en separat förklaring i Intrasisdatabasen eller i denna 

genomgång. De nummer som ej nämns här har ingen vidare betydelse för 

grävningen eller dess dokumentation. De nummer med en vidare mening att ta 

upp återfinns även i strukturtabellen i bilagorna, kapitel 8, längst bak i 

rapporten.  

 

Strukturerna, 2011 

För placering se 8.6 kart, karta 3. 

Id 100082, kollgrop 

Oval-formad kollgrop med en yttre diameter på 1,6 - 1,2 m. Vall bevarad mot 

sydväst i en bredd av ca. 30 cm. Gropen hade en inre diameter på 1,4 - 1,0 m. 

Gropen hade ett djup på 0,9 m. Gropen var placerad i tät skog på en platå 

lutande mot söder. Det var inte möjligt att få maskin in till gropen, så den 

provstacks på ca. 50 x 50 cm. till ett djup av 30 cm under nivå.  Profilen 

avslöjade ett lag av träkol med en tjocklek på 6 cm. Detta laget låg 16 cm under 

marknivå.  Laget var täckt av ett 10 cm djupt växtlag av skogsbotten och ett 6 

cm djupt utvaskingslag av grå sand. Gropen eldades med furu. 

 

Id 100083, rostplats 

På denna lokalitet blev det avtorvat ett område på ca. 15 x 10 m. med maskin. I 

den västra delen av fältet blev det först registrerat en stor koncentration av röd 

sand och myrmalm. Detta tillsvartade den registrerade rosteplatsen i området. 

Området mätte ca. 8 x 4 m. med längdorientering på N/S-axeln. 

 

Vid upprensning blev det klart att det egentligen var tal om två rostplatser, Id 

100083-1 mot norr och Id 100083-2 mot söder. Id 100083-1 hade en cirkulär 

form i plan med en diameter på 2,3 m. Id 100083-2 hade liknande cirkulär form 

i plan med en diameter på 2,5 m. 
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Cf34475_009 översiktsfoto av rostplats Id 100083. Sett mot norr.  

Fotograf: Lars Søgaard Sørensen 

 

Det grävdes ett profilschakt med en längd på 8,3 m och en bredd på 0,5 m. Detta 

schaktet hade ett djup på mellan 0,22 – 0,34 m. Profilerna visade att det var tal 

om två rostplatser som först antaget. Bägge dessa var dock väldigt grunda i 

profilen, med ett djup på 12 cm på Id 100083-1 och 16 cm på Id 100083-2. Det 

antas att detta är rostplatser och ej malmlager på grund av kol i fyllmassan och 

värmepåverkad undergrund. 

 

Id 100084, kolgrop  

Oval-formad kolgrop med en yttre omkrets mellan 4,80 - 3,70 m. med 

längdaxeln mot Ö/V. Gropen hade en inre omkrets mellan 4,30 - 3,20 m. 

Gropen hade ett djup på 0,86 m. Gropen var placerad i lätt björkskog. En P-

plats, ca. 20 m SV och en ny infart till ett spår hade ödelagt mycket av området 

omkring gropen. Strukturen blev utgrävd med maskin. Det avbanades ett fält 

ovan den södra delen av gropen.  Dette visade, att det inte fanns spår av 

konstruktionsmässiga detaljer exempelvis vedstapling.  Gropen eldades med 

björk. 
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Cf34475_003 Översiktsfoto avkolgrop  Id 100084. Sett mot nordväst.  

Fotograf: Lars Søgaard Sørensen 
 

Profilen visade att det var tal om två olika lag av träkol som var åtskilda av ett 

mindre lag av sand. Gropen var täckt av ett tunt växtlag. 

 

Strukturer på den avbanade ytan, 2012 

Se placering se 8.6 kart, karta 1. 

A100, ugn 

Ugnen inom tuft A106. Till stora delar en stenbyggd konstruktion. En 

rektangulär, torrmurad, konstruktion med följande mått: 1,74x1,3x0,2 m var 

grunden på ugnen, den var uppbyggd av stora stenar med mått kring; 0,35x0,25 

m. Inom den hade man byggt upp en cirkulär yta med hjälp av små stående 

stenhällar. Inom denna cirkulära yta återfann vi stora mängder slagg i botten, 

bränd lera längs sidorna och kol överst. En lerkonstruktion har alltså stått inom 

de små stående hällarna. Ingången i ugnen har legat i väster. Den cirkulära ytan 

var ca 0,4 m i diameter. Slagget har samlats i botten av ugnen och runnit ut i en 

kanal som ledde åt sydväst, inga större mängder slagg funna inom ugnen. 

Nordväst om ugnen så låg flera stora, flata, hällar. Dessa har troligen utgjort ett 

fundament till blåsbälgar eller en arbetsplatform. Bakom ugnen, åt öster, har 

man byggt upp en stor jordansamling som har tätat och stabiliserat ugnen. Den 

stack ut nästan en meter utanför själva stenkonstruktionen och var ca 20 cm hög. 

En stor och fin ugn med slaggavtappning, en fas 2 ugn. Kanalen ut ur ugnen låg 

på ca 20 cm i bredd. Den inre diametern på ugnen låg på ca 40 cm. Ca 9,5kg 

ugnsfoder uppmärksammades i ugnen. 
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Cf34565_071 Ugn A100 i plan. Sett mot sydväst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A101, slagghög 

Slagghög belägen precis söder om järnframställningsanlägget. Slagghögens mått 

var 3,88x3,74x0,26 m. Högen bestod av en mörkbrun/svart homogen humös silt 

med lite grus och med stora mängder renneslagg. Högen låg främst på gammal 

skogsbotten. Högen hade en rund form i plan, flat botten och runda sidor. En 

ruta på 0,5x0,5 m sållades och materialet delades upp i jord, sten, slagg och 

ugnsfoder. Volym på slagghögen och den sållade provrutan räknades ut med 

matematiska formler för en kon och ett rätblock. Denna undersökningen visade 

att 25 kg, 26,5 %, var jord, 17,8 kg, 18,8 %, var sten, 49,5 kg, 52,4 %, var slagg 

och 2 kg, 2,1 %, var ugnsfoder. Detta ger ca 735 kg rent slagg i hela slagghögen. 

Slaggen isig bestod av renneslagg som tillhör vanligheten i anlägg från denna 

tiden. Några större bitar från bunnskollan uppmärksammandes inom ugnen.  

 

A102, rostplats 

En rostplats belägen söder om järnvinneanlägget A100. Lagret framträder 

sporadiskt över ytan och fläckvis skiner undergrunden igenom. Lagret består 

främst av en mörkbrun till röd massa bestående av stora delar rostad malm och 

lite silt. Det ligger också inblandat kol i massorna från bålet när malmen 

rostades.  Strukturen var ojämn i plan, hade flat botten och hade lite rundade 

sidor. Rostplatsens mått var: 3,04x2,43x0,1 m. Inom denna ytan försvann dock 

lagret fläckvis. Det antas att detta är rostplatser och ej malmlager på grund av 

kol i fyllmassan och värmepåverkad undergrund. 

 

A103, rostplats 

En rostplats belägen söder om järnvinneanlägget A100. Lagret framträder 

sporadiskt över ytan och fläckvis skiner undergrunden igenom. Lagret består 

främst av en mörkbrun till röd massa bestående av stora delar rostad malm och 

lite silt. Det ligger också inblandat kol i massorna från bålet när malmen 

rostades.  Strukturen var ojämn i plan, hade flat botten och hade lite rundade 

sidor. Rostplatsens mått var: 2,4x2,18x0,1 m. Inom denna ytan försvann dock 
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lagret fläckvis. Det antas att detta är rostplatser och ej malmlager på grund av 

kol i fyllmassan och värmepåverkad undergrund. 

 

 
Cf34565_035 Rostplarts A103 i plan. Sett mot öster.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A104, rostplats 

En rostplats belägen söder om järnvinneanlägget A100. Lagret framträder 

sporadiskt över ytan och fläckvis skiner undergrunden igenom. Lagret består 

främst av en mörkbrun till röd massa bestående av stora delar rostad malm och 

lite silt. Det ligger också inblandat kol i massorna från bålet när malmen 

rostades.  Strukturen var ojämn i plan, hade flat botten och hade lite rundade 

sidor. Rostplatsens mått var: 2,8x1,5x0,12 m. Inom denna ytan försvann dock 

lagret fläckvis. Det antas att detta är rostplatser och ej malmlager på grund av 

kol i fyllmassan och värmepåverkad undergrund. 

 

A105, kollager 

Kollager precis utanför den möjliga tuften, A106. Platsen där man förvarade det 

färdiga kolet i väntan på bränning i ugnen A100. Lagret består av rent kol och 

har troligen fraktats hit direkt efter det har framställts i en närliggande 

kolgropar. Man kan se spår av kol på marken som leder från de två kolgroparna i 

området och fram till kollagret. Lagret hade följande mått 2,5x2,15x0,1 m och 

låg placerat precis norr om tuften, A106. Det var ojämn i form och botten och 

hade en avrundade sidor. 
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Cf34565_030 Kollager A105 i plan. Sett mot östnordöst.  

Fotograf: Hilde Marie Sømme Melgaard 

 

A106, nedgrävning/tuft 

Den troliga tuften i förbindelse till ugn A100. Den är främst synlig som en 

nedgrävning framför ugnen och detta skapar en rektangulär yta som delvis är 

fyllt av det kulturlager/arbetsytan, A111, som ligger framför ugnen. 

Nedgrävningens storlek ligger på 3,05x2,4 m och den har ett djup på ca 10 cm.  

Detta är dock bara delen som sticker ut framför ugnen. Om vi ska tala om ett 

helt hus på platsen som då även inkluderat ugnen som stått i husets ena kortsida 

så ökar längden på byggnaden från 3,05 m till 4,9 m. Denna storlek är normal 

för blestertufter. I den västra kortsidan av nedgrävningen och även omkring 

själva ugnen ligger flera stora flata hällar med en storlek kring 0,4x0,2 m. Dessa 

stenar skulle kunna vara syllstenar för att hålla uppe väggen på byggnaden. Inga 

spår av vilken typ av byggnad som här stått är synligt. Dock så ser vi inga spår 

av stolphål inom bygget så det har troligen burits uppe av väggarna och ej av en 

inre stolpkonstruktion. Under denna tiden är knuttimmrade byggnader absolut 

vanligast så det skulle mycket möjligt kunna vara det vi talar om här också. Inga 

spår av var ingången till denna byggnad varit kunde iakttas. 

 



Beito 3/935, Øystre-Slidre  08/18395 

 18 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
Cf34565_21 Möjlig tuft A106. Sett mot sydväst.   Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A107/A108 kolgrop med vall 

Kolgrop A107, hade en klar, tydlig och stor vall, A108. Vallens yttre mått låg på 

6,8x5,28 m och de inre på 2x1,6 m. Vallen bestod till största delar av blandat 

material som grävts upp ur gropen, gammal skogsbotten och utvaskingslag. Det 

var en till största delen ljusgrå/orange sandig silt med en del kolfläckar. Vallen 

var ca 25 cm hög över den underliggande skogsbotten och dess toppdiameter 

var 3,5 m. Kollagrets djup låg på ca 20 cm och det täcktes av torv. Under det låg 

gammal skogsbotten. Gropen var rund till formen. Visa spår av vedstapling 

kunde uppmärksammas, Vissa stockar låg i nordväst till sydöstlig riktning och 

andra i nordöst tilll sydvästlig riktning. Detta kan indikera en krysstapling av 

veden som brukats. Till största delen användes björk som ved i gropen. Vidare 

kunde det iakttas tydliga spår av att kolgropen tömts åt väster då det här ligger 

ett stort utdraget kollager, A113. Ett litet kollager ligger även ut över den östra 

vallen, A114. Gropen ligger i nära anknytning till den möjliga tuften A106. 

Bara en fas av användning var synlig i gropen. 

 



Beito 3/935, Øystre-Slidre  08/18395 

 19 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 
Cf34565_126. Kolgrop A107/A108 med spår av vedstapling. Sett mot väster.  

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A109/A110 kolgrop med vall 

Kolgrop A109, hade en klar, tydlig och stor vall, A110. Vallens yttre mått låg på 

6,9x5,8 m och de inre på 1,9x1,8 m. Vallen bestod till största delar av blandat 

material som grävts upp ur gropen, gammal skogsbotten och utvaskingslag. Det 

var en till största delen ljusgrå/orange sandig silt med en del kolfläckar. Vallen 

var ca 34 cm hög över den underliggande skogsbotten och dess toppdiameter var 

3,5 m. Kollagrets djup låg på ca 11 cm och det täcktes av torv. Under det låg 

gammal skogsbotten. Gropen var rund till formen, på toppen och i botten. Inga 

spår av vedstapling kunde uppmärksammas. Till största delen användes björk 

som ved i gropen. Vidare kunde det iakttas tydliga spår av att kolgropen tömts åt 

öster då det här ligger ett stort utdraget kollager, A112. Detta kollager leder fram 

till struktur A105. Gropen ligger i nära anknytning till den möjliga tuften, A106. 

I kolgropens sydöstra kant ses även ett möjligt stolphål. Detta har troligen 

skapats då man här har haft den stolpen genom kollagret som hjälpt till att 

regulera syreintaget i gropen så att veden brunnit ned till kol och ej till aska. 

Bara en fas av användning var synlig i gropen. 
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Cf34565_041 Kolgrop A109/A110 i plan. Sett mot sydväst.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

A111, kulturlager/arbetsyta 

Kulturlager, väster om och i anknytning till ugn A100. Lagret ligger i botten på 

tuften A106. Det representerar troligen ett golv eller en arbetsnivå inom tuften 

som skapats i samband med att man drivit ugnen. Lagret var ojämnt i form och 

hade ojämna sidor. Det hade dock en flat botten. Lagret bestod av en mörkbrun 

sandig silt med mycket inblandat kol. Det hade följande mått: 2,13x1,45x0,05 

m. Dettta laget förstärker tolkningen om tuft A106. 

 

A112, kollag/tömning 

Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A109. Detta lager indikerar 

åt vilket håll man tömt kolgropen efter denna hade använts. Lagret ligger från 

centrum av gropen och ut över den södra vallen. Spår från lagret leder bort till 

kollager A105 där kolet har förvarats i väntan på bruk i ugnen. Lagret består av 

kol och har en längd på 6,91 m, en bredd på 3,63 m och ett djup på ca 5 cm. 

 

A113, kollag/tömning 

Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A107. Detta lager indikerar 

åt vilket håll man tömt kolgropen efter denna hade använts. Lagret ligger från 

centrum av gropen och ut över den västra vallen. Spår från lagret leder bort till 

kollager A105 där kolet har förvarats i väntan på bruk i ugnen. Lagret består av 

kol och har en längd på 7,46 m, en bredd på 2 m och ett djup på ca 5 cm. 

 

A114, kollag/tömning 

Kollager liggande på vallen och ut utanför kolgrop A107. Detta lager indikerar 

åt vilket håll man tömt kolgropen efter denna hade använts. Lagret ligger från 

centrum av gropen och ut över den östra vallen. Detta är dock bara ett litet 

kollager och det är tydligt att den största delen av kolet har tagits ut ur gropen 

via kollager A113. Lagret består av kol och har en längd på 3 m, en bredd på 

1,82 m och ett djup på ca 5 cm. 
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5.5.2 FUNNMATERIALE 

Två fyndposter registrerades under dessa grävningar. Båda två framkom under 

utgrävningen 2012. 

 

1) Ett fragment av järn från ugn A100. Mått: L: 2,9 cm. B: 1,6 cm. T: 1,0 cm.  

 

2) Sex fragment av järn från kulturlag A111. Mått: Stl: 3,5 cm. Stb: 2,2 cm. Stt: 

1,0 cm. 

 

Inget av fragmenten gick att förknippa med ett specifikt föremål. Troligen bara 

fragment som tillkommit i förbindelse med järnframställningen. 

 

Kolprover togs in från alla strukturer och kontexter. Fosfatprover togs in från 

tuftområdet under 2012-grävningen. Slaggprover togs från slagghögen A101. 

Malmprover togs från rostplatserna A102, A103 och A104. Från grävningen 

2011 togs även makrofossilprover från rostplatserna och pollenprover från 

området. Proverna från 2011 är katalogiserade under C58117. Proven och 

fynden från 2012 är katalogiserade under C58318. 

 

5.5.3 DATERING 

Fem kolprover från 2011 års grävning och tolv kolprover från 2012 års grävning 

blev preparerade och sända till vedartsanalys hos Helge I. Høeg, och sedan 

sända till datering vid Uppsala Universitet via laboratoriet på NTNU. Proverna 

togs i botten av strukturerna och/eller säkrast möjliga kontext. För exakt 

lokalisering av provets placering hänvisas det till kapitel 8.3 Tegninger. 

Dateringen försigick på björk i alla fall utom ett, KP9 daterades på furu. 

 
Prøve Kontekst Struktur Vedart Ukal., BP C14-dat.  

(1 sigma) 
Ua-nr. 

KP9 100082 Kolgrop, lag 3 Furu 990+/-30 988-1154 e.Kr Ua-45004 
KP8 100083 Rostplats, lag 2 Björk 1682+/-30 258-424 e.Kr. Ua-45003 

KP5 100083 Rostplats, lag1 Björk, furu 1886+/-30 59-220 e.Kr. Ua-45002 

KP2 100084 Kolgrop, lag 3 Björk 825+/-30 1163-1265 e.Kr. Ua-45001 

KP1 100084 Kolgrop, lag 2 Björk 891+/-30 1041-1217 e.Kr. Ua-45000 

5000 A100 Ugn Björk 874+/-30 1042-1225 e.Kr. Ua-45005 

5002 A101 Slagghög Björk, furu 941+/-30 1025-1160 e.Kr. Ua-45006 

5004 A102 Rostplats Björk, furu, sälg/asp 1259+/-30 670-862 e.Kr. Ua-45007 

5006 A103 Rostplats Björk, furu, sälg/asp 1320+/-30 652-771 e.Kr. Ua-45008 

5008 A104 Rostplats Björk, furu 1311+/-30 656-773 e.Kr. Ua-45009 

5010 A105 Kollager Björk 915+/-30 1031-1206 e.Kr. Ua-45010 

5011 A107 Kolgrop Björk 801+/-30 1182-1275 e.Kr. Ua-45011 

5012 A109 Kolgrop Björk 881+/-30 1042-1221 e.Kr. Ua-45012 

5013 A111 Kulturlager Björk 830+/-31 1159-1266 e.Kr. Ua-45013 

5014 A112 Kulturlager Björk 725+/-31 1225-1380 e.Kr. Ua-45014 

5015 A113 Kulturlager Björk 847+/-30 1054-1262 e.Kr. Ua-45015 

5016 A114 Kulturlager Björk, furu 902+/-32 1040-1210 e.Kr. Ua-45016 

 

Dessa dateringar placerar oss främst i romersk järnålder, merovingertid och 

medeltid. De allra flesta ligger i medeltiden som man förväntar sig på 

utgrävningar som dessa. Intressant är det dock att de två dateringar som hamnar 
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långt nere i romersk järnålder kommer från en rostplats som undersöktes 2011 

medan de tre dateringar som ligger i merovingertid kommer från de tre 

rostplatser som undersöktes 2012, det är få dateringar från merovingertid i 

Oppland.  

 

5.5.4 ANALYSERESULTATER 

Under dessa två grävningar togs 17 stycken kolprover i fält. Dessa preparerades 

och sändes till vedartsanalys och datering hos Helge I. Høeg och Universitetet i 

Uppsala via NTNU (se kapitel 5.5.3 Datering och 8.5 Analyser). 

 

Vidare togs det under utgrävningarna en rad andra prov och några av dessa 

skickades till analys för att så bra som möjligt belysa den aktiviteten som 

försigått på platsen och besvara de frågeställningar som satts upp inför denna 

undersökning. Dessa bestod av fem malmprov från rostplatserna 100083-1, 

100083-2, A102, A103 och A104, slaggprov från slagghög A101, fosfatprov 

från området kring tuft A106. Fosfatproverna skickades till ALS Minerals AS 

och slagg- och malmproverna skickades till UV Gal, Riksantikvarieämbetet. 

 

Nedan följer en tabell över dessa prov och en kortfattad kommentar angående 

deras analysresultat. För en mer ingående överblick över analysresultaten 

hänvisas det till kapitel 5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og 

diskusjon och 8.5 Analyser. 

 
Prøvenr. Kontekst + nr. Prøvetype Analysresultat 

MP03 ID10083-1,lag 1 Makrofossilprøve Ej sänt till analys. 
MP04 ID10083-1,lag 1 Makrofossilprøve Ej sänt till analys. 
MP06 ID10083-2,lag 1 Makrofossilprøve Ej sänt till analys. 
MP07 ID10083-2,lag 1 Makrofossilprøve Ej sänt till analys. 

PP10 ID 100083 Pollenprøve, 0-10 cm Ej sänt till analys. 

PP11 ID 100083 Pollenprøve, 10-20 cm Ej sänt till analys. 

PP12 ID 100083 Pollenprøve, 20-30 cm Ej sänt till analys. 

PP13 ID 100083 Pollenprøve, 30-40 cm Ej sänt till analys. 

5001 Ugn, A100 Slaggprøve Slagger inom provet visar tecken på att ha 
stelnat både inom och utanför ugnen. Slaggerna 
har liknande kemisk sammansättning och passar 
även i hop med tidigare analyser från området.  

5003 Slagghög, A101 Slaggprøve Slagger inom provet visar tecken på att ha 
stelnat både inom och utanför ugnen. Slaggerna 
har liknande kemisk sammansättning och passar 
även i hop med tidigare analyser från området. 

5005 Rostplats, A102 Malmprøve Malmerna med olika dateringar  från denna 
undersökning är lika i sammansättning även de. 
Detta tyder på ett långt bruk av samma 
malmkälla. Slaggerna från undersökningen kan 
inte direkt knytas till dessa malmer. 

5007 Rostplats, A103 Malmprøve Malmerna med olika dateringar  från denna 
undersökning är lika i sammansättning även de. 
Detta tyder på ett långt bruk av samma 
malmkälla. Slaggerna från undersökningen kan 
inte direkt knytas till dessa malmer. 

5009 Rostplats, A104 Malmprøve Malmerna med olika dateringar  från denna 
undersökning är lika i sammansättning även de. 
Detta tyder på ett långt bruk av samma 
malmkälla. Slaggerna från undersökningen kan 
inte direkt knytas till dessa malmer. 

5017 A100, A106, A111 Markfosfatprøve Se nedan 
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Vi tog även ut markkemi från området kring tuften och såg då speciellt efter spår 

av fosfor och järn. Detta gav en spridningsbild som åskådliggörs av av följande 

två kartbilder. 
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Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 26.10.12. Signatur MS. 
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Dessa prover visar till en högre grad fosfor vid kollagret och nere vid 

ugnsområdet, slagghögen och till viss grad i arbetsytan. Järn påvisas till störst 

grad vid rostplatserna och lite spritt i området. Tyvärr ger inga av analyserna 

några tydliga bevis på tuftens utsträckning i området. 

5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

Kolgropar 

Målet med kolgropar är som namnet antyder att producera kol som sedan ska 

användas i produktion (Bloch-Nakkerud 1987). De brukar ofta ligga nära de 

produktionsanläggningarna de hjälper driva, så som 

järnframställningsanläggningar eller smedjor.  

 

Kolgroparna stammar vanligast från tiden mellan 900 och 1500 e.Kr. med en 

tyngdpunkt på 1200-talet och de brukar kopplas samman med de schaktungnar 

som används till järnframställning under denna tiden. Viktigt för denna 

produktion av järn är järnmalm och rikligt med skog för att driva ugnarna. Det 

är därför man finner även kolgropar i trakter med dessa egenskaper, så som i 

övre skogsbygder och lägre fjällstråk. Finner man kolgropar i närheten av 

bebyggelse brukar de kopplas samman med smedjor som också kräver mycket 

kol. Kolgropar kopplade till smedjor kan dock även dem ligga i utmark men då 

främst i anknytning till färdvägar i trakten. Det är dock frånvaron av kopplingar 

till järnutvinningsanläggningar som definierar en grop som smideskolgrop 

(Narmo 1997). 

 

Kolgroparna kopplade till järnutvinning kan ofta finnas i bestämda mönster i 

förhållande till själva anläggningarna. I Hedmark ligger de som en punktsvärm 

omkring anläggningarna medan de i Oppland brukar vara mer integrerade i 

själva anläggningen (Larsen 1991; Narmo 1996; Rundberget 2007). 

 

Kolgropar är strukturer som varierar väldigt mycket från region till region och är 

därför bra på att påskina regionala skillnader. Storlek och form kan variera något 

väldigt beroende på var man är i landet. På östsidan av Mjøsa, söder om 

Koppang, är groparna till största delen kvadratiska eller rektangulära (Narmo 

1997). Detta bevisas också av senare grävningar från exempelvis 

Gråfjellprojektet. Även här är de mesta groparna kvadratiska men någon 

rektangulär förekommer (Rundberget 2007). Väster om Mjøsa är groparna 

snarare cirkulära eller ovala. (Larsen 1991). Dock så har utgrävningar i Valdres 

under 2004 och 2005 visat att det finns kvadratiska gropar på Beitostølen och 

rektangulära vid Tyinkrysset mot Fillefjell i Vang. 

 

Det finns även flera exempel på att det inte bara existerar runda gropar på 

västsidan av Mjøsa även om det är den vanligaste formen. Bland annat i 

Hovden, Nore, Uvdal, Hol och Sigdal har man funnit kvadratiska gropar ibland 

de runda. Formen gropen har hänger troligen samman med hur milan är 

uppbyggd. Detta skulle kunna visa på båda lokala traditioner och/eller 

tidsskillnader i groparnas bruksperioder.  

 

Gällande våra kolgropar så passar de bra in i de kriterier som nämns här ovan. 

De är cirkulära/ovala i formen som passar in på denna sida av Mjøsa.  
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Cf34565_139 Kolgrop A107/S108 i profil. Sett mot västsydväst.  Fotograf: Line Hovd 

 

Vidare har de eldats lite med furu men till största delen björk. Angående hur 

veden i groparna har staplats så har det bestämts av formen på gropen i sig. I ett 

tillfälle, A107/A108 kunde spår av vedstapling uppmärksammas, Vissa stockar 

låg i nordväst till sydöstlig riktning och andra i nordöst tilll sydvästlig riktning. I 

de två av våra kolgropar som grävdes 2012 såg vi tydliga spår av åt vilket håll 

kolgroparna har tömts och det har varit nästan uteslutande mot kollagret A105, 

som låg precis bredvid järnframställningsanlägget.  

 

Kolgroparna som grävdes ut under denna undersökning har daterats till 1042-

1275 e.Kr. Detta placerar oss i medeltiden och stämmer bra med 

järnvinneanlägg och tuft. Det är också en datering man kan anse som normen för 

denna slags undersökningar. Veden som har använts i de kontexterna som denna 

rapport behandlar visar till en vegetation som är snarlik med den vi ser idag, en 

björkskog. 

 

Tuft 

Ett antal blestertufter har tidigare undersökts på Beitostølen och i Valdres. Det 

råder vissa likheter men också olikheter mellan dem och vårat anlägg i 

Markahøvda. Ett exempel som kan nämnas är att vi funnit rostplatser i 

anslutning till vårat anlägg. Det tillhör inte alltid vanligheten. Att rostningen har 

försigått på fristående platser framgår bland annat av Gråfjellprojektet 

(Rundberget 2007). 

 

Tufterna på Beitostølen är ofta konstruerade med hjälp av jordvallar och det 

tillhör inte vanligheten att man inkluderar syllstenar. Tufterna ligger ofta 

placerade rakt på marknivå och kan ha ett eller två rum. Det förekommer dock 

enstaka exempel på tufter med nedgrävd golvnivå så som den nedgrävda 

ettrumstuften på Møsasvøo (Larsen 1991; Mjærum 2004, 2005, 2006).  

Nedgrävda tufter är också kända från Tyinkrysset på Filefjell. Ett annat 



Beito 3/935, Øystre-Slidre  08/18395 

 27 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

gemensamt drag för tufterna på Beitostølen är deras avsaknad av stolphål i 

konstruktionen.  

 

Ytterligare en tuft undersöktes på Beitostølen, 2010, den uppvisade en 

kombination av att vara nedgrävd samt att ligga på marknivå. Den uppvisade 

även syllstenar i delar av sin konstruktion. Denna kombinationen av 

konstruktionselement ansågs komma sig av en anpassning till den 

omkringliggande naturen (Gundersen 2012). 

 

Den möjliga tuften i Markahøvda som denna undersökning berör är en 

integrerad del av ett järnvinneanlägg från kring 1025-1380 e.Kr. I denna 

perioden är det känt omfattande järnutvinning i trakten kring Beitostølen.  

 

 
Cf34565_025 Den möjliga tuften och intilliggande element. Sett mot sydöst.  

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Den möjliga tuften, A106, i Markahøvda är bara synlig som en nedgrävning 

intill ugnen, A100. Det kan verka som om att undergrunden delvis har grävts 

bort för att jämna ut ytan. Man har sedan tillfört vissa större stenar för att 

stabilera området inför väggens konstruktion. Dock finns det inga spår av dörrar 

eller liknande. Området inne i tuften fylls delvis av en kulturlager som till stora 

delar ligger framför ugnen. Om detta representerar en tuft så hade den en storlek 

på 2,4x4,9 m. Själva ugnen isig tar nästan halva tuften och om du lägger till 

blåsbälgen utanför ugnen så finns det ej plats till mer inne i byggnaden. Den 

skulle alltså enbart vara rest för att ge skydd från väder och vind när ugnen 

kördes, detta är vanligt för en typ av blestertuft i Oppland. Gällande 

konstruktionen av tuften är det lite att säga. Det återfanns inga spår av stolphål 

eller liknande under utgrävningen, såsom tillhör vanligheten gällande 

blestertufter från detta område, så det är en väggburen konstruktion det rör sig 

om. Det generella byggnadsskicket för tiden är knuttimring så det är ej helt 

otroligt att det ovan syllstenarna har vilat en knuttimrad konstruktion.  Det blir 

svårt att se exakt vart den södra väggen, den ner mot slagghög, A101, har gått. 
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Möjligen kan det här varit öppet och man därmed enkelt har kunnat kasta ut sitt 

slagg i slagghögen, något som är ganska vanligt i denna typen av tufter. Själva 

konstruktionen har då bara fungerat som vindskydd vid ugnen. Markfosfatprover 

från området visar till högre grader av fosfor vid kollagret och vid ugnsområdet 

och höga grader av järn vid rostplatserna men tyvärr hjälpte de föga för att spåra 

utsträckningen av tuften i området. 

 

Järnframställning 

Det viktigaste grundlaget för järnframställning var naturliga förutsättningar som 

malmförande myrar samt skog för produktion av träkol. Av den grunden finner 

man huvudsakligen spåren efter järnframställning i högt liggande skogsområden 

och låga fjällområden. I Norge är utvinning av järn från myrmalm, eller 

blästringsmetoden, känd sedan förromersk järnålder (500-0 f.Kr.). Vid 

rostningen blev malm bränd på bål. Orenheter försvann därmed och lämnade 

kvar ren malm i form av järnoxid. Därefter brände man träkol och malm i en ugn 

lagad av lera, järnet fälldes då ut. Processen måste genomföras med en 

temperatur lägre än 1300° så att slagget och inte järnet smälte. Slagget kunde 

antagligen tappas flytande ut ur ugnen, fas 2, eller stelna till en klump i en 

slaggrop, fas 1. Detta berodde på vilken ugnstyp som användes. 

Gropschaktugnarna användes i äldre järnålder, medan det sker en teknologisk 

förändring i övergången till yngre järnålder och ugnar med slaggtappning 

introduceras. Denna kronologiska övergång är något omdiskuterad. 

 

På 1960- och 1970-talet var järnvinneforskningen i Øst-Norge koncentrerad till 

Møsstrond i Telemark (Martens 1988). Det var först genom Dokkaprojektets 

undersökningar vid Dokkfløy i Gausdal Vestfjell, Oppland, från 1986 till 1989 

som det framkom data som gav grundlag för förståelsen av järnframställning 

och kolproduktion i det inre av Østlandet (Larsen 1991, Jacobsen och Larsen 

1992, Narmo 1996, Larsen 2004, Larsen 2009). Hallingdalsprojektet (Bloch-

Nakkerud och Lindblom 1994) och Rødsmoprojektets undersökningar (Narmo 

1997, Narmo 2000) har utvidgat kunskapen om kronologi och regionala 

skillnader. Det stora gråfjällsprojektet gav nya data om järnframställning i 

Østerdalen (Rundberget 2007). Även undersökningarna vid Filefjell 2006-7 gav 

ny kunskap (Larsen 2009). 

 

Järnframställningsanlägg där kolgropar ligger i så nära knutna till anläggen är i 

Oppland vanligen daterade till medeltiden, 1000-1400 e.Kr. De flesta anläggen 

verkar vara från 1200-/1300-talet. Kolgropar i valdres har daterats inom 

vikingatid och medeltid, 800-1350 e.Kr. och det är speciellt för Tyinkrysset att 

många kolgropar verkar ha en tidigare datering än resten av fylket. 

 

I regionen ligger det ett stort antal järnframställningsanlägg och kolgropar och 

Valdres är därför ansett som ett av våra viktigaste områden gällande 

järnproduktion i järnålder och medeltid (Brøgger 1925, Hauge 1944; 1946, 

Larsen 2000).  

 

Vidare finns det på många platser järnframställningsanlägg från äldre järnålder. 

Nere i bosättningsområdena på dalbotten i Valdres ligger det många kolgropar 

knutna till smide och vidare bearbetning av järnet från utmarken. 
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Järnvinneanlägget i Markahøvda består främst av ugn A100 som ligger inom 

tuft A106. Man har här tillverkat sitt järn och kastat sitt slagg söderut till 

slagghög A101. Detta ugnsområde är till stora delar intakt och ugnen är av Fas 

II typ. Man har här tappat sitt slagg via en kanal ut ur ugnen. Själva ugnen i sig 

är ordentligt uppbyggd av sten och är av en kraftig torrmurad variant. Inom den 

stora stenkonstruktionen låg en mindre cirkulär byggnation av små stenhällor 

och återigen inom den var ugnen uppbyggd av lera. Utanför den stora 

stenkonstruktionen låg åt väster en öppning med tappkanal och flera flata stora 

hällar som troligen varit en del av fundamentet till blåsbälgen. Öster om ugnen 

låg en stor jordhög som troligen stabiliserat ugnen och tätat den från vidare 

syreintag. Järnvinneanlägget i Markahøvda dateras från 1025-1380. Då flera 

olika element varit inblandade och körts samtidigt så är det svårt att precisera 

mer än så. Det som dock måste påpekas är även att den rostplatsen som 

undersöktes 2011 har daterats till romersk järnålder, 59-424 e.Kr. och de tre 

rostplatserna som undersöktes 2012 har fått dateringar från merovingertid, 652-

862 e.Kr. Varför just rostplatserna sticker ut som mycket äldre än de resterande 

kontexterna är något osäkert.  

 

 
Cf34565_092 Insidan av ugn A100. Sett mot sydsydväst.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Malmen till produktionen har troligen kommit från en av de många myrarna som 

ligger i området och vi ser flera bevis på rostning direkt söder om området via 

rostplats A102, A103 och A104. På denna platsen besitter man allt som krävs 

för en effektiv järnframställning med stora skogar och rika myrar. Malmen från 

rostplats Id 100083-1 och 100083-2 har troligen använts i ett järnvinneanlägg i 

dess närhet.  

 

Slagghögen innehar ca. 735 kg slagg. Inga smedjor är funna i trakten så detta 

har endast varit platsen för produktion av råjärn. Slagget funnet i Markahøvda är 

av fas II typ och kommer därmed från en ugn som tappar sitt slagg åt sidan. 

Detta är då troligen från ett medeltida anlägg. Analys av slagg och malm visar 

till att slaggen från både ugnen och slagghögen har inslag som har stelnat både 
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inom och utanför ugnen. Alla slaggproverna är kemiskt lika och detta stämmer 

även i förhållande till tidigare analyserade slagger från Oppland med lägre 

manganinnehåll. Även de fem analyserade malmerna visar till en likartad 

kemisk uppbyggnad. I och med olika datering så innebär detta att samma 

malmkälla har använts under en lång tid. De analyserade malmerna kan dock ej 

direkt knytas till den analyserade slaggen (Ogenhall, Grandin & Englund 2013).  

 

 
Cf34565_079 Slagghög A101 i profil. Sett mot västsydväst.  Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Vidare är det lätt att se att stora delar av den kol som tillverkats i de två 

kolgroparna på ytan som avbanades 2012 har använts i det 

järnframställningsanlägget som ligger beläget centralt på denna ytan. Detta då 

man kan följa ett spår av kol från dessa kolgropar fram till det kollager, A105, 

som ligger beläget nära intill ugnsområdet. Dock så visar kolgrop A107/A108 

även upp ett litet kollager som leder ut öster ut. Möjligen kan detta antyda att det 

även österut finns ett anlägg av någon typ som har haft bruk av kol. Gällande de 

två kolgropar som grävdes 2011 så är det svårt att säga till vilket anlägg deras 

kol har brukats. Speciellt då inga spår av åt vilket håll de har tömts har 

uppmärksammats. Dock kan man säkerligen säga att det inom ett inte allt för 

stort område har funnits ett anlägg av någon typ som har haft ett krav på kol i sin 

drift. 

 

6. KONKLUSJON 

Denna rapport berör två utgrävningar i Markahøvda, Øystre-Slidre kommune i 

Oppland. En liten grävning 2011 som bara berörde två kolgropar och två 

rostplaster. 2012 undersöktes ett större fält som innehade två kolgropar, en 

möjlig tuft, en ugn, en slagghög, ett kollager samt tre rostplatser.  

 

Angående kolgroparna så var de alla runda eller ovala i form, i tre av dem såg vi 

inga spår av hur veden staplats förutom just gropens form. I den fjärde  
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A107/A108 kunde spår av vedstapling uppmärksammas, Vissa stockar låg i 

nordväst till sydöstlig riktning och andra i nordöst tilll sydvästlig riktning. 

Veden som använts i groparna bestod av lite furu men till största delen björk. 

De två groparna som grävdes 2011 visade inga spår av i vilken riktning gropen 

tömts medan de två som låg på det stora fältet som undersöktes 2012 visade 

tydliga spår på att de tömts och att kolet sedan lagrats i ett kollager, A105, i 

väntan på att kolet skulle användas i den ugn som här var belägen.  

Slagghögen på fältet var belägen precis söder om den möjliga tuften som 

innehöll ugnen och den bestod av ca 735 kg Fas II-slagg. Precis söder om den 

igen låg de tre rostplatserna som var belägna på fältet. Allt detta ligger väldigt 

bra samlat kring ugnsområdet.  

 

Vidare så undersöktes det på fältet också en trolig tuft. Den var främst synlig 

som en nedgrävning/försänkning framför ugnen A100. Området hade en storlek 

på 2,4x4,9 m och i dess utkanter låg på vissa ställen större stenar som kan 

representera syllstenar. Avsaknaden av stolphål leder till en konstruktion där 

väggarna bär hela taket. Vidare så har vi inga direkta spår som talar om vilken 

slags konstruktion som vilat på byggnadens vallar/grund. Det råder dock en 

ganska stor möjlighet att det rör sig om en knuttimrad konstruktion. Detta 

baseras på att det är det vanligaste byggnadskick under denna tiden. Detta 

kulturlager låg främst framför själva ugnen och representerar främst en arbetsyta 

från när ugnen var i drift. Fosfatanalyser från tuften och det närliggande området 

gav följande analys: högre grader av fosfor vid kollagret och vid ugnsområdet 

och höga grader av järn vid rostplatserna men tyvärr hjälpte proverna föga för 

att spåra utsträckningen av tuften i området.Möjligen talar vi här bara om en 

enkel konstruktion som främst varit till för att skydda ugnsområdet från väder 

och vind. Det kan möjligen bestått av tre väggar då det är svårt att se antydan till 

vall eller nedgrävning åt söder. Detta skulle kunna vara logisk då det är i denna 

riktningen som slagget kastats ut ur ugnen.  

 

Inom tuften låg även ugn A100. En kraftig och fin ugn. Dess fundament var 

uppbyggd av stora torrmurade stenar och inom dessa en rad mindre hällar som 

stod på högkant och skapade en cirkel. Inom här igen var ugnen uppbyggd med 

lera. Inom stencirkeln återfanns stora mängder kol, ugnsfoder och slagg. Ugnen 

tappade sitt slagg åt sydväst och åt nordväst låg flera stora flata hällar som 

troligen utgjort fundamentet till blåsbälgen. Vidare låg det på baksidan av ugnen 

en stor jordansamling som troligen tätat och stabiliserat ugnen.  
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Cf34565_063 Ugn A100 och jordansamling på dess baksida. Sett mot nordväst.   

Fotograf: Jakob Kile-Vesik 

 

Järnvinneanlägget i Markahøvda dateras från 1025-1380. Då flera olika element 

varit inblandade och körts samtidigt så är det svårt att precisera mer än så. Det 

som dock måste påpekas är även att den rostplatsen som undersöktes 2011 har 

daterats till romersk järnålder, 59-424 e.Kr. och de tre rostplatserna som 

undersöktes 2012 har fått dateringar från merovingertid, 652-862 e.Kr.  

 

Det har här alltså avtäckts ett järnframställningsanlägg med tillhörande 

strukturer men det framkommer också element som antyder att det möjligen kan 

finnas flera platser med samma klassificering i områdena här omkring. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

Strukturlista, 2011. 
Anr Strukturtyp Form Botten Sidor Bredde Lengde Dybde Fyllmateriale Farge Kommentar 

100082 Kullgrop Rund Flat Avrundet 120 160 6 Kullag Svart 1 fas. 1,4x1 m inre 
mått. 

100083-1 Røsteplass cirkulär Flat Avrundet 230 230 12 Silt Mörkbrun/röd  

100083-2 Røsteplass cirkulär Flat Avrundet 250 250 16 Silt Mörkbrun/röd  

100084 Kullgrop Oval Flat Avrundet 370 480 15 Kullag Svart 1 fas. 4,3x3,2 m 
inre mått. 

 

 

Strukturlista, 2012. 
Anr Strukturtyp Form Botten Sidor Bredde Lengde Dybde Fyllmateriale Farge Kommentar 

100 Ovn Rektangulær Flat Loddrette 130 174 20 Stein|Kullag Svart  

101 Slagghaug Rund Flat Avrundet 374 388 26 Silt Mörkbrun/svart  

102 Røsteplass Ujevn Flat Avrundet 304 243 10 Silt Mörkbrun/röd  

103 Røsteplass Ujevn Flat Avrundet 240 218 10 Silt Mörkbrun/röd  

104 Røsteplass Ujevn Flat Avrundet 150 280 12 Silt Mörkbrun/röd  

105 Kullager Ujevn Ujevn Avrundet 215 250 10 Kullag Svart  

106 Nedgravning/tuft Rektangulær Flat Avrundet 240 305 10    

107 Kullgrop Rektangulær Flat Avrundet 528 680 20 Kullag Svart 1 fas. 2x1,6 m inre 
mått. 25 cm hög 
vall.  3,5 m 
diameter vall. 

108 Voll Rektangulær Flat Avrundet 528 680 25 Silt Orange/grå  

109 Kullgrop Rektangulær Flat Avrundet 690 580 11 Kullag Svart 1 fas. 1,9x1,8 m 
inre mått. 34 cm 
hög vall.  3,5 m 
diameter vall. 

110 Voll Rund Flat Avrundet 690 580 34 Silt Orange/grå  

111 Kulturlag Ujevn Flat Ujevn 145 213 5 Silt Mörkbrun/svart  

112 Kulturlag Ujevn Ujevn Ujevn 691 363 5 Kullag Svart  

113 Kulturlag Ujevn Ujevn Ujevn 200 746 5 Kullag Svart  

114 Kulturlag Ujevn Ujevn Ujevn 300 182 5 Kullag Svart  

 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

Provlista, 2011. C58117 
Prøvenr. Kontekst + nr. Prøvetype Vekt material Analys 

KP01 ID100084, lag 2 Trekullsprøve Vegt: 16,7 g. Björk 1041-1214 e.Kr. 
KP02 ID100084, lag 3 Trekullsprøve Vegt: 29,9 g. Björk 1163-1265 e.Kr. 
MP03 ID100083-1,lag 1 Makrofossilprøve   Ej analyserat 
MP04 ID100083-1,lag 1 Makrofossilprøve   Ej analyserat 
KP05 ID100083, lag 1 Trekullsprøve Vegt: 1,0 g.          Björk, furu 59-220 e.Kr. 
MP06 ID100083-2,lag 1 Makrofossilprøve   Ej analyserat 
MP07 ID100083-2,lag 1 Makrofossilprøve   Ej analyserat 
KP08 ID 100083, lag 3 Trekullsprøve Vegt: 4,1 g. Björk 258-424 e.Kr. 
KP09 ID 100082, lag 3 Trekullsprøve Vegt: 6,5 g. Furu 988-1154 e.Kr. 
PP10 ID 100083 Pollenprøve   Ej analyserat 

PP11 ID 100083 Pollenprøve   Ej analyserat 
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PP12 ID 100083 Pollenprøve   Ej analyserat 
PP13 ID 100083 Pollenprøve   Ej analyserat 

 

Prov och fyndlista, 2012. 

Fyndliste, C58318/1-2 
fyndnr. Kontekst + nr. fyndtyp Material 

4000 Ugn, A100, Fragment Järn 

4001 Kulturlag. A111 Fragment Järn 

 

Prøveliste, C58318/3-20 
Provnr. Kontekst + nr. Provtyp Vikt Material Analys 

5000 Ugn, A100 Kol 12,3g Björk 1042-1225 e.Kr. 

5001 Ugn, A100 Slagg   Slagger inom provet visar tecken på 
att ha stelnat både inom och utanför 
ugnen. Slaggerna har liknande 
kemisk sammansättning och passar 
även i hop med tidigare analyser från 
området. 

5002 Slagghög, A101 Kol 1,8g Björk, furu 1025-1160 e.Kr. 

5003 Slagghög, A101 Slagg   Slagger inom provet visar tecken på 
att ha stelnat både inom och utanför 
ugnen. Slaggerna har liknande 
kemisk sammansättning och passar 
även i hop med tidigare analyser från 
området. 

5004 Rostplats, A102 Kol 1,7g Björk, furu, sälg/asp 670-862 e.Kr. 

5005 Rostplats, A102 Malm   Malmerna med olika dateringar  från 
denna undersökning är lika i 
sammansättning även de. Detta tyder 
på ett långt bruk av samma 
malmkälla. Slaggerna från 
undersökningen kan inte direkt 
knytas till dessa malmer. 

5006 Rostplats, A103 Kol 9,9g Björk, furu, sälg/asp 652-771 e.Kr. 

5007 Rostplats, A103 Malm   Malmerna med olika dateringar  från 
denna undersökning är lika i 
sammansättning även de. Detta tyder 
på ett långt bruk av samma 
malmkälla. Slaggerna från 
undersökningen kan inte direkt 
knytas till dessa malmer. 

5008 Rostplats, A104 Kol 4,1g Björk, furu 656-773 e.Kr. 

5009 Rostplats, A104 Malm   Malmerna med olika dateringar  från 
denna undersökning är lika i 
sammansättning även de. Detta tyder 
på ett långt bruk av samma 
malmkälla. Slaggerna från 
undersökningen kan inte direkt 
knytas till dessa malmer. 

5010 Kollager, A105 Kol 10,6g Björk 1031-1206 e.Kr. 

5011 Kolgrop, A107 Kol 24,7g Björk 1182-1275 e.Kr. 

5012 Kolgrop, A109 Kol 15,1g Björk 1042-1221 e.Kr. 

5013 Kulturlager, A111 Kol 11,8g Björk 1159-1266 e.Kr. 

5014 Kulturlager, A112 Kol 8,0g Björk 1225-1380 e.Kr. 

5015 Kulturlager, A113 Kol 22,6g Björk 1054-1262 e.Kr. 

5016 Kulturlager, A114 Kol 16,5g Björk, furu 1040-1210 e.Kr. 

5017 A100, A106, A111 Markfosfat   Högre grader av fosfor vid kollagret 
och vid ugnsområdet och höga 
grader av järn vid rostplatserna. 

 

Tillväxtrapport 

C58318/1-20  

Produksjonsplass fra middelalder fra BEITO SØNDRE (3/935), ØYSTRE 

SLIDRE K., OPPLAND. 

 



Beito 3/935, Øystre-Slidre  08/18395 

 37 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Området ble befart av Oppland fylkeskommune den 23. augusti 02. Man fant da 

to kullgroper, en ovn og en slagghaug. Under utgravningen ble også tre 

rostplasser, et kullager och en blestertuft ved ovnen funnet. Rundt anleggene ble 

det gjennomført en stor maskinell avdekking for å få mest mulig kunnskap om 

dette området. Strukturene på det avdekte feltet er nummerert fra A100 til A114. 

Store mengder prøver ble tatt fra feltet, som fosfat, slagg, malm og kullprøver 

(Kile-Vesik 2014). Anleggen dateres fremst til romersk jernalder, merovingertid 

og middelalder. Vedartsbestemmelsene ble utført av Helge I. Høeg, C14-

analyser av Uppsala universitet, slagganalyser av UV Gal og Fosfatanalyser av 

ALS minerals AS (i Kile-Vesik 2014). 

  

1) 1 fragment av jern fra ovn A100. Mål: L: 2,9 cm. B: 1,6 cm. T: 1,0 cm.  

 

2) Seks fragment av jern fra kulturlag A111. Mål: Stl: 3,5 cm. Stb: 2,2 cm. Stt: 

1,0 cm.  

 

Slaggprøver: 
3) Slaggprøve fra ovn A100. 

4) Slaggprøve fra slagghaug A101.  

 

Malmprøver: 
5) Malmprøve fra rostplass A102.  

6) Malmprøve fra rostplass A103. 

7) Malmprøve fra rostplass A104.  

 

Fosfatprøve: 

8) Fosfatprøve fra ovn A100, kulturlag A111 og tuft A106.  

 

Kullprøver: 

9) Fra ovn A100. Vekt: 12,3 g. Vedartsbestemt til 40 biter Betula. Prøven er 

radiologisk datert på Betula til 874+/-30 BP, 1042-1225 CalAD (Ua-45005).  

10) Fra slagghaug A101. Vekt: 1,8 g. Vedartsbestemt til 39 biter Betula og en 

bit Pinus. Prøven er radiologisk datert på Betula til 941+/-30 BP, 1025-1160 

CalAD (Ua-45006).  

11) Fra rostplass A102. Vekt: 1,7 g. Vedartsbestemt til 13 biter Betula, 26 biter 

Pinus og en bit Salix/Populus. Prøven er radiologisk datert på Betula til 1259+/-

30 BP, 670-862 CalAD (Ua-45007).  

12) Fra rostplass A103. Vekt: 9,9 g. Vedartsbestemt til 13 biter Betula, 23 biter 

Pinus og fem biter Salix/Populus. Prøven er radiologisk datert på Betula til 

1320+/-30 BP, 652-771 CalAD (Ua-45008).  

13) Fra rostplass A104. Vekt: 4,1 g. Vedartsbestemt til 22 biter Betula og 18 

biter Pinus. Prøven er radiologisk datert på Betula til 1311+/-30 BP, 656-773 

CalAD (Ua-45009).  

14) Fra kulturlag A105. Vekt: 10,6 g. Vedartsbestemt til 40 biter Betula. Prøven 

er radiologisk datert på Betula til 915+/-30 BP, 1031-1206 CalAD (Ua-45010).  

15) Fra kullgrop A107. Vekt: 24,7 g. Vedartsbestemt til 40 biter Betula. Prøven 

er radiologisk datert på Betula til 801+/-30 BP, 1182-1275 CalAD (Ua-45011).  

16) Fra kullgrop A109. Vekt: 15,1 g. Vedartsbestemt til 40 biter Betula. Prøven 

er radiologisk datert på Betula til 881+/-30 BP, 1042-1221 CalAD (Ua-45012).  
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17) Fra kulturlag A111. Vekt: 11,8 g. Vedartsbestemt til 40 biter Betula. Prøven 

er radiologisk datert på Betula til 830+/-31 BP, 1159-1266 CalAD (Ua-45013).  

18) Fra kulturlag A112. Vekt: 8,0 g. Vedartsbestemt til 40 biter Betula. Prøven 

er radiologisk datert på Betula til 725+/-31 BP, 1225-1380 CalAD (Ua-45014).   

19) Fra kulturlag A113. Vekt: 22,6 g. Vedartsbestemt til 40 biter Betula. Prøven 

er radiologisk datert på Betula til 847+/-30 BP, 1054-1262 CalAD (Ua-45015).  

20) Fra kulturlag A114. Vekt: 16,5 g. Vedartsbestemt til 40 biter Betula og en 

bit Pinus. Prøven er radiologisk datert på Betula til 902+/-32 BP, 1040-1210 

CalAD (Ua-45016).  

 

Orienteringsoppgave: Nord og sør om feltet lå bjørkskog. Øst for feltet lå 

stigende terreng, og etter ca 10 meter lå en vei, rv 51. Direkte vest for feltet så 

heller terrengen ned til myren ved bunnen av bakken, ca 20 meter ned.  

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6791179, Ø: 493362.  

LokalitetsID: 95606.  

Litteratur: 

Kile-Vesik, J. 2014: Rapport från arkeologisk undersökning. 

Järnframställningsanlägg. Beito 3/935, Øystre Slidre, Oppland. KHMs arkiv. 

Oslo 

8.3. TEGNINGER 

Teckningarna följer längre bak i rapporten, före analysresultaten. 

1. Ugn A100, nivå 1 – 4. 

2. Ugn A100, nivå 5 – 8. 

3. Kolgrop A109/A110. 

4. Kolgrop A107/A108. 

5. Slagghög 101. 

6. Kollager 105, rostplats A104. 

7. Rostplatser A102 och A103. 

 

8.4. FOTOLISTE.   

Fotolista, 2011. 

Filnavn Motivbeskrivelse Navn Opptaksdato Retning 

Cf34475_001.JPG Oversiktsfoto. Kullgrop ID100084, før utgravning. Sørensen, Lars Søgård 13.09.2011 N 

Cf34475_002.JPG Oversiktsfoto. Kullgrop ID100084, åpnet. Sørensen, Lars Søgård 13.09.2011 N 

Cf34475_003.JPG Oversiktsfoto. Kullgrop ID100084, åpnet. Sørensen, Lars Søgård 13.09.2011 NV 

Cf34475_004.JPG Profilfoto. Kullgrop ID100084, N-profil. Sørensen, Lars Søgård 13.09.2011 N 

Cf34475_005.JPG Profilfoto. Kullgrop ID100084, N-profil. Sørensen, Lars Søgård 13.09.2011 N 

Cf34475_006.JPG Arbeidsfoto. IAH tegner profil. Sørensen, Lars Søgård 13.09.2011 V 

Cf34475_007.JPG Arbeidsfoto. IAH fjernet torv. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 Ø 

Cf34475_008.JPG Oversiktsfoto. Røsteplass ID100083, oprenset. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 V 

Cf34475_009.JPG Oversiktsfoto. Røsteplass ID100083, renset. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 V 

Cf34475_010.JPG Oversiktsfoto. Røsteplass ID100083, østlige del. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 V 

Cf34475_011.JPG Oversiktsfoto. Røsteplass ID100083, vestlige del. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 Ø 

Cf34475_012.JPG Oversiktsfoto. Røsteplass ID100083, sjaktet. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 V 

Cf34475_013.JPG Profilfoto. Røsteplass ID100083, østlige del, N-profil. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 N 
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Cf34475_014.JPG Profilfoto. Røsteplass ID100083, vestlige del, N-profil. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 N 

Cf34475_015.JPG Profilfoto. Røsteplass ID100083, vestlige del, S-profil. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 S 

Cf34475_016.JPG Oversiktsfoto. Prøvehul N for ID100083, pollenanalyse. Sørensen, Lars Søgård 14.09.2011 V 

Cf34475_017.JPG Oversiktsfoto. Kullgrop ID100082. Sørensen, Lars Søgård 15.09.2011 S 

Cf34475_018.JPG Profilfoto. Kullgrop ID100082, prøverute. Sørensen, Lars Søgård 15.09.2011 N 

 

Fotolista, 2012. 

Filmnr Motivbeskrivelse Navn Opptaksdato Retning Strukturnr 

Cf34565_001 Fältet innan avbaning. Jakob Kile-Vesik 18.07.2012 NV   

Cf34565_002 Fältet innan avbaning. Jakob Kile-Vesik 18.07.2012 SV   

Cf34565_003 Fältet innan avbaning. Jakob Kile-Vesik 18.07.2012 SØ   

Cf34565_004 Kolgrop innan avbaning. Jakob Kile-Vesik 18.07.2012 S A109 

Cf34565_005 Kolgrop innan avbaning Jakob Kile-Vesik 18.07.2012 S A107 

Cf34565_006 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 18.07.2012 V A100, A101 

Cf34565_007 Ugnsområde efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 18.07.2012 VSV A100 

Cf34565_008 Slagghög efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 18.07.2012 S A101 

Cf34565_009 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 NV   

Cf34565_010 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 V   

Cf34565_011 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 SV   

Cf34565_012 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 V   

Cf34565_013 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 VSV   

Cf34565_014 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 V   

Cf34565_015 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 S   

Cf34565_016 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 S A100, A101, A109 

Cf34565_017 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 VSV A100, A101 

Cf34565_018 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 S A100, A101, A109 

Cf34565_019 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 SV A107 

Cf34565_020 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 19.07.2012 SV A109 

Cf34565_021 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 SV A100, A106 

Cf34565_022 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 SV A100, A101, A111 

Cf34565_023 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 SSV A100 

Cf34565_024 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 SØ A100, A106 

Cf34565_025 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 SØ A100, A101, A106, A109 

Cf34565_026 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 SØ A100, A106 

Cf34565_027 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 SØ A100 

Cf34565_028 Översikt efter avbaning. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 S A100, A101, A109 

Cf34565_029 Rostplats i plan. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 Ø A103 

Cf34565_030 Kollager i plan. Hilde M. S. Melgaard 20.07.2012 ØNØ A105 

Cf34565_031 Kollager i plan. Hilde M. S. Melgaard 20.07.2012 ØNØ A105 

Cf34565_032 Kollager i plan. Hilde M. S. Melgaard 20.07.2012 SØ A105 

Cf34565_033 Kollager i plan. Hilde M. S. Melgaard 20.07.2012 SV A105 

Cf34565_034 Kollager i plan. Hilde M. S. Melgaard 20.07.2012 NV A105 

Cf34565_035 Rostplats i plan. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 Ø A104 

Cf34565_036 Rostplats i plan. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 Ø A102 

Cf34565_037 Rostplats i plan. Jakob Kile-Vesik 20.07.2012 Ø A102 

Cf34565_038 Kolgrop och kollager. Jakob Kile-Vesik 23.07.2012 SØ A109, A105 

Cf34565_039 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 23.07.2012 NØ A109 

Cf34565_040 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 23.07.2012 SØ A109 

Cf34565_041 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 23.07.2012 SV A109 

Cf34565_042 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 23.07.2012 V A109 
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Cf34565_043 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 23.07.2012 V A109 

Cf34565_044 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 24.07.2012 VSV A107 

Cf34565_045 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 24.07.2012 VSV A107 

Cf34565_046 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 24.07.2012 S A107 

Cf34565_047 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 24.07.2012 SSØ A107 

Cf34565_048 Rensad kolgrop. Jakob Kile-Vesik 24.07.2012 N A107 

Cf34565_049 Ugn i plan, nivå 1. Hilde M. S. Melgaard 25.07.2012 SV A100 

Cf34565_050 Ugn i plan, nivå 1. Hilde M. S. Melgaard 25.07.2012 SØ A100 

Cf34565_051 Ugn i plan, nivå 1. Hilde M. S. Melgaard 25.07.2012 NØ A100 

Cf34565_052 Ugn i plan, nivå 1. Hilde M. S. Melgaard 25.07.2012 NV A100 

Cf34565_053 Slagghög i plan. Line Hovd 25.07.2012 NV A101 

Cf34565_054 Slagghög i plan. Line Hovd 25.07.2012 SØ A101 

Cf34565_055 Kollager i plan. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 NØ A105 

Cf34565_056 Kollager i profil. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 NØ A105 

Cf34565_057 Rostplats i plan. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 VSV A104 

Cf34565_058 Rostplats i profil. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 VSV A104 

Cf34565_059 Ugn i plan, nivå 2. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 VSV A100 

Cf34565_060 Ugn i plan, nivå 2. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 VSV A100 

Cf34565_061 Ugn i plan, nivå 2. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 SØ A100, A111 

Cf34565_062 Ugn i plan, nivå 2. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 NØ A100 

Cf34565_063 Ugn i plan, nivå 2. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 NV A100 

Cf34565_064 Ugn i plan, nivå 2. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 NV A100 

Cf34565_065 Ugn i plan, nivå 2. Jakob Kile-Vesik 25.07.2012 VSV A100 

Cf34565_066 Rostplats i plan. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 Ø A103 

Cf34565_067 Rostplats i profil. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 Ø A103 

Cf34565_068 Slaggpackning öster om ugn. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SV A100 

Cf34565_069 Slaggpackning öster om ugn. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SV A100 

Cf34565_070 Jordpackning söder om ugn. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 NV A100 

Cf34565_071 Ugn i plan, nivå 3. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SV A100 

Cf34565_072 Ugn i plan, nivå 3. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SV A100 

Cf34565_073 Ugn i plan, nivå 3. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 NV A100 

Cf34565_074 Ugn i plan, nivå 3. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 NØ A100 

Cf34565_075 Ugn i plan, nivå 3. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SØ A100 

Cf34565_076 Ugn i plan, nivå 3. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SØ A100 

Cf34565_077 Ugn i plan, nivå 3. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SV A100 

Cf34565_078 Ugn i profil, nivå 3. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 NØ A100 

Cf34565_079 Slagghög i profil. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 VSV A101 

Cf34565_080 Slagghög i profil. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 VSV A101 

Cf34565_081 Slagghög i profil. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 VSV A101 

Cf34565_082 Slagghög i profil. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 VSV A101 

Cf34565_083 Rostplats i plan. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 ØNØ A102 

Cf34565_084 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 SSV A100 

Cf34565_085 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 SSV A100 

Cf34565_086 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 ØSØ A100 

Cf34565_087 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 Ø A100 

Cf34565_088 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 NNØ A100 

Cf34565_089 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 NNØ A100 

Cf34565_090 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 V A100 

Cf34565_091 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 SSV A100 

Cf34565_092 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 SSV A100 

Cf34565_093 Ugn i plan, nivå 4. Hilde M. S. Melgaard 26.07.2012 ØSØ A100 
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Cf34565_094 Ugn i plan, nivå 5. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SØ A100 

Cf34565_095 Ugn i plan, nivå 5. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SØ A100 

Cf34565_096 Ugn i plan, nivå 5. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 SV A100 

Cf34565_097 Ugn i plan, nivå 5. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012   A100 

Cf34565_098 Ugn i plan, nivå 5. Jakob Kile-Vesik 26.07.2012 NØ A100 

Cf34565_099 Ugn i plan, nivå 6. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 SV A100 

Cf34565_100 Ugn i plan, nivå 6. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 NØ A100 

Cf34565_101 Ugn i plan, nivå 6. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 ØSØ A100 

Cf34565_102 Ugn i plan, nivå 6. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 Ø A100 

Cf34565_103 Ugn i plan, nivå 6. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 SSV A100 

Cf34565_104 Ugn i plan, nivå 6. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 ØSØ A100 

Cf34565_105 Ugn i plan, nivå 6. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 NØ A100 

Cf34565_106 Rostplats i profil. Line Hovd 27.07.2012 NØ A102 

Cf34565_107 Rostplats i profil. Line Hovd 27.07.2012 NØ A102 

Cf34565_108 Rostplats i profil. Line Hovd 27.07.2012 NØ A102 

Cf34565_109 Ugn i plan, nivå 7.  Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 SSV A100 

Cf34565_110 Ugn i plan, nivå 7.  Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 VNV A100 

Cf34565_111 Ugn i plan, nivå 7.  Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 NNØ A100 

Cf34565_112 Ugn i plan, nivå 7.  Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 ØSØ A100 

Cf34565_113 Ugn i plan, nivå 7.  Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 ØSØ A100 

Cf34565_114 Kollagret i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 27.07.2012 SØ A109 

Cf34565_115 Kollagret i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 27.07.2012 SØ A109 

Cf34565_116 Kollagret i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 27.07.2012 NV A109 

Cf34565_117 Kollagret i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 27.07.2012 NV A109 

Cf34565_118 Ugn i plan, nivå 8. Botten. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 NNV A100 

Cf34565_119 Ugn i plan, nivå 8. Botten. Hilde M. S. Melgaard 27.07.2012 ØNØ A100 

Cf34565_120 Kollagret i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 27.07.2012 SØ A109 

Cf34565_121 Kollagret i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 27.07.2012 NV A109 

Cf34565_122 Botten av kolgropen. Jakob Kile-Vesik 30.07.2012 SØ A109 

Cf34565_123 Möjligt stolphål i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 30.07.2012 SØ A109 

Cf34565_124 Möjligt stolphål i kolgrop, profil. Jakob Kile-Vesik 30.07.2012 SØ A109 

Cf34565_125 Kollagret i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 30.07.2012 Ø A107 

Cf34565_126 Kollagret i kolgrop, plan. Jakob Kile-Vesik 30.07.2012 V A107 

Cf34565_127 Botten av kolgropen. Jakob Kile-Vesik 31.07.2012 V A107 

Cf34565_128 Botten av kolgropen. Jakob Kile-Vesik 31.07.2012 Ø A107 

Cf34565_129 Kolgrop i profil. Line Hovd 31.07.2012 NV A109 

Cf34565_130 Kolgrop i profil. Line Hovd 31.07.2012 NV A109 

Cf34565_131 Kolgrop i profil. Line Hovd 31.07.2012 NV A109 

Cf34565_132 Kolgrop i profil. Line Hovd 31.07.2012 NV A109 

Cf34565_133 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 31.07.2012 NV A109 

Cf34565_134 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 31.07.2012 NV   

Cf34565_135 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 31.07.2012 NV A109 

Cf34565_136 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 31.07.2012 NV A109 

Cf34565_137 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 31.07.2012 NV   

Cf34565_138 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 31.07.2012 VSV A107 

Cf34565_139 Kolgrop i profil. Line Hovd 31.07.2012 VSV A107 

Cf34565_140 Kolgrop i profil. Line Hovd 01.08.2012 VSV   

Cf34565_141 Kolgrop i profil. Line Hovd 01.08.2012 VSV A107 

Cf34565_142 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 01.08.2012 VSV A107 

Cf34565_143 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 01.08.2012 VSV A107 

Cf34565_144 Kolgrop i profil. Hilde M. S. Melgaard 01.08.2012 VSV A107 
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Cf34565_145 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 NV   

Cf34565_146 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 V A107, A101 

Cf34565_147 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 Ø   

Cf34565_148 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 S A107 

Cf34565_149 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 NV A100, A106 

Cf34565_150 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 V A101 

Cf34565_151 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 SV A109 

Cf34565_152 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 SSV   

Cf34565_153 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 S   

Cf34565_154 Avslutande bilder av fält. Jakob Kile-Vesik 01.08.2012 SV   

 

 

8.5. ANALYSER  

Analyserna följer längre bak i rapporten, före kartorna. 

1. Vedartsanalys. 

2. Markfosfat. 

3. C14-analys. 

4. Slagg- och malmanalys. 

 

8.6. KART 

Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000- 

150408SAS. Produsert 20.09.12. Signatur MS. 

Kartorna följer längst bak i rapporten.  

1. Fältet 2012. 

2. Flygfoto, fältet 2012. 

3. Lokaliteternas placering. 

4. Lokaliteternas placering i Norge. 
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Teckning 1. Ugn A100, nivå 1 – 4. 
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Teckning 2. Ugn A100, nivå 5 – 8. 
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Teckning 3. Kolgrop A109/A110. 
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Teckning 4. Kolgrop A107/A108. 
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Teckning 5. Slagghög 101. 
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Teckning 6. Kollager 105, rostplats A104. 
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Teckning 7. Rostplatser A102 och A103. 
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AskeladdenID Saksnr Cnr Kommune Gaardsnavn Bnr Gnr KoordinatX KoordinatY Projeksjon 

100082 08/18395 58117 Øystre Slidre Beito 49 3 6807077 171553 UTM 33 

100083 08/18395 58117 Øystre Slidre Beito 936 3 6807077 171553 UTM 33 

100084 08/18395 58117 Øystre Slidre Beito 936 3 6807077 171553 UTM 33 

95606 08/18395 58318 Øystre Slidre Beito 935 3 6807077 171553 UTM 33 

FellesID Kontekst Provenummer Gram Björk Furu Sälg/asp 

100082 Kolgrop, lag 3 KP 09 6,5  40  

100083 Røsteplass, lag 2 KP 08 4,1 40   

100083 Røsteplass, lag 1 KP 05 1 39 1  

100084 Kolgrop, lag 3 KP 02 29,9 20   

100084 Kolgrop, lag 2 KP 01 16,7 43   

95606 Omn, A100 5000 12,3 40   

95606 Slagghaug, A101 5002 1,8 39 1  

95606 Røsteplass, A102 5004 1,7 13 26 1 

95606 Røsteplass, A103 5006 9,9 13 23 5 

95606 Røsteplass, A104 5008 4,1 22 18  

95606 Kollager, A105 5010 10,6 40   

95606 Kolgrop, A107 5011 24,7 40   

95606 Kolgrop, A109 5012 15,1 40   

95606 Kulturlag/arbetsflate, A111 5013 11,8 40   

95606 Utrakning, kolgrop, A112 5014 8 40   

95606 Utrakning, kolgrop, A113 5015 22,6 40   

95606 Utrakning, kolgrop, A114 5016 16,5 40 1  

Analys 1. Vedartsanalys. 
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Analys 2. Markfosfat 
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Analys 3. C14-analys 
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Analys 4. Slagg- och malmanalys. 
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Karta 1. Fältet 2012. 
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Karta 2. Flygfoto, fältet 2012. 
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Karta 3. Lokaliteternas placering. 



Beito 3/935, Øystre-Slidre  08/18395 

 91 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 Karta 4. Lokaliteternas placering i Norge. 


