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SAMMENDRAG 
 

I forbindelse med utbygging av E-16 mellom Øye i Vang, og Borlaug i Lærdal, utførte 

Kulturhistorisk Museum i tidsrommet 26. august – 20. september 2013, en arkeologisk 

undersøkelse av ni lokaliteter. De ni lokalitetene bestod av åtte kullgroper og ett 

jernvinneanlegg.  

 

De undersøkte kulturminnene ligger langs E16, mellom ved Otrøvann, Tyinkrysset og 

Varpe bro.   Resultatene fra undersøkelsen viser at anleggene føyer seg inn i det bildet vi 

har av jernvinna i Filefjellsområdet, hvor det har vært en stor aktivitet i yngre jernalder 

og tidlig middelalder. Resultatene viser også hvordan også mindre jernvinneanlegg har 

vært driftet i et område som preges av til dels store anlegg med mange faser. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

VARPE BRU/NYSTUEN, 1/1 M. FL.,  

VANG KOMMUNE, OPPLAND FYLKE 

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

I forbindelse med utbygging av E-16 

mellom Øye i Vang, og Borlaug i Lærdal, 

ble det i kommunedelplan for Tyinkrysset 

22. september 2005, vedtatt å anlegge en 

ny veitrase mellom Øye og Nystuen. På 

grunn av rasfaren langs Otrøvatnet ble den 

nye traseen bestemt å gå i tunell fra 

Tyinkrysset til den østlige delen av 

Otrøvatnet.  

 

Oppland fylkeskommune har i perioden 

2008 til 2011 gjennomført en rekke 

befaringer i planområdet, hvor det ble 

registrert i alt 12 automatisk fredete 

kulturminner som vil kunne komme i 

konflikt med tiltaket. Disse kulturminnene bestod av to jernvinneanlegg og ti 

kullfremstillingsanlegg.  

 

Fylkeskommunen anbefalte at det ble gitt dispensasjon etter kulturminnelovens §8 fjerde 

ledd for samtlige kulturminner, med anbefaling om at det ble satt vilkår om arkeologisk 

undersøkelse av de berørte kulturminnene. Kulturhistorisk museum sluttet seg i brev av 

9.mars 2012 til fylkeskommunens vurdering, også med anbefaling av vilkår om 

arkeologiske undersøkelser. Riksantikvaren gav i brev av 22. mars 2011 og 26. mars 

Figur 1: Oversikt over de undersøkte 

kulturminnenes plassering i terrenget. 
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2012 dispensasjon for inngrep i de aktuelle kulturminnene med vilkår om arkeologisk 

undersøkelse. 

 

Den arkeologiske undersøkelsen bekostes av tiltakshaver, som er Statens Veivesen. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Tidsrommet for undersøkelsen var 26. august – 20. september 2013. Deltagere var 

feltleder Magnar Mojaren Gran, assisterende feltleder Kristin Eriksen og feltassistent 

Ingvild Tinglum. Maskinførere var Jacob Skogstad og Michał Niesczyk. Den digitale 

innmålingen ble foretatt av feltleder. Det ble benyttet i alt 65 dagsverk i felt. 

 

Navn Stilling Periode Dagsverk 

Magnar Mojaren 

Gran 

Feltleder 26. august – 20. september 2013 20 

Kristin Eriksen Assisterende 

feltleder 

26. august – 2. september og 4. – 20. 

september 2013 

19 

Ingvild Tinglum Feltassistent 26. august – 20. september 2013 20 

Jacob Skogstad Maskinfører 27. – 30. august 2013 4 

Michał Niesczyk Maskinfører 27. – 28. august 2013 2 

Sum 65 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Foruten maskinførerne hadde prosjektet fire besøkende. To lokale hytteeiere, en 

grunneier og en som jobbet som konsulent for Veivesenet i området. Det ble ikke gjort 

noen formidling utover samtale med besøkende. 

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Undersøkelsesområdet ligger på Filefjell, langs E-16 mellom Varpe bru i øst, og Nystuen 

i vest, med tettstedet Tyinkrysset midt i mellom. Områdets topografi endrer seg fra trang 

dalbunn ved Varpe bru, og åpner seg ved Tyinkrysset, hvor dalen deler seg i to, og en 

sidedal fører opp mot Tyinvannet i nord, mens hoveddalføret fortsetter opp til Otrøvatnet 

i vest. Nystuen ligger i den vestre enden av Otrøvatnet, og terrenget langs den nordre 

siden av vannet er bratt og skrånende, tidvis med klipper og mye blokkmark. Elva Begna, 

som renner ut fra Otrøvatnet, løper gjennom hele dalføret. Høydeforskjellen varierer fra 
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730 moh. ved Varpe bru, til 970 moh. ved Nystuen. Tyinkrysset ligger omtrent 900 moh. 

Vegetasjonen består av tettvokst bjørkeskog med vier og einerkratt i store deler av 

området, med noe åpnere terreng langs Otrøvatnet. Ved Tyinkrysset dalen begynner å 

åpne seg, finnes også spredte myrlendte områder. Området ved Filefjell er et gammelt 

stølsområde. I dag domineres det av boligfelt og næringsbebyggelse ved Tyinkrysset, og 

tett hyttebebyggelse både ved Tyinkrysset og ved Otrøvatnet.   

 

Området ved Filefjell er rikt på kulturminner fra jernalder, middelalder og nyere tid. Om 

man følger sidedalen opp fra Tyinkrysset mot nord, finner man også steinalderlokaliteter 

ved Tyinvannets bredder.  Områdets kulturminner kan grovt sett deles inn i to kategorier; 

kulturminner knyttet til utmarksbruk, med stølsdrift og jernvinne, og kulturminner knyttet 

til samferdselen mellom Østlandet og Vestlandet, hvor området i forhistorisk og historisk 

tid har vært en viktig fjellovergang. Sistnevnte kategori omfatter blant annet bebyggelse i 

form av en rekke fjellstuer, ett kirkested og kongeveien som går langs Otrøvatnets nordre 

bredd. I historisk tid vet vi at Nystuen med den nå revne St. Thomaskirka (oppført tidlig 

på 1200-tallet) like ved, har fungert som ett handelssted midt mellom øst og vest. Sør for 

Figur 2: Oversikt over kjente kullgroper og jernvinneanlegg i Filefjellsområdet. 
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Nystua, på den andre siden av Otrøvatnet, ligger Gamlestøgutufta. Som navnet kan tilsi, 

vitner denne om en mulig eldre fase i områdets handels og samferdselsshistorie, skjønt 

det ikke foreligger dateringer fra denne lokaliteten (Tveiten 2012: 135-136). Det finnes 

også noen få gravhauger i området. Blant annet skal det ha ligget en stor gravhaug ved 

Nystuen (ID79771), og ved Grihammarstølen, midt mellom Tyinkrysset og Otrøvatnet, er 

det registrert et gravfelt med tre graver (ID41524). Dette indikerer at området har hatt 

bebyggelse også i forhistorisk tid, selv om det ikke er noen indikasjon på helårsbosetning 

i området, annet enn fjellstuene.  

 

Den andre kategorien kulturminner omfatter utmarksbruken i det som har vært et 

stølsområde, med en ekstensiv jernvinnedrift i vikingtid og middelalder. Området ved 

Filefjell er svært rikt på kullgroper og jernvinneanlegg, og det er tidligere gjort flere 

arkeologiske undersøkelser av både jernvinneanlegg og kullgroper i området. Spesielt for 

Filefjellsområdet, er det høye antallet anlegg med datering til vikingtid, og det synes som 

vikingtid og tidlig middelalder har vært hovedperioden for jernvinna i området. I denne 

perioden har også stølsdriften vært aktiv, og en rekke tufter i området antas å være knyttet 

til denne utmarksbruken både i yngre jernalder og i middelalderen. Det finnes også tufter 

i området som viser til en annen utmarksbruk, i form av jakt og fangst. Disse tuftene er 

runde, og kan vitne om en samisk tilstedeværelse på Filefjell. Funnmaterialet fra disse 

tuftene plasserer dem i perioden fra overgangen mellom eldre og yngre jernalder, og 

kanskje også så sent som til middelalder (Tveiten 2012: 161-166). 

 

Et annet kulturminne som kaster ett interessant lys over stølsdriften i området er en rekke 

skålgropssteiner som ligger omtrent 500m nord for den undersøkte jernvinnelokaliteten 

ved Tyinkrysset. Skålgroper i høyfjellet knyttes gjerne til stølsdrift i jernalderen, men kan 

også tenkes å vitne om en tradisjon som går enda lengere tilbake i tid.  

 

En siste lokalitet er verdt å nevne, selv om denne ikke ligger på Filefjell. Det gjelder 

utgravningene ved Bjørkum i Lærdal, like sørvest for Filefjellsområdet. Her ble det i 

2009 foretatt utgravninger av det som viste seg å være en handels og produksjonsplass fra 

vikingtid. Utgravningen frembrakte ett rikt materiale, med blant annet spor etter 
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bearbeiding av jern (Ramstad 2010). Kanskje var det jernet fra Filefjell som ble 

bearbeidet og solgt videre nettopp her.  
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PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Materialet fra Fillefjell gir ny forståelse av jernvinna både i Valdres og på Østlandet og 

bidrar dessuten til å forstå vareflyten og kontakten over Fillefjell i yngre jernalder og 

middelalder. Dessuten vil det bli mulig å kunne sette kullgropsundersøkelsene på 

Børrenøse, i Børrelia II og i Andsdorfeltet inn i en riktigere sammenheng ved at det etter 

hvert vil bli mulig å kunne se forbindelsen mellom jernvinneanlegg og kullgroper. 

Enkelte kullgroper ligger inne på jernvinneanleggene mens de fleste ligger spredt ute i 

terrenget rundt. Om fordelingen er tilfeldig eller om det ligger en systematikk bak, er ikke 

klarlagt. 

 

Dernest er kullgropenes alder av interesse som vist til i det foregående. Det synes det å ha 

vært stor aktivitet i vikingtiden ved Tyinkrysset hvor det også er dateringer til vikingtid 

av kullgroper. Mens arkeologer tradisjonelt har sett på vikingtiden som jernvinnas 

storhetsperiode ut fra det store jerninnholdet i gravene, har man ved nyere undersøkelser 

ikke kunnet påvise noen betydelig produksjon (Narmo 1997:189, Larsen 2004:160-162). 

Jernvinna i vikingtiden er et sentralt problem i norsk arkeologi, og det er ved Tyinkrysset 

muligheter for å løse deler av problemet.  

 

Som ledd i kartlegging av samfunnsøkonomien i vikingtid og middelalder, både lokalt, 

regionalt og nasjonalt, og som forutsetning for utviklingen av middelaldersamfunnet og 

middelalderstaten, er det viktig å kartlegge hvilke perioder jernvinna har vært drevet mest 

intensivt. Så langt peker materialet fra den øvrige delen av Valdres mot at virksomheten 

var størst på 1100- og 1200-tallet, mens aktiviteten på 1300-tallet var mindre enn i øvrige 

deler av Oppland og i Øvre Hallingdal. På Fillefjell derimot foreligger det flest dateringer 

fra tiden omkring 900- og 1000-tallet.  

 

Som det fremgår av oversikten i det foregående, er fortsatt kjennskapen til 

jernvinneanleggene i Valdres begrenset. Selv om utgravninger på Fillefjell av fem anlegg 

i Gudbrandslie og ett i Tørrisheisen har fylt et stort tomrom i dette viktige området 

mellom øst og vest, må det trolig undersøkes mange anlegg til for å kunne få klarhet i 
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anleggstypologi, ovnstyper og kronologi. Materialet fra Fillefjell vil så snart resultatene 

er bearbeidet, gi ny forståelse av jernvinna både i Valdres og på Østlandet og dessuten 

bidra til å forstå vareflyten og kontakten over Fillefjell i yngre jernalder og middelalder.  

 

De undersøkte blestertuftene i Gudbrandslie på Fillefjell er dels av en toromstype som vi 

har de beste parallellene til ved Møsstrond i Telemark. Slike tufter er også kjent fra 

områdene opp mot Hardangervidda i Buskerud, men her er det ikke foretatt utgravninger. 

Det er også undersøkt ettromstufter. Et par av disse er av en type som er kjent på 

Beitostølen (Møsasvøo) og Dokkfløy (Larsen 1991 type IIIC, Narmo 1996 type A), selv 

om den indre organiseringen er enklere. Det er derfor av stor betydning å fortsette 

arbeidet med å avklare den helhetlige anleggsstrukturen for å kunne sette anleggene inn i 

en større sammenheng og for å avklare regionale forskjeller (se Tveiten 2012). En slik 

forståelse av de helhetlige planløsningene er sentral for kulturminnevernets videre 

behandling av lokalitetene ved Tyinkrysset, både i dispensasjonssaker og ved skjøtsel og 

tilrettelegging. 

 

At man kan følge kullgroper over strekningen fra Varpe bru til fylkesgrensen gir en 

enestående mulighet til belyse ekspansjon i bruken av landskapet. Kullgropene må 

undersøkes som en del av helheten i jernvinna, og det må innhentes opplysninger om 

form, dimensjon, vedstabling, treslag, datering, bruksfaser og eventuelle sidegroper. 

Bunnformen og lagfølgen avklares gjennom problemrettet utgravning.  

 

Naturvitenskapelige undersøkelser er en viktig del av utgravningsprosjektene på 

Fillefjell; især gjelder dette vedartsanalyser og radiologiske dateringer. I hovedsak er det 

benyttet bjerk, men det finnes også noe furu-materiale i prøvene. Det er et uavklart 

spørsmål hvilken innvirkning jernvinna har hatt på skogsammensetningen. Årstiden for 

hugst kan gi viktige innspill til forståelsen av organiseringen av virksomheten. Spesielt 

interessant blir slike opplysninger når det gjelder kullgroper som ligger helt inn mot 

fjellet. Det er gjort få studier av årstid for hugst p g a vanskelig tilgang på egnete 

laboratorier. Nå tilbyr Moesgård Museum, Århus i Danmark, slike analyser. Det er 

nødvendig å finne stykker av mileveden der ytterbarken er bevart, 

 



Gnr 1/1 mfl., Vang kommune  Saksnr. 2012/2363 

 

  

 13 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Materialet vil i fremtiden kunne gi svar på viktige spørsmål om kontakten over fjellet. 

Det er i denne sammenheng vi må se de mange anleggene og kullgropene ved 

Tyinkrysset.  

 

De andre kulturminnene ved Tyinkrysset – tufter, gravhauger og skålgroper – gir 

mulighet for å vurdere jernvinnas forhold til bosetning. Det er diskutert om jernvinna er 

drevet fra fjellgårder, eller om den har utgangspunkt i støler, altså et spørsmål om fast 

eller temporær bosetning. Det samme gjelder diskusjonen om jernvinna er heltids- eller 

deltidsprofesjon. Neppe noe annet sted er det så mange og varierte fornminnetyper disse 

spørsmålene kan relateres til.   

 

Samlet sett har anleggene ved Tyinkrysset et stort potensial for å gi svar på sentrale 

spørsmål knyttet til organiseringen av jernvinna, noe som kan bidra til forståelsen av 

utmarksbruken og utmarksressursenes betydning for samfunnet i jernalderen og 

middelalderen. Den systematiske utnyttelsen av utmarka er koblet til storsamfunnets 

behov, og det har vært pekt på at virksomheten i middelalderen kan være styrt av 

samfunnsmaktene (jfr. Jacobsen og Larsen 1992); konge, adel og kirke. I grenseområdet 

mellom øst og vest har materialet fra Tyinkrysset krav på spesielt stor interesse. 

 

Ved utgravningen ble det rent konkret lagt vekt på følgende problemstillinger: 

• Hvor stort er anlegget? 

• Hvor gammelt er det? 

• Hvilke ovnstyper er representert? 

• Hvor stor er produksjonen? 

• Hva forteller slagganalyser om produksjonen? 

• Hva forteller arkeologisk materiale og naturvitenskapelige analyser 

(multielementanalyser, mikromorfanalyser) om bruken av jernvinneanlegget? 

• Hvilke slutninger kan trekkes om organiseringen av virksomheten? 

• Hvilken vedart er brukt til kullbrenning og som brensel i jernvinna? 

• Hvor gammel er kullbrenningen? 

• Hvilken form har gropene? 

• Hvilke dimensjoner har gropene? 
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• Har gropene flere bruksfaser? 

• Hvordan er mileveden stablet? 

• Til hvilken tid av året foregikk hugsten av mileveden? 

• Er det spor etter sidegroper? 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Kullgropene 

Samtlige kullgroper foruten ID116631 og ID116632, ble dokumentert og undersøkt for 

hånd. Hver enkelt grop ble først ryddet for all vegetasjon, slik at form og utstrekning 

fremstod tydelig. Dette for best mulig å fastslå gropas indre form, samt vollens topp og 

utstrekning. Denne ble så fotografert, og tegnet. Fra plantegningen fremgår informasjon 

om form og utstrekning for gropas bunnplan, indre vegg, vollens topp, og vollens ytre 

avgrensning. I tillegg til dette dokumenteres også helningsgraden på gropas indre vegger, 

generell terrengform hvor dette er nødvendig, samt eventuelle topografiske elementer av 

betydning for gropas form/tilstand.  

  

Selve utgravingen ble foretatt i kun en kvadrant av gropa. Først ved avtorving, hvor 

eventuelle spor etter uttaksretningen ved tømming av gropa ble dokumentert, deretter ved 

flategraving ned til restene av kullaget. Når kullaget var avdekket i plan ble det 

fotografert, og tegnet inn på plantegningen. Deretter ble det gravd en sjakt ned til steril 

grunn langs en av kvadrantens sider, slik at gropa kunne dokumenteres i profil. Sjakten 

ble gravd tilstrekkelig lang, slik at det ble dannet et godt bilde av gropas oppbygning.  

 

Profilen ble fotografert og tegnet. Profiltegningen inneholder alle lagfølgene i sjakta, med 

beskrivelser, samt en gjennomgående profil av gropas tverrsnitt i overflate fra vollens 

ytterste utstrekninger. Dette gjennomgående tverrsnittet gir informasjon om vollenes 

høyde, samt gropas indre form. 
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Figur 3: Dokumentasjon av kullgrop. Ill. B. Rundberget, rev. K. Loftsgarden. 

 

I tillegg til foto og tegning ble det gitt en beskrivelse av gropas form og plassering i 

landskapet. Det ble tatt en kullprøve fra hver grop for vedartsanalyse og datering. I de 

tilfeller hvor gropa hadde flere klart adskilte kullag ble det tatt inn flere prøver. 

 

Ingen av kullgropene, foruten ID116631 og ID116632, ble digitalt innmålt, da 

kartfestingen fra registreringen ble ansett som tilstrekkelig. ID116631 og ID116632, som 

også ble undersøkt maskinelt, ble målt digitalt innmålt, som en del av jernvinneanlegget. 

 

Alle kullgropene er registrert som egne lokaliteter, med individuelle ID-nummer i 

askeladden, og den samme nummereringen er benyttet i denne rapporten. 

 

Jernvinneanlegget 

Undersøkelsen av jernvinneanlegget ble gjennomført i to ledd, først med maskinell 

avtorving og manuell opprensning av undersøkelsesområdet, og så med nærmere 

undersøkelser av de ulike strukturene og lagene.  

 

Avtorvingen ble gjort så skånsomt som det lot seg gjøre, for å unngå skade på strukturene 

under det tynne torvlaget. En profilbenk ble i forkant av avtorvingen planlagt lagt 
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gjennom den delen av anlegget hvor tufta skulle ligge. Dette for å få en mest mulig 

helhetlig oversikt over stratigrafien i tufta. Den maskinelle avtorvingen foregikk under 

oppsyn av en eller flere arkeologer, og arbeidet med maskina ble supplert med manuell 

rensing med krafser for å unngå skader. For å avgrense lokaliteten best mulig, og 

oppdage eventuelle uregistrerte elementer i tilknytning til anlegget, ble også et område på 

2-3 meter rundt anlegget avdekket. Det avdekkede området ble renset for hånd med 

krafser og rotsakser før strukturene og lagene ble nærmere undersøkt. Maskinen som ble 

benyttet under avtorvingen var en 13 tonns Komatsu PC13. Det ble i alt avdekket 409 m² 

med maskin. 

 

Alle strukturer og lag ble dokumentert i plan med digital innmåling og foto. Utvalgte 

strukturer ble også tegnet i plan for hånd. Alle profiler ble fotodokumentert og tegnet for 

hånd. Den digitale innmålingen ble gjort fortløpende, i forkant av undersøkelsen av de 

enkelte strukturene og lagene. Nummereringen av strukturer og lag ble gitt i en stigende 

rekkefølge etter hvert som de ble innmålt, og det ble benyttet løpenummer, som ble 

rundet opp til nærmeste runde tall for hver enkelt struktur og lag. Det ble benyttet en 

Trimble totalstasjon for den digitale innmålingen i felt, og dataene ble etterbehandlet med 

GIS programvaren Intrasiss og ArcGis. 

 

Undersøkelsen av strukturer og lag ble gjennomført etter single kontekst metoden, hvor 

hvert fyllskifte ble dokumentert før det ble fjernet i sin helhet. Unntaket var større lag 

som malmlager og kullager, disse ble snittet, for å kunne dokumentere en gjennomgående 

profil. Slagghaugene, ble kun undersøkt ved hjelp av prøveruter på 1x1 meter, for å regne 

ut den totale slaggmengden.  

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen varte i fire uker, fra 26. august til 20. september. 

 

Uke 1 (26. - 30. september) 

Den første uken gikk med på rydding av skog og avtorving av jernvinnelokaliteten, samt 

maskinell snitting av kullgrop ID116631 og ID116632. Lokaliteten var bevokst med stor 

bjørkeskog, og einerkratt. Det var på forhånd avtalt at maskinførerne skulle bistå med 
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motorsag for ryddingen av feltet. Det var også gjort en avtale med grunneier om at 

tømmeret som var egnet til ved skulle samles opp og legges lett tilgjengelig ved veien. 

Hele dag to gikk med på rydding av skog. I forkant av avtorvingen, ble det gjort søk med 

metalldetektor over lokaliteten. Det ble ikke gjort noen funn utover moderne søppel. 

Resten av uka gikk med på avtorvingen av lokaliteten. Det var mye stor stein og røtter i 

undersøkelsesområdet, og selv om maskinen lettet arbeidet måtte mye av torva fjernes for 

hånd med krafse og rotsaks. Den maskinelle snittingen av de to gropene ble gjennomført 

samtidig med avtorvingen, for å unngå unødvendig kjøring med gravemaskin på feltet. 

Arbeidet ble fordelt slik at to personer gikk med maskinen, mens en person dokumenterte 

kullgropene.  

 

Fastpunkter for etablering av totalstasjon var satt ut av Statens Veivesen i forkant av 

undersøkelsen. Disse fastpunktene viste seg å være for unøyaktige til å bruke til daglig 

etablering av totalstasjon. Det ble derfor opprettet nye fastpunkter med totalstasjonen, slik 

at avviket i målingene i det minste ville bli konsekvent gjennom hele utgravningen. Det 

er kun snakk om et avvik på noen få cm. 

 

Uke 2 (2. – 6. september) 

De første tre dagene i uke to jobbet vi på jernvinnelokaliteten. Arbeidet bestod 

hovedsakelig i ytterligere opprensning med fjerning av torvrester og røtter. I løpet av 

avtorvingen hadde vi lokalisert to slagghauger (A198 og A210), ett malmlag (A540) og 

ett kullag (A700), og disse ble alle målt inn, samt alle stubber på feltet. Selve 

tufteområdet fremstod fortsatt som noe diffust, da det var dekket av et lag med utvaskede 

masser fra torvlaget (A460). Dette laget ble målt inn og fjernet. Fjerningen av dette 

avdekte ett mørkere lag med mye kull, slagg og malm (A510), senere definert som 

produksjonsområdet rundt ovnen. På dette tidspunktet, var det fortsatt antatt at 

fundamentet for strømmasten (A240) representerte ovnen på anlegget. Et torvholdig lag 

like SV for malmlaget ble også målt inn i denne omgangen (A570), men ble senere, ved 

snitting, avkreftet som natur. Etter fjerningen av A460 fremstod tufta noe klarere, og den 

syntes å være svært liten, i form av et søkk i terrenget.  
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Svært tørt vær denne uken førte til at jordsmonnet på lokaliteten ble til støv, og vi fant det 

best å begynne arbeidet med de resterende kullgropene dag 4, i påvente av litt fuktigere 

forhold.  Vi startet med de tre kullgropene ved Nystuen (ID128585-1 og2 og ID128586). 

Alle gropene ble gravd for hånd. Kullgrop ID128586, viste seg å avvike noe fra de andre 

kullgropene i oppbygningen. Den sørlige vollen viste seg å bestå av en slags kantkjede av 

større stein, og milebunnen strakk seg noe utenfor denne "steinvollen". Gropa ligger i 

hellende terreng, og det er trolig at steinene har blitt anlagt på denne måten for å benytte 

et allerede eksisterende søkk i terrenget, for å lage en slags kunstig grop. Profilet i gropa 

antydet ikke at det skulle dreie seg om noe annet enn en kullgrop. Arbeidet med graving 

og dokumentering av gropene ved Nystuen tok foregikk hele dag fire, og formiddagen 

dag fem. Resten av dag fem begynte vi med undersøkelsen av de resterende to 

kullgropene ved Tyinkrysset (ID116630 og ID122850), og den siste kullgropa, ved Varpe 

Bru (ID122838).  

 

Uke 3 (9. – 13. september) 

Den første halvdelen av dag en gjorde vi ferdig arbeidet med de siste tre kullgropene. En 

av gropene (ID122850) viste seg å ikke ha noe kullag. Trolig er det snakk om en grop 

som har blitt klargjort for kullbrenning, men som ikke har blitt benyttet.  

 

Resten av uka arbeidet vi videre med undersøkelsen av jernvinneanlegget. Malmlaget 

(A540) ble snittet og dokumentert i profil. Laget ble snittet i to omganger, hvor den 

øverste mer torvholdige delen av laget ble fjernet først, og den mer kullrike bunnen av 

laget ble fjernet senere. Det ble tatt ut en malprøve, samt en mikromorfologiprøve av 

laget. Lag A570 ble også snittet, og avskrevet. I tilknytning til malmlaget ble det også 

definert ett område med omrutete kull og malmholdige masser (A1500). Dette ble tolket 

som et arbeidsområde i forbindelse med bruken av malm og kullaget.  En nærmere 

opprensning av kullageret (A700), førte til at dette ble målt inn på nytt med ny 

utstrekning, og så snittet og dokumentert i profil. Det ble også tatt ut en kullprøve fra 

laget. Det steinsatte mastefundamentet (A240) ble grav ut og dokumentert, og to gruslag i 

forbindelse med dette ble også målt inn og fjernet (A660 og A680). På dette tidspunktet 

var det ennå uklart hvorvidt mastefundamentet representerte et gjenbruk av en tidligere 

jervinneovn. Det fremkom ingen spor etter ovnsrester under undersøkelsen av 
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mastefundamentet, og de to gruslagene, syntes å være utkastede masser i forbindelse med 

gravingen av fundamentet. Tolkningen av mastefundamentet som en gjenbrukt 

jernvinneovn ble derfor antatt som usannsynlig, og ovnen måtte derfor befinne seg i den 

delen av tufteområdet som enda ikke var undersøkt. Samtidig med undersøkelsen av 

mastefundamentet ble det gravd prøveruter i de to slagghaugene (A189 ogA210). 

Sorteringen av massene i prøverutene var tidkrevende arbeid, men resultatet viste at det 

dreide seg om to hauger med svært ulik masse. Slagghaug A198, var stor, og hadde 

direkte tilknytning til tufteområdet (og ovnen som på dette tidspunktet ikke var avdekket 

enda), og innholt så å si utelukkende renneslagg. Den andre og mye mindre slagghaugen, 

lå for seg selv, uten direkte kontakt med A189, og bestod så å si utelukkende av 

størkneslagg. Slagglag A189 inneholdt også mye kull, og lite stein, mens det i lag A210 

var omvendt, med mye stein og lite kull. Det var spor av ovnsforing i begge lagene. Det 

ble tatt både jordprøver og slaggprøver fra begge slagglagene samt en kullprøve fra 

slagglag A189. Mot slutten av uka ble opprensningen av tufteområdet påbegynt.  

 

Uke 4 (16. – 20. september) 

Uken startet med ferdistilling av dokumentasjonen for profilene i A570 og A700. 

Topografiske elementer i form av steiner, blokker og berg i dagen ble målt inn. Kullaget 

A700, ble fjernet i sin helhet, for å forsikre at det ikke skjulte andre strukturer eller lag i 

tilknytning til anlegget. Laget virket dog å ligge på steril grunn. I løpet av dag en fikk vi 

også besøk av prosjektleder, som var med og befarte anlegget og diskutere våre 

tolkninger så langt. Prosjektleder mente også med sikkerhet å kunne se antydning til en 

nedrast ovskonstruksjon i den delen av tufteområdet, som nylig hadde blitt renset frem, 

og anbefalte oss å fjerne deler av profilbenken gjennom tufta, for å frilegge det som viste 

seg å være ovnsområdet. Resten av uken gikk med på undersøkelsen av ovnen og tufta. 

 

Etter at deler av profilbenken var fjernet kom en steinpakning til syne. Deler av denne 

steinpakningen hadde vært synlig også etter avtorvingen, men profilbenken hadde skjult 

hovedmengden av den, slik at den ikke fremstod like tydelig som den nå gjorde. Denne 

steinpakningen ble målt inn og fotografert i to omganger. Under steinpakningen ble ett 

lag med brent leire (A1130) dokumentert og fjernet. Dette laget representerer trolig en 

nedrast overkonstruksjon/pipe. Under det brente leirelaget var det en tydelig 
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ovnskonstruksjon (A1270). Ovnskonstruksjonen hadde en kraftig steinskoning, og en voll 

av sammenrast brent og ubrent leire (A1450). Like øst for selve ovnen var det også en 

grop for oppsamling av renneslagget, og etter fjerning av leirevollen, kom det også frem 

en tydelig slaggrenne som løp fra ovnen til slaggropa (A1480).  Ovnen hadde på dette 

tidspunktet en åttetallsform i plan, hvor selve ovnsgropa lå i den NØ delen av åttetallet, 

og den SØ delen var rest etter den nedraste ovnskonstruksjonen. Slaggrenna løp ut fra 

midten av åttetallet, mot SØ. I bunnen av ovnsgropa ble det funnet en kake av sintret jord 

kull, stein og slagg. Denne ble tatt inn som en prøve. Det ble også samlet inn biter med 

jernholdig slagg fra ovnsområdet, og det ble tatt en kullprøve fra slaggrenna.  

 

Samtidig med undersøkelsen av ovnen, ble tuftevollen (A1400) og gulvlaget i tufta 

(A1430) målt inn. Gulvlaget ble fjernet i sin helhet, og profilet gjennom tufta ble 

dokumentert. Det ble også tatt ut en mikromorfologiprøve av gulvlaget. Dette laget var 

nokså tynt, og synes ikke å være spesielt kraftig påvirket av menneskelig aktivitet. Noe 

som synes å passe med tuftas størrelse, da det trolig bare er snakk om ett enkelt 

oppholdsrom i tilknytning med driften av ovnen. 

 

Deler av jernvinnelokaliteten lå utenfor selve tiltaksområdet som ville bli berørt av senere 

anleggsarbeid, og det var på forhånd avtalt at dette området skulle dekkes over med torv 

etter at vi var ferdige med våre undersøkelser. Dette arbeidet ble utført etter at vi hadde 

forlatt stedet, etter avtale med prosjektleder. 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det var vekslende vær under undersøkelsen. I all hovedsak var det oppholdsvær og sol, 

og i løpet av uke to ble det så tørt, at arbeidet med fremrensning av de tynne lagene på 

jernvinnelokaliteten måtte settes på vent til det ble noe fuktigere vær. Dette påvirket ikke 

arbeidsgangen i prosjektet siden vi kunne jobbe med undersøkelsen av kullgropene i 

mellomtiden. To dager (16. og 17. september) var været så dårlig, med sludd og regn, at 

siste del av dagen ble benyttet til innearbeid, med ajourføring av lister funn og tegninger, 

samt arbeid med den digitale innmålingen. Tapet av tid i felt hadde ingen påvirkning på 

arbeidsgangen i prosjektet.  
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Vegetasjonen og topografien er alltid et potensielt kildekritisk problem på denne typen 

utmarksgravinger, og dette er også tilfellet for vår undersøkelse. Dette gjelder for vår del 

jernvinnelokaliteten, hvor et større område skulle avtorves maskinelt. I tillegg til 

undergrunnen som var svært ujevn, med stedvis mye stor stein og blokk, var lokaliteten 

også full av til dels stor stubber. Dette gjorde noe vanskeligere å ta seg frem med 

gravemaskinen, og til tross for at den maskinelle avtorvingen ble utført på mest mulig 

skånsom måte, må det tas høyde for at den stedvis kan ha påført noe skade på 

underliggende strukturer og lag. Det virket dog som om dette i liten grad har skjedd på 

vår lokalitet, og det var ingen tydelige spor etter forstyrrelser fra gravemaskinen på de 

strukturer og lag vi avdekte. Noen av de mindre av stubbene lot seg fjerne manuelt etter 

avtorvingen, men det høye antallet stubber på lokaliteten kan tenkes å ha forstyrret eller 

skjult eventuelle små strukturer. 

 

Av andre kildekritiske problemer er det kun mastefundamentet (A240) som peker seg ut. 

Denne strukturen var i registreringen tolket som jernvinneovnen på anlegget. Dette 

påvirket også vår tolkning av lokaliteten under avtorvingen, men det ble ganske tidlig 

avklart at det dreide seg om et mastefundament, og at det måtte tas høyde for at den 

faktiske ovnen kunne ligge ett annet sted. Det var dog først når den var ferdig undersøkt, i 

begynnelsen av uke 3, at det ble klart at den ikke hadde noen spor etter ovnsrester, og at 

ovnen måtte ligge på andre siden av tuften, i et område som enda ikke var nærmere 

undersøkt, men som hadde tegn til en steinpakning. Dette hadde ingen nevneverdig 

påvirkning på undersøkelsens fremdrift, siden vi frem til uke fire hadde fullt opp med 

andre arbeidsoppgaver på feltet, og i løpet av uke fire hadde tilstrekkelig med tid til 

undersøkelsen av både tufta og ovnen. 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

I løpet av prosjektet ble det undersøkt en jernvinnelokalitet (ID116633) med to 

tilknyttede kullgroper (ID116631 og ID116632), samt seks frittsliggende kullgroper 

(ID116630, ID122838, ID122850, ID128585-1 og 2 og ID128586). Jernvinnelokaliteten 

ble maskinelt avdekket, og de to tilknyttede kullgropene ble også snittet maskinelt. De 

frittstående kullgropene ble undersøkt for hånd. Jernvinneanlegget bestod av to slagglag 
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(A189 og A210), ett malmlag (A540), ett kullag (A700), en tuft (A1400), en ovn 

(A1270), og to arbeidsflater (A510 og A1500).  

 

Det ble tatt naturvitenskapelige prøver av alle relevante kontekster, i alt 19 prøver, av 

typen kullprøver, slaggprøver, jordprøver og mikromorfologiprøver. Det ble også gjort et 

funn av et bryne, og det ble tatt inn biter av ovnsforing og jernholdig slagg som funn. 

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

5.1.1 KULLGROPER 

ID116630 

Kullgropa ligger i en nordøstvendt helning, og er tydelig i terrenget. Steinete skogbunn i 

og utenfor gropa. Gropa har en nokså lav og stedvis vanskelig definerbar voll. Gropas 

bunnplan har en irregulær avrundet form, med nokså slake indre vegger i V-del, noe 

brattere i Ø. 

 

Milebunnen har en klar rund form. Det er mye bevart trevirke i kullaget, med store biter 

trekull. Det synes ikke å være noe tydelig mønster for stablingen av veden i gropa, men 

det kan se ut som veden har blitt stablet vinkelrett på hverandre; lag på lag.  

 

Profilet har en enkel stratigrafisk oppbygning, med kun ett kullag direkte under torva. 

Kullaget har en avrundet form, med flat bunn, og er ca. 10 cm tykt. Det var ingen spor 

etter kullutkast i den undersøkte sektoren.   

 

Kullaget ble datert til 1020-1160 e.kr. 

Cf34767_076: ID116630 milebunn Cf34767_084: ID116630 profil 
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ID116631 

Kullgropa ligger i en østvendt helling, like S for jernvinneanlegget (ID116633), og er 

tydelig i terrenget. Terrenget er preget av større og mindre blokker/stein. Gropa har synlig 

voll kun i Ø-del, og det ligger en stor stein like V/NV for gropas indre vegger. 

Bunnplanet har en avrundet rektangulær form, og de indre veggene er nokså slake. 

 

Milebunnen har en avrundet rektangulær form, lik bunnplanet, men noe forskjøvet mot 

øst. Det er tydelig spor etter kullutkast mot øst.  Profilet har en enkel stratigrafisk 

oppbygning med kun ett kullag direkte under torva. Noe moderne søppel i torvlaget. 

Tydelige utspadde masser i profilets Ø del.  

 

Kullaget ble datert til 890-1030 e. kr. 

 

ID116632 

Kullgropa ligger i en østvendt helling, like SØ for jernvinneanlegget (ID116633), og er 

tydelig i terrenget. Terrenget er preget av større og mindre blokker/stein. Gropa har en 

tydelig voll foruten i SV- del, hvor vollen også forstyrres av en stor blokk. Bunnplanet 

har en rund form, og de indre veggene er nokså slake.  

 

Milebunnen har en rund/oval form. Det er tydelig spor etter kullutkast mot øst. Profilet 

har en enkelstratigrafisk oppbygging, med kun ett kullag. Torvlaget er tydelig forstyrret i 

nyere tid, med mye moderne søppel. Kullaget er ganske tynt, og utvasket, særlig i V-del 

av profilet, hvor kullaget er nesten helt borte. 

Cf34767_013: ID116631 milebunn Cf34767_017: ID116631 profil 
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Kullaget ble datert til 1030-1210 e. kr. 

 

ID122838 

Kullgropa ligger i en nordvendt helling, og er noe utydelig i terrenget, med uklar voll. I 

Ø-del består vollen hovedsakelig av stein. Gropa har et tilnærmet avrundet rektangulært 

bunnplan, med nokså bratte indre vegger, særlig i Ø/SØ.  

 

Milebunnen har en kvadratisk form som samsvarer nokså godt med bunnplanet, men er 

mye mindre en hva bunnplanet skulle tilsi, og kvadranten måtte utvides under gravningen 

for å få ett klart bilde av milebunnens form. Profilet har en enkel stratigrafisk 

oppbygning, med kun ett kullag. Kullaget ligger direkte under ett tynt torvlag, og det er 

noe innraste masser mellom torvlaget og kullaget i profilets ytterkant.  

 

Kullaget hadde en datering til 1660-1960 e.kr. 

 

Cf34767_021: ID116632 milebunn Cf34767_023: ID116632 profil 

Cf34767_073: ID122838 milebunn Cf34767_074: ID122838 profil 
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ID122850 

Gropa ligger i den NØ enden av en SV/NØ gående rygg mellom E-16 og elva Begna. 

Direkte sør og øst for gropa er det bratte skrenter ned mot elva. I nord og vest er terrenget 

forholdsvis flatt. Det er en tydelig voll rundt hele gropa, som har et ovalt bunnplan, med 

nokså bratte indre vegger S- og V- del, noe slakere i N og Ø. 

 

Det finnes ingen spor av kull i gropa, men vollene, og profilet viser tydelig at det er snakk 

om en menneskeskapt struktur. Trolig dreier det seg om en grop som har blitt forberedt 

for kullbrenning, men ikke blitt anvendt.  

 

ID128585-1 

Kullgropa ligger i en sørvendt helling, med tett bjørkeskog. Gropas voll er lav og 

vanskelig å avgrense i plan, men selve gropa er tydelig i terrenget, med rundt bunnplan, 

og nokså slake indre vegger, som er noe brattere i N-del.  

 

Milebunnen har en rund form som samsvarer nokså godt med bunnplanet. Profilet har en 

enkel stratigrafisk oppbygning, med kun ett kullag, direkte under torva. Spor etter 

kullutkast i den undersøkte kvadranten indikerer at kullet trolig har vært tatt ut i sørlig 

retning.  

 

Kullaget hadde en datering til 710-950 e.kr. 

 

Cf34767_048: ID128585-1 milebunn Cf34767_050: ID128585-1 profil 
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ID128585-2 

Kullgropa ligger i en sørvendt helling med tett bjørkeskog. N-del av gropa er forstyrret av 

veiskjæringen for E-16, og selve gropa synes å være delvis gjenfylt med masser fra 

veiskjæringen. Det er antydning til en lav voll i V- og SØ-del, dog kan den V-delen av 

vollen tenkes å være utraste masser fra veiskjæringen. Gropa har et rundt bunnplan, med 

forholdsvis slake indre vegger. 

 

Milebunnen har en rund form, som samsvarer med bunnplanet, dog my mindre i 

utstrekning, og kvadranten måtte utvides for å tegne et klart bilde av milebunnens form. 

Spor av kullutkast i den undersøkte kvadranten antyder at kullet har blitt tatt ut i Ø-

retning.  Profilet har en enkel stratigrafisk oppbygning med kun ett kullag. Det er et lag 

med utraste masser mellom torva og kullaget. 

 

Kullaget ble datert til 770-970 e.kr. 

 

ID128586 

Kullgropa ligger i en sørvendt helling, i blokkmark, like nord for E-16. Gropa har en 

avrundet, lettere kvadratisk, form. I likhet med terrenget heller også bunnplanet i gropa 

mot sør. De indre veggene er bratte i N-del og noe slakere i Ø- og V-del, men den S-

delen av gropa nesten ikke har indre vegger. Gropa har synlig voll i S- og V-del, men den 

er mer utydelig i N og Ø.  

 

Milebunnen har en tilnærmet kvadratisk form, som strekker seg langt utover bunnplanets 

utstrekning mot sør. Dette kan indikere at kullet har blitt tatt ut i denne retningen. Den 

Cf34767_054: ID128585-2 milebunn Cf34767_056: ID128585-2 profil 
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sørlige vollen viste seg å være bygget opp av en kjede større stein, og det virker som om 

man fremfor å grave seg ned i bakken, har benyttet seg av en naturlig forsenkning i 

terrenget. Profilet har en nokså enkel stratigrafisk oppbygning med kullaget direkte under 

ett svært tynt torvlag i midten av gropa, og under oppspadde masser mot gropas sider. 

 

Kullaget fikk en datering til 690-890 e.kr. 

 

Cf34767_059: ID128586 milebunn Cf34767_060: ID128586 profil 



Gnr 1/1 mfl., Vang kommune  Saksnr. 2012/2363 

 

  

 28 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

5.1.2 JERNVINNEANLEGGET 

 

A189 Slagglag 

Det største av de to slagglagene på lokaliteten. Laget har en direkte tilknytning til ovnen, 

og strekker seg fra ovnsområdet på toppen av vollen, og nedover langs vollens sørøstre 

side. Laget består hovedsakelig av renneslagg og kullholdig jord. Med renneslagg menes 

slagg som har forlatt ovnen i flytende form, via en slaggrenne, og størknet utenfor ovnen. 

Størkningen har foregått hurtig, og som resultat av dette fremstår slagget som svært 

"rent", med en metallisk eller glassaktig bølgende overflate og glatt struktur, der slagget 

har vært eksponert mot luft.   

 

Laget har en utstrekning på 20,3 m², i en avlang avrundet rektangulær form, som tydelig 

viser hvordan laget har blitt til ved at slagget som har kommet ut av ovnen har blitt kastet 

eller raket ut over kanten på vollen. Laget synes også å være tykkest i enden på vollen, 

hvor storparten av slagget har samlet seg. Slagget i laget varierer i størrelse, men det ble 

observert få slaggklumper over "nevestørrelse". Dette tyder på at slagget enten har blitt 

Figur 4: Oversiktskart over jernvinneanlegget 



Gnr 1/1 mfl., Vang kommune  Saksnr. 2012/2363 

 

  

 29 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

raket ut fra slaggropa før det har størknet helt, eller at det har blitt knust opp i mindre 

biter før det ble deponert. I den delen av laget som ble antatt å være tykkest, ble det gravd 

en prøverute på 1x1 meter, til bunnen av laget, som viste seg å være 12 cm på det 

tykkeste. All massen i laget ble sortert og veid, og av i alt 127,7 kg masse var det 84,4 kg 

slagg, 4,9 kg ovnsforing, 13,1 kg stein og 24,9 kg kull og jord. Om man ganger 

slaggvekten med lagets areal, sitter man igjen med en total slaggmengde på 1,7 tonn. Men 

siden dette er basert på informasjon fra den tykkeste delen av laget, er en slaggmengde på 

rundt ett tonn trolig mer beskrivende. Mengden kull og rester av ovnsforing i laget, 

antyder at det også har fungert som avfallsdump i forbindelse med tømming av ovnen.  

 

Laget ble datert til 890-1030 e.kr. 

 

A210 Slagglag 

Det minste av de to slagglagene. Laget ligger frittstående, en meter sørøst for lag A189, 

og skiller seg fra dette både i størrelse, innhold og prinsipp. Dette laget har ingen direkte 

tilknytning til ovnen, eller noen annen struktur på lokaliteten. Det har en tilnærmet rund 

Cf34767_031: Bildet viser slagglag A210 til venstre og A189 til høyre (bildet er 

manipulert for å fremheve slagglagenes utstrekning). 
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form, med en utstrekning på 7,2 m². Slagget i laget består i all hovedsak av størkneslagg. 

Det vil si slagg som har størknet over lang tid. Trolig er dette slagg som har blitt fanget 

inne i ovnen, og størknet mens ovnen har kjølt seg ned, etter at smelteprosessen var 

ferdig.  

 

Også i dette laget ble det gravd en prøverute på 1x1 m, og laget var 8 cm på det tykkeste. 

Av i alt 67,8 kg masse, var det 24,2 kg slagg, 1,6 kg ovnsforing, 28,4 kg stein og 13,6 kg 

jord. Dette skulle tilsi en total slagmengde på omtrent 175 kg. I realiteten dreier det seg 

trolig om mellom 125 og 150 kg. Jordmassene i laget skilte seg også tydelig fra det andre 

slagglaget, Det hadde svært lite innslag av kull, og syntes i større grad å bestå av ren torv. 

 

A240 Mastefundament 

Mastefundamentet var i forkant av undersøkelsen registrert som en ovnsstruktur med 

stående kantsatte heller. Etter avtorving, og en rask opprensning av strukturen var det 

tydelig at det dreide seg om et fundament for en moderne mast for strøm eller 

telefonlinje, med rester av den opprinnelige masta bevart nede i fundamentet. Det lå også 

flere lignende fundamenter på rekke og rad i en hugd gate gjennom skogen nord for 

lokaliteten. Strukturen ble formgravd, for å undersøke om det kunne være gjenbruk av en 

eldre ovnsstruktur, men det ble ikke observert noe som skulle tilsi at dette var tilfellet.  

 

Cf34767_113: A240 mastefundament etter graving 

Cf34767_028: A240 

mastefundament i forgrunn, 

gate for strømlinje i bakgrunn 
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A540 Malmlag 

Malmlaget lå på flaten bakenfor vollen, seks meter vest for ovnen, og hadde en avlang 

irregulær tilnærmet rektangulær form. Laget hadde en utstrekning på 11,5 m², med en 

klar avgrensning mot N, S og V. Den østre avgrensningen var noe mer uklar, da laget her 

gikk over i lag A1500, tolket som et arbeidsområde i tilknytning til malmlaget og 

kullaget. Overgangen var utydelig, men lot seg avgrense ved bruk av metalldetektor, da 

innholdet av røstet malm var betydelig mindre i lag A1500. Laget antas å være 

lagringsplass for røstet jernmalm for bruk i ovnen. Kanskje kan den nedre horisonten i 

laget også representere en røstingsfase. 

 

Malmlaget ble snittet og dokumentert i profil. Laget var svært homogent, men et skille i 

innhold av torv og kull kunne observeres. Innholdet av torv var større i topp av laget, 

mens innholdet av kull var større mot bunn. Til tross for denne forskjellen ble laget 

behandlet som ett homogent lag. Det ble tatt en malmprøve og en kullprøve fra laget, 

samt en mikromorfologiprøve.  

 

Kullprøven ble datert til 980-1160 e. kr. 

Cf34767_122: A540 malmlag etter snitting 
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A700 Kullag 

Kullaget lå på den nordre kanten av vollen, tre meter nordvest for ovnen, og hadde en 

avrundet tilnærmet kvadratisk form. Laget hadde en utstrekning på 5,1 m², med nokså 

klar avgrensning i alle retninger. Kullaget ble snittet og dokumentert i profil. Laget er 

homogent, med en høy andel trekull. Det ble tatt en kullprøve av laget, som varierer i 

tykkelse gjennom hele profilet, og opp til 10 cm på det tykkeste. Laget er antatt å være 

lagerplass for trekull til bruk i ovnen.  

 

Laget ble datert til 980-1160 e.kr. 

 

A1270 Ovn 

Ovnen er av slaggavtapningstypen, med tydelig slaggrenne. Den ligger i den østre enden 

av vollen, litt tilbaketrukket fra vollens kanter.  Ovnen består av flere ulike elementer, 

som ble målt inn fortløpende etter hvert element ble definert og fjernet. A1270 refererer 

til ovnens største utstrekning før steinskoningen ble fjernet. Over A1270 lå to lag med 

steinheller som ble målt inn og fjernet før ovnen ble dokumentert. 

Cf34767_095: A700 kullag 
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Det øverste ovnselementet bestod av en pakning av silt og brent leire, A1130, som ble 

tolket som forvitrede rester av en revet pipekonstruksjon. Laget lå direkte sør for selve 

ovnsgropa, over slaggrenna. Ovnen har trolig hatt to faser, representert ved to ulike 

ovnsbunner (A1390 og A1460). Disse to fasene er adskilt av A1450, som fremstår som et 

ovnsfundament/voll av brent og mindre brent leire. A1460 representerer ovnens eldste 

fase, og A1460 den yngste fasen. A1450 er trolig rester av den sammenraste ovnssjakten 

fra den eldste fasen. A1480 representerer slaggrenna med slaggrop, og A1520 

representerer bunnen av ovnen og slaggrenna. Bunnen av ovnen bestod av en kake med 

sintret slagg stein og leire. Deler av denne sinterkaken ble tatt inn som prøve. Det ble 

også tatt en kullprøve fra slaggrenna, og underveis ble det samlet inn jernholdig slagg, for 

metallurgisk analyse 

 

Kullprøven fra A1480 ble datert til 990-1160 e.kr. 

 

A1400 Tuft 

Tufta lå direkte sørvest for ovnen. Den hadde ingen klar ytre avgrensning i form av 

tydelig definert voll, og fremstod derfor i større grad som en oval hesteskoformet 

nedgravning med åpning mot nordøst. Åpningen var plassert slik at ovnen lå i enden av 

den nordvestre langveggen.  Tufta var svært lita, og gulvarealet innenfor vollene var på 

snaut 2 m².  

Cf34767_145: A1270 etter fjerning av 

steinforing, synlig voll av brent leire A1450. 

Slaggrenne A1480 øst for ovnen 

Cf34767_149: A1270 etter fjerning av voll 

av brent leire A1450. Tydelig ovnsgrop 

A1460. Slaggrenne A1480 øst for ovnen 
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Tufta bestod av to elementer, selve vollen A1400, og gulvlaget inne i tufta A1430. Vollen 

var som sagt svært lav, og den ytre avgrensningen på vollen var svært utydelig. Selve 

nedgravningen var derimot tydelig, og gulvlaget inne i tufta skilte seg klart fra massen i 

vollen, og undergrunnen. Gulvlaget, som var 8cm på det tykkeste, bestod av homogen 

gulbrun sandholdig silt, og fremstod i liten grad som et kulturlag.  

 

Profilet gjennom tufta ble lagt i forkant av avtorvingen, slik at all den stratigrafiske 

informasjonen skulle være intakt i profilet. På dette tidspunktet fremstod tufta som en del 

større en den faktiske utstrekningen etter avtorvingen. Dette medførte at profilet kuttet 

tufta på skrå gjennom den nordre langveggen, slik at det ikke inkluderte hele gulvlagets 

utstrekning. Det ble tatt en mikromorfologiprøve av gulvlaget. 

 

Cf34767_134: A1400 og A1430 tuft med voll og gulvlag 
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5.2 FUNNMATERIALE 

Det ble gjort få funn i løpet av undersøkelsen. Det eneste gjenstansfunnet var et bryne, 

som dukket opp  like vest for slagglagene, i utkanten av lokaliteten, under avtorvingen. 

Brynet har en tilnærmet spissoval form, og er knekt i ene enden. Materialet er kvartsitt. 

Et utvalg ovnsforing fra begge slagghaugene og ovnen ble også tatt inn som funn, samt 

jernholdig slagg fra A1130. Deler av sinterkaken i bunn av ovnen ble også tatt inn som 

funn. 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Det ble i alt samlet inn 19 naturvitenskapelige prøver i løpet av undersøkelsen.  Av disse 

var det sju kullprøver fra kullgropene, og fire kullprøver fra jernvinneanlegget, hvorav en 

av prøvene var fra kullageret (A700), en fra slaggrenna i ovnen (A1480), en fra det ene 

slagglaget (A189) og en fra malmlageret (A540). To av prøvene var slaggprøver fra de to 

slagglagene (A189 og A210). Tre av prøvene var jordprøver fra malmlageret (A540) og 

de to slagglagene (A189 ogA210). To av prøvene var mikromorfologiprøver fra profilene 

i malmlaget (A540), og tufta (A1400). Sinterkaken fra bunnen av ovnen (A1520) ble også 

tatt inn som en egen prøve. 

6.1 VEDARTSANALYSE 

Det ble sendt inn i alt 11 kullprøver til detaljert vedartsanalyse. Analysen ble utført av 

Peter Hambro Mikkelsen ved Moesgård Museum i Danmark.  

 

Ni av de 11 prøvene inneholdt kun bjørk, mens to av prøvene (P5 og P6 fra kullgrop 

ID128586 og ID122838) inneholdt bjørk og noe furu. En av prøvene (P15 fra A1480, 

slaggrenna i ovnen), inneholdt svært lite kull, kun tre biter. Analysen indikerer at virket i 

prøvene har tette årringer, kombinert med en stor andel grenved og ved fra yngre 

stammer. Dette bildet skyldes trolig harde vekstforhold pga. områdets høye beliggenhet 

på ca 900m.o.h. som har ført til korte vekstsessonger, og ved med liten diameter. Den 

detaljerte vedartsanalysen inkluderte også en utvelgelse av egnede kullbiter til radiologisk 

datering. 
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6.2 DATERING 

Den radiologiske dateringen ble utført ved Uppsala Universitet, og gav en dateringer til 

yngre jernalder og tidlig middelalder. Det ble sendt inn prøver fra samtlige kullgroper, og 

fra fire av strukturene på jernfremstillingslokaliteten. Samtlige prøver var av bjørk.  

Bjørka egner seg godt til datering grunnet den lave egenalderen på veden. 

Vedartsanalysen viser også at prøvene er fra grenved og yngre stammer, noe som også er 

med på å sikre en lav egenalder på dateringsprøvene.   

 

Alle dateringene samsvarer med det bildet som allerede eksisterer av jernvinna på 

Filefjell/Tyinkrysset. De tre kullgropene ved Otrøvatn hadde nokså lik datering fra 

merovingertid/vikingtid (690-890, 710-950 og 770-970 e.kr.), og er trolig samtidige. 

Dette er nokså tidlige dateringer for jernvinna i Valdres generelt, men samsvarer med 

tidligere dateringer fra området rundt Otrøvatn, hvor de eldste 

jernfremstillingslokalitetene i Valdres finnes.  

 

Dateringene fra de tre kullgropene i tilknytning jernvinneanlegget samsvarer nokså godt 

med dateringene fra selve jernvinneanlegget som synes å ha en datering til tidlig 

middelalder.  Prøvene fra jernvinneanlegget ble tatt fra kullageret (A700), malmlageret 

(A540), slaggrenna i ovnen (A1480) og fra slagghaugen (A189). Prøven fra slagghaugen 
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gav en noe eldre datering (890-1030 e.kr.) enn prøvene fra de tre andre strukturene, som 

alle tre hadde tilnærmet lik datering (980-1160 e.kr). 

 

En av prøvene fikk datering til nyere tid (1660-1960 e.kr.). Denne prøven var fra 

kullgropen lengst ned i dalføret, ved Varpe bro (ID 122838). Denne kullgropen ligger for 

seg selv, og det er over to kilometer til nærmeste kullgropslokalitet oppe ved Tyinkrysset. 

Det er ingen indikasjoner på forurensning av prøven, og gropa antas å være spor etter 

kullfremstilling i nyere tid. 

6.3 METALLURGISK ANALYSE 

Den metallurgiske analysen ble gjennomført ved Riksantikvarieämbetets Geoarkeologiskt 

Laboratorium i Uppsala, Sverige. Det ble i alt sendt inn fem prøver til metallurgisk 

analyse.  De fire prøvene bestod av to slaggprøver fra slagglag A189 og A210, en 

slaggprøve fra sinterkaken i bunn av ovnen (A1520), en malmprøve fra malmlageret 

(A540), og en prøve av jernholdig slagg fra ovnsområdet. Prøven fra sinterkaken ble 

kassert da den viste seg ikke å inneholde slagg. 

 

Prøveresultatene viser at slagget fra anlegget ligner tidligere analyserte slagger fra 

Oppland, hvor Vang kommune utmerker seg med gjennomgående høyt manganinnhold, 

spesielt fra lokaliteter med slaggavtapningsovn, samt en noe annen mangan/barium-

sammensetning, enn resten av Oppland. Mangan/fosfor sammensetningen i slagget skiller 

seg derimot noe i fra andre prøver fra Vang, med nokså lavt fosforinnhold. Det er dog 

godt innenfor det generelle bildet for Oppland, som skiller seg ut fra andre områder, med 

svært lav variasjon i fosforinnholdet. Vanadin og nikkelinholdet, er av de laveste 

verdiene for Vang og Oppland. 

 

Det høye manganinnholdet i slagget indikerer at det produserte jernet har vært karbonrikt, 

noe som prøver av det jernholdige slagget også bekrefter. Karbonmengden har stor 

påvirkning på jernets egenskaper. For mye karbon gjør jernet sprøtt og lite holdbart. For 

lite gjør jernet for mykt. Mykt smibart jern skal helst ha omtrent 0,1 % karbon, mens det 

noe hardere smibare stålet skal ha rundt 0,7 % karbon. Nøyaktig karbonmengde inngår 

ikke i analysen av det jernholdige slagget, men det antydes at karbonmengden har vært 

nokså høy, på nivå med stål. 
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Prøvene viser også at slaggen fra de to ulike slagglagene er produsert med utgangspunkt i 

samme malmtype, og at malmen fra malmlaget er kjemisk nært beslektet med slaggene. 

Det er likevel nok av ulikheter mellom prøvene, til å konkludere med at malmen som er 

benyttet i produksjonen av de ulike slaggene har variert i manganinhold. Dette kan 

indikere at de to slagghaugene representerer to brenninger, og to ulike malmrøstinger.   

6.4 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

Det ble tatt inn to mikromorfologiprøver i løpet av prosjektet. P14 ble tatt fra profilet 

gjennom malmlaget, og P16 ble tatt fra profilet gjennom tufta. Analysen ble utført av 

Richard Mcphail ved University College of London. 

 

Analysen av malmlaget (P14) viser at laget består av trekull og røstet malm og delvis 

smeltet kvartsitt. Det ble ikke funnet rester av verken slagg eller urøstet malm i laget. 

Laget synes å ligge på et tillagd gulv av leire og siltmasser, som skiller seg fra massene i 

den naturlige podsolen for feltet. Analysen viser også at de to lagene (malmlaget og 

gulvet) representerer kun en hendelse, og at plassen ikke har vært brukt flere ganger. Det 

er interessant å se at det muligens kan ha blitt laget til et gulv av det som beskrives som 

importert silt. Hvorvidt denne silten er importert spesielt for å lage et leiregulv, eller om 

dette leiregulvet er rester av masser fra myrmalmen, som har blitt sedimentert under en 

røsteprosess er usikkert. Mengden kull og smeltet kvartsitt er uansett en indikator på at 

malmlaget også representerer røsteplassen. Sett i lys av dette er leiregulvet et interessant 

element, om det faktisk er tillaget med en hensikt, som gulv, eller plattform for et 

røstebål.  En slik plattform vil utvilsomt gjøre prosessen med å samle den røstede malmen 

etter brenning enklere.  

 

Analysen av gulvlaget (P16) viser at dette laget ikke fremstår som et typisk hardpakket 

gulvlag som man vil finne i et hus med jordgulv. Laget har dog noe forhøyede 

fosfatverdier, som samsvarer med opphold i tufta. Tegn på mindre utvasking av lagene 

indikerer at det kan ha vært et tak over tufta.  Det ble også påvist mikroskopiske rester av 

jern og oksidert jern (rust) i laget. Det er med andre ord indikasjoner på både opphold, 

samt lagring av redskap/råmateriale for jernproduksjon i tufta. Dette samsvarer godt med 

tuftas størrelse. Det har ikke vært snakk om et stort rom. Kanskje har det fungert som et 
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enkelt ly for været under arbeidet, og eller ett sted for tørr oppbevaring av den røstede 

malmen. Gjerne begge deler i ulike stadier av arbeidsprosessen. Sistnevnte alternativ 

virker plausibelt, da analysen indikerer at tufta kan ha blitt spadd ut på ett tidspunkt. 

Kanskje i forbindelse med fjerning av ett malmlager. Siden mikromrfologianalysen synes 

å indikere at A540 kan representere en røsteplass, synes også tanken om at den røstede 

malmen kan ha vært lagret på et annet sted mer sannsynlig. 

7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Det er tidligere gjort en rekke registreringer og arkeologiske undersøkelser av både 

kullgroper og jernvinneanlegg på Filefjell i nyere tid. Selv om de undersøkte anleggene 

bare representerer en liten del av den samlede mengden anlegg i området, gir de et godt 

innblikk i jernvinna på stedet, og ikke minst utgjør de et bredt sammenligningsgrunnlag 

for nye jernvinneundersøkelser i området.  

7.1 KULLGROPENE 

De undersøkte kullgropene faller alle innenfor det forventede tidsspennet for jernvinna i 

Filefjellsområdet som strekker seg fra 700 til 1200 e.kr. (Tveiten 2012: 138). Tidligere 

undersøkelser viser at kullgropene i Filefjellsområdet fremviser en variasjon i 

milebunnen, hvor både kvadratisk og rund bilebunn er vanlig, så vel som oval og 

rektangulær (Larsen 2009: 137-138).  

 

 

 

ID 
nummer 

Ytre 
diameter 

Indre 
diameter Dybde 

Tykkelse 
kullag 

Form 
bunnplan 

Form 
milebunn Datering 

116630 342 cm 107 cm 37 cm 12 cm Avrundet Rund 1020-1160 e.kr. 

116631 590 cm 180 cm 25 cm 22 cm 
Avrundet 
rektangulært 

Avrundet 
rektangulær 890-1030 e.kr. 

116632 867 cm 230 cm 60 cm 9 cm Rund Rund/oval 1030-1210 e.kr. 

122838 350 cm 105 cm 32 cm 13 cm 
Avrundet 
rektangulært Kvadratisk 1660-1960 e.kr. 

122850 630 cm 195 cm 50 cm 
 

Ovalt - - 

128585-1 342 cm 150 cm 30 cm 11 cm Rund Rund 710-950 e.kr. 

128585-2 525 cm 150 cm 30 cm 14 cm Rund Rund 770-970 e.kr. 

128586 365 cm 175 cm 55 cm 24 cm Avrundet Kvadratisk 690-890 e.kr. 
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Det er en aldersforskjell mellom de tre kullgropene ved Otrøvatn (ID 128585- 1 og 2 og 

128586), og de tre ved Tyinkrysset (ID 116630, 116631 og 116632), hvor de førstnevnte 

gropene plasserer seg i siste halvdel av yngre jernalder (690-970 e.kr.), mens de 

sistnevnte synes å være fra overgangen jernalder/middelalder (890-1210 e.kr). Gropene 

ved Otrøvatn er blant de tidligste fra Filefjellsområdet, mens de tre ved Tyinkrysset 

plasserer seg et sted midt i, eller like etter hovedperioden som spenner fra 950 til 1000 

e.kr. (Larsen 2009: 138).  Den siste av de daterte gropene er fra nyere tid. 

 

Selv om alle gropene er innenfor det som kan sies å være en forventet alder for området, 

skiller gropene ved Otrøvatn seg ut fra normen med sine tidlige dateringer. Av de tre 

gropene har to nokså like dateringer, og er trolig samtidige. En av gropene (128586) 

skiller seg fra de to andre i utforming, med en noe underlig oppbygning hvor den ene 

siden i vollen synes å ha bestått av en oppbygd tørrmur av større stein.  Kullgropene i 

Filefjellsområdet varierer en del i størrelse, men er nokså like i utformingen, og denne 

tørrmurte konstruksjonen er et klart avvik fra den tradisjonelle utformingen med 

jordvoller. Gropa skiller seg også fra de to andre med rektangulær milebunn, hvor de 

andre to har rund milebunn. Det er også innslag av furu i kullprøven fra denne gropa, 

mens de andre to kun har bjørk. Kanskje representerer denne gropa et tidlig forsøk på 

kullfremstilling, hvor teknikken enda har vært under utprøving. De tre gropene ved 

Otrøvatn skiller seg også fra de omkringliggende kullgropsanleggene i området, rent 

geografisk, med sin beliggenhet på nordsiden av vannet.  De fleste av kullgropene og 

jernvinneanleggene rundt Otrøvatn er sentrert rund den østre enden av vannet (se figur 2). 

På nordsiden av Otrøvatn er det derimot registret svært få kullgroper. Man skal dog være 

forsiktig med å trekke paralleller mellom plasseringen av gropene, og alderen. Den høye 

konsentrasjonen ved østenden av vannet, kan trolig settes i sammenheng med en stor 

registreringsaktivitet i forbindelse med hytteutbygging i dette området de seneste årene. 

Området nord for Otrøvatn er dessuten nokså skrint, og består i stor grad av strandsone 

og bergvegg, med kun et smalt belte vegetasjon i mellom. Det synes derfor mer naturlig å 

se for seg at dette området ville blitt tatt i bruk senere, når tilgangen på brensel ble mindre 

i det bedre beliggende området på andre siden av vannet.  
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Av de tre kullgropene ved jernvinneanlegget, er to datert til tidlig middelalder, mens den 

siste er datert sen vikingtid. De tre gropene har nokså lik milebunn, med rund form, dog 

er den eldste noe mer rektangulær i formen. Alle gropene ligger tett ved 

jernvinneanlegget, hvor to ligger inne på selve anlegget og den siste ligger 75 meter 

lenger vest. Beliggenheten gjør det rimelig å anta at gropene har blitt anlagt i forbindelse 

med jernvinneanlegget, og dateringene synes å bekrefte dette. Siden det heller ikke er 

registrert andre jernvinneanlegg i umiddelbar nærhet av gropene, virker tolkningen nokså 

klar. Et aspekt ved de to gropene nærmest jernvinneanlegget synes like vel å tale i mot 

denne tolkningen. Spor etter kullutkastet fra disse gropene tyder på at de har blitt tømt i 

østlig retning (i nedoverbakke), mens selve jernvinneanlegget ligger nord for gropene. 

Retningen på kullutkastet fra en grop, tolkes ofte som retningen mot nærmeste 

jernvinneanlegg, da det må ha vært naturlig å frakte kullet kortest mulig. Det samme kan 

sies om gropenes plassering i terrenget. Det synes å være en trend der kullgropene ligger 

høyere i terrenget en jernvinneanlegget kullet har blitt produsert for (Larsen 2009: 60). 

Dette følger samme prinsipp som retningen for uttaket av kullet, da det er lettere å frakte 

kullet i nedoverbakke. Dette synes altså ikke å være tilfelle for de to undersøkte gropene 

ved jernvinneanlegget på Tyinkrysset. Det er også flere kullgroper i nærheten som ligger 

lavere i terrenget. Dette betyr at man ikke kan utelukke at det kan finnes ett eller flere 

uregistrerte jernvinneanlegg i nærheten, og at de to gropene ved det undersøkte 

jernvinneanlegget kan ha hatt en tilknytning til et av disse.  

 

De to siste undersøkte kullgropene ligger begge for seg selv og avviker fra det generelle 

bildet av kullgroper i området. Den ene av disse (ID 122850), hadde ikke noe synlig 

kullag. Bortsett fra dette fremstår den svært lik andre kullgroper i utformingen. Trolig er 

dette en grop som har blitt klargjort for bruk, men aldri benyttet. Det faktum at man har 

hatt klargjorte groper, som ikke er blitt benyttet, vitner om en særs organisert 

kullproduksjon i området, med en tydelig strukturering av arbeidet. 

 

Den siste gropa hadde en datering til nyere tid. Gropa ligger for seg selv ved Varpe bro, 

og det er ingen andre registrerte kullgroper i nærområdet. Gropa ligger nokså ulendt til, 

men har et 13 cm tykt kullag, og en tydelig voll. Det er ingen tvil om at dette er en 

kullgrop, og ingen indikasjoner på at kullaget er forstyrret. Det er ingen bebyggelse i 
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umiddelbar nærhet av gropa, og trolig er den et spor etter nyere tids utmarksbruk fra en 

av gårdene ved Strondafjorden, noe lenger ned i dalen. 

7.2 JERNVINNEANLEGGET 

 

Jernvinneanlegget ved Tyinkrysset er et forholdsvis lite anlegg, og har trolig ikke hatt en 

lang brukstid. Sannsynlig vis har det bare vært i bruk en sesong med kun en eller to 

omganger med produksjon. Struktureringen av anlegget synes å være svært lik det vi ser 

på andre anlegg fra Filefjellsområdet. Det er dog ingen klare spor etter flere faser på 

anlegget, slik det forekommer ved flere av de andre anleggene i området (Tveiten 2012: 

138-157).  

 

Ovnen er av slaggavtapningstypen, med tydelig slaggrenne. Den ligger på en voll i 

terrenget. I direkte tilknytning til ovnen, finner vi det ene slagglaget (A189), som strekker 

seg fra ovnsområdet, og nedover den sørøstre siden av vollen. Dette slagglaget består 

hovedsakelig av renneslagg. Det andre slagglaget (A210) ligger like sørøst for A189, og 

består hovedsakelig av langsomt størknet slagg, trolig ovnsslagg. Selv om slagglagene 

ligger svært nær hverandre, er de tydelig adskilt av ett område uten slagg. En tolkning 

Figur 5: Oversikt over de ulike strukturene i jernvinneanlegget 
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kan være at laget med renneslagg (A189), er utkast fra produksjonen, mens det andre 

slagglaget representerer ett område hvor man har brutt eller slått av slaggrester fra det 

ferdige produktet. Det finnes flere større steinblokker like ved laget, som kan ha blitt 

benyttet til dette formålet. En annen tolkning er at laget representerer en oppsamling av 

restmateriale fra ovnen, som har blitt lagt til side for en ny reduksjon. Slikt slagg kan 

fortsatt være rikt på jern, og en ny reduksjon kan ha vært en hensiktsmessig måte å sikre 

seg mest mulig jern fra den tilgjengelige malmen. Den metallurgiske analysen indikerer 

at slaggen fra de to slagghaugene kan representere to ulike røstinger og brenninger, men 

med samme malm som grunnlag. Dette legger grunnlag for en tredje tolkning av 

slagglagene, hvor slagglag A210, kan representere rester fra en mislykket brenning, hvor 

slaggavtapningen ikke har fungert, og slagget har blitt fanget og størknet inne i ovnen. 

Det er derimot ingen forklaring for hvorfor denne slaggen har blitt plassert for seg selv så 

langt unna ovnen. Dateringene viser også at driften av anlegget har foregått under høyden 

av aktiviteten for jernvinna i Filefjellsområdet. Det skulle derfor være rimelig å anta at 

kunnskapen omkring driften av et jernvinneanlegg var på sitt beste i denne perioden.   

 

Tufta ligger direkte sørvest for ovnen. Den har ingen klar ytre avgrensning i form av en 

tydelig definert voll, og fremstår derfor i større grad som en oval hesteskoformet 

nedgravning med åpning mot nordøst. Åpningen er plassert slik at ovnen ligger i enden 

av den nordvestre langveggen.  Sammenlignet med andre jernfremstillingsanlegg i 

Filefjellsområdet, er tufta liten, men struktureringen av ovnen i forhold til tufta er derimot 

lik det vi ser på de andre anleggene.  Mikromorfologiprøven fra gulvlaget i tufta indikerer 

at den trolig har hatt et overbygg, og at den kan ha vært nyttet både som ly ved kortere 

opphold, samt som en tørr lagringsplass for den røstede malmen. Trolig er det derfor ikke 

snakk om en kraftig struktur ment for å stå over en lengre periode, men snarere et enklere 

bygg, trolig i form av en gapahuklignende konstruksjon.   

 

Rett vest for tufta ligger et avlangt malmlag (A540), og i nordvest et tilnærmet 

rektangulært kullag (A700). Mellom malmlaget og kullaget er det et område med 

omrotede kullholdige masser (A1500), som trolig representerer en arbeidsflate. Et 

lignende lag finner vi også rundt ovnen (A510). Dette laget inneholder også en del slagg 

og ovnsforing, og representerer trolig et produksjonsområde, med avfall fra ovnsdriften. 
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Det ble ikke funnet noen klar røsteplass for malmen på det undersøkte området, men 

mikromorfologianalysen fra malmlaget indikerer at røstingen kan ha funnet sted her. 

Mikromorfologianalysen antyder at et gulv av hardpakket silt og leire kan ha blitt anlagt i 

forkant av røstingen, som en plattform for røstebålet. Dette er en interessant observasjon, 

som kanskje viser et nytt teknologisk aspekt ved røsteprosessen, og det styrker antagelsen 

om at A540 også har fungert som røsteplass. 

 

Det ble tatt ut i alt fire dateringsprøver fra ulike strukturer i anlegget. Tre av disse 

dateringene ble tatt fra malmlaget (A540), kullaget (A700), og slaggrenna i ovnen 

(A1480). Disse tre prøvene gav samme datering til 980- 1160 e. kr. Den fjerde prøven, fra 

slagglag A189 gav en datering til 890-1030 e.kr. Dette gir oss et godt grunnlag for å 

fastslå alderen på anlegget, til tidlig middelalder. Selv om dateringene er nokså like i 

alder, gav prøven fra slagghaugen en datering hundre år eldre en de andre tre prøvene. 

Dette betyr at prøvene overlapper hverandre i perioden 980-1030 e.kr. Vedartsanalysen 

viser at prøvene stammer fra unge bjørketrær, noe som skulle indikere en lav egenalder, 

og det er derfor rimelig å anta at dette er den faktiske bruksperioden for anlegget.  Det er 

ikke uvanlig at slagghauger gir en noe eldre datering en ovnen på store anlegg hvor 

produksjonen har foregått over lang tid (Tveiten 2012: 143). Det er usikkert hvor lenge 

dette anlegget har vært i drift. Det må dog regnes som et mindre anlegg, da det ikke 

forekommer flere ovner eller større tufteanlegg, slik vi ser på de større anleggene i 

området. Mengden slagg er også noe lavere en normalen,  men høy nok til at vi kan anta 

at anlegget har vært i bruk over flere sesonger. 

 

Siden anlegget tidsmessig plasserer seg i det som antas å ha vært hovedperioden for 

jernvinna i området, er det naturlig å se for seg at det var drevet av mennesker med høy 

kunnskap omkring driften av et jernvinneanlegg. Til tross for at struktureringen av 

anlegget er lik det vi ser på andre anlegg i området, er det dog flere aspekter som taler i 

mot dette. Om vi ser på fordelingen av jernvinneanlegg i Filefjellsområdet, er det tydelig 

at hoveddelen av anleggene ligger oppe ved Otrøvann, og på den søndre siden av elva 

Benga nede ved Tyinkrysset (se figur 2). Dette anlegget ligger ikke i et av disse 

områdenene, men nord for Benga, i et område med noe mindre aktivitet. Anlegget er 

nokså lite, med en noe lavere produksjon en normalen. Det har ikke flere faser, og tufta er 
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svært liten, og har trolig vært en svært enkel konstruksjon, kun ment for tørr oppbevaring 

av malm, og et enkelt ly for vær og vind under driften av anlegget. Det ene slagglaget 

(A210), kan tenkes å være spor etter et mislykket brenningsforsøk, hvor ovnen ikke har 

fungert slik den skulle, skjønt dette bare er en mulig tolkning av laget. I tilegg til dette 

synes de undersøkte kullgropene i tilknytning til anlegget å være plassert på en lite 

hensiktsmessig måte i forhold til røsteplassen og ovnen.  

 

Disse aspektene kan tyde på at anlegget var drevet av noen som har hatt en viss kunskap 

om de grunnleggende prosessene, men ikke nødvendigvis tidligere erfaring med 

jernfremstilling. Kanskje var anlegget drevet av folk som ønsket å forsøke seg på 

jernfremstilling, i en periode hvor jernvinna var på sitt største i Filefjellsområdet. Dette 

blir kun en spekulasjon, og det kan også påpekes at slagglag A210 kan ha vært en 

oppsamling av restmateriale fra ovnen for ytterligere reduksjon. Dette tyder på en høy 

kunnskap omkring jernvinneprosessen. Slaggmengden er riktig nok noe mindre en 

normalt for området, men anlegget kan alikevel ha vært et høyst effektivt anlegg hvor det 

har blitt produsert mye jern fra den tilgjengelige malmen. Størrelsen på anlegget viser 

uavhengig av tolkning, en variasjon blant jernvinneanleggene i Filefjellsområdet, hvor 

det har vært rom for både større og mindre anlegg i en periode med mye høy aktivitet i 

jernvinna. 

 

8 SAMMENDRAG 

I forbindelse med utbygging av E-16 mellom Øye i Vang, og Borlaug i Lærdal, utførte 

Kulturhistorisk Museum i tidsrommet 26. august – 20. september 2013, en arkeologisk 

undersøkelse av ni lokaliteter hvor tiltaket kom i konflikt med automatisk fredede 

kulturminner. De ni lokalitetene bestod av åtte kullgroper og ett jernvinneanlegg.  

 

De undersøkte kulturminnene ligger langs E16, mellom ved Otrøvatn, Tyinkrysset og 

Varpe bro.   Resultatene fra undersøkelsen viser at anleggene føyer seg inn i det bildet vi 

har av jernvinna i Filefjellsområdet, hvor det har vært en stor aktivitet i yngre jernalder 

og tidlig middelalder. Resultatene viser også hvordan også mindre jernvinneanlegg har 

vært driftet i et område som preges av til dels stor anlegg med mange faser. 
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE KULLGROPER 

Askeladden 
ID Beskrivelse 

Ytre 
Diameter 

Indre 
diameter Dybde 

Tykkelse 
kullag 

Form 
bunnplan 

Form 
milebunn 

116630 Kullgrop 3,4 m 1,1 m 45 cm 10 cm Avrundet Rund 

116631 Kullgrop 5,9 m 1,8 m 70 cm 20 cm 
Avrundet 
rektangulær 

Avrundet 
rektangul
ær 

116632 Kullgrop 8,6 m 2,3 m 67 cm 8 cm Rund Rund/oval 

122838 Kullgrop 3,5 m 1,1 m 55 cm 10 cm 
Avrundet 
rektangulær Kvadratisk 

122850 
Ubrukt 
kullgrop 6,3 m 1,9 m 70 cm  - Ovalt  - 

128585-1 Kullgrop 3,4 m 1,5 m 48 cm 13 cm Rund Rund 

128585-2 Kullgrop 5,2 m 1,5 m 40 cm 15 cm Rund Rund 

128586 Kullgrop 3,6 m 1,7 m 55 cm 20 cm 
Avrundet 
kvadratisk 

Avrundet 
kvadratisk 
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10.2 STRUKTURLISTE JERNVINNEANLEGG 

 

Intrasiss ID Beskrivelse Lengde Bredde 

A189 
Slagglag, med konsentrasjon av slagg i bunn av skråningen. 
Kullholdig masse i prøveruta (ID720) 7,7 m 2,7 m 

A210 
Slagglag. Avrundet/kvadratisk form. Ingen direkte kontakt med ID 
189. Torvholdig masse i prøveruta (ID725) 2,9 m 2,7 m 

A240 
Moderne. Fundament for strømmast. Tolket som ovn i 
registreringen.   1,0 m 0,9 m 

A460 

Lag i tufteområdet (ID440). Mellombrunt homogent sandholdig 
silt. Noe humøst. Laget ligger like under torva, og fremstår som 
det stratigrafisk yngste laget i tufteområdet. 

  

A510 

Lag i tufteområdet (ID440). Mørk brunt homogent sand og 
grusholdig silt. Inneholder også røstet malm, kull og slagg.  Ligger 
under lag 460. Representerer trolig en arbeidsflate rundt ovnen 
(ID1270). 3,7 m 3,6 m 

A540 
Rødlig brun torv, inneholder røstet malm. Thorvholdig i topp, 
kullholdig i bunn.Trolig malmlager.  5,0 m 2,6 m 

A570 
Avskrevet. Mørk brun rødlig sand og silt. Kan representere 
malmlager for urøstet malm.  

  

A660 

Moderne. Grå grus og sandholdig silt. Form som buet grøft. Mulig 
tilknytning til strømmasten (ID240), som ett utkastlag i forbindelse 
med gravingen av denne. 

  

A680 

Moderne. Grusholdig silt. Hetrogen iblandet mørk brun torv. Som 
en liten forhøyning. Kan tenkes å være utkast fra graving av 
fundamentet for lysmasten, men virker å være en naturlig 
fohøyning i terrenget.  

  A700 Kullholdig lag nordvest for tuft og ovn. Trolig kullager. 2,8 m 2,1 m 

A1130 
Lys rødlig brun homogen silt og brent leire. Mulig forvitret 
leireklining fra rast ovnkonstruksjon. 1,2 m 0,6 m 

A1270 Jernvinneovn. Største utstrekning med steinskoning. 1,2 m 1,0 m 

A1390 Nedgravning/grop i ovnen. Vegger av brent leire. 0,4 m 0,4 m 

A1400 

Veggvoll tuft. Tufta synes som en forsenkning i terrenget, og 
vollens ytre grense er innmålt like utenfor toppen på 
nedgravningen, da en ytre grense på vollen ikke er opplagt synlig. 3,2 m 2,7 m 

A1430 Gulvlag i tufta.  Mellombrun homogen sandholdig silt.  1,7 m 1,2 m 

A1450 Ovnsfundament/voll av brent og mindre brent leire 0,9 m 0,7 m 

A1460 Ovnsnedgravning under 1450 0,7 m 0,3 m 

A1480 Slaggrenne med slaggrop 0,9 m 0,3 m 

A1500 Omrotet kullholdig jordlag. Arbeidsflate 5,9 m 3,5 m 

A1520 Bunn av ovn, og slaggrenne. Hard kake av sintret leire kull og slagg 1,1 m 0,5 m 
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10.3 TILVEKSTTEKST 

C59358/1-23 

Produksjonsplass fra vikingtid/middelalder fra E-16 VARPE BRU/NYSTUEN,av 

SVEEN/NYSTUEN/BØ/OPDAL/GRØV M/ BØ (6,1,8,2,7/1,161,1,20,261,3,1), VANG 

K., OPPLAND.  

1) bryne spissoval av kvartsittisk sandstein.  

Brynet har en spissoval form, og er brutt av i ene enden. Fnr: F188.  

Mål: L: 9,5 cm. B: 1,9 cm. T: 1,5 cm. Vekt: 56,2 gram.  

Strukturnr: 116633 Funnet under avtorving  

2) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 500 større og mindre stykker, heriblant flere stykker bark. Alt 

tilsyneladende Betula, bjørk. 10 stk. Betula, bjørk, 7ES/YS, 1EG med 23 årringer på 3 

mm, 2YG med sentrum bevart. Uttatt C14 fra ES/YS, yterste 6 årringer skåret fra, ingen 

bark. Fnr: P1. Vekt: 14.9 gram.  

Strukturnr: 116631 Kullgrop  

3) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 150 pene stykker. Alt tilsynelatende Betula, bjørk. 10 stk. Betula, 

bjørk, 4YS, 2EG, 4YG, stykke til C14 fra YS, 6 årringer, ingen bark. Fnr: P2. Vekt: 13,4 

gram.  

Strukturnr: 116632 Kullgrop  

4) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 200 pene stykker. Alt tilsynelatende Betula, bjørk.10 stk. Betula, 

bjørk, 3YS, 6EG, 1YG, stykke til C14 fra YG, 5 årringer, ingen bark. Det ser ut til at 

barken er falt av. I så fall er det avskåret litt inn i vekstsessongen. Fnr: P3. Vekt: 11 gram.  

Strukturnr: 128585-1 Kullgrop  

5) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 100 pene stykker. Alt tilsynelatende Betula, bjørk.10 stk. Betula, 

bjørk, 7YS, 3G, stykke til C14 fra YS, 7 årringer, ingen bark. Fnr: P4. Vekt: 7,3 gram.  

Strukturnr: 128585-2 Kullgrop  

6) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 100 større stykker. Altoverveiende Betula, bjørk. Enkelte fragmenter 

virker ikke helt gennemforkullet. 9 stk. Betula, bjørk, 5YS, 2YG, 2 kvister. Stykke til 

C14 er en kvist med både sentrum og bark bevart. 19 årringer på Ø 3,6 mm, vekst 

tilsynelatende slutt sist i sessongen. 1 stk. Pinus, furu, 1ES. Fnr: P5. Vekt: 19,8 gram.  

Strukturnr: 128586 Kullgrop  

7) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 100 stykker, herav flere av pen størrelse. Tilsynelatende langt 

overveiende Betula, bjørk. 9 stk. Betula, bjørk, 8YG/kvist. 2 stykker uttatt til C14, 3 

årringer med bark, merket A, stykke med 8 årringer og uten bark merket B. Radius 5 mm 

fra sentrum til kant, med 43 årringer. 2 stk. Pinus, furu, 1ES, 1YG, med trykktre. Fnr: P6. 

Vekt: 8,1 gram.  

Strukturnr: 122838 Kullgrop  

8) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 150 stykker, herav flere ganske store, opp til 8 cm. Alt tilsynelatende 

Betula, bjørk.10 stk. Betula, bjørk, 3ES/YS, 7EG/G med mange tette årringer. Stykke til 

C14 ytterste 15 årringer skåret fra, ingen bark. Fnr: P7. Vekt: 51,6 gram.  

Strukturnr: 116630 Kullgrop  



Gnr 1/1 mfl., Vang kommune  Saksnr. 2012/2363 

 

  

 50 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

9) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 75 pene stykker. Alt tilsynelatende Betula, bjørk. 10 stk. Betula, 

bjørk, 4ES/YS, 6EG/YG, C14 fra YS, ytterste 6 årringer skåret fra, ingen bark men er 

tilsynelatende ytterste årring. Der ses 25 årringer over 4,5 mm. Fnr: P8. Vekt: 19,9 gram.  

Strukturnr: A700 Kullag  

10) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av 4 små stykker samt en enkelt slaggaktig jordklump. 3 stk. Betula, bjørk, 

1YS? 2G. Stykke uttatt til C14 har 5 årringer og er uten bark. Indet. 1 stk. Fnr: P15. Vekt: 

0,1 gram.  

Strukturnr: A1480 Slaggrenne i ovn A1270  

11) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av vel 15 små stykker. Alt tilsynelatende Betula, bjørk.10 stk. Betula, 

bjørk, 1ES, 2YS, 6YG 1Kvist. Uttatt fra YG til C14, stykke med 12 årringer og ingen 

bark. Fnr: P18. Vekt: 1,3 gram.  

Strukturnr: A189 Slagglag  

12) prøve, kull av trekull.  

Prøven består av 13 små stykker samt 2 småstein.10 stk. Betula, bjørk, 8ES/YS, 2YG. 

Prøve til C14 fra YG, 14 årringer og ingen bark. Fnr: P19. Vekt: 0,7 gram.  

Strukturnr: A540 Malmlag  

13) prøve, annet av slagg.  

Slaggprøve fra slagglag A210 Fnr: P10. Vekt: 1283 gram.  

Strukturnr: A210 Slagglag  

14) prøve, annet av slagg.  

Slaggprøve fra slagglag A189 Fnr: P9. Vekt: 928,5 gram.  

Strukturnr: A189 Slagglag  

15) prøve, annet av jernmalm.  

Malmprøve fra malmlag A540 Fnr: P11. Vekt: 431,6 gram.  

Strukturnr: A540 Malmlag  

16) prøve, annet av jord.  

Jordprøve av malmholdig jord fra slagglag A189 Fnr: P12. Vekt: 618,8 gram.  

Strukturnr: A189 Slagglag  

17) prøve, annet av jord.  

Jordprøve av malmholdig jord fra slagglag A210 Fnr: P13. Vekt: 628,7 gram.  

Strukturnr: A210 Slagglag  

18) prøve, annet av Sintret materiale.  

Del av sintret bunn i ovn 1270 Fnr: P17. Vekt: 3226 gram.  

Strukturnr: A1520 Sintret bunn i ovn A1270  

19) prøve, annet av sjaktmateriale.  

Prøve av ovnsforing, funnet i slagglag A189 Fnr: P20. Vekt: 733,2 gram.  

Strukturnr: A189 Slagglag  

20) prøve, annet av sjaktmateriale.  

Prøve av ovnsforing funnet i slagglag A210 Fnr: P21. Vekt: 605,5 gram.  

Strukturnr: A210 Slagglag  

21) prøve, annet av jernslagg.  

Prøve av jernholdig slagg fra lag A1130 i ovn A1270 Fnr: P22. Vekt: 14,3 gram.  

Strukturnr: A1130 Forvitret leiralag i tilknytning til ovn A1270  

22) prøve, annet av sjaktmateriale.  

Prøve av onvsforing funnet under graving av ovn A1270 Fnr: P23. Vekt: 1672 gram.  



Gnr 1/1 mfl., Vang kommune  Saksnr. 2012/2363 

 

  

 51 
Kulturhistorisk museum 

Arkeologisk seksjon 

 

Strukturnr: A1270 Jernvinneovn  

23) prøve, annet av sjaktmateriale.  

Prøve av sintret leire, bunnslagg, funnet i A1460 ovnsgrop i ovn A1270 Fnr: P24. Vekt: 

803,2 gram.  

Strukturnr: A1460 Ovnsgrop i jernvinneovn A1270  

Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning  

Orienteringsoppgave: Lokalitetene ligger på Filefjell, langs E-16 mellom Varpe bru i øst, 

og Nystuen i vest, med tettstedet Tyinkrysset midt i mellom.  

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6804385, Ø: 136845.  

LokalitetsID: 116630/116631/116632/116633/122838/122850/128585/128586.  

Funnet av: Magnar Mojaren Gran.  

Funnår: 2013.  

Katalogisert av: Magnar Mojaren Gran. 

 

10.4 PRØVER 

 

Prøvenr. Strukturnr + lag Type prøve Kommentar Sign 

1 116631, kullaget Kp Kullgrop KE 

2 116632 kullaget Kp Kullgrop IT 

3 128585-1 kullaget Kp Kullgrop IT 

4 128585-2 kullaget Kp Kullgrop Ke 

5 128586 kullaget  Kp  "Kullgrop" Mmg 

6 122838 kullaget Kp Kullgrop Ke 

7 116630 kullaget Kp Kullgrop It 

8 (ID716) A700 kullag Kp 
Kullag ved 

jervinneanlegget Ke 

9 (ID731) A189 slagglag Slaggprøve Slagglag Mmg 

10 
(ID732) A210 slagglag Slaggprøve Slagglag Mmg 

11 
(ID796) A540 malmlag Jordprøve Malmlag It 

12 
(ID799) A198 slagglag Jordprøve Slagglag Mmg 

13 
(ID800) A210 slagglag Jordprøve Slagglag Mmg 

14 
(ID803) A540 malmlag Mikromorfologiprøve Malmlag Mmg 

15 
(ID1517) A1480 slaggrenne i ovn 1270 Kullprøve Slaggrenne Mmg 

16 

(ID1518) Profil i tuft med gulvlag 1430 Mikromorfologiprøve Gulvlag Mmg 

17 A1520 sinterkake i bunn av ovn Sinterkake Ovn Mmg 

18 

(ID1544) A189 slagglag Kullprøve Slagglag Mmg 

19 A540 malmlag Kullprøve Malmlag Mmg 

20 720 (prøverute i slagglag 189) Ovnsforing Slagglag Mmg 

21 725 (prøverute i slagglag 210) Ovnsforing Slagglag Mmg 
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22 1130 forvitret brent leirelag Jernholdig slagg Ovn Mmg 

23 1270 ovn Ovnsforing Ovn Mmg 

24 1390 ovnsgrop 
Slagg/sintret leire fra bunn av 
ovnnsgropa Ovn Mmg 
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10.5 TEGNINGER 
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10.6 FOTOLISTE 

Bildenr. Motiv 
Tatt 
mot Fotograf Dato 

Cf34767_001 
Jernvinneanlegg oversiktsbilde før 
avtorving Ø 

Gran, Magnar 
Mojaren 27.08.2013 

Cf34767_003 
Jernvinneanlegg oversiktsbilde før 
avtorving N 

Gran, Magnar 
Mojaren 27.08.2013 

Cf34767_004 Mastefundament A240 før avtorving Ø 
Gran, Magnar 
Mojaren 27.08.2013 

Cf34767_005 Kullgrop 116631 før avtorving V 
Gran, Magnar 
Mojaren 28.08.2013 

Cf34767_008 Kullgrop 116631 etter avtorving NØ Tinglum, Ingvild 29.08.2013 

Cf34767_011 Kullgrop 116631 etter avtorving Ø Tinglum, Ingvild 29.08.2013 

Cf34767_013 Kullgrop 116631 utstrekning kullag S 
Gran, Magnar 
Mojaren 29.08.2013 

Cf34767_016 Kullgrop 116632 før avtorving Ø Eriksen, Kristin 29.08.2013 

Cf34767_017 Kullgrop 116631 profil S Eriksen, Kristin 29.08.2013 

Cf34767_019 Kulgrop 116632 etter avtorving SØ 
Gran, Magnar 
Mojaren 29.08.2013 

Cf34767_021 Kullgrop 116632 utstrekning kullag SØ Tinglum, Ingvild 30.08.2013 

Cf34767_023 Kullgrop 116632 profil SØ Tinglum, Ingvild 30.08.2013 

Cf34767_025 
Jernvinneanlegg oversiktsbilde etter 
avtorving Ø 

Gran, Magnar 
Mojaren 02.09.2013 

Cf34767_026 
Jernvinneanlegg oversiktsbilde etter 
avtorving V 

Gran, Magnar 
Mojaren 02.09.2013 

Cf34767_027 Mastefundament A240 etter avtorving NØ 
Gran, Magnar 
Mojaren 02.09.2013 

Cf34767_028 
Mastefundament A240 i forgrunn, med 
hugd gate for strømlinje i bakgrunn NV 

Gran, Magnar 
Mojaren 02.09.2013 

Cf34767_029 
Ett av de andre mastefundamentene i 
strømlinjen ved jernvinnelokaliteten V 

Gran, Magnar 
Mojaren 02.09.2013 

Cf34767_030 Slagglag A210 oversiktsbilde SV 
Gran, Magnar 
Mojaren 03.09.2013 

Cf34767_031 
Slagglag A210( til venstre) og slagglag 
A189 (til høyre) oversiktsbilde V 

Gran, Magnar 
Mojaren 03.09.2013 

Cf34767_032 Slagglag A189 oversiktsbilde V 
Gran, Magnar 
Mojaren 03.09.2013 

Cf34767_034 
Tuft og ovnsområde før fjerning av lag 
A460 oversiktsbilde NØ 

Gran, Magnar 
Mojaren 04.09.2013 

Cf34767_035 
Tuft og ovnsområde før fjerning av lag 
A460 oversiktsbilde SV 

Gran, Magnar 
Mojaren 04.09.2013 

Cf34767_036 
Tuft og ovnsområde før fjerning av lag 
A460 oversiktsbilde NV 

Gran, Magnar 
Mojaren 04.09.2013 

Cf34767_039 
Tuft og ovnsområde før fjerning av lag 
A460 oversiktsbilde SØ 

Gran, Magnar 
Mojaren 04.09.2013 

Cf34767_041 Kullgrop 128586 oversiktsbilde Ø 
Gran, Magnar 
Mojaren 05.09.2013 
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Cf34767_043 Kullgrop 128585-2 oversiktsbilde S Eriksen, Kristin 05.09.2013 

Cf34767_046 Kullgrop 128585-1 oversiktsbilde S Tinglum, Ingvild 05.09.2013 

Cf34767_048 Kullgrop 128585-1 utstrekning kullag N Tinglum, Ingvild 05.09.2013 

Cf34767_050 Kullgrop 128585-1 profil N Tinglum, Ingvild 05.09.2013 

Cf34767_054 Kullgrop 128585-2 utstrekning kullag N Eriksen, Kristin 05.09.2013 

Cf34767_056 Kullgrop 128585-2 profil N Eriksen, Kristin 05.09.2013 

Cf34767_057 Kullgrop 128586 utstrekning kullag N 
Gran, Magnar 
Mojaren 06.09.2013 

Cf34767_059 Kullgrop 128586 utstrekning kullag Ø 
Gran, Magnar 
Mojaren 06.09.2013 

Cf34767_060 Kullgrop 128586 profil N 
Gran, Magnar 
Mojaren 06.09.2013 

Cf34767_063 Kullgrop 116630 oversiktsbilde V Tinglum, Ingvild 06.09.2013 

Cf34767_069 Kullgrop 122850 oversiktsbilde N/NØ 
Gran, Magnar 
Mojaren 09.09.2013 

Cf34767_070 Kullgrop 122838 oversiktsbilde S Eriksen, Kristin 09.09.2013 

Cf34767_073 Kullgrop 122838 utstrekning kullag S Eriksen, Kristin 09.09.2013 

Cf34767_074 Kullgrop 122838 profil S Eriksen, Kristin 09.09.2013 

Cf34767_076 Kullgrop 116630 utstrekning kullag V/SV Tinglum, Ingvild 09.09.2013 

Cf34767_079 Kullgrop 122850 profil SØ 
Gran, Magnar 
Mojaren 09.09.2013 

Cf34767_084 Kullgrop 116630 profil V/SV Tinglum, Ingvild 09.09.2013 

Cf34767_088 

Grusholdig lag A660 med ommriss, 
trolig utkastmasser fra 
mastefundament A240 NV Eriksen, Kristin 10.09.2013 

Cf34767_089 

Grusholdig lag A660 uten omriss, trolig 
utkastmasser fra mastefundament 
A240 NV Eriksen, Kristin 10.09.2013 

Cf34767_092 

Grusholdig lag A680 uten omriss, trolig 
utkastmasser fra mastefundament 
A240 SV Tinglum, Ingvild 10.09.2013 

Cf34767_093 

Grusholdig lag A680 med omriss, trolig 
utkastmasser fra mastefundament 
A240 SV Tinglum, Ingvild 10.09.2013 

Cf34767_095 Kullag A700 nordvest for tufta V 
Gran, Magnar 
Mojaren 10.09.2013 

Cf34767_096 Kullag A700 nordvest for tufta Ø 
Gran, Magnar 
Mojaren 10.09.2013 

Cf34767_098 
Avskrevet lag A570 sørvest for malmlag 
A540 V Eriksen, Kristin 10.09.2013 

Cf34767_104 
Mastefundament A240 etter fjerning 
av øverste steinlag SØ Tinglum, Ingvild 10.09.2013 

Cf34767_113 
Mastefundament A240 etter fjening av 
hele steinskoning, stolperest i midten SØ Tinglum, Ingvild 11.09.2013 

Cf34767_116 
Prøverute i slagglag A210, for bergning 
av slaggmengde V 

Gran, Magnar 
Mojaren 12.09.2013 
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Cf34767_117 
Prøverute i slagglag A189, for 
beregning av slaggmengde V 

Gran, Magnar 
Mojaren 12.09.2013 

Cf34767_119 

Profil i malmlag A540, profilet går fra 
sørøst mot nordvest. Bilde 1 av 3 i 
panoramaserie Ø/SØ Tinglum, Ingvild 12.09.2013 

Cf34767_120 

Profil i malmlag A540, profilet går fra 
sørøst mot nordvest. Bilde 2 av 3 i 
panoramaserie Ø/SØ Tinglum, Ingvild 12.09.2013 

Cf34767_121 

Profil i malmlag A540, profilet går fra 
sørøst mot nordvest. Bilde 3 av 3 i 
panoramaserie Ø/SØ Tinglum, Ingvild 12.09.2013 

Cf34767_122 

Profil i malmlag A540, profilet går fra 
sørsøt mot nordvest. Oversiktsbilde av 
hele profilet Ø/SØ Tinglum, Ingvild 12.09.2013 

Cf34767_123 
Mikromorfologiprøve P14, av malmlag 
A540 Ø/SØ 

Gran, Magnar 
Mojaren 16.09.2013 

Cf34767_125 
Profil i kullag A700, profilet går fra 
sørvest mot nordøst N Tinglum, Ingvild 16.09.2013 

Cf34767_126 
Profil i avskrevet lag A570, profilet går 
fra sørvest mot nordøst N Tinglum, Ingvild 16.09.2013 

Cf34767_128 

Ovnsområde, oversiktsbilde med 
steinpakning og forvitret leirkliningslag 
A1130 Ø 

Gran, Magnar 
Mojaren 17.09.2013 

Cf34767_130 

Ovnsområde, oversiktsbilde med 
steinpakning og forvitret leirkliningslag 
A1130 V 

Gran, Magnar 
Mojaren 17.09.2013 

Cf34767_132 

Ovnsområde, detaljbilde med 
steinpakning og forvitret leirkliningslag 
A1130 Ø 

Gran, Magnar 
Mojaren 17.09.2013 

Cf34767_134 Tuft A1400 oversiktsbilde Ø 
Gran, Magnar 
Mojaren 17.09.2013 

Cf34767_136 Tuft A1400 oversiktsbilde V 
Gran, Magnar 
Mojaren 17.09.2013 

Cf34767_138 
Ovnsområde oversiktsbilde etter 
fjerning av øverste steinlag N Tinglum, Ingvild 17.09.2013 

Cf34767_141 Ovn A1270 oversiktsbilde N 
Gran, Magnar 
Mojaren 18.09.2013 

Cf34767_145 

Ovn A1270 oversiktsbilde etter fjerning 
av steinforing, synlig voll av brent leire 
A1450, slaggrenne A1480 øst for ovnen N 

Gran, Magnar 
Mojaren 18.09.2013 

Cf34767_149 

Ovn A1270 oversiktsbilde etter fjerning 
av voll av brent leire A1450. Tydelig 
ovnsgrop A1460 samt  slaggrenne A148 
øst for ovnen N 

Gran, Magnar 
Mojaren 18.09.2013 

Cf34767_153 
Profil i tuft A1400, med 
mikromorfologiprøve P16 N 

Gran, Magnar 
Mojaren 19.09.2013 

Cf34767_158 
Bunn av ovn A1270, ovesriktsbilde med 
lag av sintret leire, slagg og stein A1520 Ø Tinglum, Ingvild 19.09.2013 
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Cf34767_159 

De største bitene fra laget av sintret 
leire, slagg og stein A1520, fra bunn av 
ovn A1270 Ø 

Gran, Magnar 
Mojaren 19.09.2013 

Cf34767_160 

De største bitene fra laget av sintret 
leire, slagg og stein A1520, fra bunn av 
ovn A1270, med undersiden opp Ø 

Gran, Magnar 
Mojaren 19.09.2013 

Cf34767_162 
Ovn A1270, oversiktsbilde etter at 
ovnsgropa og slaggrenna er tømt Ø Tinglum, Ingvild 19.09.2013 
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Utdrag av metallurgisk rapport 
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Mikromorfologianalyse, figurer og tabeller er utelatt 
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