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SAMMENDRAG 
I forbindelse med reguleringsplan tømmerterminal for deler av Eidsvold verk 97/1 i 

Eidsvoll kommune utførte KHM en utgravning av en lokalitet bestående av spor etter 

jernproduksjon og kokegroper. Undersøkelsen fant sted i perioden 14-30.10.2013. 

Planområdet lå i dyrket mark ca. 2 km nord for Råholt og rett vest for Andelva. 

Lokaliteten lå ca. 75 m nord for en stor gravhaug, ID12726. 

 

Det ble flateavdekket 1050 m², og det ble påtruffet fem kokegroper og et lag med avfall 

fra jernproduksjon som bestod av tre sjikt. Det ble funnet flere biter av jernslagg, 

brent/sintret leire og enkelte flintavslag i lagene. Avfallslagene ble delvis rutegravd 

deretter snittet og fjernet med gravemaskin. Analyse av en mikromorfologiprøve fra laget 

påviste at sjiktene omfattet nedvasket og delvis nedtrampet sand/silt som i varierende 

grad var sterkt varmepåvirket, jernflekket og kullblandet. Lagenes komposisjon tilsier at 

sjiktene ble dannet og nedvasket samtidig med det som trolig har vært ovnsaktivitet på 

feltet. Analyse av et representativt utvalg av slagg og brent/sintret leire har også vist at 

disse stammer fra minst én ovn tilknyttet jernutvinning. En kullprøve fra hvert lag er 

radiologisk datert, hvorav to til yngre bronsealder og en til førromersk jernalder.  

 

Alle kokegropene ble snittet, og kullprøver fra fire av disse er vedartanalysert og 

radiologisk datert til førromersk jernalder, romersk jernalder og folkevandringstid. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

EIDSVOLD VERK, 97/1., EIDSVOLL KOMMUNE, 
AKERSHUS FYLKE  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen er gjennomført i forbindelse med reguleringsplan for deler av Eidsvold 

verk 97/1 i Eidsvoll kommune. Planen har som formål å legge til rette for utvidelse av 

tømmerterminal for tiltakshaver Moelven Værk AS. 

 

Akershus fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk forundersøkelse av planområdet i 

mai/juni 1998. Det ble da registrert en lokalitet, ID39661, bestående av tre 

aktivitetsområder, to kokegroper og tre stolpehull. I tillegg ble det gjort funn av slagg og 

brent leire med forslagget innside (Andersson 1998, Bukkemoen 2013). 

 

På vegne av tiltakshaver søkte Akershus fylkeskommune 16.09.2013 om tillatelse til 

inngrep i de automatisk fredete kulturminnene, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml) § 8, fjerde ledd. KHM uttalte seg i brev av 16.09.2013, og det ble 

utarbeidet budsjett og prosjektplan for arkeologisk undersøkelse i planområdet. 

Riksantikvaren ga tillatelse til inngrep med vilkår om arkeologiske undersøkelser for de 

berørte kulturminnene 18.09.2013. KHM gjennomførte de arkeologiske utgravningene i 

perioden 14-30.10.2013. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

Navn Stilling Periode Dagsverk 
Grethe Bjørkan Bukkemoen Prosjektleder   

Kathryn Etta Sæther Feltleder 14-30.10.2013 12 

Aga Sadlowska Feltassistent 14-30.10.2013 12 

Anders Erlandsen Maskinfører 14-15.10.2013 2 

Roar A. Klaseie Maskinfører 30.10.2013 3 t 

Magne Samdal Metallsøker, 
KHM 

22.10.2013 3 t 

Sum 17 
Tabell 1: Oversikt over deltagerne og tidsrommet de deltok på utgravningen. 

 

3 BESØK OG FORMIDLING  

Det var ingen besøkende på feltet uten tilknytning til prosjektet. 
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 21/01.2014, M. Samdal). 
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4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Planområdet lå i dyrket mark ca. 2 km nord for Råholt og rett vest for Andelva. Den 

omfattet et mindre høydedrag med vid utsikt i alle retninger. Terrenget skrånet etter hvert 

ned mot nord og sør, men mot vest var høyden skåret vekk til en loddrett skråning i 

forbindelse med anleggelse av Moelven Eidsvoll Verk Tømmerterminal. 

 

Lokaliteten lå ca. 85 m nordøst for «Trollhaugen», en mindre høyde med en stor 

gravhaug (ID12726). Rett øst for lokaliteten har Akershus fylkeskommune i 2013 

registrert en kokegrop datert til eldre bronsealder (ID160678). Det er i tillegg registrert 

og/eller undersøkt flere lokaliteter i nærområdet.  

 
ID Lokalitetstype Beskrivelse Gård Status 

43667 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Slagg, veggrille, stolpehull, 
kokegroper 

Eidsvold værk 97/89, 
Eidsvoll 

Registrert. Ikke datert. 

5670 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Kokegroper Stavijord, Bråten søndre 
104/26, Eidsvoll 

Undersøkt 

66237 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Kokegroper Stavijord, Bråten søndre 
104/23, Eidsvoll 

Undersøkt. Datert til eldre 
jernalder 

15491 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Kokegroper Stavijord, Bråten søndre 
104/12, Eidsvoll 

Undersøkt 

12726 Gravminne Gravhaug Eidsvold verk 97/1, 
Eidsvoll 

Registrert. Ikke datert. 

67290 Gravminne Gravhaug Toftner 132/1, Eidsvoll Registrert. Ikke datert. 

150833 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Kokegroper Lund 133/9, 13, Eidsvoll Registrert. Ikke datert. 

55109 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Kokegrop og kullgrop Fransstua Sagmoen 
127/3, 16, 66, Eidsvoll 

Undersøkt. Datert til 
romertid og middelalder. 

141476 Kokegroplokalitet Kokegrop Dalen nordre 126/14, 
Råholt 

Undersøkt. Datert til 
folkevandringstid 

141464 Kokegroplokalitet Kokegroper Grinda 127/1, 82, Råholt Undersøkt. Datert til 
førromersk jernalder 

71703/90753 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Produksjonslag, kokegroper og 
ovn 

Berger 96/15, Råholt Undersøkt. Datert til 
førromersk jernalder-

folkevandringstid. 

30114 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Kokegroper, stolpehull, 
kullflekker, nedgravninger, 

kullgrop 

Gladbakk 126/1, 12, 
Råholt 

Registrert. Ikke datert. 

80219 Gravminne Gravhaug Bråten nordre 106/1, 
Eidsvoll 

Registrert. Ikke datert. 

89407 Bosetning og 
aktivitetsområde 

Kokegroper Bråten nordre 106/1, 
Eidsvoll 

Undersøkt. 

117346 Gravminner Gravhauger, hulveier Berger 96/1, Råholt Registrert. Ikke datert. 

Tabell 2: Oversikt over de ulike automatisk fredete kulturminner i nærområdet til Eidsvold 97/1. 

Lokalitetene markert med grønn deler flere likhetstrekk med lokaliteten undersøkt på Eidsvold verk. 

 

Tre av lokalitetene som er registrert deler flere likhetstrekk med funnene på Eidsvold 

verk. Ca. 430 meter nordøst for utgravningsområdet, ved Eidsvoll skole, ble det i 1997 

registrert en lokalitet bestående av bosetningsspor og aktivitetsområde (ID43667) gbnr. 

97/89. Det foreligger ingen dateringer fra registreringen, men det ble funnet enkelte biter 

av jernslagg i aktivitetsområdet. Kokegroper med spor etter jernproduksjon 

(ID71703/90753) ble undersøkt i 2003 på Berger, 96/15, i Råholt. Kokegropene og et 

ildsted ble radiologisk datert til førromersk jernalder-folkevandringstid. Det ble også 

påtruffet et kulturlag med mye slagg og ovnsforing av brent leire som er datert til samme 
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tidsperiode som kokegropene. I tillegg ble det funnet rester av en mulig ovn (Løken og 

Simonsen 2003). På Gladbakk, 126/1, gjennomførte Akershus fylkeskommune en 

arkeologisk registrering i 1998. Det ble også den gang avdekket tydelige spor etter 

jernproduksjon i tillegg til kokegroper, en kullmile og stolpehull (ID30114/C56466). 

 

 
Figur 2: Kartutsnitt viser automatisk fredete kulturminner i nærområdet til ID39661. IDnr markerer de 

med tilknytning til jernproduksjon. (Kartutsnitt hentet fra fornminnedatabasen «Askeladden»). 

 

 

5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

KHMs prosjektplan datert 16. september 2013 (Bukkemoen 2013) danner den 

vitenskapelige bakgrunnen for undersøkelsen på Eidsvold verk. Prosjektplanen er 

utarbeidet med utgangspunkt i registreringsfunn gjort av Akershus fylkeskommune i 

1998 (Andersson 1998). Det ble da påvist en lokalitet (ID39661) bestående av tre 

aktivitetsområder, to kokegroper og tre mulige stolpehull. I tillegg ble det funnet brent 

leire, slagg og brente bein innenfor aktivitetsområdene (C58196).  
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De registrerte kulturminnene faller innenfor to av satsningsområdene for Kulturhistorisk 

museums virksomhet, «Jordbruksbebyggelsen i Øst-Norge» og Jernvinneundersøkelser». 

Det var imidlertid knyttet usikkerhet til tolkningen av enkelte strukturer, herunder 

stolpehullene, og hva aktivitetsområdene kunne omfatte. Følgende problemstillinger var 

dermed aktuelle: 

 

 Typebestemme og funksjonsbestemme de forskjellige strukturene. 

 Datering av de enkelte anleggene, datering av bruksfasene og deres eventuelle 

samtidighet med nærliggende kulturminner. 

 Definere lokalitetens funksjon. 

 Representerer funnområdene en kontinuerlig bruk over lang tid, eller utgjør de 

ulike områdene en samtidig eller flere separate bruksfaser? 

 Kokegroper og deres funksjon – innsamling av statistisk data. 

 Finnes det materiale/avfall fra smie? 

 Relasjon mellom aktivitetsområder og kokegroper. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Lokaliteten ble maskinelt flateavdekket, det vil si at pløyelaget ble fjernet ned til 

undergrunnen. Til dette arbeidet ble det anvendt en 8 tonns gravemaskin med pusseskuff. 

Avdekkingen innbefattet åpning av områdene hvor fylkeskommunen hadde påtruffet 

automatisk fredete kulturminner og arealet rundt dem innenfor grensene til 

tiltaksområdet. Etter avdekking ble utgravningsområdet renset med krafse og strukturene 

med gravskje. 

 

 
Figur 3: Aga flateavdekker, sett mot øst (Cf34738_9, foto av K. Sæther). 

 

Fremkomne strukturer ble nummerert fra 101 og alle ble undersøkt, tegnet og fotografert 

i plan og profil. Strukturene ble beskrevet på et eget skjema, og det ble tatt ut kullprøve 
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for radiologisk datering. Kulturlag S449 ble i tillegg gravd i ruter á 1x1 m innenfor et 

etablert rutesystem orientert nordøst-sørvest. Utvalgte ruter ble gravd i stratigrafiske lag 

ned til undergrunn. Undersøkte ruter ble målt inn digitalt og tildelt rutenummer. 

Makroprøver ble tatt fra enkelte ruter, og en mikromorfologisk prøve ble tatt fra et profil. 

Det ble brukt digitalt speilreflekskamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase 

under Cf34738. Prøver og funn fra utgravningen er katalogisert under C59231. 

 

Det ble utført frisøk med metallsøker XPDEUS over avdekket flate, samt nærliggende 

områder innenfor planområdet. Standard innstilling på søker ble brukt. 

 

Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling. 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til behandling og 

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

GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis 

RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport 

skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i 

Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  

 

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

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

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

lagring og eventuell distribusjon. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Utgravningen ble påbegynt mandag 14.10.2013. De første to dagene ble brukt til å 

flateavdekke områdene som viste størst funnkonsentrasjon ved fylkeskommunens 

registrering. Alle de registrerte strukturene ble gjenfunnet i tillegg til et antropogent lag 

(S449) hvor aktivitetsområde 2 (AO:2) var blitt påvist under registrering. Funnene som 

fremkom var omfattende, og det ble derfor, i samråd med prosjektleder, bestemt at 

kokegropen S5, som lå øst på jordet i motsatt ende av utgravningsområdet, ikke skulle 

prioriteres for avdekking. S5 var forøvrig eneste struktur påtruffet i dette området under 

registrering. I området rundt lag S449 hadde det allerede fremkommet flere kokegroper, 

og vi vurderte at disse utgjorde et representativt utvalg.  

 

Under avdekkingen ble det påtruffet enkelte biter av slagg og brent leire over deler av 

lokaliteten, men det ble ikke avdekket strukturer som funnene kunne knyttes til, foruten 

lag S449. Det var usikkert hva laget kunne representere. Det ble derfor besluttet å først 

rense laget for hånd for å få et grep om funnomfang og lagets utbredelse, for deretter å 

grave en sjakt på tvers av strukturens bredde for å undersøke lagets tykkelse og 

stratigrafi. Undersøkelsen frembrakte flere funn av brent/sintret leire og slagg konsentrert 

til lag S449. Dette indikerte at det hadde foregått jernproduksjon eller smieativitet i 

området. Funnene kunne derimot ikke avklare relasjonen mellom laget og områdets 

produksjonsaktivitet eller hvor et eventuelt produksjonsanlegg lå. Fra tidligere 

undersøkelser visste vi også at funndistribusjon omkring smie eller utvinningsovn også 
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kan gi informasjon om selve arbeidsprosessen. Det ble dermed, av flere grunner, besluttet 

å grave deler av laget stratigrafisk i 1x1 meters rutesystem for å dokumentere 

funndistribusjon og funnvariasjon, samt eventuelt avdekke underliggende strukturer. I 

tillegg ble alle kokegropene og mulige fyllskifter snittet. 

 

Et representativt utvalg av ruter ble gravd i S449 og alle kokegropene ble snittet, men det 

ble ikke funnet spor av et produksjonsanlegg. Det ble derfor hentet inn igjen en 

gravemaskin til feltet for å fjerne det som gjenstod av laget i tilfelle et produksjonsanlegg 

fortsatt lå uoppdaget under. Laget ble fullstendig fjernet siste dag av utgravningen 

30.10.2013, uten flere funn.  
 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Det var hovedsakelig pent vær under perioden utgravningen fant sted, men på grunn av 

årstiden stod solen svært lavt. Dette førte til mye gjenskinn i bakken, dårlige lysforhold 

for fotografering og generelt dårlig sikt. Det var tidvis vanskelig å skille mellom 

antropogene lag og naturlig undergrunn i enkelte snitt noe som i enkelte tilfeller 

vanskeliggjorde presise mål under dokumentasjon. 

 

Lokaliteten lå i dyrket mark og plogen hadde risset furer med matjord ned i undergrunnen 

over store deler av planområdet. Disse rissene ble også påtruffet i øvre del av 

kokegropene og i to tilfeller var det tydelig at plogen hadde fjernet og forflyttet deler av 

strukturene og dermed endret deres opprinnelige form og til dels innhold. Det er også 

mulig at plogen har fullstendig fjernet enkelte kulturminner, slik som øvre del av 

avfallslag/produksjonslag S449. Enkeltfunn av jernslagg, brent/sintret leire og 

oransjebrun masse ble påtruffet flere steder innenfor planområdet ofte i plogfurer. 

Konteksten skapte usikkerhet rundt datering, samt de antydet muligheten for flere 

produksjonsliknende strukturer innenfor planområdet. Det er imidlertid trolig at funnene 

er pløyd ut fra S449.  

 

Undergrunnen på lokaliteten bestod hovedsakelig av rød/gulbrun silt/sand, men stedvis 

ble det avdekket konsentrasjoner av stein. Det var vanskelig å avgjøre i plan om disse var 

naturlig tilstede i undergunnen eller et resultat av kulturell påvirkning. Tre av stein-

konsentrasjonene var av fylkeskommunen registrert som mulige steinskoninger i 

stolpehull, og det ble funnet enkelte fragmenter av brent bein i toppen av en av disse. 

Undersøkelse påviste imidlertid at steinkonsentrasjonen var naturlig avsatt. 

 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

Under utgravningen ble det flateavdekket 1050 m². Undergrunnen bestod av rød/gulbrun 

silt og sand med stedvise konsentrasjoner av stein. Det ble påtruffet fem kokegroper og et 

avfallslag tilknyttet jernutvinning (S449). Det ble funnet flere biter av jernslagg, 

brent/sintret leire og enkelte flintavslag i S449, samt enkelte biter jernslagg og 

brent/sintret leire spredt utover planområdet.  
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Figur 4: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Produsert 19/12.2013, K. Sæther). 
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I sørlig del av utgravningsområdet var undergrunnen til forveksling lik sjikt 3 i S449. 

Området hadde samme lyse brunoransje farge og var litt klebrig. Undersøkelse kunne 

ikke påvise at det var et separat lag, men det er mulig at undergrunnen er blitt farget av 

jernvinneaktivitet i området. 

 

 
Figur 5: Lag S449 i forgrunnen, lys brunoransje området i bakgrunnen (Cf34738_10, foto av K. Sæther). 
 

Alle strukturene ble undersøkt. Syv kullprøver er vedartanalysert av Helge I. Høeg 

(2013), og disse er radiologisk datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2014). En 

mikromorfologiprøve er analysert av Dr Richard Macphail ved University College of 

London (2014). Et representativt utvalg av slagg og leire er analysert av Arne Jouttijärvi 

ved Heimdal archaeometry (2014). Alle rapporter fra de ulike naturvitenskapelige 

analysene er vedlagt i denne rapportens vedlegg. 

 

6.1 AVFALLSLAG/PRODUKSJONSLAG S449 

S449 ble avdekket i nordlig hjørne av utgravningsområdet, ca. 5 meter fra nordvestlig og 

nordøstlig feltkant. Laget fremstod svært tydelig i plan, hadde tilnærmet oval form, ca. 

15x6 meter, og var orientert nordøst-sørvest. Nordøstlig del ble avdekket på toppen av 

feltets høydedrag og sørvestlig del i høydens skrånende terreng. Laget bestod av tre sjikt 

som var synlig både i plan og profil. Lagets største dybde var på 40 cm. 

 

Det første snittet (snitt 1) i S449, i form av en sjakt, ble gravd på tvers av lagets i midtre 

del. Sjakten ble håndgravd og var 1 meter bred og 8 meter langt, orientert nordvest-

sørøst. Profilet viste at laget omfattet tre sjikt, men alle sjiktene var ikke til stede i hele 

profilets lengde. Det ble funnet en relativt stor mengde brent/sintret leire og jernslagg, 

spesielt konsentrert i nordvestlig halvdel av snittet/sjakten. Med bakgrunn i funnene og 

observasjonene gjort i snitt 1 ble det besluttet å grave et snitt i hver ende av lag S449 for å 

fastslå de ulike sjiktenes utstrekning. I tillegg ble strukturen undersøkt i 1x1 m rutesystem 

for å dokumentere funnenes distribusjon og eventuelle variasjon. 
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Figur 6: Lag S449 (Cf34738_18, foto av K. Sæther). 

 

 Sjikt 1; Brunrød silt med gråbrune humusholdige flekker/innslag, iblandet kull, 

brent/sintret leire og jernslagg. Laget fylte toppen og sentrale deler av lag S449, 

størst tykkelse 24 cm. 

 

 Sjikt 2; Gråsvart kullag med litt gråhvitt aske i bunn og iblandet biter av jernslagg 

og brent/sintret leire. Laget ble påtruffet hovedsakelig i nordvestlig del av lag 

S449, størst tykkelse 7 cm. 

 

 Sjikt 3; Lys brunoransje, delvis gråbrunflekket, klebrig silt, iblandet litt kull. Det 

ble påtruffet biter av brent/sintret leire og jernslagg i laget, hovedsakelig i øvre 

del, størst tykkelse 18 cm. Lag 3 hadde størst utstrekning av de tre lagene som 

utgjorde S449. Den omfattet strukturens avgrensning både i plan og profil. 

 

Snitt 2 var 1 meter bredt og 5 meter langt, og ble gravd i lagets nordøstlige ende. Snitt 3 

var 1 meter bredt og 6 meter langt, og ble gravd i lagets sørvestlige ende. Kullaget (sjikt 

2) ble ikke påvist i snitt 2 og 3, og det var stedvis vanskelig å avgrense sjikt 3 på grunn av 

likhet i farge og konsistens med undergrunnen. Svært lite av sjikt 1 ble påvist i snittene 

og da gjerne begrenset til øvre, midtre deler av snittene. Det ble kun funnet en/to biter av 

brent leire. Undersøkelsen påviste ingen spor etter nedgravning, noe som betyr at 

produksjonsavfallet var deponert eller avsatt i en naturlig forsenkning i terrenget. 

 

Det ble tatt ut en mikromorfologiskprøve fra snitt 1. Analyse av prøven har påviste at 

lagene omfattet nedvasket og delvis nedtrampet sand/silt som i varierende grad var sterkt 

varmepåvirket, jernflekket og kullblandet. Funnene tilsier at lagene ble dannet og 

nedvasket samtidig med jernutvinningen på feltet. 

 



 
Figur 7: Profil produksjonslag S449 (Cf34738_74, foto av K. Sæther). 

 

 

 
Figur 8: Profil produksjonslag S449 (Tegnet av K. Sæther). 



 

Rutesystemet som ble etablert fulgte lagets orientering, nordøst-sørvest, og Snitt 1s 

sørvestlige profil utgjorde rutenettets grunnlinje som startet fra vest mot øst på 100x, 

100y. 15 ruter ble tømt foruten de som inngikk i snittene/sjaktene. Rutene som ble gravd 

fordelte seg relativt jevnt i lag S449s lengderetning, men var noe mer konsentrert i vestlig 

halvdel. Undersøkelsen avdekket at kullaget hadde en utstrekning på ca. 9x4,5 meter 

konsentrert i nordvestlig del. 

 

 
Figur 9: Produksjonslag S449 etter endt rutegraving (Cf34738_66, foto av K. Sæther). 

 

Funn innenfor én rute ble tildelt ett samlet funnummer. Det var størst funntetthet i vestlig 

del av sjikt 1, sentralt rundt Snitt 1. Fra Snitt 1 avtok funnmengden raskt mot sørvest, og 

etter et par meter mot nordøst. Funnmengden i østlig del av laget var merkbart lavere enn 

i vestlig del. Som sådan samsvarer distribusjonen løselig med kullagets utstrekning.   

 
Rutenr. eller snitt Koordinat Fnr. Slagg Leire Flint 

638 102x, 104y 642 102,5 g 51,4 g - 

643 104x, 105y - - - - 

647 102x, 102y 661 601,6 g 515 g 1 

651 103x, 102y 660 567,6 g 328,5 g 1 

655 104x, 103y 659 67,8 g 167,1 g - 

662 99x, 101y 670 322, 7 g 142 g - 

666 98x, 102y 671 413,5 g 107,4 g - 

673 96x, 104y 672 7,3 g 26,7 g - 

677 96x, 105y - - - - 

681 96x, 107y - - - - 

723 98x, 104y 727 78,7 g 36,4 g - 

728 105x, 104y 732 315,1 g 67,5 g 1 

739 99x, 103y 743 268,2 g 238,1 g - 

745 101x, 103y 750 1297,7 g 563,9 g - 

751 101x, 101y 755 525,7 g 190 g 1 

Snitt 1, V 100x, 100y-100x, 103y 685 2164,1 g 982,6 g 1 

Snitt 1, Ø 100x, 104y-100x, 107y 686 121,2 g 88 g - 

Snitt 2 107x, 102y-107x, 107y - - - - 

Snitt 3 95x, 101y-95x, 106y - - - - 

Sum 6863,7 g 3504,6 g 5 

Tabell 3: Leire -og slaggfunn og deres distribusjon i avfallslag S449. 
 



Gnr. 97, Eidsvoll kommune  Saksnr. 2013/5310  

 

  

 17 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
Figur 10: Distribusjonskart. Stiplet linje viser omtrentelig  kullagets utstrekning (Kartgrunnlag: Statens 

kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. Produsert 3/02.2014, K. Sæther). 

 



Gnr. 97, Eidsvoll kommune  Saksnr. 2013/5310  

 

  

 18 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

6.1.1 METALLURGISK ANALYSE 

Et representativt utvalg av slagg og brent/sintret leire er analysert av Arne J. Resultatene 

viser at slaggbitene har relativt homogen sammensetning bestående av kompakt struktur 

med avtrykk av trekull. Som sådan er slagget fra Eidsvoll verk likt utvinningsslagg funnet 

andre steder i Norge. Det vil si at slagget høyst sannsynlig er forbundet med 

jernutvinning. 

 

Til tross for den like sammensetningen kan slaggmaterialet fra Eidsvoll statistisk deles 

inn i tre grupper, hvorav gruppe A og B omfatter hovedandelen av materialet. I gruppe A 

er slaggbitene relativt store og delvis blandet med smeltet leire som i flere tilfeller 

inneholder rester av brent leire fra ovnsvegg. Tilstedeværelsen av leire på slagget viser at 

bitene må stamme fra bunnen av utvinningsovnen, nær blåsekanalen. Bitene er blitt 

påtruffet konsentrert i nordlig del av S449 og kan markere ovnens plassering. I så tilfelle 

var det ingen rester av denne i form av nedgravninger eller steinpakninger i felt. Dette til 

tross for at lagene ble fullstendig og lagvis gjennomgått med gravemaskin etter endt 

snitting og rutegraving. Funnene samsvarer imidlertid med kullaget største konsentrasjon, 

og distribusjonene av slaggbitene i gruppe B underbygger tolkningen av ovnens mulige 

plassering (jmf. Fig. 12).  

 

Slaggbitene i gruppe B er påtruffet fordelt rundt bitene fra gruppe A. Bitene er generelt 

mindre og sammenblandet med er biter som er sterkt magnetiske med tydelig rust og 

revndannelser. Det er trolig at disse bitene inneholder fragmenter av jernluppe. Det er 

derfor sannsynlig at bitene representerer avslåtte biter fra yttersiden av luppen idet den 

har blitt tatt ut av ovnen. 

 

 
Figur 11: Naturlig forsenkning etter at avfallslag S449 er fjernet med maskin (Cf34738_71, foto av K. 

Sæther). 
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Figur 12: Rød marker distribusjonen til gruppe A, og grønn markerer gruppe B, (kartutsnitt fra rapport av 

A. Jouttijärvi 2014). 

 

Siste gruppe omfatter kun to slaggbiter. Disse skilte seg ut fra resten av materialet ved å 

inneholde en større andel av manganoksid (MnO). Dette viser at disse bitene ikke kan 

stamme fra samme anlegg som de øvrige slaggbitene funnet på Eidsvold verk. De er 

imidlertid begge forbundet med samme type aktivitet som de øvrige funnene, det vil si 

jernutvinning. Det er mulig at disse sistnevnte bitene representerer en tidligere fase av 

utvinning utført i samme ovn eller eldre ovn som stod på samme sted. 

 

Leirebitene har lik sammensetning og er derfor trolig fra samme anlegg. De har alle høyt 

innehold av jernoksid (FeO) og kraftig varmepåvirket innside som begge antyder at 

bitene er fra ovn. I en av bitene er det funnet et lite stykke av det som trolig er jernmalm 

som tilfeldigvis har blitt blandet inn i leira da ovnen ble anlagt. Dette viser at det enten 

har blitt utført jernutvinning på lokaliteten før ovnen ble anlagt eller at malmen allerede 

var innsamlet på det tidspunkte ovnen ble konstruert.  

 

6.1.2 RADIOLOGISKE DATERINGER FRA S449 

Alle lagene i S449 er radiologisk datert på kull av enten bjørk eller lind.  

 
KPnr. C-nr. Sjikt Uppsala 

Lab.nr 
Datert treslag Ukalibrert 

C14-dat. 
Kalibrert C14-

datering, (OxCal.) 

632 59231/11 2 Ua-48065 Bjørk 2169±30 360-116 f.Kr. 

637 59231/12 3 Ua-48067 Lind 2512±30 791-541 f.Kr. 

100000 59231/13 1 Ua-48066 Bjørk 2408±30 735-401 f.Kr. 

Tabell 4: Oversikt over daterte kullprøver fra S449.  
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Dateringene fra S449 ligger innenfor tidsspennet 791-116 f.Kr som tilsvarer yngre 

bronsealder-førromersk jernalder. Tidsspennet og fordelingen i dateringene antyder at det 

har vært flere faser med jernutvinning, noe som også gjenspeiles i analysene av 

slaggmaterialet.  Dateringene er imidlertid svært tidlige for slik aktivitet, og de samsvarer 

ikke helt med stratigrafien i felt. Gode dateringen av slike lag eller sjikt er imidlertid ofte 

vanskelige å få til siden lagene ofte er svært utsatt for ytre påvirkning i lengre tid. I tillegg 

tilsier resultatene fra mikromorfologianalysene at lagene har blitt både nedvasket og 

nedtrampet, noe som har gjort dem sårbare for tilført materiale fra ulike aktivitetsfaser. 

Analysene viste også en høy sannsynlighet for at deponering/nedvasking og nedtramping 

var samtidig med ovnsaktiviteten. 
 

 
Figur 13: Dateringene fra utgravningen fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 

(Atmospheric data from Reimer et. al (2009); OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010): r5). 
 

Yngste datering som fra et stratigrafisk ståsted burde ha tilhørt sjikt 1 er fra kullaget som 

lå under. Derimot samstemmer både dateringene og stratigrafien mellom lag 1 og lag 3, i 

tillegg er de nesten samtidige, noe som er med på å underbygge deres sannsynlighet. 

Begge er datert hovedsakelig til yngre bronsealder, en datering som er lite forenelig med 

jernutvinning. Dateringene til yngre bronsealder er imidlertid mot slutten av denne 

perioden og viser delvis til en overgangsperiode til førromersk jernalder. Dette kan da 

forklare sporene etter jernutvinning i lagene, men vil da være en svært, (uvanlig), tidlig 

datering for slik aktivitet. Distribusjonen til materialet, samt deres analyse, viser at ovnen 

de stammer fra sannsynligvis har vært plassert på/ved kullaget. Som sådan er det trolig at 

kullaget er avsatt i relasjon til jernvinneaktiviteten, og dermed gir det beste grunnlaget for 

datering av denne. Det er derfor trolig at den største andelen av materialet stammer fra 

jernvinneaktivitet i førromersk jernalder. Det er imidlertid sannsynlig med bakgrunn i 

materialet og dateringene at det har vært minst en tidligere fase med lik aktivitet. Avfallet 

fra denne aktiviteten har tydelig blitt nedvasket/nedtrampet i lagene, og det kan ikke 

utelukkes at denne fant sted i overgangen yngre bronsealder/førromersk jernalder. 

 

6.2 KOKEGROPER 

Fem kokegroper ble avdekket innenfor planområdet. Av disse var S196 og S216 plassert i 

nordlig hjørne av utgravningsområdet, i nærheten av S449. De øvrige tre kokegropene 

S122, S179 og S216 ble avdekket i sørlig del av feltet.  Denne fordelingen gjenspeilte 

også likheter og ulikheter kokegropene imellom. Kokegropene i nord var begge grunne, 

risset og utdratt av plogen. De i sør var dypere og tilsynelatende mer intakte. S142 skilte 
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seg noe ut ved å være en del større. Kokegropene i nord og to av de i sør er radiologisk 

datert. 

 

S142 

Strukturen hadde ujevn, men tydelig avgrensning i plan, og var 170x147 cm. Fyllet 

bestod av mørk gråbrun, kullholdig silt, iblandet litt humus. En bit av jernslagg ble funnet 

i overflaten. I profil var gropen 30 cm dyp, og hadde tydelige, buede sidekanter og flat 

bunn. En kullrand avgrenset gropens sidekanter og bunn. Flere varmepåvirkede steiner 

ble påtruffet i overgangen mellom kullrand og fyll. 30 liter varmepåvirket stein ble fjernet 

fra snittet halvdel. Kullprøve, PK690, ble tatt ut fra kullrand i bunn. 

 

 
     Figur 14: Profil kokegrop S142 (Cf34738_58, foto av A. Sadlowska). 

 

Prøvematerialet bestod av forkulla bjørk. Biter av bjørk ble radiologisk datert til 396-539 

e.Kr som hovedsakelig tilsvarer folkevandringstid. 

 

S179 

Strukturen hadde tydelig oval form i plan, og var 94x75 cm. Nord i strukturen var det 

flere varmepåvirket stein synlige i overflaten. En liten bit sintret leire ble funnet i 

overflaten. Fyllet bestod av mørk gråbrun kullholdig silt, iblandet litt humus. I profil var 

gropen 22 cm dyp, og hadde tydelige buede sidekanter og avrundet bunn. En kullrand 

avgrenset bunn og nedre del av sidekantene. Flere varmepåvirkede steiner ble påtruffet i 

overgangen mellom kullrand og fyll. 12 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra snittet 

halvdel. Kullprøve, PK720, ble tatt ut fra kullrand i bunn. 

 

 
Figur 15: Profil kokegrop S179 (Cf34738_62, foto av K. Sæther). 
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Prøvematerialet bestod av forkulla bjørk. Biter av bjørk ble radiologisk datert til 387-204 

f.Kr. som tilsvarer førromersk jernalder. 

 

S196 

Strukturen var delvis risset og udratt av plog i toppen, men var tydelig avgrenset. Formen 

var tilnærmet rund og størrelsen 80x79 cm. Strukturen bestod hovedsakelig av et kullag 

som tydelig avgrenset gropens buede sidekanter og avrundede bunn. Største dybde var 8 

cm. Øvre del av midten var fylt med mørk gråbrun kullholdig silt, iblandet litt humus og 

flere varmepåvirkede steiner. 7 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra snittet halvdel. 

Kullprøve, PK627, ble tatt ut fra kullrand i bunn. 

 

 
Figur 16: Plan kokegrop S196 (Cf34738_28, foto av A. Sadlowska). 

 

Prøvematerialet bestod av forkulla bjørk. Biter av bjørk ble radiologisk datert til 335-535 

e.Kr. som tilsvarer overgangen romersk jernalder/folkevandringstid. 
 

S216 

Strukturen var risset i toppen av plogspor og delvis fjernet i sørøst av gravemaskin. 

Formen var ujevn og størrelsen 66x50 cm. Strukturen bestod av et gråsvart kullag 

iblandet små varmepåvirkede steiner. En liten bit sintret leire ble funnet i toppen. 

Sidekantene var tydelig skrå og bunnen spiss. Størst dybde var 20 cm. Rødbrent silt ble 

påtruffet under kullaget i bunn. 5 liter varmepåvirket stein ble fjernet fra snittet halvdel. 

Kullprøve, PK630, ble tatt ut fra kullrand i bunn. 
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Figur 17: Profil kokegrop S216 (Cf34738_31, foto av K. Sæther). 

 

Prøvematerialet bestod av forkulla bjørk. Biter av bjørk ble radiologisk datert til 395-540 

e.Kr som hovedsakelig tilsvarer folkevandringstid. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

7.1 VEDARTSANALYSE 

Syv kullprøver fra utgravningen på Eidsvold verk er vedartsanalysert.  

 
KP-nr. C-nr. S-nr. Strukturtype Vekt, gram Tresort 

627 59231/10 216 Kokegrop 1,8 30 stk = bjørk 

630 59231/9 196 Kokegrop 2,6 25 stk = bjørk 

632 59231/11 449 Produksjonslag/lag 2 0,5 30 stk = 7 bjørk og 23 eik 

637 59231/12 449 Produksjonslag/lag 3 1,5 7 stk = lind 

690 59231/7 142 Kokegrop 9,9 15 stk = bjørk 

720 59231/8 179 Kokegrop 4,7 16 stk = bjørk 

100000 59231/13 449 Produksjonslag/lag 1 0,8 14 stk = 4 bjørk, 4 furu og 6 eik 
Tabell 5: Oversikt over vedartsbestemt prøver fra utgravningen på Eidsvold verk. 

 

7.2 RADIOLOGISK DATERING 

Syv kullprøver, hvorav fire fra kokegroper og tre fra sjiktene i avfallslaget er radiologisk 

datert. 

 
KP-nr. Snr. C-nr. Uppsala 

Lab.nr 
Strukturtype Datert 

treslag 
Ukalibrert  
C14-dat. 

Kalibrert datering 

2(OxCal.) 

627 216 59231/10 Ua-48064 Kokegrop Bjørk 1602±31 395-540 e.Kr. 

630 196 59231/9 Ua-48063 Kokegrop Bjørk 1640±32 335-535 e.Kr. 

632 449 59231/11 Ua-48065 Produksjonslag/lag 2 Bjørk 2169±30 360-116 f.Kr. 

637 449 59231/12 Ua-48067 Produksjonslag/lag 3 Lind 2512±30 791-541 f.Kr. 

690 142 59231/7 Ua-48061 Kokegrop Bjørk 1605±30 396-539 e.Kr. 

720 179 59231/8 Ua-48062 Kokegrop Bjørk 2234±30 387-204 f.Kr. 

100000 449 59231/13 Ua-48066 Produksjonslag/lag 1 Bjørk 2408±30 735-401 f.Kr. 

Tabell 6: Oversikt over daterte prøver fra utgravningen på Eidsvold verk. 
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Dateringsresultatene fra utgravningen spenner innenfor tidsrommet 791 f.Kr.-540 e.Kr. 

som tilsvarer yngre bronsealder til folkevandringstid. Enkelte av dateringene er svært 

sammenfallende og fordeler seg med bakgrunn i frekvens i tre aktivitetsfaser. 

 

 Fase 1 omfatter to dateringer i tidsspennet 791-401 f.Kr. som tilsvarer yngre 

bronsealder – førromersk jernalder. Dateringene omfatter øvre og nedre lag i 

S449. 

 Fase 2 omfatter to dateringer i tidsspennet 387-116 f.Kr. som tilsvarer førromersk 

jernalder. Dateringene omfatter kullaget i S449 og en kokegrop. 

 Fase 3 omfatter tre dateringer i tidsspennet 335-540 e.Kr. som tilsvarer romersk 

jernalder/folkevandringstid. Dateringene er alle fra kokegroper. 

 

 
Figur 18: Dateringene fra utgravningen fremstilt i en samlingstabell generert av OxCal 

(Atmospheric data from Reimer et. al (2009); OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010): r5). 
 

Tidsspennet mellom fase 1 og fase 2 er ikke stort, noe som kan bety at aktiviteten mellom 

disse har vært kontinuerlig. Derimot er avstanden mellom fase 2 og fase 3 såpass stor (ca. 

450 år) at dette indikerer at aktiviteten på lokaliteten høyst sannsynlig har opphørt for så å 

bli tatt opp igjen. Med bakgrunn i hvilke type strukturer de ulike fasene omfatter, er det 

trolig at aktiviteten som har funnet sted på lokaliteten også har endret seg. Dateringene 

fra avfallslagene er fra fase 1 og 2 som tilsier at aktiviteten på feltet omfattet 

jernutvinning med bruk av utvinningsovn. I fase 3 er det ingen daterte spor etter 

jernutvinning, kun kokegroper som ofte forbindes med bosetning. 

 

7.3 MIKROMORFOLOGIANALYSE 

En mikromorfologiprøve C59231/18 fra S449 er analysert.  
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7.4 METALLURGISKANALYSE 

14 biter slagg og tre biter sintret/brent leire fra S449 er analysert.  

 

8 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Sentralt i prosjektplanens problemstilling var å funksjonsbestemme de ulike 

anleggssporene.  Det var usikkert hva de registrerte aktivitetsområdene omfattet, og om 

enkeltfunn av slagg og brent leire var forbundet med forhistorisk jernproduksjon. I så 

tilfelle kunne produksjonsaktiviteten relateres til kokegropene i området?  

 

Strukturene og/eller fyllskiftene som fylkeskommunen hadde registrert ble alle 

gjenfunnet, foruten en kokegrop (se kap.5.3). Nærmere undersøkelse fastslo at de mulige 

stolpehullene på feltet var naturlige ansamlinger med stein. Som ved registreringen ble 

det også påtruffet flere biter med slagg og brent/sintret leire som lå delvis spredt utover 

utgravningsområdet. Det ble imidlertid funnet en større konsentrasjon av slagg, 

brent/sintret leire og flint i overflaten på et antropogent lag (S449) i nordlig hjørne av 

feltet, som ble tolket som avfallslag/produksjonslag. Funnet var sammenfallende med 

fylkeskommunens aktivitetsområde 2. Det ble derimot ikke gjort funn av spor etter ovn 

under avdekking, kun kokegroper. 

 

Nærmere undersøkelse av kokegropene fremskaffet ingen spor etter jernproduksjon. 

Materialet indikerte derfor at det ikke var noe relasjon mellom kokegropene og 

produksjonsaktiviteten på feltet. Denne indikasjonen er senere blitt underbygget av 

radiologiske dateringer som viser at kokegropene hovedsakelig tilhører en yngre 

aktivitetsfase (romersk jernalder/folkevandringstid) enn jernproduksjonen. Det er ett 

unntak. Kokegrop S179 har samme datering til førromersk jernalder som lag 2 i 

avfallslaget. Denne kokegropen er da også en av to hvor det ble påtruffet en bit sintret 

leire i overflaten av strukturen. Det ble imidlertid ikke funnet flere spor etter produksjon i 

strukturen. Det er derfor nærliggende å tolke funnet som sekundært tilkommet fra 

jernvinneaktiviteten/avfallslaget. Det samme er tilfelle av de spredte forekomstene av 

slagg og brent/sintret leire som ble funnet på feltet.  

 

Undersøkelsen av S449 (produksjonslaget) fastslo at dette omfattet tre sjikt, hvorav et 

kullag som lå i nordvestlig del av strukturen. Det ble funnet flere biter av slagg og 

brent/sintret leire i alle sjiktene, samt enkelte flintavslag. Distribusjonen av funn fulgte 

løselig utstrekningen til kullaget og var mest konsentrert i det området hvor kullaget var 

tydeligst. Materialet tilsa at lagene måtte være knyttet til jernproduksjon og trolig 

representerte avfall fra en ovn, men en ovn ble ikke funnet i eller under lagene. Derimot 

har funndistribusjonen og analyse av et representativt utvalg av slagg og brent leire vist at 

en utvinningsovn har stått på eller ved kullaget. Slike ovner er forbundet med 

jernutvinning. Denne typen av tidlig ovn knyttet til jernutvinning er svært sjelden i dyrket 

mark. Akershus er heller ikke kjent som et jernvinnefylke (Larsen 2009). 

 

Det er blitt funnet og undersøkt et fåtall spor etter jernvinne i dyrket mark i Akershus, 

men de fleste av disse omfatter smier/esser eller liknende strukturer (Simonsen og 

Bukkemoen 2014 (i trykk), Bergstøl 2002, Løken/Simonsen 2005, Reitan 2006, Larsen 

2009:112). Smier/esser forekommer som et sent ledd i jernfremstillingsprosessen. En 
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utvinningsovn lik den som har stått på Eidsvold verk forekommer derimot i den 

innledende delen av prosessen.  

 

Jernfremstillingsprosessen begynner med at jernholdig myrmalm må tørkes og deretter 

røstes. Ved røstingen blir den tørre malmen varmet opp på et bål for å fjerne alt vann og 

organisk stoff slik at den blir porøs og lettere å redusere. Den røstede malmen legges 

deretter i en utvinningsovn, lagvis med ved eller trekull.  Når veden/kullet ulmer og 

brenner, og temperaturen kommer opp i ca. 1200 ºC, smelter slagget og renner nedover i 

ovnen. I denne prosessen dannes en klump av råjern (luppe). Dette jernet må renses før 

det kan brukes i redskaper. Luppen legges i en reduksjonsovn hvor prosessen gjentas. 

Mer slagg smeltes ut og luppen hamres mot et fast underlag, gjerne en stein. Jernet smis 

så ut til barrer, som igjen er utgangspunktet for smiingen av redskaper (prinsippene er 

hentet fra Espelund 1999). 

 

Funnene fra Eidsvold verk skiller seg ut fra liknende funn i det arkeologiske materialet 

ved å være geografisk atypisk. Det er imidlertid påvist tre lokaliteter med liknende funn i 

nærområdet. To av disse er kun registrert og ikke datert og omfatter en lokalitet ved 

Eidsvoll skole (ID43667) kun ca. 430 meter fra utgravningsområdet, og på Gladbakk i 

Råholt (ID30114/C56466). Fra disse undersøkelsene foreligger det både slagg, kulturlag 

og kokegroper m.m. 

 

Den tredje kjente lokaliteten er avdekket på Berger i Råholt (ID71703/90753). Denne ble 

utgravd i 2003 og det ble i tillegg til kokegroper funnet et tykt kulturlag med mye slagg 

og ovnsforing av brent leire (Løken og Simonsen 2003). Det ble også påtruffet en stor 

nedgravning tolket som ovn eller esse, men den synes å være for stor til dette formålet 

(Larsen 2009:112). Med bakgrunn i de store likhetene i materialet og lagsammensetning 

er det nærliggende å tenke seg at også lokaliteten på Berger kan være forbundet med 

jernvinne. I så tilfelle er det mulig at lokaliteten representerer en tidsmessig, litt senere 

fase av denne aktiviteten enn det som fremkom på Eidsvold verk. Dette er fordi de 

radiologiske dateringene fra Berger er innenfor tidsspennet førromersk jernalder-

folkevandringstid, mens dateringene fra S449 er fra yngre bronsealder-førromersk 

jernalder. I sistnevnte tilfelle viser materialet at lokaliteten omfatter minst to faser og at 

hovedandelen trolig er fra førromersk jernalder (se kap.6.1.2 for diskusjon). Dateringene 

fra Eidsvold verk er svært tidlige for jernvinneaktivitet og er i seg selv svært interessant. 

Lokaliteten gir imidlertid indirekte økt forståelse av liknende lokaliteter i nærområdet. 

Resultatene fra utgravningen har gitt økt kunnskap om den tidlige jernfremstillingen og 

har i stor grad klart å belyse også andre funn gjort i området omkring Eidsvoll. 

 

9 SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsplan for deler av Eidsvold verk 97/1 i Eidsvoll kommune 

utførte KHM en arkeologisk undersøkelse i perioden 14-30.10.2013. Det ble 

flateavdekket 1050 m², og det ble påtruffet fem kokegroper og et 

avfallslag/produksjonslag som bestod av tre separate sjikt. Det ble funnet flere biter av 

jernslagg, brent/sintret leire og enkelte flintavslag i sjiktene. 
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Avfallslagene ble delvis rutegravd deretter snittet og fjernet med gravemaskin. Analyse 

av en mikromorfologiprøve fra laget påviste at sjiktene omfattet nedvasket og delvis 

nedtrampet sand/silt som i varierende grad var sterkt varmepåvirket, jernflekket og 

kullblandet. Lagenes komposisjon tilsier at sjiktene ble dannet og nedvasket samtidig 

med det som trolig har vært ovnsaktivitet på feltet. Analyse av et representativt utvalg av 

slagg og brent/sintret leire har også vist at disse stammer fra minst én ovn tilknyttet 

jernutvinning. En kullprøve fra hvert lag er radiologisk datert, hvorav to til yngre 

bronsealder og en til førromersk jernalder.  

 

Alle kokegropene ble snittet, og kullprøver fra fire av disse er vedartanalysert og 

radiologisk datert til førromersk jernalder, romersk jernalder og folkevandringstid. 
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11 VEDLEGG 

11.1 STRUKTURLISTE 

Snr Struktur Bredde Dybde Lengde 
Bunn 
profil 

Form 
flate 

Sidekanter 
profil 

Beskrivelse 

122 Kokegrop 72 11 80 avrundet oval buete 

Tydelig avgrenset i plan og profil. Kullrand i nord. Bestod av mørk 
gråbrun/gulbrun kullholdig silt, iblandet litt humus, og enkelte små 

varmepåvirket stein. I profil var bunn og nedre del av sidekantene avgrenset av 
kullrand. 

142 Kokegrop 170 30 147 flat ujevn buete 
Tydelig avgrenset i plan og profil. Bestod av mørk gråbrun, kullholdig silt, 

iblandet litt humus. I profil var bunn og nedre del av sidekantene avgrenset av 
kullrand. Flere varmepåvirket stein ble påtruffet i overgangen kullrand og fyll. 

179 Kokegrop 75 22 94 avrundet oval buete 

Tydelig avgrenset i plan og profil. Flere varmepåvirket stein synlig i nord. Bestod 
av mørk gråbrun kullholdig silt, iblandet litt humus. I profil var bunn og nedre 

del av sidekantene avgrenset av kullrand. Varmepåvirket stein påtruffet i 
overgangen mellom kullrand og fyll. 

196 Kokegrop 79 8 80 avrundet rund buete 

Delvis risset og utdratt av plog i toppen, men tydelig avgrenset i plan og profil. 
Kullrand rundt hele struktur. Midten fylt med mørk gråbrun kullholdig silt, 

iblandet litt humus og flere varmepåvirket stein. I profil var bunn og 
sidekantene avgrenset av kullrand. 

216 Kokegrop 50 20 66 spiss ujevn skråe 
Risset i toppen av plogspor og delvis fjernet i sørøst av gravemaskin. Tydelig 

avgrenset i plan og profil. Bestod av gråsvart kullag iblandet små varmepåvirket 
stein. Rødbrent silt under kullag i bunn som var avspisset i form. 

232 Avskrevet - - - - - - - 
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Snr Struktur Bredde Dybde Lengde 
Bunn 
profil 

Form 
flate 

Sidekanter 
profil 

Beskrivelse 

449 Avfallslag 600 40 1500 ujevn Ujevn ujevne 

Tydelig avgrenset i plan. Stedvis uklar avgrensning i profil, spesielt i nordøstlig 
og sørvestlig ende. Struktur bestod av tre lag. Lag 1, toppen: Brunrød med 

gråbrune flekker bestående av humusholdig silt, iblandet kull, brent og sintret 
leire og slagg. Lag 2, midten: Gråsvart kullag som hovedsakelig ble påtruffet i 

vestlig del av struktur, og som delvis var synlig i plan. Lag 3, bunn: Størst 
utstrekning av lagene. Bestod av lys brunoransje, delvis gråbrunflekket, klebrig 
silt, iblandet litt kull. Det ble påtruffet biter av brent og sintret leire og slagg i 

laget, hovedsakelig i øvre del. 
Det var størst funntetthet i vestlig del av lag 1, og distribusjonen kan løselig 
forbindes med kullagets (lag 2) utstrekning. Det ble ikke påvist nedgravning, 

men istedet en naturlig nedsenkning i terrenget. 

 

 



11.2 TILVEKSTTEKST C59231 

C59231/1-18 

Produksjonsplass fra yngre bronsealder/eldre jernalder fra EIDSVOLD VERK (97), 

EIDSVOLL K., AKERSHUS.  

Funnomstendighet: I forbindelse med reguleringsplan for deler av Eidsvold verk utførte 

Kulturhistorisk museum en utgravning i perioden 14-30.10.2013. Planområdet lå i dyrket 

mark ca. 2 km N for Råholt og rett V for Andelva. Akershus fylkeskommune 

gjennomførte registrering av planområdet i 1998 (Andersson 1998). Det ble flateavdekket 

1050 m² og påtruffet et avfallslag knyttet til jernutvinning og fem kokegroper. En 

mikromorfologiprøve fra avfallslaget er analysert av Dr. Richard Macphail ved 

University College of London (2014) og et representativt utvalg av slaggbiter og 

brent/sintret leire er analysert av Arne Jouttijärvi ved Heimdal archaeometry (2014). 

Analysene viser at materialet kan knyttes til jernutvinning. Fire kullprøver fra kokegroper 

og tre fra avfallslaget er vedartanalysert av Helge I. Høeg (2013), og disse er radiologisk 

datert ved The Ångström Laboratory, Uppsala (2014). Analyseresultat er vedlagt 

utgravningsrapport (Sæther 2015). Restmateriale er tilbakesendt KHM. 

 

1) Flere biter brent/sintret leire. Samlet vekt: 3504,6 g. Tre biter er analysert. Avfallslag 

S449.  

2) Flintavfall bestående av en flekke og fire avslag. I: Midtfragment av flekke med 

cortex. Stl: 2,6 cm og stb: 0,9 cm. Rute 647. II: Retusjeringsavslag. Stl: 0,4 cm og stb: 0,1 

cm. Rute 651. III: Flekkelignende avslag. Stl: 3,5 cm og stb: 1,1 cm. Rute 728. IV: 

Avslag med cortex. Stl: 2 cm og stb: 1,7 cm. Rute 751. V: Avslag med cortex. Stl: 1,5 cm 

og stb: 0,9 cm. Snitt 1, V. Avfallslag S449.  

3) 1 liten klump slagg. Vekt: 18 g. Stl: 3,7 cm og stb: 2,7 g. Funnet i toppen av kokegrop 

S142.  

4) 1 liten klump slagg. Vekt: 4 g. Stl: 2,4 cm og stb: 1,4 cm. Funnet i toppen av kokegrop 

S179.  

5) Flere klumper slagg. Vekt: 6863,7 g. 14 biter, er analysert. Avfallslag S449.  

6-14) 9 prøver, kull fra kokegroper og avfallslag. 7 er vedartsbestemt og radiologisk 

datert. 

7) Vekt: 9,9 g. Prøven (15 biter) er vedartsbestemt til bjørk som er radiologisk datert: 

1605±30 BP, 396-539 e. Kr (Ua-48061). Fra kullag i bunn av kokegrop S142. 

8) Vekt: 4,7 g. Prøven (16 biter) er vedartsbestemt til bjørk som er radiologisk datert: 

2234±30 BP, 387-204 f. Kr (Ua-48062). Fra kullag i bunn av kokegrop S179. 

9) Vekt: 2,6 g. Prøven (25 biter) er vedartsbestemt til bjørk som er radiologisk datert: 

1640±32 BP, 335-535 e. Kr (Ua-48063). Fra kullag i bunn av kokegrop S196. 

10) Vekt: 1,8 g. Prøven (30 biter) er vedartsbestemt til bjørk som er radiologisk datert: 

1602±31 BP, 395-540 e. Kr (Ua-48064). Fra kullag i bunn av kokegrop S216. 

11) Vekt: 0,5 g. Prøven (30 biter) er vedartsbestemt til bjørk (7 biter) og eik (23 biter). 

Bjørk er radiologisk datert: 2169±30 BP, 360-116 f.Kr (Ua-48065). Fra kullag, lag 2, i 

avfallslag S449, snitt 1. 

12) Vekt: 1,5 g. Prøven (7 biter) er vedartsbestemt til lind som er radiologisk datert: 

2512±30 BP, 791-541 f.Kr (Ua-48067). Fra lag 3 i bunn av avfallslag S449. 

13) Vekt: 0,8 g. Prøven (14 biter) er vedartsbestemt til bjørk (4 biter), furu (4 biter) og eik 

(6 biter). Bjørk er radiologisk datert: 2408±30 BP, 735-401 f.Kr (Ua-48066). Fra PM736 

tatt fra lag 1 i toppen av avfallslag S449. 

15-17) 3 prøver, makro fra sjikt 1-3 i avfallslag S449. Ikke analysert.  

18) 1 prøve, jordmikromorfologi fra NØ profil, snitt 1 i avfallslag S449. Prøven er 

forbrukt ved analyse. 
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Orienteringsoppgave: Ca. 70 m VSV for veien Frankens, og ca. 115 m NV for veien 

Furulundsgutua. Ca. 135 m SØ for Andelva og ca. 85 m NØ for gravhaugen på 

"Trollhaugen" ID12726.  

Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32, N: 6686336, Ø: 0619341.  

LokalitetsID: 39661.  

Litteratur: Andersson, Lars 1998: Rapport frå en arkeologisk registrering på Tollhaugen, 

g.nr. 97, b.nr. 1, Eidsvoll kommune, 25. mai – 5. juni 1998. Akershus fylkeskommune. 

Sæther, Kathryn E. 2015: Rapport arkeologisk utgravning. Jernproduksjon og 

kokegroper. Eidsvold verk, 97/1, Eidsvoll kommune, Akershus fylke. KHMs arkiv. 

 



11.3 PRØVER 

11.3.1 KULLPRØVER 

PK-nr. C-nr. S-nr. 

Uppsala 
labnr. Strukturtype Funnomstendighet 

Vekt, 
gram Tresort 

Ukalibrert 
datering  

Kalibrert datering 

2(OxCal.) 
627 59231/10 216 Ua-48064 Kokegrop Kullag bunn 1,8 30 stk = bjørk 1602±31 395-540 e.Kr. 

630 59231/9 196 Ua-48063 Kokegrop Kullag bunn 2,6 25 stk = bjørk 1640±32 335-535 e.Kr. 

632 59231/11 449 Ua-48065 Produksjonslag NØ profil snitt 1 (lag 2) 0,5 30 stk = 7 bjørk og 23 eik 2169±30 360-116 f.Kr. 

637 59231/12 449 Ua-48067 Produksjonslag Lag 3 i bunn av struktur 1,5 7 stk = lind 2512±30 791-541 f.Kr. 

687 59231/6 122 - Kokegrop Kullag bunn 12,6 - - - 

690 59231/7 142 Ua-48061 Kokegrop Kullag bunn 9,9 15 stk = bjørk 1605±30 396-539 e.Kr. 

720 59231/8 179 Ua-48062 Kokegrop Kullag bunn 4,7 16 stk = bjørk 2234±30 387-204 f.Kr. 

100000 59231/13 449 Ua-48066 Produksjonslag PM736. (Lag 1) 0,8 14 stk = 4 bjørk, 4 furu og 6 eik 2408±30 735-401 f.Kr. 

100001 59231/14 449 - Produksjonslag PM744. (Lag 2) 1,7 - - - 

 

11.3.2 MAKROFOSSILPRØVER 

PM.nr. C.nr. S-nr. Rute/koordinat Funnomstendighet Liter Analyseresultat 
736 59231/15 449 R647 (102x, 102y) Øvre fyll (lag 1) 4,5 - 

744 59231/16 449 R739 (99x, 103y) Kullag (lag 2) 4,7 - 

749 59231/17 449 R745 (101x, 103y) Kullag (lag 2) 3,9 - 

 

11.3.3 SLAGGPRØVER 

Rutenr. eller snitt Koordinat Fnr. Slagg Analyseresultat 
638 102x, 104y 642 102,5 g Slaggbitene har relativt homogen sammensetning bestående av kompakt struktur med avtrykk av trekull som 

er likt utvinningsslagg funnet andre steder i Norge. D.v.s slagget er sannsynlig forbundet med jernutvinning. 
Slagget kan deles inn i tre grupper. 
Gruppe A omfatter fire biter slagg. De er kompakte med avtrykk etter kull. De består av 60-80 % jernoksid som 
samsvarer med at de stammer fra utvinning eller primær smiing (rensning) av luppejern. Tre av bitene er det 
brent leire fra ovnsvegg. Trolig er bitene fra nedre del av ovnen hvor temperaturen har vært høy nok til å 
smelte leira. 
Gruppe B omfatter åtte biter av slagg. Disse skiller seg ut fra gruppe A ved å ha lavere innehold av 

643 104x, 105y - - 

647 102x, 102y 661 601,6 g 

651 103x, 102y 660 567,6 g 

655 104x, 103y 659 67,8 g 

662 99x, 101y 670 322, 7 g 

666 98x, 102y 671 413,5 g 

673 96x, 104y 672 7,3 g 



Gnr. 97, Eidsvoll kommune  Saksnr. 2013/5310  

 

  

 33 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Rutenr. eller snitt Koordinat Fnr. Slagg Analyseresultat 
677 96x, 105y - - aluminiumsoksid og kaliumoksid, samt mer jernoksid. Disse bitene er også mindre i størrelse. Den høye 

andelen av jernoksid taler for høyere grad av smeltet malm som ikke er blitt ordentlig redusert ned til slagg. I 
samme området som slagget i gruppe B er det funnet flere kraftig magnetiske biter som må bestå av metallisk 
jern. Deres uregelmessige form tilsier at de må stamme fra jernluppen. Det er derfor mulig at slagget rundt er 
blitt slått av ved uttakningen av luppen. 
Siste gruppe omfatter to biter slagg. Disse skiller seg ut fra gruppe A og B ved å ha et lavere innehold av 
aluminiumoksid, og et høyere innehold av mangaoksid. Dette viser at de ikke stammer fra samme utvinning 
som de øvrige bitene. 
3 biter leire er også analysert. Overflaten på bitene hadde høyt innehold av jernoksid og kalsiumoksid som vier 
at de stammer fra et anlegg forbundet med bearbeiding av jern. 

681 96x, 107y - - 

723 98x, 104y 727 78,7 g 

728 105x, 104y 732 315,1 g 

739 99x, 103y 743 268,2 g 

745 101x, 103y 750 1297,7 g 

751 101x, 101y 755 525,7 g 

Snitt 1, V 100x, 100y-100x, 103y 685 2164,1 g 

Snitt 1, Ø 100x, 104y-100x, 107y 686 121,2 g 

Snitt 2 107x, 102y-107x, 107y - - 

Snitt 3 95x, 101y-95x, 106y - - 

 

11.3.4 MIKROMORFOLOGIPRØVE 
 

 MX.nr. Cnr. Funnomstendighet Analyseresultat 

631 

59231/18 

Fra V del i N profil i profil 1. Dekket alle lag i 
produksjonslag A449, samt undergrunn 

Sjikt 3; Nedvasket oransje/brunrød leirete sand, delvis varmepåvirket, iblandet litt kull som er delvis 
jernflekket. «Sølete» deponering og kulturavhengig sammenblanding. Øvre del av laget bærer mer 

preg av varmepåvirkning og større andel av kull. 
Sjikt 2; Nedvasket, svært kullblandet leirete, delvis varmepåvirket sand. Kull er delvis jernflekket. 

Trolig delvis «vannavsatt» som vil si nedvasket av regnvann. 
Sjikt 1; Nedvasket og nedtrampet, sterkt bioomrotet litt leirete sand/silt som er varmepåvirket og 

iblandet litt kull. 



11.4 TEGNINGER 

 



Gnr. 97, Eidsvoll kommune  Saksnr. 2013/5310  

 

  

 35 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 



Gnr. 97, Eidsvoll kommune  Saksnr. 2013/5310  

 

  

 36 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
 



11.5 FOTOLISTE CF34738 

Filnavn Motiv 
Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf34738_01.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområde før avdekking. NV KES 14.10.2013 

Cf34738_04.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområde før avdekking. NØ KES 14.10.2013 

Cf34738_06.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområde før avdekking. V KES 14.10.2013 

Cf34738_09.JPG Arbeidsbilde med maskin. Ø KES 15.10.2013 

Cf34738_10.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområde etter avdekking. SSV KES 16.10.2013 

Cf34738_11.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområde etter avdekking. V KES 16.10.2013 

Cf34738_12.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområde etter avdekking. SØ KES 16.10.2013 

Cf34738_14.JPG Oversiktsbilde av utgravningsområde etter avdekking. Ø KES 16.10.2013 

Cf34738_18.JPG Oversiktsbilde av produksjonslag S449. Ø KES 16.10.2013 

Cf34738_19.JPG Oversiktsbilde av produksjonslag S449. Ø KES 16.10.2013 

Cf34738_20.JPG Oversiktsbilde av produksjonslag S449. S KES 16.10.2013 

Cf34738_23.JPG Oversiktsbilde av produksjonslag S449. V KES 16.10.2013 

Cf34738_26.JPG Oversiktsbilde av produksjonslag S449. SV KES 16.10.2013 

Cf34738_27.JPG Planbilde av deler av kullag i produksjonslag S449. SØ KES 16.10.2013 

Cf34738_28.JPG Plan kokegrop S196. NNØ AS 16.10.2013 

Cf34738_29.JPG Profil kokegrop S196. N AS 16.10.2013 

Cf34738_30.JPG Plan kokegrop S216. ØNØ KES 18.10.2013 

Cf34738_31.JPG Profil kokegrop S216. ØNØ KES 18.10.2013 

Cf34738_32.JPG Snitt 1, NØ-profil produksjonslag S449. NØ KES 18.10.2013 

Cf34738_33.JPG Detalj snitt 1, NØ-profil produksjonslag S449. NØ KES 18.10.2013 

Cf34738_34.JPG Detalj snitt 1, NØ-profil produksjonslag S449. NØ KES 18.10.2013 

Cf34738_35.JPG Detalj snitt 1, NØ-profil produksjonslag S449. NØ KES 18.10.2013 

Cf34738_36.JPG Detalj snitt 1, NØ-profil produksjonslag S449. NØ KES 18.10.2013 

Cf34738_37.JPG Detalj snitt 1, NØ-profil produksjonslag S449. NØ KES 18.10.2013 

Cf34738_38.JPG Snitt 1, NØ-profil produksjonslag S449. Ø KES 18.10.2013 

Cf34738_39.JPG Mikromorfuttak i snitt 1, NØ-profil produksjonslag S449. NØ KES 21.10.2013 

Cf34738_42.JPG Utgravningsområde dekket av snø. VNV AS 22.10.2013 

Cf34738_44.JPG Utgravningsområde dekket av snø. N AS 22.10.2013 

Cf34738_45.JPG Snitt 3, NØ-profil produksjonslag S449. NØ KES 23.10.2013 

Cf34738_47.JPG Snitt 3, NØ-profil produksjonslag S449. Ø KES 23.10.2013 

Cf34738_49.JPG Planbilde R681 med stor stein. NØ KES 23.10.2013 

Cf34738_51.JPG Profilbilde R681 steinopptrekk. N KES 23.10.2013 

Cf34738_52.JPG Planbilde av enden av kullag i R673. Ø KES 23.10.2013 

Cf34738_53.JPG Plan kokegrop S122. NØ KES 25.10.2013 

Cf34738_54.JPG Profil kokegrop S122. NØ KES 25.10.2013 

Cf34738_55.JPG Plan kokegrop S142. NV AS 25.10.2013 

Cf34738_58.JPG Profil kokegrop S142. NV AS 25.10.2013 

Cf34738_60.JPG Utstikker fra profil kokegrop S142. Ø AS 25.10.2013 

Cf34738_61.JPG Plan kokegrop S179. N KES 28.10.2013 

Cf34738_62.JPG Profil kokegrop S179. N KES 28.10.2013 

Cf34738_63.JPG Planbilde av enden av kullag i R6728. SV AS 28.10.2013 

Cf34738_64.JPG Planbilde av enden av kullag i R6728. SV AS 28.10.2013 

Cf34738_66.JPG Oversiktsbilde av produksjonslag S449 etter rutegraving. Ø KES 30.10.2013 

Cf34738_67.JPG Oversiktsbilde av produksjonslag S449 etter rutegraving. S KES 30.10.2013 
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Filnavn Motiv 
Sett 
mot Fotograf Dato 

Cf34738_69.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av produksjonslag S449. S KES 30.10.2013 

Cf34738_71.JPG Oversiktsbilde etter fjerning av produksjonslag S449. Ø KES 30.10.2013 

Cf34738_73.JPG Grop i undergrunn. V KES 30.10.2013 

Cf34738_74.jpg 
Photoshop sammensetning av NØ-profil produksjonslag 

S449. NØ KES 23.12.2013 
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11.6 ANALYSERESULTATER 

11.6.1 RAPPORT RADIOLOGISKE DATERINGER 
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11.6.2 RAPPORT METALLURGI 
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11.6.3 RAPPORT MIKROMOFOLOGISK ANALYSE 
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11.7 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

1. Strukturskjema 

2. Rentegninger 

 


