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SAMMENDRAG
I forbindelse med regulering av Fv162/241 for gang og sykkelsti ble det undersøkt automatisk
fredete kulturminner på Englaug Østre og Finstad lille. På Englaug Østre ble det undersøkt et
overpløyd jernvinneanlegg med to ovner datert til overgangen mellom Folkevandringstid og
Merovingertid. Slagganalysene viste at de var ovner av typen fase 1, noe som stemte godt
overens med ovnskonstruksjonen. På Finstad lille ble det avdekket 14 kokegroper, hvorav 10 ble
undersøkt. De var sterkt nedpløyd og ble datert til Folkevandringstid.

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

2

Gnr. 201/1 og 222/1, Løten k.

Saksnr. 2014/522

Innhold

1

BAKGRUNN .................................................................................................. 5

2

DELTAGERE, TIDSROM .............................................................................. 5

3

LANDSKAP, KULTURMILJØ OG TIDLIGERE UNDERSØKELSER ........... 5

4

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV FELTARBEIDET ................................. 6

5

UTGRAVNINGSRESULTATER .................................................................... 8

6

NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER .............................. 13

7

VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON ............. 14

8

SAMMENDRAG .......................................................................................... 14

9

LITTERATUR .............................................................................................. 15

10

VEDLEGG................................................................................................ 16

Kulturhistorisk museum
Arkeologisk seksjon

3

Gnr. 201/1 og 222/1, Løten k.

Saksnr. 2014/522

Figur 1. Oversiktskart med de to undersøkte lokalitetene.
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING
Englaug østre, 222/1 og Finnstad lille østre, 201/1,
Løten kommune, Hedmark
1

BAKGRUNN

Bakgrunn for undersøkelsen er realisering av reguleringsplan som til legger rette for anleggelse
av gang-/sykkelveg langs østsiden av fv. 162 og fv. 241 (Ådalsbrukvegen) på strekningen
Breidablikk – Ådalsbruk st. – Nordengkrysset.
Hedmark fylkeskommune foretok en arkeologisk registrering i sept.-okt. 2012. I alt sju
lokaliteter ble dispensasjonsbehandlet i tidsrommet jan.-feb. 2014. Riksantikvaren friga de tre
kokegropene id 159687, 159690 og 159671 uten vilkår i brev av 11. februar 2014. Videre ble det
gitt tillatelse til inngrep i sikringssonen til gravhaugen id 77450. Her ble det stilt vilkår om
arkeologisk overvåking i regi av fylkeskommunen. Avslutningsvis ble det gitt dispensasjon fra
fredningsbestemmelsene for jernvinna id 159683 og kokegropfeltet id 159692 med vilkår om
arkeologisk undersøkelse.
Reguleringsplanen ble vedtatt i Løten kommunestyre den 29. oktober 2014. Tiltakshaver, Statens
vegvesen, ba i brev av 26. januar 2015 om gjennomføring av undersøkelsen. Riksantikvaren
fattet vedtak om omfang og kostnader for undersøkelsen i brev av 17. april 2015.

2

DELTAGERE, TIDSROM

Undersøkelsen ble foretatt av Kristin Eriksen (feltleder) og Rossano Cherubini (ass. feltleder) i
tidsrommet 5. – 16. oktober 2015. I alt ble det lagt ned 10 dagsverk i felt.

3

LANDSKAP, KULTURMILJØ OG TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Løten utgjør et grenseområde mellom de fulldyrkede bygdene på Hedemarken og utmarksområdene i Elverum og lenger øst. Traseen er 3,5 km. lang og går i NNØ-lig retning, sør for
Løten sentrum. Veien ligger i et tilnærmet fulldyrket landskap med spredt bebyggelse. Fra
tidligere er det registrert flere gravminner på gårdene langs veien. Den største er Snipphaugen,
som ligger i nordenden av veistrekningen. Det er også gjort flere rike funn fra jernalder i dette
området, blant annet en ryttergrav fra vikingtid og flere stykker betalingsgull fra folkevandringstid. Det vises til registreringsrapporten for nærmere opplisting og beskrivelse av fornminner og
funn fra området (Bryn 2012).
Landskapet Hedemarken omfatter Hamar, Ringsaker, Stange og Løten kommuner. Her er
flertallet av arkeologiske utgravninger foretatt i de tre førstnevnte kommunene. De mest kjente
Kulturhistorisk museum
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undersøkelsene i Løten ble foretatt under ledelse av Nicolay Nicolaysen i perioden 1879-1881,
da 100 av haugene på gravfeltet By ble undersøkt (Martens 1967). Også nærmere 20 røyser som
viste seg å være rydningsrøyser ble undersøkt. Gravfeltet var i bruk fra omkring Kristi fødsel og
inn i vikingtid. Det omfatter 250 gravminner, og er med dette et av de største gravfeltene vi har i
innlandet. På gården By er det for øvrig undersøkt to jernvinneanlegg fra eldre jernalder; ett fra
førromersk jernalder og ett fra eldre romertid (Risbøl 1997).
De senere årene er det gjennomført enkelte mindre undersøkelser i Løten kommune. Prosjektene
har omfattet et fåtall kokegroper, ildsteder, bryggesteinslag og dyrkingsspor. Av disse skal
undersøkelsene i 1993-1994 i forbindelse med utbygging av rv. 3, Mågård – Haukstad, blant
annet på gården Engelaug, nevnes spesielt (Risbøl 1997). Det ble blant annet gravd ut flere
kokegroper og ildsteder datert til førromersk jernalder, romertid og vikingtid, et kokesteinslag fra
folkevandringstid, et langhus fra vikingtid, samt ringgrøfter med brannbegravelser fra
merovingertid og gravrøyser fra vikingtid. Øvrige undersøkelser i Løten har i hovedsak omfattet
gravminner, og undersøkelsene ligger mer enn 20 år eller tilbake i tid. Avslutningsvis skal
nevnes det store prosjektet Rv.3/25 som pågikk i 2015. Her ble det undersøkt en rekke lokaliteter
med ulike typer kulturminner, i første rekke dyrkningsspor, et større røysfelt, jernvinne med
dateringer til yngre jernalder, kullgroper og kokegroper. Resultatene er for tiden under
bearbeiding.
Sammenlignet med nærliggende områder som Romerike i sør og Mjøstraktene i vest, har vi liten
kjennskap til gårdsbosetningen i forhistorisk tid og middelalder i Løten. Det samme er tilfellet
når det gjelder bruken av utmarka, der temaet er bedre belagt gjennom arkeologiske
undersøkelser i nabokommunen Elverum og i Østerdalen for øvrig.

4

PRAKTISK GJENNOMFØRING AV FELTARBEIDET

4.1 PROBLEMSTILLINGER
Følgende problemstillinger lå til grunn for undersøkelsen (Lønaas 2015):




Størrelse og omfang på kokegropfeltet?
Jernvinnas datering og teknologi i jordbruksområde?
Sammen belyser disse to deler av bosetningsutviklingen i eldre jernalder

Det er tidligere undersøkt graver, jernvinne og kokegroper i Løten. Dateringene faller innenfor
tidsspennet førromersk jernalder til vikingtid. En undersøkelse av de dispenserte lokalitetene vil
bidra til å belyse bosetningsutviklingen i eldre jernalder i denne viktige jordbrukskommunen.
Datering og innsamling av statistiske data for å belyse overordnete problemstillinger knyttet til
kokegropenes funksjon og kontekst vil stå sentralt. Utgjør lokaliteten et større, organisert
kokegropfelt, eller en mindre samling anlegg? Er det f.eks. spor etter deponering av gjenstander
Kulturhistorisk museum
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eller ubrente bein/ tenner i gropene som kan settes i sammenheng med rituell aktivitet? Skal
kokegropene ses i lys av gårdsbosetning, eller er det andre lokaliseringsfaktorer?
Den eldre jernvinna (fase I) er å finne i de mer sentrale jordbruksstrøkene på Hedemarken.
Aktuelle problemstillinger framgår av Faglig program (Larsen 2009: 177ff og 215-218). Her skal
kort nevnes forhold knyttet til datering, teknologi og jernvinnas lokalisering. Nye metoder i
slagganalyser gjør det mulig å besvare spørsmål rundt jernets proveniens, så det legges opp til
analyser av slagg.
4.2 UTGRAVNINGSMETODE OG DOKUMENTASJON
Begge utgravingsfeltene ble flateavdekt med gravemaskin. Deretter ble alle strukturene
opprenset før innmåling og fotografering i plan. Begge jernvinneovnene på lokalitet 159683 på
Englaug østre ble tegnet i flate og i profil etter at de var snittet.
Den ene ovnen (A408) ble dokumentert ved fotogrammetri i flere stadier via snittingen. For den
halvdelen som ble fjernet ble massene rundt selve ovnen gravd bort slik at deler av den
opprinnelig nedgravde ovnskonstruksjonen ble stående fritt. Det ble satt opp georeferansepunkter
rundt og alle stadiene av gravingen av ovn A408 er relatert til disse. Bildene ble bearbeidet i
Agisoft Photoscan til en ferdig fotogrammetrimodell. De forskjellige stadiene av gravingen
kunne legges inn til en samlet modell, først enkeltstående «chunks» som deretter ble smeltet
sammen via «merge». Modellen er lagret som PLY-format i tillegg til originalbildene under
Cf35088.
Jernvinneovnene A398 og A408 ble tegnet for hånd i felt og rentegnet digitalt med Illustrator
CS6. Kokegropene ble kun oppmålt og fotografert.
Det ble brukt en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet ved innmåling på den enkelte
lokalitet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Version 3.0.1) 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-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjektbase 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 geodatabaseformat ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk
museum. I tillegg blir Intrasisprosjektet avlevert til samme enhet for lagring og evt. distribusjon.

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP
Avdekkingen startet på Englaug østre og deretter ble Finstad lille østre avdekt. Når matjordslaget
var fjernet på begge lokalitetene ble strukturene på Englaug østre undersøkt først, ettersom de
hadde høyest prioritet for fingraving basert på prosjektets problemstillinger.
Kulturhistorisk museum
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4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER
Utgravingen foregikk i godt dyrket jordbruksland som har vært pløyd lenge. Det kan være
muligheter for nedpløyd kull. P491 fra A408 kan virke litt avvikende, både i forhold til
dateringen fra registreringen og den doble dateringen fra ovn A398. Det samme gjelder muligens
P553 fra kokegrop A263.

5

UTGRAVNINGSRESULTATER

Samlet sett ble det gravd ut to ovner for jernutvinning og 10 kokegroper.
5.1 OVNER
Ovnen A408 gravd ned dypt i undergrunn. Det var en kraftig og tydelig rødbrent rand rundt
sidekantene av den dokumenterte bunnen. Langs bunnen av ovnens grop er dette ikke synlig.
Dette kan tyde på nedfall og isolering av kull og lignende før temperaturen har nådd det
varmeste punktet. Slagget som var synlig i overflaten er antakelig dratt litt opp med plogen og
gravemaskin. På slagget inne i ovnen var det tydelig lagdelinger i sidekanter, og i toppen var det
utflytende struktur. Begge deler tyder på in situ størkning og underbygger tanken om at det ikke
var nevneverdig slagavtapping fra ovnen.
Ovnen A398 var gravd dypt ned i undergrunn. Den var tilnærmet rund i plan, med litt diffuse
kanter. Steinene langs vestkanten kan ha vært del av konstruksjonen, da slagg og brent sand lå
innimellom dem. Steinene på bunn av gropa kan ha vært en del av en foring, men de kan like
gjerne være del av den steinete undergrunnen. Trekullet var for det meste fragmentert, men også
noen få større stykker var bevart. Dypere ned i gropa ble fragmentene større. Rundt gropa lå det
flere steiner.
Ovnene er datert til overgangen mellom Folkevandringstid og Merovingertid. De er altså
samtidige med de undersøkte anleggene ved Ånestad 1 og Ånestad 2. På disse ovnene ble slagget
analysert, og det hadde tydelige fase 1 karakteristikker.
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Figur 2. A398

Figur 3. A408
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5.2 KOKEGROPER
Det ble påvist 14 kokegroper hvorav 10 ble snittet. Alle var hardt nedpløyd og veldig grunne.
Intrasis
Bredde Lengde Diameter
id
236
50
80
245
40
60
253
40
40
40
263
50
75
277
40
70
291
301
80
140
316
60
95
329
100
120
342
55
55
55
351
80
100
362
72
72
72
371
80
80
80
379
120
180

Prøve
nr.

Lab. nr.

553 Ua-53556
552 Ua-53557

550 Ua-53558
554 Ua-53559
555 Ua-53560

Snittet
ja
nei
nei
ja
ja
nei
nei
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Dateringsmessig har de en klar topp i folkevandringstid, det er bare én datering (P553) som
trekker lokaliteten opp i vikingtid. Dette kan være en feilkilde som nevnt i kapitel 4.4.

Figur 4. Summert sannsynlighet for dateringene fra kokegropene. Inkludert
registreringsdateringene.
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Figur 5 oversiktskart kokegroper på Finstad lille
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NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER

6.1 VEDART
Det ble sendt inn åtte vedartsprøver til Moesgaard, to fra jernvinneovner og seks fra kokegroper.
Furu er det dominerende treslaget, fulgt av bjørk. Det ble utført dateringer på både furu og bjørk.
Tabell 1. Fra Moesgaard museums vedartsrapport

6.2 DATERING
Den ene avvikende dateringen av kokegroper, P553 er foretatt på en bit av bjørkegren. Dette var
den eneste biten av bjørk som ble funnet ved vedartsanalysen i en furudominert prøve. Biten av
bjørk kan således representere noe som er tilkommet ved senere aktivitet.
Tabell 2
Englaug Østre
Lab.nr.

Instrasisnr.

Ua-53553
Ua-53554
Ua-53555
Beta-335261

A398 PK1000012A
A398 PK1000012B
A408 PK491
A408 KP1 registrering

C14 alder
1487
1487
1320
1520

+- 13C
-25,9
28
-26,8
28
-25,2
28
-23,6
30

Datert på
eldre stamme bjørk
yngre stamme bjørk
yngre gren bjørk

Finstad lille Østre
C14 alder

Lab.nr.

Instrasisnr.

Ua-53556
Ua-53557
Ua-53558
Ua-53559

A263 PK553
A277 PK552
A351 PK550
A371 PK554

1260
1449
1568
1625

Ua-53560
Beta-335263
Beta-335264

A379 PK555
A560 KP4 registrering
A316 KP6 registrering

1605
1520
1490

Kulturhistorisk museum
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+28
28
28
28
28
30
30

13

C
-27,8
-25,9
-25,1
-27,7
-26,7
-23,3
-25,4

Datert på
bjørk, gren
bjørk, yngre gren
furu, eldre stamme
bjørk yngre stamme
bjørk, yngre gren
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6.3 SLAGG
Slagg fra ovnene A398 og A408 ble undersøkt av Arne Jouttijärvi ved Heimdal Archaeometry.
Analysene viste tydelig av slagget var kompakt og ingen spor av horisontal rennestruktur, samt
at de hadde tydelig avtrykk fra trekull. I tillegg var de meget svakt magnetiske. Slagget er
karakteristisk for fase I anlegg (Jouttijärvi 2017).
Et interessant resultat er at den multivariable analysen av slaggets kjemiske sammensetning viser
at den hadde mer til felles med slagg og malm med mer vestlig utbredelse slik som Hovden,
Hallingdal og Valdres. Dette er interessant sett i lys av at slagget som er undersøkt ved Ånestad
(7 km mot nord) har tydelig kjemisk likhet med slagg fra Gudbrandsdalen og Østerdalen
(Jouttijärvi 2017:4).
I begge ovnene var det et relativt høyt innhold av jern- og manganoxid for perioden. Dette tyder
på at utvinningsprosessen var ineffektiv og ga et lavere utbytte en vanlig, en annen mulighet er at
det ble benyttet særdeles jernholdig malm. Hvis det hadde blitt benyttet rikholdig malm slik som
ved Haugan i Øyer ville det gitt et utbytte av 34 kg jern per 100 kg malm (68 kg jern – 100 kg
slagg), før en ytterligere reduksjon ved primærsmiing (Jouttijärvi 2017: 5).

7

VURDERING AV RESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON

Kokegropenes datering er sammenfallende med brukstiden for kokegropsfeltene som nylig ble
blitt undersøkt på Rømma og Gjærlu i Løten (Melgaard 2017). Dateringene indikerer at
kokegropene først blir et sterkt fremtredende fenomen i disse indre jordbrukstraktene i andre
halvdel av eldre jernalder. Dette faller inn i det generelle bildet av kokegroper i eldre jernalder,
men at de indre østlandsområdene har en noe senere tidsmessig intensitetstopp i bruken av
kokegroper.
De to undersøkte ovnene på Englaug Østre gir et viktig bidrag til forståelsen av jernvinna i
starten av Merovingertid og jernproduksjon i jordbruksstrøk generelt. De skiller seg tydelig
kjemisk fra andre anlegg i Hedmark og spesielt interessant er det at de skiller seg så tydelig fra
de relativt nærliggende ovnene på Ånestad, ca. 7 km mot nord. Tyder dette på at det er et visst
skille mellom jernvinna i jordbrukslandskapet og at Ånestad er plassert like ved overgangen til
de enorme skogsområdene i indre Hedmark? Anlegget med de to ovnene stammer fra slutten av
500-tallet og starten av 600-tallet. Analysene tyder på at fase I tradisjonen fortsatt var sterk i
Hedmark på dette tidspunktet.

8

SAMMENDRAG

I forbindelse med regulering av Fv162/241 for gang og sykkelsti ble det undersøkt automatisk
fredete kulturminner på Englaug Østre og Finstad lille. På Englaug Østre ble det undersøkt et
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overpløyd jernvinneanlegg med to ovner datert til overgangen mellom Folkevandringstid og
Merovingertid. Slagganalysene viste at de var fase 1, noe som stemte godt overens med
ovnskonstruksjonen. På Finstad lille ble det avdekket 14 kokegroper, hvorav 10 ble undersøkt.
De var sterkt nedpløyd og ble datert til Folkevandringstid.

9
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10 VEDLEGG
10.1 TILVEKSTTEKST, C60562/1-3
Produksjonsplass (jernvinne) fra eldre jernalder fra ENGLAUG ØSTRE, av
ENGELAUG ØSTRE (222/1), LØTEN K., HEDMARK.
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Slagg og kull fra arkeologisk undersøkelse
av to jernvinneovner i dyrka mark. Slagget er analysert ved Heimdal v/ Arne Jouttijärvi.
Kullet er analysert ved Uppsala. Av slagget er det kun tatt vare på en liten referanseprøve
fra hver ovn.
Orienteringsoppgave: Englaug østre ligger ved Ådalsbruk i Løten. Selve lokaliteten
ligger 400 meter nordøst for tunet under det som nå har blitt gang og sykkelvei på
fylkesvei 162. Lokaliteten lå akkurat i nedkant av en forhøet del av åkeren og 60 meter
øst for Engelaugbekken.
LokalitetsID: 159683.
Funnet av: Kristin Eriksen.
Katalogisert av: Julian Robert Post Martinsen.
1) slagg av slagg.
Referansebit av slagg fra jernvinneovn A398, fase 1.
2) slagg av slagg.
Referansebit av slagg fra jernvinneovn A408, fase 1.
3) prøve, kull av kull.
Kullprøver fra jernvinneovnene A398 og A408. PK1000012 fra A398. Pk491 fra A508.
10.2 FOTOLISTE
fotokort
_id

Filnavn

Motiv

587037

Cf35087_001.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 159683 før
flateavdekking

587038

Cf35087_002.JPG

Ovn A398 etter rensing i plan

398

159683

587039

Cf35087_003.JPG

Ovn A408 etter rensing i plan

408

159683

587040

Cf35087_004.JPG

Oversiktsfoto av lokalitet 159683 etter
flateavdekking. Rossano Cherubini ved
ovn A398

587041

Cf35087_005.JPG

Ovn A398 i profil

398

159683

587042

Cf35087_006.JPG

Ovn A408 i profil

408

159683
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