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SAMMENDRAG 
I perioden fra 6. juni - 7. juli 2006 ble jernvinneanlegg R36 gravd ut i Gudbrandslie, 
Vang, Oppland. Undersøkelsen inngår i et mer omfattende utgravningsprosjekt i 
forbindelse med etablering av et hyttefelt i Gudbrandslie, og lokaliteten ble forundersøkt i 
2005. 
 
På lokaliteten ble det påvist to bruksfaser. Fra den eldste fasen er kun dokumentert et tynt 
slagglag i slagghaugen, og deler av ovnsområdet. I den yngre fasen er både blestertuft, to 
kullgroper, blesterovn og slagghaug dokumentert. Det ble undersøkt et ovnsområde 
(S4009) bestående av en liten sjaktovn (S4023) med bunngrop (S4022) og tappegrøft 
(S4019). I tilknytning til denne strukturen lå det en blestertuft (S4003) og et malmlager 
(S4011). Det ble også undersøkt en slagghaug (S4004) med renneslagg og ”gropslagg”. 
Denne slagghaugen har blitt dannet av produksjonsavfall fra ovn S4023.  
 
Blestertuften (S4003) besto av et rom og målte ca 5 x 4,4 m. Et stolpehull og rester av et 
ildsted ble dokumentert sentralt i tufta. Tufta var skåret ned i undergrunnen, med svake 
voller på to sider. Tufta var åpen i forkant, og ser ut til å ha hatt en åpen 
veggkonstruksjon i bakkant. Ovnsområdet var plassert i front ved vestre kortende.  
 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Grov (7/4) og Strand (10/4) 7/4 og 10/4 
Kommune Fylke 
Vang Oppland 
Saksnavn Kulturminnetype 
Gudbrandslie Jernvinneanlegg med kullgroper 
Saksnummer (arkivnr. KHM) Tiltakskode/ prosjektkode 
05/7598 760032/420712 
Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 
Jotunheimen Eiendom as 
Postboks 1169, Storhamar 
2305 Hamar 

Jotunheimen Eiendom as 

Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 
6. juni – 7. juli 2006 UTM 32VMN834576 
ØK-kart ØK-koordinater 

BM 074-5-2 NGO1948 Gauss-K; Akse 2 Bredde: 
354689 lengde: -9068 

A-nr. C.nr. 

2006/112 C55273 
ID-nr (Fornminneregisteret) Negativnr. (KHM) 
ID: 89623 Cf33520 – Cf33528 
Rapport ved: Dato: 

Ingar M. Gundersen 11.04.08 
Saksbehandler: Prosjektleder: 
Jan Henning Larsen Jan Henning Larsen 



R36, Gudbrandslie. Grov (7/4) og Strand (10/4), Vang, Oppland Saksnr. 05/7598 
  
 

 3Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

I tilknytning til anlegget lå det også to kullgroper (S4001 og S4002), et større 
røsteområde (S4010) bestående av tre røsteplasser (S4005-S4007), og ytterligere to 
frittliggende røsteplasser (S4008 og S4020). 
 
12 trekullprøver har blitt vedartsbestemt av statsstipendiat Helge I. Høeg (jf. Vedlegg, 
analyser 2). Disse prøvene ble i all hovedsak bestemt til å være av bjørk (Betula). Bare 
prøver av bjørk ble sendt videre til C14-analyse (jf. Vedlegg, analyser 3). 
Jernvinneanlegget har blitt C14-datert til vikingtid/tidlig middelalder. I tillegg 
forekommer det to dateringer fra henholdsvis merovingertid og etterreformatorisk tid.  
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Rapport fra arkeologisk utgravning 

R36, GUDBRANDSLIE, GROV (7/4) OG STRAND 
(10/4), VANG, OPPLAND  

INGAR M. GUNDERSEN 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Undersøkelsene kom i gang som en følge av reguleringsplanen for Gudbrandslie, Vang 
kommune i Oppland, som ble sendt ut på høring med frist for uttalelse 4. april 2005. 
Forslaget la til rette for høystandard fritidsbebyggelse og veier i Gudbrandslie, i 
tilknytning til utbygningsområdene på Børrenøse og Børrelia II.  
 
Oppland fylkeskommune gjennomførte høsten 2004 registreringer i området fra elven 
Tenla ved Otrøvatns sørøstside til Børrenøse i nord, ved Mildri Een Eide og 
undertegnede, og påviste 13 jernvinneanlegg, 67 kullgroper og to tufter (Eide 2005). 
Innen planområdet for Gudbrandslie og Børrenøse er det i alt registrert en 
steinalderlokalitet, 11 jernvinneanlegg, 47 kullgroper og fire tufter. En del av området ble 
foreslått som verneområde, noe som innbefattet steinalderlokaliteten, seks 
jernvinneanlegg, åtte kullgroper og de fire tuftene.  
 
Riksantikvaren har hatt innsigelse til kommunedelplanen for Tyinkrysset og har sett det 
som sentralt å verne området syd for elven Tenla. Samtidig har det blitt åpnet for 
fortetting av utbygde områder på nordsiden hvor Gudbrandslie ligger. 
 
Oppland fylkeskommune oversendte reguleringsforslaget til Riksantikvaren i brev av 10. 
mars 2005 og legger i sin uttalelse vekt på de helhetlige vurderingene som er gjort i 
forbindelse med kommunedelplanarbeidet. Det er et politisk ønske, både lokalt og 
regionalt, om utvikling av reiselivet ved Tyinkrysset. Kulturminnevernet har erkjent at 
områdene på nordsiden av Tenla kan fortettes. Ut fra en helhetlig arealdisponering 
anbefaler fylkeskommunen at det blir gitt dispensasjon for 4 jernvinneanlegg og 31 
kullgroper med vilkår om grundige arkeologiske undersøkelser med totalgravning av alle 
anleggene med eventuelle aktivitetsområder og et representativt utvalg av kullgropene. 
 
Kulturhistorisk museum (KHM) behandlet saken på møte i Fornminnekomiteen 29. mars 
2005 (sak F 038/05). Ut fra en helhetlig plan for arealdisponeringen i området sluttet 
museet seg til de vurderinger Riksantikvaren har foretatt ved innsigelsen til 
kommunedelplan for Tyinkrysset. KHM aksepterte at kulturminner måtte frigis i andre 
områder og sluttet seg til fylkeskommunens vurdering under forutsetning at det blir utført 
grundige arkeologiske undersøkelser. 
 
Gjennom planen ga Riksantikvaren i brev av 6. april 2005 dispensasjon for 3 
jernvinneanlegg: R6 (id 89568), R31 (id 89621), R36 (id 89623); og 30 kullgroper innen 
29 lokaliteter: R2 (id 89571), R3 (id 89573), R4 (id 89566), R5 (id 89567), R7 (id 
89574), R8 (id 89575), R10 (id 89581), R11 (id 19802), R12 (id 75368), R13 (id 10444), 
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R14 (id 89585), R15 (id 39807), R16 (id 89590), R17 (id 89594), R19 (id 89605), R27 
(id 89618), R28 (id 39806), R29 (id 62511), R30 (id 89619), R32 (id 29809), R35 (id 
89622), R38 (id 89625), R46 (id 89635), R58 (id 89670), R110 (id 39809), R111 (id 
8989782), R155 (uten id-nr), id 39809 og id 39810. 
 
Ifølge brev fra Jotunheimen eiendom as til Oppland fylkeskommune av 3. juni 2005 ble 
planen vedtatt av Vang kommune 28. april 2005. 
 
Oppland fylkeskommune oversendte i brev 7. juni 2005 til Riksantikvaren om at 
tiltakshaver ønsket å realisere planen og starte utgravningen så snart som mulig. 
Kulturhistorisk museum behandlet vilkår og budsjett ved Fornminneseksjonen 20. juni 
2005. 20. juli vedtok Riksantikvaren med hjemmel i kulturminneloven § 8,1 at ytterligere 
et jernvinneanlegg og en kullgrop måtte inkorporeres i de arkeologiske undersøkelsene. 
Riksantikvaren innvilget søknad om dispensasjon i brev datert den 8. august 2005. Det 
fremgikk her at tiltaket kunne iverksettes med vilkår om en arkeologisk undersøkelse 
bekostet av tiltakshaver. Tiltakshaver aksepterte Riksantikvarens vedtak og vilkår i brev 
datert 12/7 2005. 
 
Under undersøkelsene fra 27. juli til 12. august ble ytterligere et jernvinneanlegg, en 
røsteplass og en kullgrop oppdaget innenfor utbyggingsområdet. Jernvinneanlegg R36 
skulle undersøkes over to år og ble forundersøkt 21.-22. september 2005 (Mjærum 
2006a).  

2. DELTAGERE, TIDSROM 
Utgravningen ble gjennomført i tidsrommet tirsdag 6. juni - fredag 7. juli 2006. 
Etterarbeidet for undersøkelsen av R36 er utført av Ingar M. Gundersen i tidsrommet 
10.07.-14.07.06, 5.-30.03.07 og 10.04-11.04.08.  
 
I utgravingstidsrommet ble det benyttet 81 dagsverk til undersøkelsen på R36, inkludert 
reise for feltpersonellet fra Oslo til utgravningsstedet første dag. Gravemaskinfører Pål 
Mikkelsen fra Vang Grave- og Transport Service A/S bisto gravningen i ca 16 timer med 
maskinell avtorving og utgravning i utgravningsperioden.  
 
Følgene personale deltok i utgravningen: 
 

Navn Stilling Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Antall dager 

Ingar M. Gundersen Feltleder 4 dager 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager 24 dager 

Rune Borvik  Feltleder * 3 1 1 2 3 10 dager 

Marit Johansson Feltass. 4 dager 5 dager 5 dager 5 dager 5 dager 24 dager 

Bjørnar Sæbø Feltass. 4 dager 4 dager 2 dager 5 dager 5 dager 20 dager 

Arne A. Stamnes Feltass.  1 dag    1 dager 

Ole Chr. Aslaksen Feltass.     2 dager 2 dager 

Til sammen: 81 dager 

Tabell 1: Deltagere på feltarbeidet.              *Ansvar for digital innmåling på både R36 og R48. 
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Prosjektleder Jan Henning Larsen var på befaring 9., 14., 22. og 29. juni og 7. juli. 
Undersøkelsen ble også besøkt av Bernt Rundberget fra Gråfjellprosjektet ved 
Kulturhistorisk museum, Tom Haraldsen fra Toten Økomuseum, prof. emeritus Arne 
Espelund fra NTNU og Ragnar Bjørnstad og Irene Skauen fra Oppland Fylkeskommune.  
 
I undersøkelsesperioden var det skiftende værforhold, og tidvis hardt regn kunne stoppe 
opp arbeidet for kortere tid av gangen. Været fikk likevel ingen vesentlige konsekvenser 
for undersøkelsen.  
 

 
Figur 1: Gudbrandslie sett fra Skarsnosi. Den røde sirkelen markerer R36. Foto: Ingar M. 

Gundersen (digitalbilde). 

3. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

3.1. UTGRAVNINGSOMRÅDET I EN STØRRE SAMMENHENG 
I prosjektplanen som ble utarbeidet i forkant av undersøkelsen har landskapet, funn og 
fornminner blitt beskrevet på følgende måte (Larsen 2005):  
 
Undersøkelsesområdet ligger i østenden av Filefjell og øst for Otrøvatn (971-966 m o.h.) i 
en bjerkeli som strekker seg opp til nærmere 1100 m o.h. En rekke kulturminner i området 
forteller om hvor viktig dette området har vært i forhistorisk tid og middelalder. En av de 
viktigste ferdselsveiene mellom Østlandet og Vestlandet gikk forbi Otrøvatnet. Det var flere 
traseer: Det var mulig å passere området gjennom veien fra Rødalen hvor det er kjent 
gravanlegg, skålgropsteiner og jernvinneanlegg. Veien gikk da på sydsiden av Otrøvatn 
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(Støgofjorden) hvor det er kjent jernvinneanlegg, og hvor Bjørn Hougen foretok utgravning 
av Gamlestøgutufta i 1939. Hougen oppfatter dette som et sælehus knyttet til ferdselen, men 
dessverre ble det ikke funnet daterende gjenstander. På stedet hadde det tidligere vært drevet 
jernutvinning, og det er flere kullgroper her. På den andre siden av vannet ligger Nystova og 
et par kilometer vest Thomaskirken som ble revet i 1808.  Bjørn Hougen oppfatter 
situasjonen slik: ”Troligvis må vi da regne med to fjellstuer før Nystua ble reist. Men da 
Gamlestua ikke kan tidfestes, vet vi heller ikke hvem av de to er den eldste. Det 
sannsynligste er kanskje at Gamlestua er et forholdsvis kort intermesso mellom 
Thomaskirken og Nystua” (Hougen 1944:211). Ved Thomaskirken er det funnet sverd fra 
merovingertiden. Dalen innover her kalles Smeddalen. Om dette bygger på en tradisjon om 
at det virkelig har bodd smeder her, eller om det dreier seg om et eponym, et kallenavn dalen 
har fått på grunn av de mange sporene etter jernproduksjon, er usikkert. 
 
Andreas Faye forteller dette sagnet om ’Dvergene i Smeddalen’ i Norske Folke=Sagn: ”I 
Smeddalen paa Fillefjeld, hvor det før har været drevet et Jernverk, havde Dverge i gamle 
Dage deres Smeddeverksted, og selv forarbeidede de alt Jern, de brugte i deres Smidier. 
Men da Kirkesangen fra Thomaskirken, der stod i den østlige Ende af Dalen, tonede i 
Dvergenes Øren, droge de længere op i Fjeldene og lode Verktøi og deres øvrige Sager 
tilbage. Syne Folk kunne endnu see store Rujernstænger, svere Ambolte og Tænger staae 
under Bjergvæggen; men det er forgjeves at prøve paa at flytte dem. Efter at Kirken nu er 
nedreven, vil man vide, at Dvergene atter pusle paa gamle Tomter (Faye 1844:36). 
 
A. W. Brøgger bruker dette sagnet til å illustrere hvor sentral jernvinna har vært i dette 
området, og han viser til at det over Filefjell til Sogn fortsatt er spor etter gammel 
virksomhet. ”Ennu i 1810 var det en vei de kalte Jerngalleren som de i gammel tid førte 
myrjern på, til Engerdalen” (Brøgger 1925:149). 
 
Nordøst for planområdet ligger Tyinkrysset med flere skålgropsteiner, gravhauger og gamle 
tufter. Veien til innsjøen Tyin er ikke lang. Selv om Tyin er særlig kjent for sine spesielt rike 
funn fra steinalderen, er det også gjort betydelige funn av pilespisser og redskaper fra 
jernalderen og middelalderen. I høyfjellsområdene rundt er det registrert mange dyregraver 
og bågåsteller. 
 
I dette området er det nå, etter at Oppland fylkeskommune foretok grundige registreringer 
i 2004, kjent omkring 30 jernvinneanlegg. Ett anlegg sør for Tenla har store slaggblokker 
som tyder på aktivitet tilbake i eldre jernalder. Videre er det kjent flere anlegg nedover 
mot Tyinkrysset. Innen området fra reguleringsplanområde Børrelia I i syd til grensen for 
bebyggelsesplanområdet for Børrenøse er det registrert 4 tufter, 11 jernvinneanlegg og 47 
kullgroper. 
 
Jernvinneanleggene og kullgropene ligger i et fjellterreng hvor det er tallrike spor etter 
folks bosetning og utmarksbruk i jernalder og middelalder. Særlig er det kjent tallrike 
enkeltliggende kullgroper, men etter registreringer i 2004 er det også kartlagt mange 
jernvinneanlegg. Beliggenheten er typisk; jernvinneanlegg ligger gjerne i seterområder og 
øverst i dalene under skoggrensen hvor det har vært god tilgang på trevirke og myrmalm 
(jfr. Johansen 1973). Skogen kan ha vært annerledes i eldre tider selv om bjerk nok har 
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vært dominerende i middelalderen, slik vi kjenner det fra pollenanalyser i tilsvarende 
terreng. 
 
Undersøkelsesområdet ligger i vesthellende bjerkeli ned mot Otrøvatn. Det er spredte 
myrdrag og bekkefar og dessuten tørre morenerygger med bjerkeskog – en ”klassisk” 
terrengtype for jernutvinning. 
 
Jernvinneanlegg hvor kullgroper inngår i anleggsstrukturen slik som i Gudbrandslie, er 
hovedsakelig datert til middelalderen i Oppland, 1000-1400 e. Kr. De fleste anleggene 
synes å være fra 1200-/ 1300-tallet. Kullgroper er i Valdres datert innen vikingtid og 
middelalder, 800-1350 e. Kr., og det er spesielt for Tyinkrysset at mange kullgroper synes 
å ha en tidligere datering enn ellers i fylket. 
 

 
Figur 2: R36 sett fra Skarsnosi. Lokaliteten ligger sentralt i bildet med Børrenøse i bildets forkant. 

Foto: Ingar M. Gundersen (digitalbilde). 
 
I stølsregionene er det tallrike jernvinneanlegg og kullgroper, og Valdres er derfor ansett 
som et av våre viktigste områder for jernproduksjon i jernalder og middelalder (jfr. 
Brøgger 1925, Hauge 1944; 1946, Larsen 2000). Tydelig er de mange 
jernvinneanleggene fra middelalderen; godt synlig er kullgroper som er knyttet til 
anleggene. Videre finnes mange steder jernvinneanlegg fra eldre jernalder. Nede i 
bosetningsområdene i dalbunnen i Valdres er det mange kullgroper knyttet til smiing og 
videre bearbeidelse av jernet fra utmarka. 
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3.2. LOKALITETENS LANDSKAPSMESSIGE PLASSERING 
R36 lå helt nord i det planlagte hyttefeltet i Gudbrandslie, på en flate i vestlig hellende 
terreng 1025-1035 m.o.h. Feltet avgrenses i nord av et myrparti og i sør av en nyanlagt 
anleggsvei (Figur 2). Nordvest for R36 ligger også hyttefeltet Børrenøse. Ved tidspunktet 
for utgravningen var enkelte hytter under konstruksjon ca. et par hundre meter mot 
sørvest og sørøst. Moderne grøfting var blitt foretatt i myrpartiet nord og nordvest for 
anlegget, men dette hadde ingen innvirkning på lokaliteten. Landskapet preges av spredte 
myrer og tørre rygger og bjørkerabber. Lokaliteten var bevokst av skrinn bjørkeskog, og 
hadde ved tidspunkt for registreringen tett undervegetasjon med einer og kratt. Deler av 
området var nylig ryddet for skog. Fra anlegget var det vidt utsyn over deler av 
Gudbrandslie og Otrøvatn. Videre har man utsikt mot Nystøga på Otrøvatns vestside og 
Kongeveien, som går parallelt med Otrøvatns nordside. Mot nord-nordvest sperres 
utsikten av Skarsnosi, en rak fjellvegg som dominerer inntrykket av landskapet.  

4. UTGRAVNINGEN 

4.1. PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
I prosjektplanen ble en rekke vurderinger gjort rundt undersøkelsene i Gudbrandslie 
(Larsen 2005). Den følgende teksten er et sammendrag av prioriteringene som ble angitt 
der:  
 
Man har fortsatt begrenset kjennskap til jernvinneanleggene i Valdres. Problemene kunne 
ikke alene løses gjennom utgravning av R36 og fire andre anlegg i Gudbrandslie i 2005 
og 2006, men informasjonen vil fylle et stort tomrom i dette viktige området. Materialet 
vil på sikt kunne gi ny forståelse av jernvinna både i Valdres og på Østlandet og dessuten 
bidra til å forstå vareflyten og kontakten over Filefjell i yngre jernalder og middelalder. 
Dessuten vil det bli mulig å kunne sette kullgropundersøkelsene som tidligere har vært 
ved Tyinkrysset og ved Otrøvatnet inn i en mer helhetlig sammenheng, ved at det nå vil 
bli mulig å kunne se forbindelsen mellom jernvinneanlegg og kullgroper. 
 
Registreringene i området indikerer at det til dels dreier seg om anleggstyper som ikke 
var undersøkt tidligere. Det var derfor av stor betydning å avklare den helhetlige 
anleggsstrukturen på flere anlegg, for å kunne sette disse inn i en større sammenheng og 
for å avklare regionale forskjeller mellom ulike områder på Østlandet. 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. 
 
Dernest var anleggenes og kullgropenes alder av stor interesse; både om det var 
innbyrdes forskjell, om det var målbar brukstid på det enkelte anlegget, og hvordan 
forholdet har vært til andre anlegg i Valdres, Gausdal Vestfjell og i Hallingdal. 
 
Særlig viktig er at det foreligger dateringer til vikingtid av kullgroper i området. 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 
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et sentralt problem i norsk arkeologi, og undersøkelsene ved Tyinkrysset har gitt 
muligheter for å løse deler av problemet. 
 
Som ledd i kartlegging av den middelalderske jernvinnas betydning for 
samfunnsøkonomien, både lokalt, regionalt og nasjonalt, og for utviklingen av 
middelaldersamfunnet og middelalderstaten, er det viktig å kartlegge hvilke perioder 
jernvinna har vært drevet mest intensivt. Så langt peker materialet fra 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. 
 
Hustufter på jernvinneanlegg er et tema man har begrenset kjennskap til i Oppland, med 
unntak av blestertufter som er undersøkt både ved Dokkfløy og på Beitostølen. Det har 
derfor vært ønskelig å avtorve større områder for å se om det finnes slike under 
markoverflaten. Her kommer spørsmål om konstruksjon og forholdet til ovner og ildsted 
inn. Det er spørsmål om en huskonstruksjon bare har vært verkstedsbygning, eller om den 
har tjent til opphold under de tider av året det var aktivitet på anlegget. Eventuelle andre 
bosteder kan også søkes lokalisert i området rundt anlegget. 
 
Andre strukturer under markoverflaten som røsteplasser, malmlagre og kullagre har blitt 
avdekket for å få et bilde av den samlete aktivitet og for å få frem malm til analyser. 
 
Ovner ble frilagt og undersøkt slik at det er mulig med en parallellføring med tilsvarende 
funn ved Tyinkrysset og på Beitostølen og ved Dokkfløy.  
  
Forholdet mellom ovner og slagghauger står sentralt i diskusjon om teknologi. Slagget 
forteller også om utbyttet av produksjonen. Det har derfor vært viktig å kvantifisere 
slaggmengden. Ved kjemiske og metallurgiske analyser av slagg og malm er det mulig å 
nærme seg størrelsen på produksjonen. I 2005 ble det undersøkt tre anlegg, og ytterligere 
to anlegg ble undersøkt i 2006. I dette tilfellet hvor det dreier seg om fem anlegg er slike 
arkeometallurgiske undersøkelser av stor interesse. Det er i budsjettet avsatt midler til 
slike analyser. 
 
Kullgropene skulle undersøkes som en del av helheten på jernvinneanleggene, og det 
skulle innhentes opplysninger om form, dimensjon, vedstabling, treslag, datering, 
bruksfaser og eventuelle sidegroper. Bunnformen og lagfølgene i gropen avklares 
gjennom problemrettet utgravning. Gravningen utføres maskinelt. 
 
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 ved Tyinkrysset. Bjørn Hougen 
har i sine studier av jernaldersmaterialet fra Valdres vist tydelige, vestlige innslag i eldre 
jernalder, særlig i Vang. Det store merovingertidsmaterialet fra Vang ser han også som 
uttrykk for kontakten over Filefjell. Vikingtidsmaterialet er ”mattere”, men de mange 
funnene av jerngjenstander viser en høyt utviklet jernvinne (Hougen 1959). Foreløpig 
eksisterer det ikke et tilstrekkelig sammenligningsmateriale fra Vestlandet. De få 
radiologiske dateringene fra Sogn og Fjordane er fra eldre jernalder (Bjørnstad 2003). 
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4.2. UTGRAVNINGSMETODE   
Som forutsatt i prosjektplanen (Larsen 2005) ble det prioritert å få en helhetlig forståelse 
av anlegget. For å oppnå dette var det avgjørende å avdekke større flater for å kunne 
påvise strukturer og aktivitetsspor, slik som røsteplasser, malmlagre og kullagre, 
avfallslag, samt spor av huskonstruksjoner. Til arbeidet med flateavdekkingen ble det 
benyttet gravemaskin for effektiv fremdrift av utgravningen. Selve tuften ble imidlertid 
avtorvet for hånd. Tiltakshaver ønsket å bevare trær i området. Derfor ble større trær ikke 
fjernet, i den grad det var forenlig med utgravningens mål. 
 

Figur 3: Flateavdekking og framrensing. Begge foto: Ingar M. Gundersen (digitalbilder). 
 
Det ble anvendt digital innmåling under utgravningen. Parallelt ble det imidlertid 
utarbeidet en plantegning over hele utgravningsområdet i målestokk 1:100, og 
plantegninger av de enkelte strukturer i 1:20. Strukturene som ble funnet ble gitt løpende 
nummer fra S4001 til S4026. Under forundersøkelsene høsten 2005 ble kullgropene, 
tuften og slagghaugen gitt henholdsvis strukturnumrene S4001, S4002, S4003 og S4004 
(Mjærum 2006a). Denne nummereringen av de fire strukturene ble opprettholdt under 
undersøkelsene sommeren 2006. Alt i alt ble 354,6 m² avdekket. 
 
Ovnsområde S4009 med ovn S4023 og tappegrøft S4019 
Det ble påvist en ovn med sideavtapping av slagg (S4023) og tappegrøft (S4019). Ovnen 
hadde store likheter med ovner som tidligere er undersøkt i Gudbrandslie, på Beitostølen 
og Dokkfløy. Tappegrøfter er også kjent i tilknytning til denne ovnstypen på Dokkfløy og 
i Gudbrandslie. Ovnsområdet ble flategravd og dokumentert i plan ned til de bevarte 
restene av ovnsstrukturen og tappegrøfta, for å muliggjøre en sammenligning med 
tidligere kjente ovner. Ovnen ble deretter snittet for å få informasjon om ovnens 
oppbygning, og for å ta ut slagg- og trekullprøver. Tappegrøfta ble likeledes snittet for å 
få ut informasjon om eventuelle faser og for å kunne ta ut slagg- og trekullprøver.  
 
Blestertuft S4003 
Erfaring har vist at en undersøkelse der tuften flategraves og hvert lag avgrenses og 
graves separat, gjerne kombinert med dokumentasjon av profiler, gir mest informasjon. 
En slik undersøkelse er tidkrevende, og begrensede tidsrammer gjorde at det ble valgt å 
anlegge profilbenker gjennom tuften. 
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Innledningsvis ble tuften avtorvet for hånd og deretter ble det utarbeidet plantegninger i 
målestokk 1:20. Tuften framsto som komplisert, ettersom de ulike stratigrafiske lagene 
var svært tynne og relasjonen disse imellom fremsto som uklar. Det var dermed vanskelig 
å få oversikt over de ulike konstruksjonselementene, slik som veggvoller, gulvlag, 
ildsteder med mer. For å supplere den informasjonen som fremkom i plan, ble det derfor 
anlagt en VSV-ØNØ-gående profilbenk (SN4012) i tuftas lengderetning og to 
tversgående NNV-SSØ-gående profilbenker (SN4010 og SN4011) med to meters 
mellomrom. Sjaktenes beliggenhet ble bestemt ut fra et ønske om å avklare vollenes 
utstreking, tuftens oppbygning og forholdet til nærliggende strukturer. Ut fra 
informasjonen som var kommet til veie gjennom gravningen i plan og profil ble det 
utarbeidet en ny plantegning av tuften i målestokk 1:20. Deretter ble vollene og de 
gjenværende lagene fjernet for hånd, med unntak av profilbenkene. Dette ble gjort for å 
undersøke om det fantes stolpehull eller andre nedgravninger på lokaliteten. 
Avslutningsvis ble profilbenkene dokumentert og fjernet. Grunnet tidspress mot slutten 
av prosjektet ble imidlertid profilbenk SN4010 kun delvis fjernet. Restene av et ildsted 
(S4025) fremkom under profilbenk SN4012 og en grop (S4026) av ukjent funksjon under 
profilbenk SN4010. Et stolpehull (S4017) ble dokumentert i tuftas nordøstre bakkant. 
Strukturene ble snittet og dokumentert i plan og profil, og kullprøver ble tatt ut.  
 
Kullgroper S4001 og S4002 
Kullgropene ble undersøkt ved en kombinasjon av profil- og flategravning. Halve gropen 
ble gravd med maskin ned til kullaget. Form og utstrekning på kullaget ble dokumentert 
før profilen ble ført ned i steril undergrunn. Profilen ble så dokumentert, og det ble 
avklart om kullaget i bunnen og vollene kunne gi opplysninger om ulike bruksfaser. 
Området rundt kullgropene ble avdekket for å kunne påvise uttaksretninger for kull.  
 
Slagghaug S4004 
Slagghaugen ble frilagt og dokumentert i plan. Deretter ble den undersøkt ved at det ble 
anlagt og dokumentert en korsprofil gjennom den. Profilene ble i all hovedsak fjernet ved 
hjelp av gravemaskin. Volumberegningen av haugen er gjort ved at haugens utbredelse 
og tykkelse har blitt målt opp manuelt, og deretter blitt beregnet ut fra 
innmålingsresultatene. 
 
En 0,5 x 0,5 m stor sålderute ble utgravd sentralt i slagghaug S4004. Massene i disse 
sålderutene ble sortert i kategoriene gropslagg, renneslagg, stein, grus og sjaktmateriale. I 
sorteringen ble det brukt såld til å plukke ut de deler av slagghaugen som var mindre enn 
4 mm. I disse massene var det hovedsakelig røstet malm, sand og kull. Kategorien ”grus” 
besto av restmateriale i såldet, som var såpass smått at dette ikke ble sortert i de øvrige 
kategoriene. Massen besto av knust slagg og sjaktmateriale, samt noe steingrus og kull. 
De utskilte elementene ble veid. Resultatet av veiingen samt beregninger av slagghaugens 
totale volum har dannet grunnlaget for beregninger av den totale mengden slagg, 
sjaktmateriale og stein. Det er knyttet betydelige feilkilder til slike beregninger, men 
resultatet gir allikevel et godt inntrykk av mengden av de ulike bestandsdelene i 
slagghaugene. Profilene ble nummerert SN4008 og SN4009.  
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Øvrige strukturer 
De øvrige strukturene på lokaliteten ble i all hovedsak fotografert og tegnet i plan med en 
målestokk på 1:20, for så å bli snittet. Profilen som ble dannet gjennom snittingen ble 
fotografert og tegnet i målestokk 1:20. Mindre strukturer, som stolpehull og ildsted, ble 
tegnet i 1:10.  

4.3. UTGRAVNINGENS FORLØP 
Uke 23 (6/6-9/9) 
Utgravningens første dag gikk med til pakking av utstyr og reise mellom Oslo og 
Gudbrandslie, men en befaring på feltet ble foretatt før arbeidsdagens slutt. Feltet var 
ryddet for trær og busker, og noen snøflekker lå fortsatt i terrenget. Det var dermed en 
viss fare for tele i undergrunnen. De to påfølgende dagene ble anlegget avtorvet, mens 
resten av uka gikk med til rensing av feltet. Et røsteområde (S4010), tuft (S4003), 
slagghaug (S4004), malmlager (S4011), røsteplass (S4008), ovnsområde (S4009) og to 
kullgroper (S4001 og S4002) kunne dokumenteres. 
 
Uke 24 (12/6-16/6) 
Feltet ble ferdigrenset og tegnet i plan. Deretter ble en sjakt lagt gjennom røsteområdet 
S4010 og tegnet i profil og fotodokumentert. Kull- og malmprøver ble tatt ut av de 
enkelte røsteplassene S4005, S4006 og S4007, som utgjør S4010. Tufta ble likeledes 
renset og tegnet i plan, og de tre profilbenkene ble trukket opp.  
 
Uke 25 (19/6-23/6) 
Malmlager S4011 ble snittet og tegnet i plan og profil, en profil ble anlagt mellom 
røstplass S4007 og kullgrop S4001 for å avklare relasjonen disse imellom. Slagghaug 
S4004 og kullgropene S4001 og S4002 ble videre snittet maskinelt og dokumentert i plan 
og profil. Feltet ble noe utvidet i øst for å avdekke røsteplass S4020, som tidligere var 
påvist i feltets ytterkant. Kullprøver ble tatt ut av kullgropene, malmlageret, røsteplass 
S4020 og slagghaugen. Malmprøver ble tatt ut av røstplassene S4020 og S4008 og 
malmlageret, mens slaggprøver ble tatt ut av slagghaugen. Et prøvestikk på 0,5 x 0,5 m. 
ble tatt sentralt i slagghaugen for volumberegning. Kullag S4012 i tuftas bakkant ble også 
krafset bort, og et funn av en sterkt forrustet nagle (F4001) ble gjort i dette laget.  
 
Uke 26 (26/6-30/6) 
Tufta ble tegnet pånytt i 1:20, ettersom de ulike konstruksjonselementene nå kom bedre 
fram. En sjakt ble også anlagt langsmed profilbenk SN4010 i tufta, for å få bedre kontroll 
på vollenes oppbygning. Funn av en forrustet jernnagle (F4002) ble gjort i sørlige voll 
(S4014) i tufta. Hellene ble fjernet over ovnsområdet, og en tappegrøft (S4019) kunne 
dokumenteres. Ovnsområdet ble deretter flategravd til ovnens konstruksjonselementer 
kom bedre fram. Ovnen og tappegrøfta ble deretter tegnet i plan i 1:20. Et stolpehull 
(S4017) kom fram under kullag S4012 i tuftas nordøstre bakkant og ble snittet og 
dokumentert i plan og profil. Kullprøve ble tatt ut av stolpehullet. Sørlige voll (S4014) og 
nordlige voll (S4013) ble gravd bort. En nedskjæring (S4021) kunne dokumenteres under 
voll S4014. 
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Uke 27 (3/7-7/7) 
Ettersom vollene var svakt markerte i terrenget og ingen gulvlag/arbeidsflate kunne 
dokumenteres i tuftas indre, ble kvadrantene i tufta krafset ned til sikker steril 
undergrunn. Profilbenkene kom dermed bedre fram på fotografiene, og vollenes 
beliggenhet ble visualisert. Profilbenkene ble dokumentert i profil, kullprøver tatt ut og 
deretter gravd bort. Et ildsted (S4025) ble oppdaget i profilbenk SN4012 sentralt i tufta 
og snittet. Røsteplass S4020 ble fotodokumentert. Et mulig stolpehull/grop av ukjent 
funksjon (S4024) ved ovnsområdet, og en grop av ukjent funksjon (S4026) under 
profilbenk SN4010, ble oppdaget. Tappegrøft S4019, ildsted S4025, blesterovn S4023, 
bunngrop S4022 og grop S4026 ble snittet og dokumentert i plan og profil. Kullprøver 
ble tatt fra blesterovnen, tappegrøfta, grop S4026, ildstedet og røsteplass S4020. Prøver 
av slagg og sjaktmateriale ble tatt fra ovnsområdet. Et funn av ødelagt øks (S4004) og 
sjaktmateriale med sirkulært avtrykk (S4003) ble gjort i tappegrøfta. 
 
Arbeidet ble avsluttet i løpet av torsdagen. Fredagen gikk med til pakking av ustyr og 
tilbakereise til Oslo.  

4.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 
Lokaliteten virket uforstyrret av nyere tids virksomhet. Ingen strukturer av moderne 
opprinnelse er kjent på tomten.  

4.5. UTGRAVNINGEN 

4.5.1. STRATIGRAFISKE FORHOLD 
Det har vist seg vanskelig å grave jernfremstillingsplasser helt stratigrafisk. Det er lett å 
definere mengder av små lag, og i mange tilfeller viser disse ”lagene” seg å være 
produksjonssøl uten strukturelle elementer eller klare avgrensninger. Under gravningen 
av R36 ble det derfor lagt vekt på de større strukturelle enhetene og mindre lag med 
tydelige strukturelle egenskaper. Det ble med andre ord lagt vekt på helheten. De ulike 
lagene i tufta ble dermed dokumentert i plan i 1:20, men på tegninger over hele tufta. Den 
ble likevel forsøkt gravd stratigrafisk. Profilene ble hovedsakelig dokumentert i 
profilbenkene.  
 
To produksjonsfaser ble påvist på anlegget, noe som tydeligst kom fram i slagghaugen. 
Her kunne to ulike lag av slagg påvises, atskilt av et opptil 24 cm tykt lag av lysebrun 
sand og jord. Dette laget så også ut til å henge sammen med voll S4013 i tuftas nordlige 
langside. Tuftas indre er konstruert ved hjelp av en nedskjæring under sørlige voll 
(S4014), hvorpå den gamle markoverflaten ble spadd vekk fra flaten. Den gamle 
markoverflaten kunne pånytt dokumenteres under nordlige voll (S4013), men er 
fraværende i tuftas indre. Den sandblandete jorden i slagghaugen skriver seg 
sannsynligvis fra konstruksjonen av tufta og gravning av ovnsområdet, hvorpå massene 
ble spadd ned skråningen mot myra hvor slagghaugen også ligger. Man kan slik knytte 
konstruksjonen av tufta og ovnsområdet til anleggets yngste fase. Det eldste slagglaget i 
slagghaugen er imidlertid svært tynt, kun mellom 2-8 cm tykt, noe som antyder en kort 
produksjonstid før tufta anlegges. Det ble dokumentert renneslagg i begge faser, noe som 
plasserer virksomheten innenfor yngre jernalder.  
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Figur 4: Blestertuft S4003 etter framrensing mot nordøst. Til venstre ses slagghaugen og til høyre 
malmlageret.  Rett bak stikkstanga ligger ovnsområdet. Tufta strekker seg mot myra i øvre høyre 

bildekant. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.33521:29).  
 
To faser kunne også påvises i ovnskonstruksjonen. Den påviste blesterovnen var 
konstruert på en større kampestein, som var deponert i en større grop – her definert som 
bunngrop (S4022). Steinen var ikke jordfast, men fylte tilnærmelsesvis hele gropa. Under 
steinen kunne imidlertid både slagg og kull dokumenteres, noe som må skrive seg fra en 
eldre bruksfase på anlegget. Slagget var svært fragmentert og kunne ikke typedefineres 
nærmere, men ingen sikre funn av renneslagg ble gjort. Relasjonen mellom kullag S4012 
og stolpehull S4017 i tuftas bakkant indikerer også to faser. Stolpehullet var fylt av 
kullblandete masser, som var identiske med det overliggende laget S4012. En bit av slagg 
ble også funnet sentralt i stolpehullet. Fyllmassene indikerer med andre ord at stolpen har 
vært trukket opp, og at masser fra det stratigrafisk yngre kullaget S4012 har fylt 
strukturen i ettertid. Stolpens plassering i forlengelsen av den nordlige vollen indikerer 
likevel at stolpehullet hører til tufta og kan ha støttet opp en lett takkonstruksjon. Masser 
fra kullaget S4012 kan ha fylt stolpehullet etter at anlegget ble forlatt. Grop S4026 var 
også stratigrafisk eldre enn sørlige voll (S4014) i tufta og var fylt med produksjonsavfall. 
Det er imidlertid uklart hvordan disse fire strukturene kan knyttes til hverandre. Samlet 
sett indikerer dette likevel at virksomheten på anlegget har foregått i minst to faser.  
 
I kullgropene (S4001 og S4002), røsteplassene (S4005-S4008, S4020) og malmlageret 
(S4011) kunne kun én fase påvises. Det er likevel nærliggende å knytte hovedparten av 
den omfattende malmbrenningen på stedet til den yngste bruksfasen, ettersom det yngste 
slagglaget i slagghaugen er mer omfattende enn det eldste. Det ble ikke dokumentert noe 
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kullager på anlegget, men den nærmeste kullgropa (S4002) kan ha vært benyttet som 
dette. Kullsøl mellom kullgropa og tufta indikerer dette. Konstruksjonen av tufta tyder i 
tillegg på at produksjonen var ment å være av lenger varighet enn tidligere. Ingen ovn 
kunne dokumenteres til den første bruksfasen.  Ut ifra slagghaugens beliggenhet er det 
likevel rimelig å anta at den har vært plassert på samme punkt som den gjenværende 
blesterovnen. Det stratigrafiske forholdet mellom malmlageret og tuftas sørlige veggvoll 
fortonet seg som uklart, men ble tolket dit hen at malmlageret var yngst. Det er på den 
andre siden nærliggende at produksjonssøl av malm og kull har forverret 
tolkningsmulighetene. C14-analyser fra malmlageret og tufta indikerer også at 
malmlageret er eldst (jf. Kap.4.5.4). Strukturens plassering i forhold til tufta og 
ovnsområdet gjør det imidlertid sannsynlig at strukturen har vært benyttet flere ganger, 
og bør likevel også ses i relasjon til den yngste bruksfasen på anlegget.  

4.5.2. FUNNMATERIALE 
4.5.2.1. Funn fra blestertuft (S4003) 

I blestertuften ble det gjort to funn av nagle av jern (F4001, F4002). Et av disse er 
usikkert, ettersom den var svært forrustet. 
 

4.5.2.2. Funn fra tappegrøft (S4019) 
I tappegrøfta ble det gjort to funn. Det ene funnet består av et stykke sjaktmateriale med 
tydelig sirkulært avtrykk (F4003). Det er mulig at avtrykket stammer fra munningen på 
blåsebelgen. Det andre funnet er en solid gjenstand av jern (F4004), med kvadratisk 
tverrsnitt. Kun tre av sidene er bevart. Gjenstandens funksjon er uklar, men dette kan 
dreie seg om en ødelagt øks. Begge funnene ble gjort i fyllmassene i tappegrøfta, i et 
slagg- og kullblandet sjikt. Øksefragmentet lå helt mot bunnen i tappegrøfta, under en flat 
helle og knust renneslagg og var presset ned i et lag av finkornet kull.  

4.5.3. STRUKTURER 
Blestertuft S4003 med ildsted og sidevoller 
På lokalitetens nordvestlige del lå det en svakt markert blestertuft tett inntil myrkanten. 
Myrkanten ligger inntil tufta på to sider, i tillegg var det en klar myrdannelse på en tredje 
side, mellom tufta og kullgrop S4002. Tegn til myrdannelse i tuftas østre kortende kan 
også ha ødelagt eventuelle kulturlag her, og tuftas avgrensning på dette punktet er uklar. 
To voller (S4013 og S4014), et stolpehull (S4017) et ildsted (S4025), en grop (S4026) og 
et kullag (S4012) inngår i konstruksjonen. Stolpehullet lå under kullaget (se over). Tufta 
ser ut til å ha hatt en tilnærmet rektangulær/kvadratisk form og besto av et rom. Den 
hadde de ytre målene 5 x 4,4 meter, men ettersom tufta hadde en usikker avgrensning i 
østre kortende, er disse tallene kun basert på fortolkning. Flere steiner kunne 
dokumenteres i østre kortende, men disse utgjorde ikke en entydig strukturell enhet. Noen 
av de større steinene kan ha fungert som syllsteiner for en kortvegg, men det var ingen 
andre indikasjoner på en slik konstruksjon. En kullkonsentrasjon kunne imidlertid 
dokumenteres ved en jordfast stein i sørøstlige del, som lå mer eller mindre vinkelrett i 
forhold til kullag S4012 i nordøstre del og stolpehull S4017 under dette. Disse 
kullflekkene var delvis dekket av nyere myrdannelse. Dette er de eneste kulturlagene som 
kunne dokumenteres i tuftas bakkant, og det er dermed nærliggende å betrakte tuftas 
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bakre avgrensning ved disse punktene. Konklusjonen er at det ikke forekom klare spor 
etter en vegg i bakkant.  
 
Tufta hadde sammenheng med ovnsområde S4009 i vestre kortende, malmlager S4011 i 
vest-sørvest og slagghaug S4004 i vest-nordvest. Vollene strekker seg opp på sidene av 
ovnsområdet, men det er usikkert om blesterovnen har stått under tak. For det første er 
massene i den sørlige vollen inntil ovnsområdet svært malmholdig, noe som indikerer at 
det har vært fraktet malm til ovnen fra denne siden. Dette ville vært uforenlig med en 
reist vegg på dette punktet. I den nordlige vollen ville en vegg vært i veien for tappegrøfta 
og slagghaugen. Mangelen på stolpehull rundt ovnsområdet og i tuftas forlengelse tyder 
heller ikke på at det har vært åpne vegger, med et tak støttet opp av stolper. Grop S4024 
tett opptil ovnsområdet kan imidlertid tolkes som et delvis ødelagt stolpehull, men ligger 
i overgangen mellom ovnsområdet og den sørlige vollen. Strukturen ligger dermed ikke i 
rett linje fra vollen, noe som ville medført at veggen ikke ville vært sentrert på denne. 
Blesterovnen har sannsynligvis stått i tuftas åpning. Et tak kan imidlertid ha strukket seg 
ut over ovnsområdet. Manglende syllsteiner og stolpehull i vollen tyder i retning av en 
forholdsvis enkel veggkonstruksjon, som har hvilt rett på vollmassene. Taket må ha vært 
støttet opp av veggene. Det er ikke mulig å angi hvorvidt dette har vært en stav- eller 
laftekonstruksjon.  
 

Str. 

Nr. 

Type Dimensjon 
(m) 

Element/ 

fyll 

S4003 Tuft 5 x 4,4 Svakt avtegnede voller på to langsider. 
Konstruert som en nedskjæring i terrenget 

S4012 Kulluttrekk i tuft 2 x 0,8 Fet sort masse av finkornet kull og kullbiter.  

S4013 Nordlige voll i tuft 4,2 x 1,34 Løs og sammenblandet masse av lys brun silt, 
iblandet grus og sand.  

S4014 Sørlige voll i tuft 4,8 x 1,2 Mørk gråburn og løs sandjord, iblandet malm og 
kullfragmenter 

S4017 Stolpehull i tuft 0,22 x 0,16 Fet og svært kullholdig masse. Mye kullbiter 

S4021 Nedskjæring i tuft, under 
vollene 

3,4 x 2,72 Nedskjæringen bryter utvaskingslaget under 
vollene 

S4025 Ildsted 0,62 x 0,6 Tynt lag av finkornet kull 

S4026 Sirkulær grop, ukjent 
funksjon 

0,62 x 0,58 Ubrent leire, brent sjaktmateriale, kull og slagg 

Figur 5: Strukturer i blestertufta 
 
Tuftas indre er konstruert i form av en nedskjæring (S4021), som gir en indre bredde på 
2,7 og lengde på 3,4 meter (se under). De oppspadde massene har sannsynligvis vært 
kastet over den eldste fasen i slagghaugen, og utgjør her et tydelig sandblandet jordlag i 
profil SN4009 og et tynt sandblandet sjikt i profil SN4008. Vollene er sannsynligvis også 
konstruert av masser fra tuftas indre, men er i sørlige voll blandet med noe malm- og 
kullrester. Den opprinnelige markoverflaten kommer i østre kortende på nytt til syne i 
profil SN4017, tett opptil profilbenk SN4011, noe som ytterligere underbygger 
tolkningen av at tuftas bakre avgrensning kan spores ved kullag S4012.  
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Tuftas indre hadde i svært liten grad en bevart arbeidsflate eller andre kulturlag, men noe 
som til en viss grad kan dokumenteres i profil SN4021 i vestre kortende. Her fremkom et 
tynt lag av malm og kull, på det meste 8 cm tykt, mellom grop S4026 og voll S4013. 
Dette laget ligger tett opptil ovnsområdet og består av produksjonsavfall herfra. Laget er 
dekket av et nytt utvaskningslag, samt en større steinhelle av skifer på 0,84 x 0,42 meter. 
Under skiferhella er kulturlaget best bevart, og det var ellers mellom 1 og 4 cm tykt. 
Steinhella ligger helt i utkanten av ovnsområdet og har sannsynligvis vært en del av 
ovnskonstruksjonen. En rekke mindre skiferheller lå strødd mellom denne og 
slagghaugen og over ovnsområdet. I utgangspunktet kan skiferhella ha fungert som 
fundament for en blåsebelg, men dens tydelige plassering ovenpå de øvrige lagene i 
profilen tilsier at den ikke var plassert der i utgangspunktet. Svake kulturlag og ingen 
tydelig arbeidsflate i tufta tilsier at brukstiden må ha vært av kort varighet. Den 
begrensede flaten i tufta, tyder heller ikke på at den har vært benyttet som bosted under 
jernfremstillingen, men snarere vært et enkelt skydd for vær og vind.  
 
Voll S4013 
Voll S4013 utgjorde deler av tuftas nordlige langside og var orientert fra øst-nordøst til 
vest-sørvest. Strukturen måler 4,2 x 1,34 meter og strekker seg inn i slagghaug S4004. På 
det meste er den 12 cm høy, men var i all hovedsak svært svak og med uklare 
avgrensninger i både bredde og lengde. I slagghaugen er laget opptil 24 cm tykt, men har 
neppe hatt funksjon som voll på dette punktet. Vollmassene består av løs og 
sammenblandet masse av lys brun silt, iblandet grus og sand. I profil SN4015 var også 
stykker av gammelt utvaskingslag blandet i vollmassene i flaten.  I profil SN4021 kan 
man tydelig se hvordan ny utvasking har begynt å gjøre seg gjeldende, noe som kunne 
gjøre det vanskelig å skille de svake vollmassene fra undergrunnen. Vollen ligger noe 
lavere i terrenget enn sørlige voll (S4014). 
 
Voll S4014 
Voll S4014 utgjorde tuftas sørlige langside og måler 4,8 x 1,2 meter. Strukturen var 
orientert fra øst-nordøst til vest-sørvest og løper parallelt med voll S4013. Den er opptil 
14 cm høy i forhold til den gamle markoverflaten, men målt i forhold til nedskjæringen i 
tuftas indre reiser den seg 42 cm. Vollmassene består av mørk gråbrun og løs sandjord, 
iblandet malm og kullfragmenter, men også mindre områder med rødbrun sandjord. 
Under voll S4014 fremkom en sirkulær grop (S4026) fylt med produksjonsavfall som 
slagg, kull, malm og brent og ubrent sjaktmateriale. Vollen dekket denne strukturen og 
var dekket delvis i vest-sørvestre ende av malmlager S4011. Voll S4014 var mer markert 
enn voll S4013, og ga i større grad inntrykk av å ha hatt en konstruksjonsmessig funksjon 
i tuftas struktur enn nordlige voll. 
 
Nedskjæring S4021 
En nedskjæring kom til syne ved fjerning av den sørlige vollen (S4014) i tufta; brøt det 
gamle utvaskningslaget og stakk godt ned i anrikningslaget. Nedskjæringen kan også 
spores i profilbenk SN4010, som går på tvers av tufta inntil ovnsområdet. 
Utvaskingslaget brytes også under den nordlige vollen i profilbenk SN4010, men 
nedskjæringen er ikke like tydelig her. Det er likevel tydelig at tuftas indre har blitt spadd 
ut, og at jordmassene har utgjort vollene i tufta. I profilbenk SN4012 i tuftas østre 
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kortende kunne ytterligere en nedskjæring påvises, som gir en østlig bakre avgrensning 
for flaten. Det kunne imidlertid ikke påvises noen voll i tuftas bakre del. Den gamle 
markoverlaten var fraværende i hele tuftas indre, og nedskjæringen var tydeligst og 
dypest inn mot ovnsområdet. Hvis vi går ut ifra at flaten har strukket seg inn mot 
ovnsområdet, så får strukturen en lengde på 3,4 og en bredde på 2,72 meter. Målt i rett 
linje i profilbenk SN4010 får man en maksimal dybde på 16 cm. Målt 90 grader i forhold 
til nedskjæringen under sørlige voll, får imidlertid strukturen en maksimal dybde på 38 
cm.  
 
Grop S4026 
En rund grop på 0,62 x 0,58 meter og 26 cm dyp dukket opp under den sørlige vollen i 
tufta, tett opptil ovnsområdet. Fyllmassene besto av brent og ubrent leire, steiner, kull, 
malm og noe slagg. Gropa var med andre ord fylt med produksjonsavfall, og det så ikke 
ut til at den hadde vært del av en eventuell konstruksjon. Strukturens funksjon er dermed 
uklar, ettersom størrelsen heller ikke kan ha gjort den spesielt egnet som avfallsgrop. 
Gropa var dekket av vollmasser og kan skrive seg fra en eldre fase. 
 

 
Figur 6: Tufta sett fra myrkanten i øst etter framrensing, mot vest-nordvest. Til høyre i bildet, bak 
steinene, kan kullag S4012 ses. I øvre del av bildet synes ovnsområdet. Foto: Ingar M. Gundersen 

(Cf.33521:26).  
 
Ildsted S4025 
Ildsted S4025 var plassert sentralt i tuftas indre og fortonet seg som et sirkulært felt av 
kull over anrikningslaget. Strukturen målte 0,62 x 0,6 meter, men hadde en tykkelse på 
kun 3 cm. Ildstedet var bare bevart inne i profilbenken, og breddemålet er derfor basert på 
skjønn. En rekke mindre og mellomstore steiner lå umiddelbart sørøst for ildstedet og kan 
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høre til strukturen. Noen av steinene så ut til å ha vært varmepåvirkede. Innimellom 
steinene lå et utflytende felt av mørk gulbrun og humusholdig jord med noe kullrester. 
Enkelte steiner på mellom 22 til 28 cm i lengden og 18 cm i bredden lå over kullaget i 
dets ytre avgrensninger, men var blitt fjernet når ildstedet ble oppdaget. Det er dermed 
tydelig at det kun var bunnen i ildstedet som var blitt bevart, og at fyllmasse og steiner 
var blitt trukket ut av ildstedet mot sørøst innen anlegget ble forlatt. Ildstedet bryter delvis 
anrikningslaget og ligger rett på en undergrunn av grå silt med noe småstein og grus. 
Ildstedet var dekket av en mørk, porøs og delvis organisk masse, med noe kullfragmenter. 
Dette laget innehadde en del røtter og er et resultat av nyere torvdannelse. Det var med 
andre ord ikke mulig å spore noen kulturlag på flaten over og rundt ildstedet.  
 
Kullag S4012 
Kullag S4012 ble dokumentert i tuftas nordøstre bakkant og lå i den østlige forlengelsen 
av den nordlige vollen (S4013) i tufta og overlappet delvis denne, med vollen som det 
stratigrafisk eldste laget. Laget fortonet seg som et utflytende lag av mørk brun og fuktig 
jord med stort kullinnhold og var opp til et par centimeter tykk. Flaten målte 2 x 0,8 
meter, men tilsvarende flekker kunne spores på enkelte punkter under myrdannelsen i øst. 
Massen besto av både finkornet kullsøl og godt bevarte kullbiter. Laget lå over et eldre 
utvaskingslag, og på flere punkter var kullbitene godt presset ned i utvaskingslaget. 
Undergrunnen var ujevn med større og mindre jordbundne steiner som stakk opp av 
denne. Kullaget har jevnet ut flaten. Disse forholdene indikerer at kullaget kan ha utgjort 
deler av en arbeidsflate eller gangareal.  
 
Stolpehull S4017 
Stolpehull S4017 fremkom under kullag S4012 i tuftas nordøstre bakkant. Strukturen 
målte 0,22 x 0,16 meter, og hadde en dybde på 13 cm. Formen var sirkulær, og den var 
støttet opp av to steiner på nordlige og østlige side. Skoningssteinen i øst lå i hele 
strukturens dybde og viste seg å være sterkt varmepåvirket. Steinen kan dermed ha vært 
benyttet i en ovnskonstruksjon eller et ildsted og blitt gjenbrukt i stolpehullet. Det var 
ingen spor av varmepåvirkning i selve strukturen. Steinen i nord var jordfast. I bunn av 
stolpehullet lå tre mindre steiner på ca. 5-7 cm i lengde. 

 

 
Figur 7: Stolpehull S4017, snittet (til venstre) og formgravd (til høyre) mot vest. Foto: Ingar M. 

Gundersen (Cf.33522:2 og Cf.33523:21).  
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Strukturen var fylt av en homogen og sterkt kullholdig feit masse, med mange godt 
bevarte kullbiter. Fyllmassen var identisk med massene i kullag S4012. En slaggbit lå 
sentralt i stolpehullet. Disse forholdene indikerer at stolpen har vært fjernet eller råtnet 
opp, og at masser fra S4012 har fylt strukturen i etterkant. Stolpens plassering i forhold til 
den østlige forlengelsen av voll S4013 indikerer at den har bidratt til å støtte opp en 
lettvegg eller en lett takkonstruksjon.  
 
Ovnsområde S4009 med blesterovn, bunngrop og tappegrøft 
Ovnsområde S4009 ble lokalisert ved tuftas vestre kortende. Etter avtorving fortonet 
strukturen seg som et uregelmessig felt med store og mellomstore skiferhellere spredt 
utover. Under hellene kunne et mørkt brunt humusholdig lag dokumenteres, med noe 
kull, slagg og brent og ubrent leire. Flere stykker av sjaktmateriale ble også funnet. 
Ovnsområdet målte 2,6 x 1,6 meter og strakk seg mot slagghaug S4004 i nordøst. Etter at 
steinhellene ble fjernet og det humusholdige laget ble gravet bort, fikk man fram en 
tappegrøft (S4019), en bunngrop (S4022) og en sjaktovn (S4023). 
 

Str. 
Nr. 

Type Form Dimensjon 
(m) 

Maksimal 
dybde (cm) 

S4009 Ovnsområde Uregelmessig avlangt 2,6 x 1,6  -  
S4018 Renneslagg in situ i tappegrøft S4019 Avlang, tilnærmet oval 0,56 x 0,68 30 
S4019 Tappegrøft i ovnsområde Avlang, tilnærmet oval 1,2 x 1 30 
S4022 Bunngrop Sirkulær 1,1 x 1,24 48 
S4023 Blesterovn Sirkulær 0,7 x 0,7 16 
S4024 Steinskodd grop Sirkulær 0,28 x 0,4 9 

Figur 8: Strukturer i ovnsområdet 
 

 
Figur 9: Ovnsområde S4009 etter avtorving mot vest-nordvest. Slagghaug S4004 kan ses ved øvre 

høyre bildekant og malmlager S4011 i øvre venstre bildekant. Foto: Ingar M. Gundersen 
(Cf.33521:25). 

Blesterovn S4023 
Blesterovn S4023 var lokalisert i sørlige halvdel av ovnsområdet, og lå tett opp mot 
malmlager S4011 i sør og slagghaug S4004 i nordvest. Ovnen var dårlig bevart, men ut 
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ifra de store mengdene med skiferheller over, i og rundt ovnsområdet, kan vi slutte at 
ovnen sannsynligvis var støttet opp av heller. Ingen av de flate hellene lå in situ, men 
enkelte steiner inntil ovnsstrukturen i sør og vest så ut til å ligge på sin opprinnelige plass. 
De bevarte restene viste spor av en sirkulær sjaktovn med slaggavtapning, av en type som 
er velkjent i området.  
 
Ovnen var sto på en bunnstein, som viste tydelige spor av sterk varmepåvirkning. Denne 
steinen var plassert i bunngrop S4022. Ovnens sjakt var av leire, som i ytterkant var foret 
med slaggbiter og gammelt sjaktmateriale. Deler av sjakten var kun bevart i få 
centimeters høyde på bunnsteinen, og den fremsto her som ubrent. Dette skyldtes 
sannsynligvis surstoffmangelen i bunnen av blesterovnen under brenningen, noe som 
førte til at leiren ikke ble keramisk. Biter av sjaktmateriale av brent leire kunne imidlertid 
dokumenteres i stort antall i avfallslagene over ovnsstrukturen. Sannsynligvis har 
sjaktveggene kollapset etter siste brenning og falt over restene av ovnsstrukturen. Under 
disse massene ble også et større stykke av slagg funnet, som hadde størknet i ovnen. 
Dette ble tatt inn som prøve (P4052). Sjaktveggen var ikke bevart på dette punktet og det 
så ikke ut til at prøven lå in situ. Ovnens indre var fylt av finkornete kullrester. Et større 
stykke med slagg ble funnet in situ i dette laget, og tatt inn som prøve (P4053). Dette 
slagget er av samme type som P4052, men er litt annerledes. P4052 er svært knudrete og 
sprøtt, og brekker lett opp. P4053 har den samme knudrete overflaten, men er mer 
kompakt, solid og er tyngre. Dette skyldes sannsynligvis et større jerninnhold. Ingen 
avtrykk av pinner kunne spores på noen av slaggbitene. Slaggbitene var i liten grad 
magnetisk, og svært lett sammenlignet med bunnskoller. 
 

 
Figur 10: Ovnsområde S4009 tatt mot vest-sørvest. Til venstre: Etter fjerning av torvrester og røtter. 
Til høyre: Etter framrensing og fjerning av skiferhellene. Blesterovnen til venstre og tappegrøfta til 

høyre. Foto: Ingar M. Gundersen (Cf. 33522:6) og Marit Johansson (Cf.33524:21). 
 
Den ytre diameteren på strukturen var 0,7 meter, mens indre diameter var 0,34 meter. Et 
større stykke av en bunnskolle med avtrykk av sjaktveggen (P4048) ble funnet i bunngrop 
S4022. Ut ifra kurvingen på avtrykket ser det ut til at sjaktens indre diameter kan ha vært 
på 0,23 meter, noe som gir en differanse på hele 11 cm i forhold til målene på plan- og 
profiltegningene. Bunnskolla ble imidlertid funnet i fyllmassene i bunngropa, og må 
dermed stamme fra en tidligere ovnskonstruksjon. Sjakten kan også ha vært konstruert 
som smalere i høyden enn ved basen, noe som vil gi variasjoner på sjaktmaterialet og 
slagget alt ettersom hvor i konstruksjonen de opprinnelig sto.  
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Bunngrop S4022 
Bunngrop S4022 hadde målene 1,1 x 1,24 meter, og var opptil 48 cm dyp. Den var 
konstruert som en sirkulær nedskjæring med avrundet bunnform. Blesterovn S4023 var 
konstruert i gropa. Som profiltegningen (Tegning nr. 32, se vedlegg) viser, var den 
konstruert i to nivåer. Det laveste nivået målte 0,8 meter i diameter og var 36 cm dyp. En 
kampestein fylte tilnærmelsesvis hele det nedre nivået, og fungerte som fundament for 
blesterovnen. Steinen var ikke jordfast, men ved fjerning av denne fremkom både kull og 
slagg i bunn av gropa. Steinens runde form må ha gjort det nødvendig å stabilisere denne, 
og gropa er sannsynligvis konstruert for dette formålet. Avstanden mellom steinen og 
nedskjæringen var foret med produksjonsavfall, i form av kull og slaggbiter. Det øverste 
nivået var tilnærmelsesvis skålformet, og ovnens base var konstruert på ”bunn” i denne, 
og lå dermed 12 cm under overflaten. 
 

 
Figur 11: Blesterovn S4023 sett i plan under ulike faser av snittingen. Bildene er tatt mot nordøst av 

Marit Johansson. Cf. 33524:7, Cf. 33525:15 og 21. 
 
Tappegrøft S4019 
Tappegrøft S4019 lå rett nord for blesterovnen, var 1,2 x 1 meter i bredde og lengde og 
på det meste 0,3 meter dyp. Strukturen var utformet som en oval nedskjæring med buet 
bunnform, og kuttet gjennom anrikningslaget. Grøfta var dekket av flere skiferheller og 
humus- og kullholdig jord. Fyllmassene besto av kull og knuste biter av slagg og 
sjaktmateriale. Slagget besto i all hovedsak av renneslagg og mye av dette så ut til å ligge 
in situ (S4018) i vestre halvdel, i et avlangt lag som strakk seg mot blesterovnen. Slagget 
var imidlertid svært porøst, og det var derfor ikke mulig å angi flere tappesekvenser. I 
østre halvdel lå en rekke mindre flate steinhellere på mellom 8-26 cm, større biter med 
sjaktmateriale og en rekke små felter med tydelige kullkonsentrasjoner. Et felt på 46 x 30 
cm med hvit silt dekket over kull og slagg ved nordøstre avgrensning.  
 
Grop S4024 
Tett opptil blesterovnen i sør ble det dokumentert en liten grop på 0,28 x 0,4 meter og 9 
cm dybde. Strukturen var i plan fullstendig dekket av en større stein (42 x 30 cm), som lå 
inntil blesterovnen. Gropa var ”skonet” med tre mindre steiner og et stykke sjaktmateriale 
med fastsmeltet slagg, som stakk noe opp over selve nedskjæringen. Noe kull kunne 
dokumenteres rundt strukturen i sør. Steinen var slik plassert i gropa, at det nærmest 
virket som om gropa var konstruert for å stabilisere denne. Ingen fyllmasser kunne 
dokumenteres, foruten noe produksjonssøl som hadde seget ned mellom steinene.  
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Røsteområde S4010 
Røsteområde S4010 var et avlangt felt på 15,1 x 6,2 meter på anleggets sørøstre del, og lå 
noe høyere i terrenget enn blestertufta. Feltet var orientert nord – sør og strakk seg inn 
mellom kullgropene S4001 og S4002 i nord. Innenfor feltet kunne 3 røsteplasser 
defineres (S4005-S4007), men omfattende kullsøl mellom disse gjorde det vanskelig å 
skille røsteplassene fra hverandre. Oppdelingene ble gjort etter variasjoner i malmtype, 
farge og konsistens mellom de ulike malmkonsentrasjonene. Innenfor røsteområdet lå en 
rekke store og mellomstore steiner, men det var ikke mulig å se noe system mellom disse.  
 
Røsteplass S4005 
Røsteplass S4005 lå sentralt i røsteområdet, mellom S4006 og S4007. Strukturen hadde 
en uregelmessig form, men hadde de omtrentlige målene 4 x 3,04 meter, og malmlaget 
var på det meste 4 cm tykt. Malmen var i all hovedsak finkornet og rødbrun, men 
områder med sort malm forekom også. Strukturen hadde en del kull i overflaten. Malmen 
ble mer kullblandet jo nærmere man kom S4007, og avgrensningen mellom disse var 
uklar. 
 
Røsteplass S4006 
Røsteplass S4006 lå helt sør i røsteområdet og hadde en tilnærmet rektangulær form. 
Strukturen hadde målene 4,6 x 3,5 meter, og malmlaget var på det meste 6 cm tykt. 
Malmen var finkornet, brunsvart og svært kullblandet.  
 

 
Figur 12: Røsteområde S4010 mot nord-nordvest. I øvre høyre bildekant kan tuft S4003 ses.  

Foto: Ingar M. Gundersen (Cf.33520:32).  
 
Røsteplass S4007 
Røsteplass S4007 lå helt nord i røsteområdet og hadde en tilnærmet oval form. Strukturen 
hadde målene 5 x 4,2 meter, og malmlaget var på det meste 10 cm tykt. Malmtypen var 
av en mørk svart type med mye finkornet malm, men også grovere biter av både malm og 
kull. En profil ble lagt mellom røsteplassen og vollen i kullgrop S4001 i øst for å avklare 
relasjonen disse imellom. Det så ut til at kullgropen var den yngste av disse.  
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Røsteplass S4008 
Røsteplass S4008 ligger inntil feltets sørvestre avgrensning og ble ikke fullstendig 
avdekket av hensyn til trærne på tomta. Den avdekkede flaten måler 4 x 2,6 meter, men 
røsteplassen kan være bredere. Formen er uregelmessig og utflytende, og mye malmsøl 
ligger mellom S4008 og malmlager S4011 ved blestertufta. Malmlaget består av mørk 
rødbrun malm iblandet små kullbiter, samt noe sand og grus. Malmen er av både 
grovkornet og finkornet type, og på det meste ligger det i en tykkelse på opptil 6 cm.  
 
Røsteplass S4020 
Røsteplass S4020 ligger inntil kullgrop S4001 ved feltets østre avgrensning og ble kun 
delvis avdekket for å sikre kull- og malmprøve. Malmtypen besto her av finkornet og 
mørkebrun malm, iblandet mye kullrester og store kullbiter. Den omtrentlige 
utstrekningen var 3 x 2 meter.  
 
Malmlager S4011 
Inntil den sørlige vollen i blestertufta ble malmlager S4011 funnet; strukturen så ut til å 
delvis dekke den vestlige kortenden på voll S4014 i blestertufta, men dette kan også være 
forårsaket av produksjonssøl på anlegget. Strukturen var avrundet, men hadde en noe 
utflytende form som går over i malmsøl mellom malmlageret og røsteplass S4008. 
Strukturen hadde målene 3,4 x 3,2 meter og en tykkelse på opptil 9 cm. Massene besto av 
finkornet og mørk brunsvart malm, iblandet mye kullbiter. Malmlageret skilte seg dermed 
i farge fra røsteplassene på lokaliteten. Inn mot tufta ble massene gradvis mer 
humusholdige, som enten kan skyldes sammenblanding med vollmasser eller det 
humusholdige laget over ovnsområdet.  
 
Slagghaug S4004 
Slagghaug S4004 ble lokalisert vest for blestertufta og nordvest for ovnsområdet, og 
strakk seg ned skråninga fra tufta mot myra i nordvest. Formen kan defineres som 
sirkulær, men var noe utflytende i ytterkant. Det yngste laget i slagghaugen dekket 
oppspadde masser fra tuftas indre og ovnsområdet, som hang sammen med den nordlige 
vollen (S4013) i tufta. Under sandmassene kunne nok et slagglag dokumenteres.  
 
Haugen målte 5,2 x 4 meter og hadde en maksimal tykkelse på 44 cm. Det eldste 
slagglaget hadde en tykkelse på mellom 2 og 8 cm, mens den yngste fasen hadde 3-16 cm 
tykkelse. I begge fasene kunne renneslagg og brent sjaktmateriale dokumenteres, noe som 
viser at slagget kommer fra en sjaktovn med slaggavtapping (Narmo 1996:83). Det lå 
også enkelte bunnskoller og biter av gropslagg i slagghaugen. For øvrig besto 
slagghaugen hovedsakelig av stein, kull, malm og sjaktmateriale. Renneslagget og 
bunnskollene bør sees i sammenheng med sjaktovnen med sideavtapping av slagg 
(S4023) på lokaliteten.  
 
Et område på 0,5 x 0,5 meter ble gravd sentralt i slagghaugen, og massene ble såldet og 
sortert (figur 13). Det er imidlertid knyttet en del feilmarginer til volumberegning av 
slagghauger, noe som gjør at disse tallene kun bør betraktes som estimater. I dette tilfellet 
er spesielt andelen sand og jord bemerkelsesverdig høy, men dette skyldes sannsynligvis 
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det uvanlig tykke sandlaget sentralt i slagghaugen. En volumberegning av slagghaugen 
ble gjort ut ifra lengde, bredde og høyde, noe som ga en beregning på totalt 3,179 m³. 
Resultatene fra prøveruten ble dermed overført på hele slagghaugen. Andelen slagg var 
svært lav og det ble beregnet at kun 412 kg slagg ble produsert på anlegget. Dette er 
bemerkelsesverdig lavt sammenlignet med R6, R31, R48 og R160, og indikerer at 
produksjonstiden på R36 må ha vært av kort varighet.  
 

Figur 13: Volumberegning for slagghaug S4004 
 

Figur 14: Kullgropene på R36 
 
Kullgrop S4001 og kullgrop S4002 
I tilknytning til jernvinneanlegget lå det to kullgroper, S4001 og S4002. Gropene lå noe 
høyere i terrenget enn blestertufta på sørøstlige del av feltet og tett opp til røsteområde 
S4010 og røsteplassene S4008 og S4020. Gropene kan karakteriseres som små og er 
vesentlig mindre enn kullgropene ellers i Valdresdalføret (Narmo 1996:29, 170). 
Strukturene faller imidlertid innenfor det mønsteret som allerede er kjent fra 
Gudbrandslie, både hva angår form og størrelse (Gundersen in prep.). Begge gropene 
hadde nokså markert voll i nedkant, mens de hadde utydelig eller manglende voll i 
overkant. Undersøkelsen ga ingen informasjon om stablingen av trevirket i gropene. 
Flategravningen viste et de to kullgropene hadde sirkulære kullag der diameteren var 
mellom 1,05-1,7 meter. Profilene viste at tykkelsen på kullagene var ca. 10 cm, og det var 

Materiale Vekt i 
prøverute 
(kg) 

%-andel 
av 
totalvekt i 
prøverute 

Vektanslag for 
hele slagghaugen 
(kg) 

Annet 

Gropslagg 0,8 2,33 84,5 Mindre biter med knudrete slagg, med noe 
fastsmeltet grus.  

Renneslagg 3,1 9,04 328 Knust renneslagg, kun mindre biter. Slagget har 
en del gassbobler.  

Stein 4 11,67 423,6 Lys skifer. Steinene virker ikke å ha vært 
varmepåvirket. Størrelsen varierer fra 1 – 10 cm 

Grus 0,56 1,63 59,1 Består av usorterte masser på størrelse med 1 cm 
og nedover. Massene består av steingrus, 
fragmentert slagg og knust sjaktmateriale og 4,1 
gram kull, som ble tatt ut som kullprøve.  

Sjaktmateriale 0,8 2,33 84,5 Fragmenterte biter med brent og ubrent leire. 

Sand, jord og 
malm 

25 72,9 2646,2 Sand iblandet røstet malm og kullrester 

Totalt 34,26 100,0 3630 (3179 liter) Masseuttaket utgjorde 30 liter (0,94 % av 
slagghaugens samlede volum) 

Kullgrop 
(S-.nr.) 

Før utgravning 
 

Etter utgravning Kullag 

 Ytre 
diam 
(m) 

Indre 
diam. 
(m) 

Dyb-
de 
(m) 

Form i 
flate 

Bunn-
form 

Ytre 
diam.  

Indre 
diam.  

Faser Form i 
bunn 

Bredde (m) Tykk-
else 
(cm) 

Bunn 

S4001  5,1 4 0,5 Sirkulær Oval 5,2 2,5 1 Sirkulær 1,7 10 Buet 
S4002 6,1 3,1 0,75 Kvadratisk Oval 4,4 2,5 1 Sirkulær  1,05 12 Buet 



R36, Gudbrandslie. Grov (7/4) og Strand (10/4), Vang, Oppland Saksnr. 05/7598 
  
 

 27Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

kun tegn til en bruksfase i gropene. Ytterligere informasjon om kullgropenes mål er 
oppgitt i strukturlisten. 
 
S4001  
Kullgropen lå helt i sørøstre ytterkant av feltet sammen med røsteplass S4020, på en flate 
i et svakt vestlig hellende terreng.  I vest ligger gropa inntil røsteplass S4007. Profilen 
som ble lagt mellom røsteplass S4007 og kullgrop S4001, indikerer at røsteplassen var i 
bruk før kullgropa. Gropen hadde en ujevn sirkulær form før undersøkelsen, med en 
tydelig voll i vest og nord, og en flatere og mer utydelig voll i sør og øst.  
 
S4002 
Kullgropen lå sentralt på anlegget, mellom røsteområde S4010 og blestertuft S4003 og 
malmlager S4011. I vest lå den få meter fra røsteplass S4008. Mellom røsteplass S4008, 
kullgrop S4002 og malmlager S4011 kunne mye malmsøl dokumenteres. Gropa hadde 
tydelige voller i vest og nord. Mellom kullgropa og blestertufta kunne en del kullsøl 
dokumenteres, som sannsynligvis er spor etter kulluttrekk fra gropa. Dette indikerer at 
kullgropa og tufta er samtidige. Kullgropa kan også ha vært benyttet som kullager, 
ettersom dette mangler på anlegget.  
 
Andre strukturer 
Ut over de over nevnte strukturene ble det påvist enkelte kullkonsentrasjoner på 
lokaliteten, som i plan kunne tolkes som stolpehull. Disse strukturene har blitt avskrevet, 
men gjenfinnes i strukturlisten.  

4.5.4. DATERING 
Datering av kullgropene 
Generelt kan man si at kullgropenes hovedbrukstid på Østlandet er fra 900 e. Kr til 
1450/1500 med et tyngdepunkt på 1200-tallet (Larsen 2004:154). Tidligere 
kullgropdateringer ved Tyinkrysset har utmerket seg ved å ha et langt større innslag av 
dateringer til vikingtid. Ti kullgroper er datert fra Børrenøse. C14-dateringene falt 
innenfor tidsrommet 865 – 1295 e. Kr. (Skullerud 2002). Dateringene fra Børrelia II 
samlet lå mellom 780 – 1155 e. Kr (Vangstad 2003). På Andstorfeltet ligger 13 av 14 
kullgroper innenfor tidsrommet 685 – 1220 e. Kr. (Mjærum 2005). I Gudbrandslie skriver 
den eldste dateringen seg til 1200 ± 75 BP og den yngste til 170 ± 45 BP, noe som gir en 
ramme på 725 – 1825 e. Kr. (Gundersen 2008a). 15 av dateringene faller imidlertid 
innenfor 1190 ± 25 BP og 750 ± 75 BP (790 – 1300 e. Kr.), noe som i all hovedsak 
plasserer disse kullgropene i vikingtid og middelalder. På Øvre Gudbrandslie (området 
øst og sørøst for Gudbrandslie) er det imidlertid en klar overvekt av dateringer til 
vikingtid (Gundersen 2008b).  
 
Kullgropene R38 og R58 ligger innenfor en radius på 100 meter fra R36, og ble datert til 
sen vikingtid/tidlig middelalder. Under forundersøkelsene på R36 ble det tatt ut en 
kullprøve fra kullgrop S4002 for C14-datering. Dette ga en datering på 1060-1260 e. Kr. 
(jf. Vedlegg, analyser 1). De aller fleste tidligere daterte kullgropene i området skriver 
seg altså fra vikingtid samt tidlig- og høymiddelalder. En kullprøve fra kullgrop S4001 ga 



R36, Gudbrandslie. Grov (7/4) og Strand (10/4), Vang, Oppland Saksnr. 05/7598 
  
 

 28Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

en C14-datering til 1000-1165 e. Kr. (Figur 15), noe som samsvarer med de tidligere 
dateringene fra kullgropene S4002, R38 og R58.  
 
Datering av sjaktovn med sideavtapping av slagg 
På lokaliteten ble det også undersøkt en sjaktovn med sideavtapping av slagg. Ovner av 
denne typen har tidligere blitt undersøkt i Valdres og andre steder på Østlandet. 
Dateringer indikerer at ovnstypen ble tatt i bruk på 700-tallet e. Kr., kanskje nær 800 e. 
Kr. (Larsen 2004:158). Denne ovnsteknologien synes å ha gått ut av bruk i 
senmiddelalderen, med de seneste dateringene til 1400-tallet (Larsen 2004:163). 
Undersøkelser som tidligere har blitt gjort i Valdres viser et tyngdepunkt i produksjonen 
på 1000-1200-tallet (Larsen 2004:162).  
 
Det foreligger også flere dateringer fra jernvinneanlegg av sjaktovn med sideavtapping av 
slagg ved Tyinkrysset. På R31 ble fem ovner med slaggavtapning dokumentert, men tre 
av disse har en noe annen oppbygning enn ovnen på R36 og har enkelte likhetstrekk med 
”hellegrytene” i folkevandringstid/merovingertid (Tveiten in prep; Martens 1988:70-71). 
Disse ovnene har på R31 en datering på mellom 715 - 1030 e. Kr. De øvrige ovnene med 
slaggavtapning i Gudbrandslie har dateringer på mellom 890 - 1275 e. Kr. (Mjærum 
2006b, 2006c; Tveiten in prep.). Det forekommer variasjoner mellom disse ovnene, men 
de har til felles en sirkulær sjakt av leire, og at de er bygget/støttet opp av heller. De 
svarer i grunnprinsippet til ovnstypen som ble dokumentert på R36. Ovnen på R6 og R48 
hadde i tillegg en bunnstein som til en viss grad tilsvarer funnet på R36, men er mindre. 
Disse er datert til henholdsvis 890 – 985 og 1005-1035 e. Kr. Ytterligere en ovn ble datert 
på Andstorfeltet, med datering til 680 - 1035 e. Kr., men har ikke blitt totalundersøkt 
(Mjærum 2005).  
 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

S4017, stolpehull (T-18864)

S4025, ildsted i tuft S4003 (T-18867)

S4009, ovnsområde (T-18863)

S4019, tappegrøft (T-18865)

S4001, kullgrop, milebunnen (T-18861)

S4002, kullgrop (fra forundersøkelsen)

S4004, slagghaug (fra forundersøkelsen)

S4004, slagghaug, eldste fase (TUa-6448)

S4022, under bunnsteinen i ovn S4023 (TUa-
6526)

S4011, malmlager (T-18866)

e.Kr.

 
Figur 15: C14-dateringer fra R36. 
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Under forundersøkelsene på R36 ble det tatt ut kullprøve fra slagghaug S4004 for C14-
datering (Mjærum 2006a). Dette ga en datering på 1040-1195 e. Kr. (jf. Vedlegg, 
analyser 1). Denne kullprøven ble tatt ut i et lag som under utgravningene året etter kunne 
defineres som tilhørende den yngste fasen. Etter utgravningene ble også en kullprøve 
sendt inn fra den eldste fasen i slagghaugen, og dette ga en datering til 890-990 e.Kr. Tre 
kullprøver fra ovnsområdet ble også sendt inn for å ytterligere belyse produksjonstiden på 
R36 (Figur 15). Tappegrøfta fikk en C14-datering til 985-1155 e. Kr., noe som stemmer 
godt overens med den yngste fasen i slagghaugen. En kullprøve tatt i plan ved 
ovnsområdet ga også en datering til 880-1025 e. Kr., noe som samsvarer med den eldste 
fasen i slagghaugen. Disse dateringene plasserer virksomheten innenfor vikingtid og 
tidlig middelalder, og sammenfaller dermed godt med det som er kjent fra øvrige 
undersøkelser i Gudbrandslie. Resultatene indikerer imidlertid også at brukstiden på 
anlegget kan deles opp i to faser, til henholdsvis vikingtid og sen vikingtid/tidlig 
middelalder, noe som stemmer overens med de stratigrafiske forholdene på lokaliteten. 
En C14-prøve som ble tatt ut under bunnsteinen i ovnsgropa ga en datering til 990-1020 
e. Kr., med andre ord til overgangen mellom den eldste og yngste bruksfasen.  
 
Øvrige dateringer på R36 
I tillegg til kullprøver fra ovnsområdet og kullgropene ble det sendt inn prøver fra 
stolpehull S4017, ildsted S4025, malmlager S4011 og røsteplass S4020. Stolpehullet ble 
datert til 1025-1220 e. Kr., ildstedet til 1005-1215 e. Kr., malmlageret til 635-685 e. Kr. 
og røsteplassen til 1725-1765 e.Kr. (205 ± 40 BP). Røsteplassen ligger imidlertid helt i 
østre ytterkant av feltet og kan skrive seg fra senere virksomhet på stedet. 
Dateringsresultatene indikerer at tufta og ildstedet hører til den yngre bruksfasen i sen 
vikingtid/tidlig middelalder. Dateringen av malmlageret til merovingertid indikerer 
imidlertid at dette ikke kun dreier seg om et malmlager i forbindelse med jernfremstilling 
i vikingtid/middelalder, men også kan være rester etter røsting av malm forut for driften 
av jernvinneanlegget.  
 
Samlet datering av lokalitet R36 
På grunnlag av C14-dateringer og typologi kan jernfemstillingen på R36 plasseres 
innenfor vikingtid/tidlig middelalder. Denne perioden kan imidlertid deles opp i to faser, 
til henholdsvis vikingtid og sen vikingtid/tidlig middelalder. I tillegg er det indikasjoner 
på røsting av malm i merovingertid og etterreformatorisk tid. Den samlede dateringen for 
R36 er dermed noe eldre enn majoriteten av denne typen anlegg i Valdres, men stemmer 
godt overens med resultatene fra de øvrige undersøkelsene i Gudbrandslie.  

4.5.5. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER 
Det ble tatt ut 35 kullprøver fra ulike strukturer på lokaliteten (se vedlagt kullprøveliste). 
I tillegg ble det tatt ut 22 prøver ble sjaktmateriale, slagg, og malm (se vedlagt 
prøveliste). 

4.5.6. ANALYSER 
12 av trekullprøvene har blitt vedartsbestemt av Helge I. Høeg (jf. Vedlegg, analyser 2). 
Disse prøvene ble i all hovedsak bestemt til å være av bjørk (Betula). Fra ildsted S4025 
ble det analysert totalt 60 biter med trekull, hvorav 56 biter med bjørk, men også fire biter 



R36, Gudbrandslie. Grov (7/4) og Strand (10/4), Vang, Oppland Saksnr. 05/7598 
  
 

 30Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

av furu (Pinus). Ni prøver av bjørk ble sendt videre til C14-analyse (jf. Vedlegg, analyser 
3). 

4.6. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  
Stratigrafiske observasjoner, C14-dateringer og enkelte av strukturenes karakter indikerer 
at jernvinneanlegget ble benyttet i to faser.  
 
Fra fase 1 er det kun dokumentert få spor; det eldste laget i slagghaugen og deler av 
ovnsområdet, noe som gir lite informasjon om anleggets organisering, brukstid og 
teknologi. Ut ifra slaggtypen som er dokumentert i slagghaugen, kan vi likevel slutte at 
en sjaktovn med slaggavtapning har vært benyttet i både den eldre og yngre fasen. Av 
selve ovnen i fase 1 er ingenting bevart, men plasseringen av slagghaugen indikerer at 
denne må ha stått mer eller mindre på samme sted som den yngste ovnen. En C14-
dateringer fra ovnsområdet, og funn av knust slagg under bunnsteinen i bunngrop S4022, 
peker også i retning av en eldre ovn på samme sted. Konstruksjonen av bunngropa og 
plasseringen av bunnsteinen i denne, må likevel knyttes til den yngste fasen. Vi må gå ut 
ifra at bunngropa har blitt gravd med tanke på ovnen i fase 2, og at slagg fra den eldste 
fasen har falt ned i gropa før bunnsteinen ble plassert i denne. Dette indikerer at den 
eldste ovnen kan ha vært av en annen type, muligens uten bunngrop og bunnstein, og at 
sporene etter denne har forsvunnet med gravningen av bunngrop S4022. Om dette vites 
likevel ingenting sikkert, ettersom kildegrunnlaget er ganske lite. På grunnlag av C14-
analyser kan fase 1 dateres til vikingtid. Kullet som ble funnet sammen med slagget under 
bunnsteinen har gitt en C14-datering til sen vikingtid, med andre ord overgangen mellom 
fase 1 og 2.  
 
Fase 2 utgjør hovedbrukstiden på anlegget, med flere C14-dateringer til sen vikingtid og 
tidlig middelalder. Det ble i denne fasen anvendt en sjaktovn med slaggavtapning, som 
var støttet opp med heller. Ovnskonstruksjonen var plassert på en bunnstein, og steinen lå 
i en bunngrop som var dimensjonert for denne. Det er velkjent i området at en steinhelle 
benyttes som fundament i ovnskonstruksjonene, men bunnsteinens form og størrelse i 
S4022 avviker fra de øvrige funnene. En lignende struktur ble dokumentert på 
jernvinneanlegg R6 og R48 i Gudbrandslie (Mjærum 2006b, Tveiten in prep.), med 
datering til vikingtid, men dette forekommer ikke i tilsvarende grad på andre anlegg i og 
rundt Tyinkrysset. En oppbygning av gropa i to nivåer kjennes heller ikke på de andre 
anleggene. En grop på 130 cm i diameter og 10-20 cm tykkelse ble imidlertid 
dokumentert under en ovn på jernvinneanlegg R160 i Gudbrandslie, med datering til 
middelalder (Mjærum 2006c). Disse målene samsvarer med det øverste nivået på 
bunngrop S4022. En dypere grop ble dokumentert på R48, som mer eller mindre tilsvarer 
det nederste nivået på S4022 (Tveiten in prep.). Strukturen har dermed sine klare 
paralleller i andre ovnskonstruksjoner i området, men har en noe særegen utforming. Det 
ble imidlertid ikke funnet mye steinheller rundt ovnen på R6, i motsetning til R36 og 
R48. 
 
Sjaktovnen med slaggavtapping (S4023) var av en velkjent type med gode paralleller fra 
andre steder i Valdres, blant annet fra Dokkfløy (Larsen 1991; Narmo 1996) og fra andre 
steder på Østlandet (Larsen 2004). Undersøkelsen av sjaktovnen S4023 har derfor bidratt 
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med å utfylle det bildet man tidligere har hatt av denne ovnstypen i forhold til typens 
utbredelse og datering.   
 
Ovnen lå i tilknytning til en blestertuft og en slagghaug. De stratigrafiske forholdene 
tilsier at tufta og den yngste fasen i slagghaugen var i bruk samtidig som den bevarte 
ovnen. Dette understøttes av C14-dateringer fra ildstedet, stolpehullet og slagghaugen. 
Kull- og malmsølet mellom den nærmeste kullgropa (S4002) og røsteplassen (S4008) 
indikerer at disse også kan ha vært i bruk i den yngste fasen på anlegget. Begge 
kullgropene har også fått C14-dateringer som knytter dem til hovedbrukstiden på feltet.  
 
De øvrige røsteplassene (S4010, S4005-S4007, S4020) kan ikke med sikkerhet knyttes til 
en konkret fase. Det store antallet røsteplasser som er funnet på anlegget, sammenlignet 
med den begrensede mengden med slagg i slagghaugen, gjør det imidlertid usikkert om 
alle røsteplassene kan knyttes til jernfremstilling på stedet. Det er en mulighet for at 
malm kan ha vært røstet på R36, for så å ha blitt fraktet til andre jernvinneanlegg i 
området. Det er uklart om dette kan ha skjedd før, parallelt eller etter jernfremstillingen 
på lokaliteten. Det er nærliggende å knytte kullgropene til driften på jernvinneanlegget, 
og røsteplass S4007 kan være eldre enn kullgrop S4001. Dette tyder på at det kan ha 
foregått røsting av malm på lokaliteten før jernvinneanlegget ble anlagt. C14-dateringen 
av malmlageret til merovingertid peker også i samme retning. På den andre siden ga 
røsteplass S4020 en C14-datering til 1725-1765 e.Kr. Tidligere undersøkelser i området 
har også gitt enkelte etterreformatoriske C14-dateringer av kullgroper (Gundersen 
2008a). Det er dermed en viss mulighet for at det har vært sporadisk virksomhet med 
kullbrenning og røsting av malm i Gudbrandslie også i etterreformatorisk tid. 
 
Tufta på R36 har visse likhetstrekk med det som er benevnt som A-blestertuft på 
Dokkfløy (Narmo 1996:92-101). Blestertuftene av denne typen har kun et rom, er åpen i 
gavlen og er enten konstruert som en nedskjæring med sidevoller, eller med vegger 
konstruert rett på undergrunnen. Malmen er også tilført ovnen fra baksiden, med andre 
ord utenfra tufta. Den samme organiseringen kan spores på R36, med malmlageret 
plassert utenfor tufta fremme ved gavlen. De indre målene på S4003 samsvarer også med 
de indre målene til A-blestertuftene på Dokkfløy. Det er imidlertid flere forskjeller 
mellom S4003 og disse tuftene. På Dokkfløy forekommer to blesterovner under gavlen, 
mens S4003 har en ovn plassert sentralt ved tuftas kortende. Tappegrøftene er også 
plassert innvendig tufta på Dokkfløy, mens S4019 ligger mellom ovnen og slagghaugen. 
Slagget har med andre ord vært tappet vekk fra tuftas indre på R36, i motsetning til i A-
blestertuftene. Det er heller ikke kjent innvendige ildsteder i A-tuftene. Kullsølet ved 
myrkanten mellom kullgrop S4002 og tufta, med kullaget i tuftas bakkant, indikerer 
imidlertid at kullet har vært ført til ovnen gjennom tufta. Dette avviker fra Dokkfløy 
(Narmo 1996:101).  

5. KONKLUSJON 
I perioden fra 06. juni - 07. juli 2006 ble jernvinneanlegg R36 gravd ut i Gudbrandslie, 
Vang, Oppland. Undersøkelsen inngår i et mer omfattende utgravningsprosjekt i 
forbindelse med etablering av et hyttefelt i Gudbrandslie. Lokaliteten ble forundersøkt 
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høsten 2005, noe som ga dateringer til vikingtid/tidlig middelalder. Resultatene fra 
undersøkelsene i 2006 føyer seg innenfor disse rammene.  
 
På jernvinneanlegget ble det påvist to faser. I begge faser har det blitt benyttet en 
sjaktovn med slaggavtapning, men kun en ovn fra den yngste fasen ble funnet. Det ble 
videre undersøkt en tappegrøft, en slagghaug, et malmlager, en blestertuft, to kullgroper 
og fem røsteplasser. Den ene røsteplassen fikk imidlertid en C14-datering til nyere tid, 
mens deler av malmlageret kan stamme fra merovingertid.  
 
Til den eldste fasen var det kun enkelte spor som kunne dokumenteres, og vi vet derfor 
lite om anleggets organisering i denne perioden. Fasen kan likevel dateres til vikingtid på 
grunnlag av C14-analyser. Den mest betydningsfulle informasjonen kunne hentes ut av 
den eldste fasen i slagghaugen. Til den yngste fasen kunne vi imidlertid knytte 
blestertuften, blesterovnen, tappegrøfta og den yngste fasen i slagghaugen, samt 
kullgropene. Fase 2 kunne dateres til sen vikingtid/tidlig middelalder. De fire resterende 
røsteplassene kunne ikke knyttes til en konkret fase.  
 
Tufta hadde en tilnærmet rektangulær/kvadratisk form med en svakt nedsunket gulvflate 
på 3,4 x 2,72 meter og voller langs sørlige og nordlige langside. Utvendig målte tufta 5 x 
4,4 meter. Tufta har vært åpen i forkant og ingen veggkonstruksjon kunne dokumenteres i 
bakkant. Det var også indikasjoner på at kull har vært transportert gjennom tufta, noe som 
indikerer at tufta kan ha vært åpen eller hatt en åpen veggkonstruksjon mot myra i øst. Et 
ildsted kunne dokumenteres sentralt i tuftas indre. I forkant var et ovnsområde plassert, 
med blesterovn og tappegrøft. Rett sør for ovnsområdet var malmlageret plassert, mens 
slagghaugen var plassert i nord. Tappegrøfta lå mellom slagghaugen og blesterovnen. 
Ovnskonstruksjonen var av en velkjent type i Valdres og øvrige deler av Østlandet. 
Blestertufta hadde også sine paralleller i andre deler av Valdres. Organiseringen av disse 
anleggene er imidlertid også forskjellig på flere punkter, samtidig som R36 er noe eldre 
enn det som en vanlig andre steder i Valdres.  
 
12 kullprøver fra R36 har blitt vedartsbestemt av Helge I. Høeg (jf. Vedlegg, analyser 2). 
Disse prøvene ble i all hovedsak bestemt til å være av bjørk (Betula). 9 prøver av bjørk 
ble sendt videre til C14-analyse (jf. Vedlegg, analyser 3). 
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7. VEDLEGG 

7.1. STRUKTURLISTER 

KULLGROPER 

Kullgrop 
(S-.nr.) 

Før utgravning 
 

Etter 
utgravning 

Kullag 

 Ytre 
diam 
(m) 

Indre 
diam. 
(m) 

Dyb
-de 
(m) 

Form i 
flate 

Form på 
gropa 
(bunn) 

Ytre 
diam. 

Indre 
diam. 

Faser Form i 
bunn 

Bredde 
(m) 

Tykk-
else 
(cm) 

Bunn 

S4001  5,1 4 0,5 Sirkulær Oval 5,2 2,5 1 Sirkulær 1,7 10 Buet 
S4002 6,1 3,1 0,75 Kvadratisk Oval 4,4 2,5 1 Sirkulær  1,05 12 Buet 

ANDRE STRUKTURER  
Str. 
Nr. 

Type Form Dimensjon 
(m) 

Maksimal 
dybde 
(cm) 

Element/ 
fyll 

Kom.  

S4003 Tuft Tilnærmet 
rektangulær/ 
kvadratisk 

5 x 4,4 20 Svakt avtegnede voller på 
to langsider. Konstruert 
som en nedskjæring i 
terrenget 

Er videre delt 
opp i S4013, 
S4014, S4012, 
S4017, S4021, 
S4025, S4026 

S4004 Slagghaug Sirkulær 5,2 x 4 44 Gropslagg, renneslagg, 
kullfragmenter, sand og 
grus 

 

S4005 Røsteplass Uregelmessig 4 x 3,04 4 Brun masse med mye 
malm, samt kull i 
overflaten 

 

S4006 Røsteplass Tilnærmet 
rektangulær 

4,6 x 3,5 6 Brunsort masse med 
finkornet malm, samt mye 
kull i overflaten 

 

S4007 Røsteplass  Tilnærmet oval, 
avrundet 

5 x 4,2 10 Sort masse med mye 
finkornet malm og mye 
kullfragmenter 

 

S4008 Røsteplass Uregelmessig 4 x 2,6 6 Mørk rødbrun finkornet 
og grovkornet malm 
iblandet kullbiter og noe 
sand og grus 

Ikke fullstendig 
avdekket 

S4009 Ovnsområde Uregelmessig 
avlangt 

2,6 x 1,6  -  Dekkes av mange større 
og mindre steinheller, og 
et mørkt brunt 
humusholdig og 
kullblandet lag, med 
sjaktmateriale, slaggbiter 
og brent leire.  

Er videre delt 
opp i S4019 og 
S4023 

S4010 Røsteområde Avlangt, 
tilnærmet 
rektangulært 

15,1 x 6,2 10 Røsteplasser S4005-4007, 
med malmsøl mellom 
disse 

 

S4011 Malmlager Avrundet 3,4 x 3,2 9 Mørk rødbrun malm 
iblandet kullbiter og 
kullfragmenter 

 

S4012 Kulluttrekk i tuft Uregelmessig 2 x 0,8 2 Fet sort masse av 
finkornet kull og kullbiter.  

 

S4013 Nordlige voll i tuft Avlang 4,2 x 1,34 12 Løs og sammenblandet 
masse av lys brun silt, 
iblandet grus og sand.  

 

S4014 Sørlige voll i tuft Avlang 4,8 x 1,2 14 Mørk gråbrun og løs 
sandjord, iblandet malm 
og kullfragmenter 
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S4015 Mulig stolpehull i 
tuft 

Sirkulær, 
utflytende i ene 
enden 

0,4 x 0,28  -  Svart og løs masse av kull 
og noe malm 

Avskrevet. 
Svært grunn.  

S4016 Mulig stolpehull i 
tuft 

Sirkulær, 
avlang 

0,35 x 0,24 4 Svart og løs masse av kull 
og noe malm 

Avskrevet. 
Naturlig 
forsenkning 

S4017 Stolpehull i tuft Sirkulær, støttet 
opp av steiner i 
to sider 

0,22 x 0,16 13 Fet og svært kullholdig 
masse. Mye kullbiter 

 

S4018 Renneslagg in situ i 
tappegrøft S4019 

Avlangt, 
tilnærmet ovalt 

0,56 x 0,68 30 Renneslagg  

S4019 Tappegrøft i 
ovnsområde 

Avlang, 
tilnærmet oval 

1,2 x 1 30 Finkornet kull iblandet 
kullbiter, knust slagg og 
knust sjaktmateriale.  

Renneslagg in 
situ (S4018) 

S4020 Røsteplass Uregelmessig 3 x 2  -  Mørkebrun masse av kull 
og finkornet malm 

Ikke fullstendig 
avdekket 

S4021 Nedskjæring i tuft, 
under vollene 

 3,4 x 2,72 16 Nedskjæringen bryter 
utvaskingslaget under 
vollene 

 

S4022 Bunngrop Sirkulær 1,1 x 1,24 48 Kampestein og 
produksjonsavfall (kull og 
noe slagg) Slagg og kull 
både på sidene og under 
steinen 

Steinen fyller 
gropa og er 
fundament for 
blesterovnen.  

S4023 Blesterovn Sirkulær 0,7 x 0,7 16 Ubrent leire, brent 
sjaktmateriale, slagg og 
kull 

 

S4024 Ukjent struktur ved 
ovnsområde, mulig 
stolpehull 

Sirkulær 0,28 x 0,4 9 Ingen fyllmasse, men en 
større stein (42 x 30 cm) 
dekket til strukturen og 
fylte forsenkningen 

Er skonet med 
3 mindre steiner 
og et stykke 
sjaktmateriale.  

S4025 Ildsted Sirkulær 0,62 x 0,6 3 Tynt lag av finkornet kull Enkelte steiner 
ligger i 
umiddelbar 
nærhet 

S4026 Sirkulær struktur, 
ukjent funksjon 

Sirkulær 0,62 x 0,58 26 Ubrent leire og brent 
sjaktmateriale 

 

7.2. FUNN OG PRØVER 

KULLPRØVER 
Museums-
nr 

Funnr. I 
felt 

Struk-
tur-nr Funn-kontekst Vekt 

(g) Vedart NTNU-
Lab.nr. 

C14-alder før 
nåtid 

Kalibrert 
alder 

C55273-3 P4034 S4003 Fra profilbenk SN4012, øverste lag, 
bestående av mørk porøs masse, litt 
organisk, med noe kull helt øverst i 
laget.  

1,3     

C55273-4 P4037 S4003 Fra profil SN4017 i tuft S4003, fra et 
tynt lag av sort og porøs masse med 
noe kull.  

0,7     

C55273-5 P4038 S4003 Fra profil SN4017 i tuft S4003, fra et 
tynt lag av sort og porøs masse med 
noe kull. 

3,2     

C55273-6 P4061 S4003 Profil SN4021, tatt sentralt i tuft 
S4003 i et tynt lag av malm og kull.  

0,5     

C55273-9 P4032 S4014 Under voll S4014, i tuft S4003, i et 
kull og malmblandet lag i utkanten av 
ovnsområdet 

9,4     

C55273-10 P4033 S4017 Fra profil SN 4016 i bunn av 
stolpehull S4017 i tuft S4003, fra en 
homogen og sterkt kullholdig og fet 
masse som fyller stolpehullet.  

3,45 Det ble bestemt 15 biter, alle 
Betula (bjørk) 

T-18864 920 ± 75 AD 1025-1220

C55273-12 P4040 S4025 Fra ildsted S4025 i tuft S4003, tatt i 2,4     
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Museums-
nr 

Funnr. I 
felt 

Struk-
tur-nr Funn-kontekst Vekt 

(g) Vedart NTNU-
Lab.nr. 

C14-alder før 
nåtid 

Kalibrert 
alder 

plan i ildstedets ytterkant ved fjerning 
av profilbenk SN4012 

C55273-13 P4041 S4025 Fra ildsted S4025 i tuft S4003, tatt i 
profil SN4020, fra et tynt kullag, 
opptil 3 cm tykt.  

2,3 Det ble bestemt 60 biter, av 
disse var 56 Betula (bjørk) og 
4 Pinus (furu) 

T-18867 955 ± 95 AD 1005-1215

C55273-15 P4022 S4012 Fra kullag S4012 i tuft S4003, tatt i 
plan under graving 

3,9     

C55273-16 P4023 S4012 Fra kullag S4012 i tuft S4003, tatt i 
plan under graving 

1,9     

C55273-17 P4042 S4026 Fra S4026 – ukjent struktur, tatt i plan 
i kullkonsentrasjon ved 
nedskjæringen 

0,1     

C55273-18 P4060 S4026 Fra S4026 – ukjent struktur, tatt i 
profil SN4021, i et tynt lag av malm, 
kull og slagg. 

0,3     

C55273-21 P4035 S4009 Fra ovnsområde S4009, tatt i plan 
mellom større steiner ved bunngropas
nedskjæring 

3,8 Det ble bestemt 17 biter, alle 
Betula (bjørk) 

T-18863 1090 ± 100 AD 880-1025 

C55273-22 P4036 S4009 Fra ovnsområde S4009, tatt i plan 
mellom større steiner ved bunngropas
nedskjæring 

2,8     

C55273-26 P4039 S4019 Fra tappegrøft S4019, under 
renneslagget på tegning 26 

1,9     

C55273-27 P4044 S4019 Fra profil SN4023 i tappegrøft S4019, 
tatt i et lag av finkornet kull, iblandet 
kullbiter, knust slagg og knust 
sjaktmateriale. 

2,65 Det ble bestemt 30 biter, alle 
Betula (bjørk) 

T-18865 1005 ± 75 AD 985-1155 

C55273-29 P4062 S4022 Tatt under bunnstein i ovnsgrop 
S4022/ ovn S4023 

1,0 Det ble bestemt 28 biter, alle 
Betula (bjørk) 

TUa-6526 1040 ± 30 AD 990-1020 

C55273-34 P4050 S4023 Fra profil SN4022 i blesterovn S4023, 
i et tynt lag av finkornet kull og slagg, 
over bunnstein. Fra ovnens indre.  

0,1     

C55273-40 P4015 S4004 Fra slagghaug S4004, yngste fase, 
profil SN4009 

0,1     

C55273-41 P4016 S4004 Fra slagghaug S4004, eldste fase, 
profil SN4009. Tynt lag av rødbrun 
fet masse med kull og slagg. 

0,5 Det ble bestemt 25 biter, alle 
Betula (bjørk) 

TUa-6448 1110 ± 40 AD 890-990  

C55273-42 P4024 S4004 Fra slagghaug S4004, yngste fase, 
profil SN4008 

0,6     

C55273-43 P4029 S4004 Fra slagghaug S4004, tatt i plan i 
haugens overflate 

3,3 Det ble bestemt 37 biter, alle
Betula (bjørk) 

   

C55273-44 P4043 S4004 Fra masseuttak SN4014 i slagghaug 
S4004 

4,1     

C55273-45 P4018 S4001 Fra kullgrop S4001, fra et 10 cm tykt 
kullag i milebunnen 

40 Det ble bestemt 40 biter, alle 
Betula (bjørk) 

T-18861 980 ± 75 AD 1000-1165

C55273-46 P4019 S4001 Fra kullgrop S4001, fra et tynt kull og 
jordblandet lag i vollen. 

4,9     

C55273-47 P4020 S4002 Fra kullgrop S4002, fra 10 cm tykt 
kullag i milebunnen 

8,8 Det ble bestemt 40 biter, alle 
Betula (bjørk) 

   

C55273-48 P4021 S4002 Fra kullgrop S4002, fra kullblandet 
lag i vollen 

7,2     

C55273-50 P4005 S4005 Fra røsteplass S4005, fra et brunaktig 
lag av malm med noe kull i flaten. 

0,4     

C55273-51 P4010 S4005 Fra røsteplass S4005, tatt i plan i en 
kullkonsentrasjon i strukturens 
ytterkant 

0,8     

C55273-53 P4004 S4006 Fra røsteplass S4006, fra et brunsort 
lag med mye finkornet malm og mye 
kull i flaten.  

1,6 Det ble bestemt 48 biter, alle 
Betula (bjørk) 
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Museums-
nr 

Funnr. I 
felt 

Struk-
tur-nr Funn-kontekst Vekt 

(g) Vedart NTNU-
Lab.nr. 

C14-alder før 
nåtid 

Kalibrert 
alder 

C55273-55 P4006 S4007 Fra røsteplass S4007, fra et lag av sort 
masse med mye finkornet malm og 
mye kull.  

0,8     

C55273-56 P4011 S4007 Fra røsteplass S4007, tatt i plan i en 
kullkonsentrasjon i strukturens 
ytterkant 

0,9     

C55273-58 P4027 S4008 Tatt i plan fra røsteplass S4008 1,2     
C55273-60 P4008 S4011 Fra malmlager S4011, profil SN4005, 

fra et opptil 9 cm tykt lag av malm og 
kull. 

2,3 Det ble bestemt 44 biter, alle 
Betula (bjørk) 

T-18866 1375 ± 65 AD 635-685 

C55273-61 P4046 S4020 Fra røsteplass S4020, tatt i plan 10,8 Det ble bestemt 40 biter, alle 
Betula (bjørk) 

T-18862 205 ± 40 Y. enn AD 
1655 

ANDRE PRØVER 
Museums-
nr 

Funnr i 
felt Struktur-nr Funnkontekst Materiale Gjenstands-beskrivelse Vekt 

(g) 
C55273-1 P4031 S4003 Fra tuft S4003, i onvsområdets utkant 

innimellom utraste heller og steiner fra 
ovnskonstruksjonen 

Sjaktmateriale/ 
slagg 

Større stykke med sjaktmateriale fastsmeltet på 
deler av bunnskolle 

1105,1

C55273-2 P4007 S4003 Fra bakre del i tuft S4003, tatt i plan i 
ny myrdannelse 

Jern Forrustet jernklump/svært jernholdig slagg 32,9 

C55273-8 P4030 S4014 Fra voll S4014 i tuft S4003, fra vollens 
ytterkant 

Slagg Del av bunnskolle. Med rester av sjaktmateriale 407,2 

C55273-11 P4028 S4025 Fra tuft S4003, tatt i plan over ildstedet Jern Tapt  
C55273-23 P4045 S4019 Fra tappegrøft S4019, fra profil 

SN4023, i et felt av renneslagg in situ 
Slagg Renneslagg. Sendt til analyse.  204,8 

C55273-24 P4047 S4019 Fra tappegrøft S4019, tatt i plan i 
kullkonsentrasjon ved rester av 
renneslagg in situ 

Slagg Renneslagg 112,9 

C55273-25 P4049 S4019 Fra tappegrøft S4019, fra bunnen Slagg Asfaltslagg. Porøs og lett slagg. 7,4 
C55273-28 P4048 S4022 Fra ovnsgrop S4022 Slagg Bunnskolle. Svært jernholdig. Mørk brunsvart 

slagg. Tydelig avtrykk av sjaktveggen. Sendt til 
analyse.  

2352 

C55273-30 P4054 S4023 Tatt i plan i blesterovn S4023 Sjaktmateriale Noe påsmeltet slagg 642,6 
C55273-31 P4051 S4023 Fra blesterovn S4023, fra profil 

SN4022, fra ovnens indre 
Slagg Svært mørk brunsvart gropslagg.  92,6 

C55273-32 P4052 S4023 Tatt i plan i blesterovn S4023 Slagg Opprinnelig ett stykke. Knudrete og lett slagg.  584,7 
C55273-33 P4053 S4023 Tatt i plan i blesterovn S4023 Slagg Gropslagg/bunnskolle 952,9 
C55273-35 P4012 S4004 Fra slagghaug S4004, tatt i plan i 

haugens overflate 
Slagg Del av bunnskolle 853,4 

C55273-36 P4013 S4004 Fra slagghaug S4004, tatt i plan i 
haugens overflate 

Slagg Renneslagg.  158,5 

C55273-37 P4014 S4004 Fra slagghaug S4004, tatt i plan i 
haugens overflate 

Slagg Bunnskolle. Mørk brunsvart og svært jernholdig 
slagg. Noe fastsmeltet sjaktmateriale 

1045,2

C55273-38 P4017 S4004 Fra slagghaug S4004, eldste fase Slagg Renneslagg  156,9 
C55273-39 P4025 S4004 Fra profil SN 4008 i slagghaug S4004, 

yngste fase 
Slagg Gropslagg. Knudrete og mørk brunsvart 209,1 

C55273-49 P4002 S4005 Fra røsteplass S4005, fra profilen Jernmalm  352,4 
C55273-52 P4001 S4006 Fra røsteplass S4006, fra profilen Jernmalm  455,9 
C55273-54 P4003 S4007 Fra røsteplass S4007, fra profilen Jernmalm  1410 
C55273-57 P4026 S4008 Fra røsteplass S4008, tatt i plan Jernmalm Sendt til analyse.  425,6 
C55273-59 P4009 S4011 Fra profil SN4005 i malmlager S4011 Jernmalm  515,5 
 P4055  Utgår    
 P4056  Utgår    
 P4057  Utgår    



R36, Gudbrandslie. Grov (7/4) og Strand (10/4), Vang, Oppland Saksnr. 05/7598 
  
 

 38Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

Museums-
nr 

Funnr i 
felt Struktur-nr Funnkontekst Materiale Gjenstands-beskrivelse Vekt 

(g) 
 P4058  Utgår    
 P4059  Utgår    

FUNNLISTE 

Museums
nummer 

Funnr. 
i felt 

Struktur
nummer Gjenstandsbeskrivelse Materiale Vekt 

(g) 
Største lengde 
(mm) Funnkontekst Datering 

C55273-14 F4001 S4012 Nagle? Jern   I kullag S4012 i tuft 
S4003 

 

C55273-7 F4002 S4014 Nagle Jern   I voll S4014 i tuft 
S4003 

 

C55273-19 F4003 S4019 Sjaktmateriale med avtrykk Brent leire   I tappegrøft S4019  
C55273-20 F4004 S4019 Ødelagt øks?  Jern   I tappegrøft S4019  

7.3. PROFILLISTE 
Snittnr. Beskrivelse  Snittet mot 
SN4001 Sjakt gjennom røsteområde S4010 med røsteplasser S4005-4007 Fra nord til sør 
SN4004 Sjakt gjennom røsteplass S4007 og kullgrop S4001 Fra øst til vest 
SN4003 Profil av røsteområde S4010 med røsteplasser S4005-4007, i sjakt SN4001 Øst 
SN4004 Prøvestikk for masseberegning av slagghaug S4004  -  
SN4005 Profil av malmlager S4011 Øst-nordøst 
SN4006 Profil av kullgrop S4001 Vestsørvest 
SN4007 Profil av kullgrop S4002 Vest 
SN4008 Profil av slagghaug S4004 Sørøst 
SN4009 Profil av slagghaug S4004 Sør-sørvest 
SN4010 Profilbenk i tuft S4003, ved ovnsområdet Fra nord til sør 
SN4011 Profilbenk i tuft S4003, ved myrkanten Fra nord til sør 
SN4012 Profilbenk i tuft S4003, fra ovnsområdet til myrkanten Fra øst til vest 
SN4013 Profil av voll i kullgrop S4001 og røsteplass S4007, i sjakt SN4002 Sør 
SN4014 Masseuttak i slagghaug S4004  -  
SN4015 Profil av nordlig voll S4013 i tuft S4003 Nordøst 
SN4016 Profil av stolpehull S4017 Vest 
SN4017 Profil i tuft S4003, av profilbenk SN4012 Sør-sørøst 
SN4018 Snitt av mulig stolpehull S4016 Øst 
SN4019 Profil i tuft S4003, av profilbenk SN 4011 Øst-nordøst 
SN4020 Profil av ildsted S4025, i tuft S4003 og bevart i profilbenk SN 4012 Nord-nordvest 
SN4021 Profil i tuft S4003, av profilbenk SN4010  Øst-nordøst 
SN4022 Profil av blesterovn S4023 i ovnsområde S4009 Nordøst 
SN4023 Profil av tappegrøft S4019 Sørøst 
SN4024 Profil av røsteplass S4008 Sør 
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7.4. TEGNINGER 
1. Digital plantegning av anlegget 
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2. Digital plantegning av anlegget med innmålte profiler 
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3. Digital plantegning av blestertuft S4003 
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4. Digital plantegning av blestertuft S4003 med innmålte steiner 
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5. Plantegning av tuft S4003 etter avtorving 
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6. Plantegning av tuft S4003 med profilbenker 
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. Profiltegning av profilbenk SN4010 7
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8. Plantegning av ovnsområde S4009 med sjaktovn og tappegrøft 
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9. Profiltegning av sjaktovn S4023 og bunngrop S4022 
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10. Plantegning av røsteområde S4010 
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11. Profiltegning av slagghaug S4004, profil SN4009 
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12. Plan- og profiltegning av kullgrop S4001 
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7.5. FOTOLISTE 
 
Film 1 
Bildenr.  
Cf.33520 

Motiv Retning 
mot 

Fotograf Dato 

36 ID-BILDE  Ingar M. 
Gundersen 

07.06.06 

35 Bilde av mulig tuft og kullgrop Øst-nordøst Ingar M. 
Gundersen 

07.06.06 

34 Bilde av mulig tuft og kullgrop, med 
slaggutkast 

Vest Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

33 Oversiktsbilde, østre del av felt, etter 
avtorving.  

Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

32 Oversiktsbilde, østre del av felt, etter 
avtorving, uten grein 

Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

31 Oversiktsbilde, nordvestre del av felt, etter 
avtorving 

Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

30 Oversiktsbilde, nordvestre del av felt, etter 
avtorving, med stikkstang 

Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

29 Oversiktsbilde, nordvestre del av felt, etter 
avtorving, med stikkstang 

Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

28 Oversiktsbilde, nordvestre del av felt/tuft, 
etter avtorving Sør-4003 + Sør-4009 

Nordøst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

27 Oversiktsbilde, nordvestre del av felt/tuft, 
etter avtorving, Sør-4003 + Sør-4009, 
uten stikkstang 

Nordøst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

26 Oversiktsbilde, østre del av felt, etter 
avtorving 

Vest-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

25 Røsteplass Sør-4006, plan Sørvest Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

24 Røsteplass Sør-4006, plan Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

23 Røsteplass Sør-4006, plan Øst-nordøst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

22 Arbeidsbilde Øst-nordøst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

21 Arbeidsbilde Øst-nordøst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

20 Røsteplass Sør-4007, plan Øst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

19 Røsteplass Sør-4007, plan Øst-nordøst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

18 Røsteplass Sør-4005, plan Øst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

17 Røsteplass Sør-4005, plan Nordøst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

16 Oversiktsbilde av røsteplasser, profil Nord-
nordøst 

Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

15 Oversiktsbilde av røsteplasser, profil, med 
målestokk 

Nord-
nordøst 

Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

14 Oversiktsbilde av røsteplasser, profil, med 
målestokk 

Sør-sørvest Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 
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13 Oversiktsbilde av røsteplasser, profil, med 
målestokk 

Sør-sørvest Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

12 SN-4003, profil, Nr1 Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

11 SN-4003, profil, Nr1, med målestokk Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

10 SN-4003, profil, Nr2 Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

9 SN-4003, profil, Nr2, med målestokk Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

8 SN-4003, profil, Nr3 Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

7 SN-4003, profil, Nr3, med målestokk Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

6 SN-4003, profil, Nr4 Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

5 SN-4003, profil, Nr4, med målestokk Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

4 SN-4003, profil, Nr5 Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

3 SN-4003, profil, Nr5, med målestokk Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

2 SN-4003, profil, Nr6 Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

1 SN-4003, profil, Nr6, med målestokk Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

Film 2 
Bildenr. 
Cf.33521 

Motiv Retning 
mot 

Fotograf Dato 

36 Profil SN-4003 (nr. 7) Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

35 Profil SN-4003, med målestav Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

34 Profil SN-4003 (nr. 8) Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

33 Profil SN-4003, med målestav Øst Bjørnar 
Sæbø 

15.06.06 

32 ID-bilde -  Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

31 Tuft S4003, plan Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

30 Tuft S4003, plan Nordøst Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

29 Tuft S4003, plan Nordøst Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

28 Tuft S4003 og slagghaug S4004, plan Øst Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

27 Tuft S4003, plan Sørvest Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

26 Tuft S4003, plan Vest-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

25 Tuft S4003 og ovnsområde S4009, plan Vest-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

24 Tuft S4003 og ovnsområde S4009, plan Nordvest Ingar M. 15.06.06 
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Gundersen 
23 Tuft S4003 og ovnsområde S4009, plan Sørøst Ingar M. 

Gundersen 
15.06.06 

22 Malmlager S4011, plan Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

19.06.06 

21 Malmlager S4011, plan Sørvest Bjørnar 
Sæbø 

19.06.06 

20 Malmlager S4011, SN4005, fra venstre Øst Ingar M. 
Gundersen 

20.06.06 

19 Malmlager S4011, SN4005, fra venstre Øst Ingar M. 
Gundersen 

20.06.06 

18 Malmlager S4011, SN4005, fra venstre Øst Ingar M. 
Gundersen 

20.06.06 

17 Malmlager S4011, SN4005, fra venstre Øst Ingar M. 
Gundersen 

20.06.06 

16 SN4002, Profil SN4013, voll i kullgrop 
S4001 og røsteplass S4007 

Sør Ingar M. 
Gundersen 

20.06.06 

15 SN4002, Profil SN4013, voll i kullgrop 
S4001 og røsteplass S4007 
 

Sør Ingar M. 
Gundersen 

20.06.06 

14 Kullgrop S4001, plan Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

21.06.06 

13 Kullgrop S4001, plan Nord-
nordøst 

Ingar M. 
Gundersen 

21.06.06 

12 Kullgrop S4002, plan Vest-sørvest Ingar M. 
Gundersen 

21.06.06 

11 Kullgrop S4002, plan Nord Ingar M. 
Gundersen 

21.06.06 

10 Kullgrop S4001, bunnplan Vest-sørvest Ingar M. 
Gundersen 

22.06.06 

9 Slagghaug S4004, med målestav Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

22.06.06 

8 Slagghaug S4004, med målestav Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

22.06.06 

7 Kullgrop S4002, bunnplan Vest Marit 
Johansson 

22.06.06 

6 Kullgrop S4001, profil, fra venstre Vest-sørvest Ingar M. 
Gundersen 

22.06.06 

5 Kullgrop S4001, profil, fra venstre Vest-sørvest Ingar M. 
Gundersen 

22.06.06 

4 Kullgrop S4002, profil Vest Marit 
Johansson 

22.06.06 

3 Kullgrop S4002, profil Vest Marit 
Johansson 

22.06.06 

2 Slagghaug S4004, SN4008, profil, med 
målestav 

Sørøst Bjørnar 
Sæbø 

23.06.06 

1 Slagghaug S4004, SN4008, profil, med 
målestav 

Sørøst Bjørnar 
Sæbø 

23.06.06 

Film 3 
Bildenr 
Cf.33522 

Motiv Retning 
mot 

Fotograf Dato 

24 ID-bilde - Bjørnar 
Sæbø 

26.06.06 

23 Slagghaug S4004, SN4009, profil Sør-sørvest Bjørnar 26.06.06 
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Sæbø 
22 Slagghaug S4004, SN4009, profil, med 

målestav 
Sør-sørvest Bjørnar 

Sæbø 
26.06.06 

21 Tuft S4003, etter framrensing Nord Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

20 Tuft S4003, etter framrensing Nord Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

19 Tuft S4003, med S4013 Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

18 Tuft S4003, etter framrensing Sørvest Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

17 Tuft S4003, etter framrensing Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

16 Steinpakning i nordøstre kvadrant av tuft 
S4003 

Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

15 Steinpakning i nordøstre kvadrant av tuft 
S4003 

Øst Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

14 Ovnsområde S4009 i tuft S4003 
 
 

Vest Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

13 Nordlige voll, SN4015, nordlige del Øst Bjørnar 
Sæbø 

27.06.06 

12 Nordlige voll, SN4015, nordlige del, med 
målestav 

Øst Bjørnar 
Sæbø 

27.06.06 
 

11 Nordlige voll, SN4015, sørlige del Øst Bjørnar 
Sæbø 

27.06.06 

10 Nordlige voll, SN4015, sørlige del, med 
målestokk 

Øst Bjørnar 
Sæbø 

27.06.06 

9 Ovnsområde S4009, etter framrensing Nordøst Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 

8 Ovnsområde S4009, etter framrensing Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 
 

7 Ovnsområde S4009, etter framrensing Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 
 

6 Ovnsområde S4009, etter framrensing Vest Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 
 

5 Ovnsområde S4009, etter framrensing Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 

4 Stolpehull S4017, plan.  Sør Ingar M. 
Gundersen 

29.06.06 

3 Stolpehull S4017, profil Vest Ingar M. 
Gundersen 

29.06.06 

2 Stolpehull S4017, profil Vest Ingar M. 
Gundersen 

29.06.06 

1 Ovnsområde S4009, tappegrøft Sør Marit 
Johansson 

29.06.06 

Film 4 
Bildenr 
Cf.33523 

Motiv Retning 
mot 

Fotograf Dato 

24 ID-bilde   29.06.06 
23 Ovnsområde S4009 – slaggrenne Øst Marit 

Johansson 
29.06.06 

22 Stolpehull S4017, formgravd etter snitting Vest Ingar M. 
Gundersen 

29.06.06 
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21 Stolpehull S4017, formgravd etter snitting Vest Ingar M. 
Gundersen 

29.06.06 

20 Ovnsområde S4009, med skygge Øst Marit 
Johansson 

30.06.06 

19 Ovnsområde S4009, uten skygge Øst Marit 
Johansson 

30.06.06 

18 Ovnsområde S4009, uten skygge Sør Marit 
Johansson 

30.06.06 

17 Ovnsområde S4009, med skygge Sør Marit 
Johansson 

30.06.06 

16 Ovnsområde S4009, uten skygge Nordvest Marit 
Johansson 

30.06.06 

15 Detalj av renneslagg i tappegrøft Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

14 Detalj av renneslagg i tappegrøft Sør-sørvest Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

13 Detalj av ovn og renneslagg Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

12 Detalj av ovn Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

11 Profilbenk SN4012, profil SN4017 Sør-sørøst Bjørnar 
Sæbø 

30.06.06 

10 Nedskjæring ved overgang voll – gulvflate 
i tuft S4003, under voll S4014 

Sør-sørøst Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

9 Nedskjæring ved overgang voll – gulvflate 
i tuft S4003, under voll S4014 

Vest-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

8 Nedskjæring ved overgang voll – gulvflate 
i tuft S4003, under voll S4014 

Øst-nordøst Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

7 Mulig stolpehull S4016, plan Øst Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

6 Profilbenk SN4011, profil SN4019 med 
målestav 

Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

30.06.06 

5 Profilbenk SN4011, profil SN4019 uten 
målestav 

Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

30.06.06 

4 Ovnsområde S4009, etter fremrensing og 
fjerning av steiner 

Nordøst Marit 
Johansson 

03.07.06 

3 Ovnsområde S4009, etter fremrensing og 
fjerning av steiner 

Nordøst Marit 
Johansson 

03.07.06 

2 Ovnsområde S4009, etter fremrensing og 
fjerning av steiner 

Sør Marit 
Johansson 

03.07.06 

1 Nærbilde av ovnsområde S4009 Vest Marit 
Johansson 

03.07.06 

Film 5 
Bildenr 
Cf.33524 

Motiv Retning 
mot 

Fotograf Dato 

36 ID-bilde  -  Marit 
Johansson 

03.07.06 

35 Oversiktsbilde av tuft S4003, med 
ovnsområde S4009 i front 

Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

34 Oversiktsbilde av tuft S4003, med 
ovnsområde S4009 i front 

Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

33 Oversiktsbilde av tuft S4003 Sør-sørvest Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

32 Oversiktsbilde av tuft S4003 Sør-sørvest Bjørnar 04.07.06 
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Sæbø 
31 Oversiktsbilde av tuft S4003 Sør-sørvest Bjørnar 

Sæbø 
04.07.06 

30 Oversiktsbilde av tuft S4003 Nord-
nordvest 

Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

29 Profil SN4017, østre del, med målestav Sørøst Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

28 Profil SN4017, østre del Sørøst Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

27 Profil SN4017, østre del, profil øst for 
store steiner 

Sørøst Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

26 Profil SN4019, SN4011 Nordøst Rune Borvik 04.07.06 
25 Arbeidsbilde  - Ingar M. 

Gundersen 
04.07.06 

24 Ovnsområde S4009 
 
 

Øst-nordøst Marit 
Johansson 

04.07.06 

23 Ovnsområde S4009 Sør-sørøst Marit 
Johansson 

04.07.06 

22 Ovnsområde S4009 Vest-sørvest Marit 
Johansson 

04.07.06 

21 Ovnsområde S4009 Vest-sørvest Marit 
Johansson 

04.07.06 

20 Ovnsområde S4009 Nord Marit 
Johansson 

04.07.06 

19 Detalj av ovn S4023 Vest Marit 
Johansson 

04.07.06 

18 Detalj av ovn S4023 Sør Marit 
Johansson 

04.07.06 

17 Mulig stolpehull S4024, plan Sør Ingar M. 
Gundersen 

04.07.06 

16 Mulig stolpehull S4024, plan Sør Ingar M. 
Gundersen 

04.07.06 

15 Ildsted S4025, plan, i profilbenk SN4012 Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

05.07.06 

14 Ildsted S4025, plan, i profilbenk SN4012 Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

05.07.06 

13 Ildsted S4025, profil, i profilbenk SN4012 Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

05.07.06 

12 Ovnsområde S4009, slaggkant og 
sjaktmateriale 

Øst-nordøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

11 Ovnsområde S4009, slaggkant og 
sjaktmateriale 

Sør-sørøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

10 Ovnsområde S4009, med Marit, Bjørnar 
og Ingar 

Vest Ole Christian 
Aslaksen 

05.07.06 

9 Ovnsområde S4009 Vest Marit 
Johansson 

05.07.06 

8 Detalj av Ovnsområde S4009 Vest Marit 
Johansson 

05.07.06 

7 Ovnsområde S4009 med kullsirkel Øst-nordøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

6 Ovnsområde S4009 med detalj av 
kullsirkel 

Øst-nordøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

5 Gropslagg fra masseuttak SN4014  - Bjørnar 05.07.06 
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Sæbø 
4 Renneslagg fra masseuttak SN4014  - Bjørnar 

Sæbø 
05.07.06 

3 Sjaktmateriale fra masseuttak SN4014  - Bjørnar 
Sæbø 

05.07.06 

2 Stein fra masseuttak SN4014  - Bjørnar 
Sæbø 

05.07.06 

1 Grus fra masseuttak SN4014  - Bjørnar 
Sæbø 

05.07.06 

Film 6 
Bildenr 
Cf. 33525 

Motiv Retning 
mot 

Fotograf Dato 

24 ID-bilde  - Bjørnar 
Sæbø 

05.07.06 

23 Sand fra masseuttak SN4014  - Bjørnar 
Sæbø 

05.07.06 

22 S4026 – ukjent struktur – i plan Nordøst Rune Borvik 05.07.06 

21 Ovnsområde S4009 med bunnstein og 
profil 

Nordøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

20 Tappegrøft S40119, profil SN4023 Sør-sørøst Ingar M. 
Gundersen 

05.07.06 

19 Tappegrøft S40119, profil SN4023 Sør-sørøst Ingar M. 
Gundersen 

05.07.06 

18 Tappegrøft S40119, profil SN4023 Sør-sørøst Ingar M. 
Gundersen 

05.07.06 

17 Røsteplass S4020 Sør Bjørnar 
Sæbø 

05.07.06 

16 Røsteplass S4020 med målestav Sør Bjørnar 
Sæbø 

05.07.06 

15 Ovnsområde S4009 og ovn S4023, med 
bunnstein 

Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

14 Nærbilde av bunnstein i S4009/S4023 Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

13 Blesterovn S4023, sett ovenfra Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

12 Blesterovn S4023, profil Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

11 Blesterovn S4023, profil Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

10 Blesterovn S4023, plan Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

9 Blesterovn S4023, plan Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

8 Blesterovn S4023, plan Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

7 Profil SN4021, profilbenk SN4010 (fra 
nord mot sør) 

Nordøst Ole Kristian 
Aslaksen 

06.07.06 

6 Profil SN4021, profilbenk SN4010 (fra 
nord mot sør) 

Nordøst Ole Kristian 
Aslaksen 

06.07.06 

5 Profil SN4021, profilbenk SN4010 (fra 
nord mot sør) 

Nordøst Ole Kristian 
Aslaksen 

06.07.06 

4 Profil SN4021, profilbenk SN4010 (fra 
nord mot sør) 

Nordøst Ole Kristian 
Aslaksen 

06.07.06 
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3 Profil SN4021, profilbenk SN4010 (fra 
nord mot sør) 

Øst Ole Kristian 
Aslaksen 

06.07.06 

2 Profil SN4024 av røsteplass S4008 Sør-sørvest Bjørnar 
Sæbø 

06.07.06 

1 Profil SN4024 av røsteplass S4008, med 
målestav 

Sør-sørvest Bjørnar 
Sæbø 

06.07.06 

Film 7 
Bildenr 
Cf.33526 

Motiv Tatt mot Fotograf Dato  

23 ID-bilde   06.07.06 
22 Blesterovn S4023 med snitt Sørvest Marit 

Johansson 
06.07.06 

21 Nærbilde av slagg og sjaktmateriale Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

20 Blesterovn S4023 med snitt, etter fjerning 
av slagg og sjaktmateriale 

Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

19 Arbeidsbilde -  06.07.06 
18 Tuft S4003 etter gravning Nord Ingar M. 

Gundersen 
06.07.06 

17 Tuft S4003 etter gravning, med målestav Nord Ingar M. 
Gundersen 

06.07.06 

16 Bilde av bunnstein i S4023 Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

15 Gruppebilde Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

14 Slagg og kull under bunnsteinen i S4023 Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

Dias 1 
Bildenr 
Cf.33527 

Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

1 Bilde av tuft og kullgrop Øst-nordøst Ingar M. 
Gundersen 

07.06.06 

2 ID-bilde  -  Ingar M. 
Gundersen 

07.06.06 

3 Bilde av tuft og kullgrop med slaggutkast Vest Ingar M. 
Gundersen 

07.06.06 

4 Oversiktsbilde, østre del av felt Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

5 Oversiktsbilde, østre del av felt Nord-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

6 Oversiktsbilde, nordvestre del Nord Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

7 Tuft S4003 og ovnsområde S4009 Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

8 Oversiktsbilde, nordvestre del Vest-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

9 Røsteplass S4006, plan Sørvest Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

10 Røsteplass S4007, plan Øst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

11 Røsteplass S4007, plan Øst Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 

12 Røsteplass S4005, plan Nord-
nordøst 

Ingar M. 
Gundersen 

13.06.06 



R36, Gudbrandslie. Grov (7/4) og Strand (10/4), Vang, Oppland Saksnr. 05/7598 
  
 

 59Universitetets kulturhistoriske museer 
Fornminneseksjonen 

13 Tuft S4003, plan Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

14 Tuft S4003, plan Nordøst Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

15 Tuft S4003, og slagghaug S4004 Øst Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

16 Tuft S4003, plan Sørvest Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

17 Tuft S4003, plan Vest-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

18 Tuft S4003, med ovnsområde S4009 Vest-
nordvest 

Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

19 Tuft S4003, med ovnsområde, plan Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

20 Tuft S4003, med ovnsområde, plan Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

15.06.06 

21 Tuft S4003, etter framrensing Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

22 Tuft S4003, med S4013 Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

23 Tuft S4003, etter framrensing Sørvest Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

24 Tuft S4003, etter fremrensing Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

25 Ovnsområde S4009, etter framrensing Vest Ingar M. 
Gundersen 

27.06.06 

26 Ovnsområde S4009, etter framrensing Nordøst Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 

27 Ovnsområde S4009, etter framrensing Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 

28 Ovnsområde S4009, etter framrensing Sørøst Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 

29 Ovnsområde S4009, etter framrensing Vest Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 

30 Ovnsområde S4009, etter framrensing Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

28.06.06 

31 Ovnsområde S4009, med slaggrenne Sør Marit 
Johansson 

29.06.06 

32 Ovnsområde S4009, etter framrensing Øst Marit 
Johansson 

29.06.06 

33 Ovnsområde S4009, etter framrensing Nordvest Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

34 Ovnsområde S4009, etter framrensing Øst Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

35 Ovnsområde S4009, etter framrensing Sør Ingar M. 
Gundersen 

30.06.06 

36 Ovnsområde S4009, etter framrensing og 
fjerning av steiner 

Nordøst Marit 
Johansson 

03.07.06 

37 Ovnsområde S4009, etter framrensing og 
fjerning av steiner 

Sør Marit 
Johansson 

03.07.06 

Dias 2 
Bildenr 
Cf.33528 

Motiv Tatt mot Fotograf Dato 

1 ID-bilde  -  Marit 03.07.06 
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Johansson 
2 Ovnsområde S4009, etter framrensing og 

fjerning av steiner 
Øst Marit 

Johansson 
03.07.06 

3 Ovnsområde S4009, etter framrensing og 
fjerning av steiner 

Sør Marit 
Johansson 

03.07.06 

4 Ovnsområde S4009, etter framrensing og 
fjerning av steiner 

Vest Marit 
Johansson 

03.07.06 

5 Nærbilde av ovnsområde S4009 Vest Marit 
Johansson 

03.07.06 

6 Oversiktsbilde av tuft S4003 og 
ovnsområde S4009 

Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

7 Oversiktsbilde av tuft S4003 og 
ovnsområde S4009 

Nordøst Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

8 Oversiktsbilde av tuft S4003 
 
 

Vest-sørvest Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

9 Oversiktsbilde av tuft S4003 Sør-sørvest Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

10 Oversiktsbilde av tuft S4003 Nord-
nordvest 

Bjørnar 
Sæbø 

04.07.06 

11 Ovnsområde S4009 Øst-nordøst Marit 
Johansson 

04.07.06 

12 Ovnsområde S4009 Sør-sørøst Marit 
Johansson 

04.07.06 

13 Ovnsområde S4009 Vest-sørvest Marit 
Johansson 

04.07.06 

14 Ovnsområde S4009 Nord Marit 
Johansson 

04.07.06 

15 Detalj av ovn Vest Marit 
Johansson 

04.07.06 

16 Ovnsområde S4009 Øst-nordøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

17 Ovnsområde S4009 Øst-nordøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

18 Ovnsområde S4009 Sør-sørøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

19 Ovnsområde S4009 Vest Marit 
Johansson 

05.07.06 

20 Detaljbilde av ovnsområde S4009 Vest Marit 
Johansson 

05.07.06 

21 Ovnsområde S4009, kullsirkel Sør-sørvest Marit 
Johansson 

05.07.06 

22 Ovnsområde S4009, kullsirkel, nærbilde Sør-sørvest Marit 
Johansson 

05.07.06 

23 Ovnsområde S4009, snitt, med bunnstein Nordøst Marit 
Johansson 

05.07.06 

24 Ovnsområde S4009, snitt, med bunnstein Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

25 Ovnsområde S4009, snitt, med bunnstein Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

26 Ovnsområde S4009, snitt, med bunnstein Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

27 Blesterovn S4023, sett ovenfra etter 
snitting 

Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 
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28 Blesterovn S4023, profil Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

29 Blesterovn S4023, plan Nordøst Marit 
Johansson 

06.07.06 

30 Blesterovn S4023, plan Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

31 Blesterovn S4023, plan Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

32 Blesterovn S4023, plan, etter fjerning av 
slagg og sjaktmateriale 

Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 

33 Bunnsteinen i ovnsgrop S4022 Sørvest Marit 
Johansson 

06.07.06 
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7.6. ANALYSER  7.6. ANALYSER  
1. Dateringsrapport fra NTNU 1. Dateringsrapport fra NTNU 
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2. Vedartsbestemmelse av kullprøver ved Helge I. Høeg. 
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3. Dateringsrapport fra NTNU 
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7.7. KART 
1. Kart over utvalgte jernvinneanlegg på Østlandet. 
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2. Kart over Gudbrandslie. 
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3. Magnetometerkart av lokaliteten. Målsetokk 1:200. 
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7.8. ANDRE VEDLEGG 
1. Rapport fra gjenstandsdatabasen. 
 
C55273/1-61  
Produksjonsplass fra vikingtid og tidlig middelalder fra GUDBRANDSLIE på GRØV M/ BØ (7/4) 
og STRAND (10 /4). VANG KOMMUNE. OPPLAND.  
Arkeologisk utgravning av jernframstillingsplassen R36 (C55273). Lokaliteten ble registrert av 
Oppland fylkeskommune under en overordnet registrering av flere planområder på østsida av 
Otrøvatnet høsten 2004 (Eide 2005). 3 jernvinneanlegg ble undersøkt sommeren 2005 (C55001, 
C55002, C55003). I perioden 06.06.06-07.07.06 ble R36 arkeologisk utgravd av KHM, 
fornminneseksjonen (Gundersen 2008). Parallelt ble jernvinneanlegg R48 (C55927, C55928) 
undersøkt.  
   
Jernframstillingsplassen lå i vestvendt li ned mot Otrøvatnet, i bjørkeskogbeltet. Vannet ligger på om 
lag 970 m o.h., tregrensa på om lag 1100 m o.h. og lokaliteten på om lag 1025 - 1035 m o.h. Under 
C55273 ligger, foruten jernframstillingsplassen, to kullgroper og fem røsteplasser. I perioden fra 21.- 
22. september 2005 ble det gjort en forundersøkelse av jernvinneanlegg R36 i Gudbrandslie, Vang, 
Oppland (Mjærum 2006). Anlegget ble overflateregistrert og det ble i denne forbindelse påvist en 
mulig tuft (S4003). Fra tidligere var det kjent at det lå to kullgroper (S4001 og S4002), samt en 
slagghaug (S4004), på R36. Det ble i tillegg tatt ut kullprøver og slaggprøver fra anlegget.  
   
Sommeren 2006 ble jernvinneanlegget totalundersøkt. Den arkeologiske undersøkelsen ble utført med 
en kombinasjon av gravemaskin og manuell graving, og i alt 354,6 kvatratmeter ble flateavdekket. 
Ovnen ble tømt, mens andre strukturer ble snittet. Tuften ble gravd stratigrafisk i plan, med 
profilbenker som støtte. Etter avtorvingen fremsto lokaliteten med en tuft, et malmlager, en slagghaug, 
to kullgroper og fem røsteplasser. Tufta var konstruert som en nedskjæring i terrenget, med svake 
sidevoller. Tufta har sannsynligvis vært åpen i for- og bakkant. Det ble påvist en sjaktovn med 
slaggavtapning på anlegget. Foruten dette var det indikasjoner i slagghaugen, ovnsområdet og tufta på 
at det kan ha vært to faser på anlegget. Utgravingen påviste også et ildsted og et stolpehull i tufta. C14-
dateringene har underbygget tolkningen av to bruksfaser på jernvinneanlegget. Fase 1 ble datert til 
vikingtid, mens fase 2 ble datert til sen vikingtid/tidlig middelalder. Det har vært benyttet en sjaktovn 
med sideavtapning av slagg i begge faser. Tufta og kullgropene ble datert til den yngste fasen, mens 
slagghaugen og ovnsområdet hadde dateringer fra begge faser.  
   
Følgende strukturer ble dokumentert:  
S4001: Kullgrop, S4002: Kullgrop, S4003: Blestertuft, S4004: Slagghaug, S4005: Røsteplass, S4006: 
Røsteplass, S4007: Røsteplass, S4008: Røsteplass, S4009: Ovnsområde, S4010: Røsteområde, S4011: 
Malmlager, S4012: Kulluttrekk i tuft S4003, S4013: Nordlige voll i tuft S4003, S4014: Sørlige voll i 
tuft S4003, S4015: Mulig stolpehull i tuft S4003 (senere avskrevet), S4016: Mulig stolpehull i tuft 
S4003 (senere avskrevet), S4017: Stolpehull i tuft S4003, S4018: Tappeslagg in situ i tappegrøft 
S4019, S4019: Tappegrøft i ovnsområde S4009, S4020: Røsteplass, S4021: Nedskjæring i tuft S4003, 
S4022: Bunngrop i ovnsområde S4009, S4023: Blesterovn i ovnsområde S4009, S4024: Steinskodd 
grop i ovnsområde S4009, S4025: Ildsted i tuft S4003, S4026: Grop i tuft S4003.  
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Det ble tatt ut 35 kullprøver fra ulike strukturer på lokaliteten. I tillegg ble det tatt ut 22 prøver ble 
sjaktmateriale, slagg, og malm. 12 av trekullprøvene har blitt vedartsbestemt av Helge I. Høeg. Disse 
prøvene ble i all hovedsak bestemt til å være av bjørk (betula). Fra ildsted S4025 ble det analysert 
totalt 56 biter med trekull bjørk, men også fire biter av furu (pinus). 9 prøver av bjørk ble sendt videre 
til C14-analyse.  
   
1)  Blesterovn av leire. L: 11, cm. B: 11, cm. T: 4, cm. Vekt: 1105,1 g. Det ble tatt inn en prøve av 
sjaktmateriale fra sjaktovn med slaggavtapning. Prøven har en uregelmessig form og består av 
sjaktmateriale som har smeltet fast på deler av en bunnskolle. Fra strukturnr. S4003. Funnet i 
ovnsområdets (S4009) utkant innimellom utraste heller og steiner fra ovnskonstruksjonen.  
2)  Slagg av jern. Vekt: 32,9 g. Forrustet jernklump/ svært jernholdig slagg. Strukturnr. S4003. Fra 
bakre del i tuft, tatt i plan i et lag av ny myrdannelse.  
3)  Prøve av kull. 1,3 g. Strukturnr. S4003. Fra profilbenk SN4012 i tuft, øverste lag, bestående av 
mørk porøs masse, litt organisk, med noe kull i flaten.  
4)  Prøve av kull. 0,7 g. Strukturnr. S4003. Fra profil SN4017 i tuft, fra et tynt lag av sort og porøs 
masse med noe kull.  
5)  Prøve av kull. 3,2 g. Strukturnr. S4003. Fra profil SN4017 i tuft, fra et tynt lag av sort og porøs 
masse med noe kull.  
6)  Prøve av kull. 0,5 g. Strukturnr. S4003. Fra profil SN 4021 i tuft. Tatt ut sentralt i tufta i et tynt lag 
av malm og kull.  
7)  Ukjent av jern. Mål: Stl: 6,7 cm. Stb: 1,1 cm. Stt: 0,7 cm. Vekt: 21 g. Ukjent gjenstand av jern, 
mulig nagle. Dette kan også dreie seg om en ødelagt hank, eller oppheng for blåsebelg. Strukturnr. 
S4014. Funnet i voll S4014 i tuft S4003.  
8)  Slagg av jern. Vekt: 407,2 g. Del av bunnskolle med rester av sjaktmateriale, fra sjaktovn med 
sideavtapning av slagg. Strukturnr. S4014. Funnet i voll S4014 i tuft S4003, i vollens ytterkant.  
9)  Prøve av kull.9,4 g.Strukturnr. S4014. Tatt ut i voll S4014 i tuft S4003, i et kull- og malmblandet 
lag i utkanten av ovnsområdet.  
10)  Prøve av kull. Det ble bestemt 15 biter, alle betula (bjørk). Ikke restmateriale. Strukturnr. S4017. 
Tatt ut i profil SN4016 i bunn av stolpehull S4017 i tuft S4003, et lag av homogen og sterkt kullholdig 
og fet masse, som fyller stolpehullet.  
Datering: 920 ± 75 BP (1025-1220 e.Kr.) 
11)  Slagg av jern. Svært forrustet bit av jern/ svært jernholdig slagg. Strukturnr. S4025. Fra tuft 
S4003, tatt i plan over ildsted S4025. Senere tapt.  
12)  Prøve av kull. 2,4 g. Strukturnr. S4025. Tatt fra ildsted S4025 i tuft S4003, i plan ved ildstedets 
ytterkant.  
13)  Prøve av kull. Det ble bestemt 60 biter, av disse var 56 betula (bjørk) og 4 pinus (furu). Kun 
restmateriale av pinus. Strukturnr. S4025. Tatt i profil SN 4020 fra ildsted S4025 i tuft S4003, fra et 
tynt kullag (opptil 3 cm tykt).  
Datering: 955 ± 95 BP (1005-1215 e.Kr.) 
14)  Ukjent av jern. Mål: Stl: 2,4 cm. Stb: 1,7 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 4 g. Svært forrustet jernstykke. 
Funnet kan dreie seg om hodet til en nagle/hesteskosøm.Strukturnr. S4012. Funnet i kullag S4012 i 
tuft S4003.  
15)  Prøve av kull. 3,9 g. Strukturnr. S4012. Tatt i plan under gravning av kullag S4012 i tuft S4003.  
16)  Prøve av kull. 1,9 g. Strukturnr. S4012. Tatt i plan under gravning av kullag S4012 i tuft S4003.  
17)  Prøve av kull. 0,1 g. Strukturnr. S4026. Tatt i plan fra en kullkonsentrasjon i nedskjæringen til 
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grop S4026 i tuft S4003.  
18)  Prøve av kull. 0,3 g. Strukturnr. S4026. Tatt i profil Sn4021 gjennom grop S4026 i tuft S4003, i 
et tynt lag av malm, kull og slagg.  
19)  Blesterovn av leire. Mål: Stl: 8,6 cm. Stb: 3,1 cm. Stt: 3,5 cm. Vekt: 44 g. Det ble tatt inn en 
prøve av sjaktmateriale med noe fastsmeltet slagg. Funnet har en uregelmessig form, men også et 
halvsirkulært avtrykk, som kan være avtrykk etter munningen til en blåsebelg. Strukturnr. S4019. 
Funnet i tappegrøft S4019.  
20)  Ukjent av jern. Mål: Stl: 7,5 cm. Stb: 4,6 cm. Stt: 2, cm. Sth: 3,9 cm. Vekt: 267 g. Ødelagt 
gjenstand, kan være en ødelagt øks. Gjenstanden har form som et rektangulært rør med kvadratisk 
tverrsnitt. Den er kun bevart på tre sider. Strukturnr. S4019. Funnet mot bunn av tappegrøft S4019  
21)  Prøve av kull. Det ble bestemt 17 biter, alle betula (bjørk). Ikke restmateriale. Strukturnr. S4009. 
Fra ovnsområde S4009, tatt i plan mellom større steiner ved bunngropas nedskjæring.  
Datering: 1090 ± 100 BP (880-1025 e.Kr.).  
22)  prøve av kull. 2,8 g. Strukturnr. S4009. Fra ovnsområde S4009, tatt i plan mellom større steiner 
ved bunngropas nedskjæring.  
23)  Slagg av jern. Tappeslagg. 204,8 g. Strukturnr. S4019. Fra profil SN4023 i tappegrøft S4019, i et 
lag av tappeslagg in situ.  
24)  Slagg av jern. Tappeslagg. 112,9 g. Strukturnr. S4019. Tatt i plan i tappegrøft S4019, i en 
kullkonsentrasjon.  
25)  Slagg av jern. Gropslagg. Svært lett og porøs slagg, iblandet noe grus og sand. 7,4 g. Strukturnr. 
S4019. Tatt fra bunnen i tappegrøft S4019.  
26)  Prøve av kull. 1,9 g. Strukturnr. S4019.Fra tappegrøft S4019, under tappeslagg.  
27)  Prøve av kull. Det ble bestemt 30 biter, alt betula (bjørk). Ikke restmateriale. Strukturnr. S4019. 
Fra profil SN4023 i tappegrøft S4019, tatt i et lag av finkornet kull, iblandet kullbiter, knust slagg og 
knust sjaktmateriale.  
Datering: 1005 ± 75 BP (985-1155 e.Kr.). 
28)  Slagg av jern. Bunnskolle, mørk brunsvart og svært jernholdig slagg. Med tydelig avtrykk av 
sjaktveggen. 2352 g. Strukturnr. S4022. Funnet i bunngrop S4022, som fyllmasse mellom 
nedskjæringen og bunnsteinen.  
29)  Prøve av kull. Det ble bestemt 28 biter, alt betula (bjørk). 1,0 g. Strukturnr. S4022. Kullprøven 
ble tatt under bunnsteinen i bunngrop S4022, i et lag av knust slagg og kull. Steinen utgjør 
fundamentet for blesterovn S4023. Prøven skriver seg dermed fra en eldre fase.  
Datering: 1040 ± 30 BP (990-1020 e. Kr.).  
30)  Blesterovn av leire. Mål: Stl: 12,5 cm. Stb: 8, cm. Stt: 8,2 cm. Sth: 7,5 cm. Vekt: 658 g. Et større 
stykke av sjaktmateriale med uregelmessig form, med brent og ubrent leire og noe påsmeltet slagg. 
Strukturnr. S4023. Prøven er tatt i plan i fyllmassene over blesterovn S4023. Fyllmassene besto av 
sammenraste sjaktvegger som dekket den gjenværende ovnskonstruksjonen.  
31)  Slagg av jern. Svært mørk brunsvart gropslagg. 92,6 g. Strukturnr. S4023. Tatt i profil Sn4022 i 
blesterovn S4023. Prøven er tatt ut i ovnens indre, i et lag av finkornet kull.  
32)  Slagg av jern.Opprinnelig et stykke. Svært lett og knudrete gropslagg. 584,7 g. Strukturnr. 
S4023. Tatt i plan i blesterovn S4023.  
33)  Slagg av jern. Gropslagg/bunnskolle. 952,9 g. Strukturnr. S4023. Tatt i plan i blesterovn S4023.  
34)  prøve av kull. 0,1 g. Strukturnr. S4023. Fra profil Sn4022 i blesterovn S4023, i et tynt lag av 
finkornet kull og slagg i ovnens indre.  
35)  Slagg av jern. Del av bunnskolle. 853,4 g. Strukturnr. S4004. Tatt i plan fra overflaten til 
slagghaug S4004.  
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36)  Slagg av jern. Tappeslagg. 158,5 g. Strukturnr. S4004. Tatt i plan fra slagghaugens (S4004) 
overflate.  
37)  Slagg av jern. Bunnskolle. Mørk brunsvart og svært jernholdig slagg, noe fastsmeltet 
sjaktmateriale. 1045,2 g. Strukturnr. S4004. Tatt i overflaten på slagghaug S4004.  
38)  Slagg av jern. Tappeslagg. 156,9 g. Strukturnr. S4004. Tatt i profil Sn4009 av slagghaug S4004, 
fra den eldste fasen.  
39)  Slagg av jern. Knudrete og mørk brunsvart gropslagg. 209,1 g. Strukturnr. S4004. Tatt i profil 
Sn4008 i slagghaug S4004, fra den yngste fasen. 
40)  Prøve av kull. 0,1 g. Strukturnr. S4004. Tatt ut i profil SN4009 i slagghaug S4004, fra den yngste 
fasen.  
41)  Prøve av kull. Det ble bestemt 25 biter, alt betula (bjørk). 0,5 g. Strukturnr. S4004. Tatt ut i profil 
Sn4009 fra den eldste fasen i slagghaug S4004, i et tynt lag av rødbrun fet masse med kull og slagg.  
Datering: 1110 ± 40 BP (890-990 e. Kr.).  
42)  Prøve av kull. 0,6 g. Strukturnr. S4004. Tatt ut i profil Sn4008 fra den yngste fasen i slagghaug 
S4004.  
43)  Prøve av kull. Det ble bestemt 37 biter, alt betula (bjørk). 3,3 g. Strukturnrn. S4004. Tatt ut i plan 
fra overflaten i slagghaug S4004.  
44)  Prøve av kull. 4,1 g. Strukturnr. S4004. Tatt fra masseuttak SN4014 i slagghaug S4004.  
45)  Prøve av kull. Det ble bestemt 40 biter, alt betula (bjørk). 40 g. Strukturnr. S4001. Fra 
milebunnen u kullgrop S4001.  
Datering: 980 ± 75 BP (1000-1165 e.Kr.) 
46)  Prøve av kull. 4,9 g. Strukturnr. S4001. Fra et tynt kull- og jordblandet lag i vollen på kullgrop 
S4001. 
47)  Prøve av kull. Det ble bestemt 40 biter, alt betula (bjørk). 8,8 g. Strukturnr. S4002. Fra 
milebunnen i kullgrop S4002.  
48)  Prøve av kull. 7,2 g. Strukturnr. S4002. Fra et kullblandet lag i vollen på kullgrop S4002. 
49)  Prøve av malm. Nokså finkornet, røstet jernmalm. 352,4 g. Strukturnr. S4005. Fra profil Sn4003 
i røsteplass S4005.  
50)  Prøve av kull. 455,9 g. Strukturnr. S4005. Fra profil Sn4003 i røsteplass S4005.  
51)  Prøve av kull. 0,8 g. Strukturnr. S4005. Tatt i plan i en kullkonsentrasjon i utkanten av røsteplass 
S4005.  
52)  Prøve av malm. Nokså finkornet, røstet jernmalm. 455,9 g. Strukturnr. S4006. Fra profil Sn4003 
i røsteplass S4006.  
53)  Prøve av kull. Det ble bestemt 48 biter, alt betula (bjørk). 1,6 g. Strukturnr. S4006. Fra røsteplass 
S4006, fra et brunsort lag med mye finkornet malm og mye kull i flaten.  
54)  Prøve av malm. Nokså finkornet, røstet jernmalm. 1410 g. Strukturnr. S4007. Fra profil Sn4003 i 
røsteplass S4007.  
55)  Prøve av kull. 0,8 g. Strukturnr. S4007. Fra profil SN4003 i røsteplass S4007, fra et lag av sort 
masse med mye finkornet malm og mye kull.  
56)  Prøve av kull. 0,9 g. Strukturnr. S4007. Tatt i plan fra røsteplass S4007, i en kullkonsentrasjon i 
strukturens ytterkant.  
57)  Prøve av malm. Nokså finkornet, røstet jernmalm. 425,6 g. Strukturnr. S4008 Tatt i plan fra 
røsteplass S4008.  
58)  Prøve av kull. 1,2 g. Strukturnr. S4008. Tatt i plan fra røsteplass S4008.  
59)  Prøve av malm. Nokså finkornet, røstet jernmalm. 515,5 g. Strukturnr. S4011. Tatt i profil 
SN4005 i malmlager S4011.  
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60)  Prøve av kull. et ble bestemt 44 biter, alt betula (bjørk). Ikke restmateriale. Strukturnr. S4011. 
Tatt i profil SN4005 i malmløager S4011.  
Datering: 1375 ± 65 BP (635-685 e.Kr.) 
61)  Prøve av kull. Det ble bestemt 40 biter, alt betula (bjørk). 10,8 g. Strukturnr. S4020. Tatt i plan 
fra røsteplass S4020.  
Datering: 205 ± 40 BP (1725-1765 e.Kr.)  
 
Orienteringsoppgave:   Jernvinneanlegget ligger i en svakt N-vendt helling, S for en et større myrdrag. 
En Ø-V-orientert dreneringsgrøft er lagt gjennom dette myrområdet og passerer anlegget rett sør for 
slagghaug S4004. En nyetablert hyttevei ligger 10-20 m SØ for anlegget. R36 ligger ca 84 m VNV 
(290º) for det sørligste punktet i eiendomsgrensen mellom hyttetomt med g.nr/b.nr 7/210 og 7/212.  
Kartreferanse:  ØK, BM 074-5-2 Projeksjon:  NGO1948 Gauss-K; Akse 2 N:  354689 Ø:  -9068  
LokalitetsID:  89623  
Litteratur:  Ingar M. Gundersen 2008: Rapport fra arkeologisk utgravning. Jernfremstillingsplass med 
kullgroper. R36 Gudbrandslie, Grov (7/4), Strand (10/4), Vang, Oppland. Upublisert 
utgravningsrapport. / Mildri Een Eide 2005: Rapport fra registreringen av automatisk freda 
kulturminner i Børrelia og Gudbrandslia, september og oktober 2004. Tyinkrysset, Vang kommune, 
Oppland. Upublisert rapport utarbeidet av fagenhet for kulturvern i Oppland Fylkeskommune. / Axel 
Mjærum 2006: Rapport, arkeologisk forundersøkelse. Jernfremstillingsplass med kullgroper. R36 
Gudbrandslie, Grov (7/4) m.fl. Vang kommune, Oppland. KHM, fornminneseksjonen. Universitetet i 
Oslo.  
Funnet av:  Ingar M. Gundersen, 2006 
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