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SAMMENDRAG 
 

Sommeren 2008 ble det registrert to uavhengige lokaliteter med automatisk freda kulturminner på et jorde 

på gården Holen 131/1 i Follebu, Gausdal. På begge lokalitetene var det registrert esser og spor etter 

jernbearbeiding. Fra begge lokalitetene ble det i forbindelse med den fylkeskommunale registreringen 

gjort dateringer. Lokalitet 1(id.116119) ble da 
14

C- datert til førromersk jernalder (390-180 BC) mens 

lokalitet 2 (id.116118) ble datert til senmiddelalder/nyere tid.   

 

Høsten 2008 utførte Kulturhistorisk museum utgravningen på stedet. Totalt ble det sendt 3 kullprøver til 

vedartsbestemmelse og 4 til datering.  

Vedartsbestemmelsen viste at prøvene fra S 1 lok 1 (2 stk.) var furu og dertil bjerk i KP 2 . Det ble 

foretatt en egen datering på bjerkekullet i tillegg til på kull av furu fra alle prøver.Totalt ble dermed 4 

kullprøver datert: 

KP 1 som var tatt i toppen av S1 lok 1 ble datert til BC 400-385. 

KP 2 som var tatt i bunn av strukturen (se tegn.) ble datert til BC 410-370 på furu og til BC 400-385 på 

bjerk. 

KP 3 fra S2 lok 2 ble datert på furu til AD1480-1635. Kullprøven ble tatt i bunnen av det som ble tolket 

som nedgravning. 

Det ble i tillegg sent prøve til metallurgisk analyse fra slaggfunnene på lok 1. Analysen viser at slagget 

herfra er akseptabelt som sluttslagg og at prøven i analysen er innenfor de rammene som karakteriserer 

jernvinna på Østlandet i eldre jernalder. Dateringer og metallurgisk analyse indikerer med andre ord et 

jernframstillingsanlegg fra eldre førromersk jeralder. 

 

På lok 2 ble det påvist rester etter esser fra smievirksomhet i middelalder/nyere tid.  

 

Gårds-/ bruksnavn G.nr./ b.nr. 

Holen 131/1 

Kommune Fylke 

Gausdal Oppland 

Saksnavn Kulturminnetype 

Follebu skole Produksjonsplass 

Saksnummer (arkivnr. Kulturhistorisk museum) Tiltakskode/ prosjektkode 

2008/13133 760071 

Eier/ bruker, adresse Tiltakshaver 

Gausdal  kommune 

2652 Østre Gausdal 

Gausdal  kommune 

2652 Østre Gausdal 
Tidsrom for utgravning M 711-kart/ UTM-koordinater/ Kartdatum 

27.10.08-04.11.08 (23)9 UTM SONE 33(EUREF89/WGS84) 

ØK-kart ØK-koordinater 

CK075-5-1 N: 6788145 Ø: 568863 

A-nr. C.nr. 

2008/364 56930 - 56931 

ID-nr (Askeladden) Negativnr. (Kulturhistorisk museum) 

116118, 116119 Cf 34027 

Rapport ved: Dato: 

Ellen  Margrethe Storrusten 01.12.2008 

Saksbehandler: Prosjektleder: 

Jan Henning Larsen Jan Henning Larsen 



Holen, Gnr. 131/1, Gausdal kommune, Oppland Saksnr.2008/13133 

 1 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

Innhold 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN ...................................................... 2 

2. DELTAGERE, TIDSROM ............................................................................ 3 

3. FORMIDLING .............................................................................................. 4 

4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER ................................................ 4 

5. UTGRAVNINGEN ........................................................................................ 6 
5.1 Problemstillinger – prioriteringer ........................................................................ 6 

5.2 Utgravningsmetode .............................................................................................. 7 

5.3 Utgravningens forløp ........................................................................................... 8 

5.4 Kildekritiske forhold ............................................................................................ 9 

5.5 Utgravningen ........................................................................................................ 9 

5.5.1 Funnmateriale ............................................................................................. 10 

5.2 Strukturer ....................................................................................................... 12 

5.5.3 Naturvitenskapelige prøver ......................................................................... 18 

5.5.4 Datering ....................................................................................................... 18 

5.5.5 Analyser ...................................................................................................... 18 

5.6 Vurdering av utgravningsresultatene, tolkning og diskusjon. ........................... 19 

6. KONKLUSJON .......................................................................................... 20 

7. LITTERATUR ............................................................................................ 20 

8. VEDLEGG ................................................................................................. 22 
8.1. Strukturliste ....................................................................................................... 22 

8.2. Funn og prøver .................................................................................................. 22 

8.3. Tegninger .......................................................................................................... 25 

8.5. Fotoliste. ............................................................................................................ 27 

8.6. Analyser ............................................................................................................ 31 

8.7. Kart ................................................................................................................... 34 

 



Holen, Gnr. 131/1, Gausdal kommune, Oppland Saksnr.2008/13133 

 2 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

HOLEN 131/1, GAUSDAL, OPPLAND 

 

ELLEN MARGRETHE STORRUSTEN 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Utgravningen ble utført i forbindelse med et større arbeid som hadde til hensikt å 

bedre den generelle trafikksikkerheten i Gausdal kommune. I det aktuelle området 

innebar forslaget til reguleringsplan ny gang- og sykkelvei, ny avkjørsel til Follebu 

skole, samt totalrenovering av skolens bygningsmasse. Området med registrerte 

kulturminner på Holajordet ville berøres av en planlagt og nødvendig anleggsvei til 

disse formålene.  

 

Oppland fylkeskommune gjennomførte registrering av planområdet ved maskinell 

sjakting i perioden 29. april til 14. mai 2008. Ved registreringen ble det lokalisert to 

områder med strukturer samt kullflekker og enkelte etterreformatoriske kulturminner, 

en steinmur og en steinansamling i tillegg til et titalls mørke flekker som ble avskrevet 

som naturlige eller nyere etter snitting. 

 

I brev av 7. juli 2008 oversendte Oppland fylkeskommune forslaget for ny 

reguleringsplan til Riksantivaren for behandling av dispensasjon fra lov om 

kulturminner av 9.juni 1978, § 8, 4. ledd. Oppland fylkeskommune viste til at 

anleggsveien var planlagt rett gjennom området med automatisk freda kulturminner 

og at det derfor var vanskelig å sikre dem et reelt vern. Kulturminnene ville dertil 

utsettes for stadig slitasje av den generelle  landbruksdrifta på stedet. 

Fylkeskommunen anbefalte derfor dispensasjon fra loven med vilkår om 

undersøkelse. 

 

I brev av 4. september 2008 sluttet Kulturhistorisk museum seg til fylkeskommunens 

vurdering og påpekte nødvendigheten av utgravning. På bakgrunn av registreringen 

utarbeidet Kulturhistorisk museum forslag til budsjett og prosjektplan for arkeologisk 

undersøkelse. Riksantikvaren ga dispensasjon for de automatisk freda kulturminnene i 

brev av 12. september 2008. 

 

Planen skulle vedtas i Gausdal kommunestyre 13. november 2008. Dermed ville 

utgravningen først kunne bli utført i 2009. Etter behandling som hastesak i kommunen 

med begrunnelse i sakens natur ble det etter vedtak fra Riksantikvaren jfr. § 8, 1. ledd 

den 9.10.2008, likevel lagt til rette for at utgravningen kunne foretas på seinhøsten 

2008. I brev av 17.10.2008 ble prosjektplan og vilkår for arkeologiske undersøkelser 

akseptert av Gausdal kommune. 
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2. DELTAGERE, TIDSROM 

Utgravningen ble utført i tidsrommet mandag 27. oktober til og med tirsdag 4. 

november 2008.  Etterarbeidet ble gjort vår/høst 2009. Følgende personale deltok på 

utgravningen: 

 

Feltleder: Ellen Margrethe Storrusten. 

 

Feltassistent:    Tom Baefverfeldt.  

 

Maskinfører:  Odd Erik Hagen fra Hagen gartneri, Gausdal, deltok 28. og 29. 

oktober, samt deler av dagen  3. november. 

 

Innmåling: Lars Graedler, Gausdal kommune, deltok 30. oktober, deler av 

dagen. 

 

Kartmateriale:  Bearbeidet av Magne Samdal og Lars Thorgersen, Kultur-

historisk museum. 

 

Totalt ble det brukt 17 dagsverk i felt. Under hele perioden var været ustabilt med 

vekselvis mildvær og frost samt mye nedbør i form av regn og snø.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettermiddag  på Lok 1, Holen. Cf:34027_35.Bildet er tatt kl 14.30. (Foto: Tom Baefverfeldt). 



Holen, Gnr. 131/1, Gausdal kommune, Oppland Saksnr.2008/13133 

 4 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

 

 

3. FORMIDLING  

Representanter for Gausdal kommune fikk ved anledning omvisning på 

utgravningsområdet. Utgravningen ble i tillegg besøkt av arkeolog og registrant 

Susanne Petterson fra Oppland fylkeskommune. Rapport sendes oppdragsgiver og 

grunneier. 

 

        4. LANDSKAPET - FUNN OG FORNMINNER 

 

Det omsøkte området ved gården Holen 131/1 ligger i et rikt kulturlandskap på 

nordsida av RV 255 langs med FV 341 i Holsbakkan ovenfor Follebu sentrum. 

Fylkesveien fortsetter mot norvest, forbi Follebu kirke med et titalls tilsluttende 

gårdstun, ca 280- 400 moh. Området betegnes av KHM som et av de gamle og 

sentrale bosetningsområdene i Gausdal. 

 

Follebu kirke er fra middelalder og oppført i tidsrommet1260 og 1300. (id 84178 i 

Askeladden). I tillegg til middelalderkirken, finnes det flere automatisk freda 

kulturminner i nærområdet til gården; et gravfelt med 19 registrerte gravminner 

(id.10071) og to enkeltstående gravminner, en gravrøys (id. 39450) ca 240 m s-sø for 

Oversiktsbilde på lok. 1 før avdekking. Bildet er tatt mot nord-nordvest. 

Cf34027_07.  (Foto: Ellen Margrethe Storrusten). 
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driftsbygningen, samt en gravhaug (id. 77616) litt lengre sør. Langs den aktuelle 

fylkesveien er det i tillegg funnet konsentrasjoner av kokstein, to gårdsanlegg 

(Grimstad og Holen) samt flere funn av jernalderkarakter (C 22022, 25023, 22891, 

22892, 26258) både fra Holen og fra nærliggende gårder. Nord for området finnes et 

eldre veifar. På østsiden av RV 255, sør for Follebu sentrum ved Kornhaug, er det 

registrert flere kullgroper. 

 

Lokalitetene  ligger på vest- nordvest for gården på jordet nedenfor  FV 341.vest for 

jordet ligger Follebu skole på en flate som er skilt fra holajordet av en liten bekkedal 

og en adkomstvei. 

 

Gården Holen har tradisjoner på stedet. Stabburet er angivelig fra 1700- tallet, mens 

deler av driftsbygningen kan føres tilbake til 1600- tallet. Jamfør opplysninger fra 

grunneier har gården blitt flyttet fra bakkene lenger nede på eiendommen og opp til 

det stedet den ligger i dag. Flyttingen skal ha skjedd på 1800-tallet. Sørøst for dagens 

gårdstun ble det av grunneier utpekt et område som kalles ”smiubakken” der gården 

skal ha latt oppføre smier tidligere. Av disse smiene finnes det nå ingen synlige 

bygningsrester på overflaten.  

 

Terrenget rundt gården er et småkupert åkerlandskap og i forbindelse med 

jordbruksdriften ble det for en del år tilbake utført planeringsarbeid. Små 

forhøyninger i landskapet og morenerygger på jordene skal da ha blitt planert ut. Etter 

sigende skal det i enkelte områder skille så mye som 2 meter fra opprinnelig til 

nåværende markoverflate.  

 

 I Oldsaksamlingen - Arkeologisk tilvekst, fremkommer det at det på gården er funnet 

gjenstander som typologisk dateres til merovingertid. Gjenstandene ble funnet ved 

pløying på en liten forhøyning i terrenget på en bakkekam. Funnet innbefatter et 

enegget sverd av typen R 498, og en liten jernrangle (C 25022). Det er dertil funnet en 

stigbøyle, angivelig på samme sted (C25023), uten at denne med sikkerhet kan settes i 

forbindelse med gjenstandsfunnet fra den nevnte forhøyningen. Stedfestingen av 

funnområdene har ikke vært mulig å bekrefte, men et sammensatt bilde av løsfunn og 

faste kulturminner indikerer at det aktuelle området har hatt en godt etablert 

bebyggelse og stor aktivitet for øvrig i jern- og middelalder.  

 

Smier 
 

Automatisk freda smier var lenge ansett som en relativt sjelden kulturminnetype både 

i innmark og utmark. I løpet av 1990 –årene ble det satt fokus på nettopp denne 

kulturminnetypen og blant annet gjennom Rødsmoprosjektet og Gardemoprosjektet er 

flere smier kjent. Dertil er flere smieplasserer påvist både i Hedemark og i Akershus.  

I 2007 ble det gravd en smie i Øystre Slidre i Oppland (Storrusten 2007). Ut fra 

hyppige slaggfunn i dyrka mark antas det at smier i innmark likevel ikke er så en 

sjelden kulturminnetype som tidligere antatt, men at behovet for kunnskap om dem er 

stort. I Gausdalstraktene finnes det svært mange jernvinneanlegg fra jernalder og 

middelalder i utmarka, og det er dermed grunnlag for å se smieplassene i forhold til 

jernframstilling og om mulig kaste nytt lys over en større sammenheng mellom 

smieaktivitet og jernframstilling. 
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Jernframstilling 

 

En regner med at kunnskapen om framstilling av jern ble introdusert i Norge ca 500 

f.Kr (Rundberget 2008). Det finnes likevel få dateringer fra jernframstilling i Norge 

sett under ett fra den tidligste tiden. De langt fleste sikre tidfestinger av 

jernframstilling har sin hovedtyngde etter 200 e. Kr.  

 

I Gausdal Vestfjell ble det i årene 1986-1989 foretatt store undersøkelser ved 

Dokkfløyvatn i forbindelse med utbyggingen av Dokkavassdraget. Undersøkelsen 

påviste svært mange jernvinneanlegg i utmarka (Larsen 1991). Anleggene på 

Dokkfløy er datert til 200 tallet e. Kr, og fram til ca 1400 e.Kr. I løpet av denne 

tidsperioden har teknologien for jernframstillingen gjennomgått endringer og det er nå 

vanlig å sette et teknologisk hovedskille mellom eldre og yngre jernalder.  

 

Ved jernframstilling i yngre jernalder ble jernet blestret i forholdsvis små 

ovnskonstruksjoner som bestod av en sjakt av leire som var reist over bakkenivå. Fra 

sjakta var det mulig å tappe ut og fjerne det glødende slagget som dannet seg når 

jernet ble blestra i sjakta. Disse ovnene kunne dermed benyttes flere ganger (Larsen 

1992; Jacobsen og Larsen 1992). 

 

For ovnstypen som var rådende i eldre jernalder var dimensjonene større, og 

innbefattet en slaggrop som var gravd ned i bakken under sjakta. Fra de undersøkte 

anleggene blant andre ved Dokkfløy, synes slaggropene å ha hatt et tverrmål på om 

lag 1,6-1,8 m. Konstruksjonen tyder på at gropene har vært foret med heller eller stein 

og at disse har tjent som fundament for en sjakt i leire innenfor steinforingen. På disse 

anleggene har ikke slagg rent ut av ovnen, men størknet i store blokker nede i gropa. 

For å tømme gropa mener man at sjakta ble revet og slaggblokken fjernet.  Det finnes 

flere eksempler av denne typen anlegg fra Dokkfløy (Larsen1991). På Fagstad i 

Lillehammer kommune ble det i 2005 undersøkt et eldre jernalders anlegg av den 

eldste typen (Mjærum 2006). En vanlig oppfatning er dertil er at eldre jernalders 

anlegg har størst utbredelse i de nedre dalfører. På Holen ligger anlegget ca 350 moh. 

Det nevnte anlegget på Fagstad  lå ca. 305 moh. 

 

For flere teknologiske aspekter ved jernframstilling henvises det til gjennomgangene 

hos Jan Henning Larsen (1991;2004), Lars Erik Narmo (1996) Bernt Rundberget 

(2002) og Lars F. Stenvik (2003). 

 

5. UTGRAVNINGEN 

 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

 

Jfr. prosjektplan (Larsen 2008) var det viktig å avklare hvilke typer kulturminner det 

her var snakk om. Strukturene på begge lokaliteter var sterkt skadet av landbruksdrift. 

Materialet var dermed svært begrenset for typologiske undersøkelser. Datainnsamling 

om eksempelvis 
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anleggsstruktur, slaggmengder og slaggutkast på lok 1, og hvordan smiene dersom det 

viste seg å være rester etter slike på lok 2 kan ha vært organisert var følgelig vanskelig 

å si noe om da graden av beskadigelse på lokalitetene var så vidt stor.  

 

 Dateringsproblematikk ble derfor vektlagt ved undersøkelsen. På bakgrunn av 

de tidligere dateringene foretatt på stedet, ble det prioritert å få tatt så gode 

kullprøver som mulig for kontrolldateringer. I forbindelse med 

jernframstillingen er det usikkert om hvorvidt aktiviteten med sikkerhet kan 

belegges tidligere enn 200BC. Mange dateringer er foretatt på trekull av furu 

som kan ha høy egenalder og foreliggende kronologi er beheftet med 

usikkerheter (Larsen 1991). Flere dateringer vil kunne bidra til å belyse disse 

problemstillingene.  

 

 Både på Dokkfløy og på Fagstad ble det gjort funn av stolpehull rundt ovnene. 

Lokalitetene ble følgelig underøkt med tanke på stolpehull også på Holen. 

 

 Det ble  lagt vekt på å samle inn en så god dokumentasjon av lokalitetene som 

mulig, og innebar bla. digital oppmåling og fotografering  med dertil tegnede 

skisser.  

 

 Endelig ble det prioritert prøvetaking av slagg til metallurgiske analyser. 

 

         5.2 UTGRAVNINGSMETODE  

De to områdene med automatisk freda kulturminner som var stukket ut på forhånd av 

Gausdal kommune, ble avdekket i flaten. Dette ble gjort ved maskinell flateavdekking 

der  åkerlaget ble fjernet med gravemaskin ned til undergrunnen, slik at spor etter 

tidligere registreringssjakter og de tildekkede strukturer under matjordslaget kom til 

syne. På grunn av avstanden mellom områdene (ca 65 m.), ble områdene behandlet 

som to separate lokaliteter. Lokalitetene fikk henholdsvis nummerering 1 og 2. som 

tilsvarte fylkeskommunens løpenummer og ble senere tildelt C nr. 56930 og C nr. 

56931, heretter omtalt som henholdsvis lok.1 og lok. 2. 

 

Områdene ble grovrenset med krafse og finrenset med graveskje, rundt og på selve 

strukturene, samt undersøkt med tanke på mulighet for datainnsamling om anleggenes 

organisering og/eller rester etter mulige tufter. 

Dokumentasjon ble besørget i form av feltskisser av strukturer og felter, samt fotos. 

Dertil ble det foretatt digital innmåling av strukturer og mulige lag samt større stein 

og feltgrenser. Strukturene ble formtømt, snittet for hånd og dokumentert i plan og 

profil. Naturvitenskapelige prøver ble samlet inn. Gjennom hele utgravningen ble 

magnet hyppig benyttet for om mulig å påvise magnetisk materiale i og ved strukturer 

og på lokalitetene. 

 

Et mulig dyrkningslag med noe innhold av kull og spredte slaggklumper på lok. 1 ble 

undersøkt med en profil gjennom laget for å avklare dets relasjon til området med 

strukturer. Snittet ble gjort maskinelt. Det ble videre gravd et snitt gjennom et 

lignende lag på lok. 2 av samme grunn. Også her ble det benyttet maskin.  
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5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen ble innledet  med maskinell avdekking. Fordi det var snakk om to 

separate områder ble dette arbeidet utført over flere dager. Det første området som ble 

avdekket, lokalitet 2, (C56931), var det største. Det gikk med en del tid til 

avdekkingen siden kun en 5 tonns gravemaskin var avsatt til formålet. Til sammen ble 

åkerlaget fjernet på ca 300-350 m
2
, fordelt på de to områdene. 

 

På lok 2 (C56931), som lå nærmest fylkesveien og innkjørselen til gården, ble det 

åpnet noen kvadratmeter utenfor det oppstukne området for å undersøke en ny 

struktur som kom til syne ved avdekkingen, muligens en esse. Samtidig med 

avdekkingen ble området renset. En registrert kullflekk ble avskrevet siden den lå et 

godt stykke fra strukturene på lokalitet 2 og dertil høyst sannsynlig i et område som 

var sterkt påvirket av tidligere planeringsarbeid på jordet. 

 

Lok 1(C56930), som lå oppe på en liten forhøyning på jordet ca. 150 m fra 

driftsbygningen på gården, ble begynt avdekket samme dag. Natt til 2. arbeidsdag 

kom temperaturen ned i - 9˚ og førte til at feltene frøs til, samt at gravemaskinen frøs. 

Alle disse elementene gjorde at undersøkelsen innledningsvis tok en del tid. Deler av 

avdekkingen skjedde på frossen og snødekt mark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lok 2 etter avdekking Cf . Bilde tatt mot nord-nordvest. (Foto: Ellen Margrethe Storrusten). 

 

 

Etter værforholdene måtte strukturene beskyttes så godt som mulig fra frost og 

nedbør. Feltduk og frostmatter ble benyttet for tildekking av strukturene. Matter og 

duk ble benyttet gjennomgående som beskyttelse over strukturene under hele 

undersøkelsesperioden. En kuldeperiode påfulgt av nattefrost, snø- og tøvær 
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påfølgende dager  forsinket rensearbeidet på lokalitetene. Lysforholdene for årstiden 

hadde mye å si for kvaliteten på fotos. Dagene ble også lysmessig sett svært ”korte.” 

 

5.4 KILDEKRITISKE FORHOLD 

Av strukturene på stedet var det kun rester bevart. Dette gjelder både for slaggropen 

og for stolpehullene på lok 1 og essene på lok 2. Esse (S1) på lok 2 er i tillegg 

forstyrret av opptrekk av en stor stein mot sør, sannsynligvis en følge av 

jordbruksdriften på stedet.  

 

Det viste seg at begge lokalitetene var såpass beskadiget av at anleggsstrukturer, 

eksempelvis vanligvis godt synlige slaggutkast ved jernframstillingsplasser, ikke 

kunne påvises. Selv om det var mulig å finne både slagg og  kull i moderne 

dyrkningslag og matjordslag rundt strukturene både på lok 1 og 2, må funnene utenfor 

selve strukturene anses som kontekstløse.  

 

I tillegg må det nevnes at digitale innmålinger ble gjort før de registrerte 

dyrkningslagsrestene var tilstrekkelig undersøkt og at de dermed fremkommer som 

egne enheter på de digitale tegningene. På lok 1 framkommer det to innmålte 

strukturer på kartet. Det korrekte antallet er 1 struktur. Innmåling ble i tillegg fortatt 

før stolpehull ble påvist på lok 1. Disse er derfor tegnet inn i etterkant. 

 

5.5 UTGRAVNINGEN 

På begge lokalitetene ble det funnet strukturer om enn av ulik karakter.  

 

På lokalitet 1 ble det påvist en nedgravning som som inneholdt en del oppbrutte 

slaggstykker, dertil en del kull og noe brent sand, samt varmepåvirkede små stein. I 

utgangspunktet var det registrert to esser/en dobbelesse på denne lokaliteten, men 

videre undersøkelser, formtømming samt snitting, viste at det var snakk om restene 

etter en og samme struktur i form av en slaggfylt grop og med et fyllskifte,  trolig med 

tilknytning til jernframstilling.  

For øvrig ble det på det avdekkede området ikke funnet særlig mye slagg spredt i 

området omkring strukturen.  

På lok 2 ble det funnet en del slaggbiter i matjorden, spesielt i nærheten av den 

registrerte essa (S1, lok 2.) og den mulige nye essa (S2,  lok. 2) like ved. Det ble gjort 

funn av spiker i nærheten av strukturene på lok 2, trolig smidde Både slagg og spiker 

var av nyere tids karakter.   

 

Det var registrert rester etter mulige avfallslag/ dyrkningslag ved strukturene på begge 

lokaliteter. Noen lagrester kom til syne flekkvis etter at matjorden var fjernet og 

følgelig undersøkt. 

 

Ved undersøkelser som ble foretatt rundt strukturene ble det påvist tre små 

steinansamlinger rundt strukturene på lok 1. Disse ble tolket som bunner av stolpehull 

med en form for skoning og kan være rester etter en rektangulær takkonstruksjon over 

den slaggfylte gropen. 
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Totalt ble det på lok 1 undersøkt fire strukturer samt rester etter to mulige 

dyrkningslag/avfallslag. På lok 2 ble to strukturer undersøkt, samt en lagrest.  

 

5.5.1 FUNNMATERIALE 

 

Slaggmaterialet 

Fra lokalitetene ble det samlet inn flere prøver av slagg. Lokalitetene viste forskjeller i 

slaggmaterialets karakter. 

 

Slagget på lok.1 ble funnet som oppsprukne biter i nedgravningen til strukturen, 

hvorav enkelte biter så ut til å ha antydning til plankonveks form. Slagget var porøst 

med klare avtrykk av tre/trekull og noe sintret og brent sand/leire innesluttet i bitene. 

Dertil fanets det kull/ rester etter trevirke i hulrom i bitene. Fargen på slagget var 

mørk brun til rustbrun. Selv om slagget var in situ i gropa, virket det likevel 

omrotet/forstyrret i og med at det framsto oppsprukket og omveltet. Enkelte av 

slaggbitene hadde ”dryppestruktur” og var vridde. Dertil ble det påvist små runde 

slaggkuler muligens fra drypp i massene. Det ble ikke gjort funn av magnetiske 

glødeskall eller slaggperler blant slaggmaterialet. Det ble heller ikke påvist magnetisk 

materiale som malm i gropfyllet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

Slagg fra lok. 1, S 1 slaggrop. (Foto: Ellen Margrethe Storrusten) 
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Slagg fra lok. 1, S 1 slaggrop. (Foto Ellen Margrethe Storrusten) 

 

 

 

Slagg fra lok 2. (Foto: Ellen Margrethe Storrusten) 
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Slagget fra lok 2 (bildet over) var av en annerledes karakter enn funnene fra lok.1. 

Det ble ikke påvist slagg i strukturene men slagget opptrådte snareresomi små stykker  

i konsentrasjoner i matjordslaget. Hovedsakelig var slaggfunnene konsentrert ved S2. 

Det meste av slagget fra lok. 2 var lett og mørkt og dertil glassaktig, noen biter var 

lette, grålige og sandaktige. Et trekk ved flere slaggbiter som ble funnet på lok 2 var at 

det fantes en del oppsprukken /knust kvartsitt fastsintret i slagget. I nærheten av 

strukturene, men som løsfunn uten kontekst, ble det dertil funnet noen små hele hvite 

kvartsittsteiner. Disse kan trolig knyttes til aktiviteten på stedet da det var påtagelig at 

kvartsitten fantes i slagget, og at det ble påvist hele kvartsittsteiner  når det tas i 

betraktning at denne type steinmateriale manglet i de øvrige sand-, grusmassene på 

stedet. I matjorda i nærheten av S2 ble det med magneten påvist små magnetiske 

tynne flak, sannsynligvis glødeskall. Disse fantes imidlertid ikke i særlig store 

mengder. Noen av slaggbitene som ble funnet i dette området var tunge, magnetiske 

og rustbrune på farge, muligens med et høyt innhold av jern. 

 

Det ble ikke gjort gjenstandsfunn fra førreformatorisk tid i forbindelse med ut-

gravningen. Imidlertid ble det gjort nyere tids løsfunn på lok 2, deriblant spikre. Det 

er usikkert om disse funnene kan knyttes til aktivitet på stedet eller kan tilskrives den 

moderne landbruksdriften. 

 

5.2 STRUKTURER 

 

Lok 1. C-56930 (id 11618) 

 

   

S1 Slaggfylt grop   

 

Liten sirkulær /oval nedgraving, ca. 0,40 x 0,35 m i diameter med kullrester i 

ytterkant. Nedgravningen var tydligst i den østlige delen der den stedvis hadde en ytre 

rand av brent sand. Mot strukturens sørøstlige kant ble det påvist en stor 

konsentrasjon kull. Mot nordvest var den ytre kanten av slaggropen utydelig og det 

ble påvist et fyllskifte med mørke masser, spredt brent sand, kull og og slaggklumper, 

avlangt i formen nord vest for selve gropa  I felt ble dette fyllskiftet tolket som en del 

av strukturen, da som en slags ”utstikker” til selve gropen med en dimensjon på ca 

0,50 x 0,20 m og noe utydelig avgrenset i flaten. 

 

Mot nord-nordvest inntil strukturen lå det en større avlang stein på skrå og flere 

nevestore stein i området rundt strukturen. Om noen av disse steinene kan vært 

elementer i en konstruksjon på stedet lot seg ikke påvise. Trolig har steinene beskyttet 

restene av strukturen mot mekanisk påvirkning. 
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Lok 1. Slaggrop med utstikker sett mot vest. Cf34027_102. (Foto: Ellen Margrethe Storrusten) 

 

 

Snitt gjennom strukturen viste at nedgravningen som var tolket som grop,var ca 0.18- 

0,20 m. dyp, mens utstikkeren var noe nedgravd inn mot gropa, skrådde  oppover mot 

nordvest fra bunnen av slaggropa. Dybden her var ca 0,20 m på det dypeste til ca 0,05 

m. i den nordvestlige avlutningen. 

 

Fyllmassen i strukturen var en blanding av slaggbiter, mye kull, brent sand, noe 

ubrent sand samt humus og en varmepåvirket stein. Slaggmaterialet var oppsprukket 

og lå omrotet nede i gropa. Resten av gropfyllet bar også preg av å være omrotet, men 

minst mot sørøst der størsteparten av kullet var konsentrert rett innenfor den brente 

sanden i ytterkant. Det fantes også større mengder kull i bunnen av gropen. Det ble 

påvist enkelte varmepåvirkede stein i gropfyllet. I det nedgravde fyllskiftet var  det 

noen få mindre slaggbiter, litt kull og noe varmepåvirket sand samt humus. 

 

Ved snittingen ble strukturen formtømt. Det ble imidlertid ikke påvist flere 

konstruksjonselementer i gropen utenom det stedvise klare forholdet mellom 

kull/slagg og den ytre randen av brent sand.  
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Lok 1 slaggrop snitt av nedgravning. Tatt mot nord. Cf34027_130. (Foto: Ellen Margrethe 

Storrusten) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lok 1 slaggrop snitt av nedgravning. Tatt mot nord. Cf34027_127. (Foto: Ellen Margrethe 

Storrusten) 
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På den avdekkede flaten forøvrig var det lite stein, men enkelte godt synlige 

steinopptrekk. Sørøst for strukturen ble det påvist noen få hodestore stein i en slags 

”halvmåneformasjon” hvorav noen av steinene kan tenkes å ha sammenheng med et 

mulig overbygg på området. Sannsynligvis kan enkelte av steinene tolkes som rester 

etter en form for skoning for nedgravde påler eller stolper, men det ble ikke påvist 

ytterligere indikasjoner på at det kan ha stått en tuft på stedet. 

 

S2 Mulig stolpehull 

 

Ca 1,5 m, sør-sørøst for slaggropa ble det påvist et svakt ovalt fyllskifte mellom tre 

nevestore-  samt en noe større stein. I kanten av dette fyllskifte var det tydelige spor 

etter en forskyvelse av den største av steinene, hvor det hadde samlet seg matjord og 

humus., men dette lå utenfor fyllskiftet. Fyllskiftet ble målt til ca. 0,35 m. Strukturen 

ble snittet og det viste seg fyllskiftet var en nedgravning med ca. 0,10 m. dybde, med 

flat bunn og rette sider. Fyllet i nedgravningen var svakt lysere og mer kompakt enn 

den lyse brune/grålige sanden som lå omkring.  

 

S3 Mulig stolpehull 

 

Ca 4 m. sør-øst for slaggropa ble det påvist et ovalt fyllskifte ved en liten 

steinkonsentrasjon. Fyllskiftet markerte en liten nedgravning på ca 0,30 m. i diameter. 

Et snitt gjennom strukturen viste at nedgravningen var ca 0,17 m dyp, med avrundet 

form. Fyllet i nedgravingen var kompakt og en tanke lysere og mer kompakt enn den 

omliggende massen. Det ble undersøkt om fyllskiftet kunne settes i sammenheng med 

et steinopptrekk i kanten av nedgravingen, men også her syntes steinopptrekket å 

ligge utenfor det aktuelle området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lok 1 Stolpehull S3. Cf34027_90. (Foto: Tom Baefverfeldt). 

 



Holen, Gnr. 131/1, Gausdal kommune, Oppland Saksnr.2008/13133 

 16 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

S4 Mulig stolpehull 

 

Ca 2.5 m. øst for slaggropa ble det undersøkt et svakt fyllskifte i undergrunnen, ovalt 

av form og ca. 0,30 x 0,20 m i diameter. Noen få små stein lå i kanten av fyllskiftet. 

Snittet viste en nedgravning. Dybden på nedgravningen var ca.0,15 m. Fyllet i 

nedgravningen var lyst grått og forholdsvis kompakt. Sannsynligvis hadde ned-

gravningen flat bunn. 

 

 

Rester av avfallslag/dyrkningslag 

 

1.Det ble funnet to mulige dyrkningslagrester rundt strukturene på lokaliteten. Ett lå 

delvis utover hele det avdekkede området og bestod av omrotet spettete brungrålig, 

humøs masse. Lagrestene lå rett under matjordslaget. I laget fantes det enkelte spredte 

kullbiter. Tykkelsen varierte fra 0,01-0,10 m, og var tykkest i forsenkninger og gamle 

steinopptrekk. Laget var ikke å finne umiddelbart rundt slaggrop og opptrådte mer 

eller mindre flekkvis og var på steder sterkt skadet av landbruksdriften. Det er 

uavklart om utstrekningen av laget innenfor det avdekkede område er reell, eller om 

utstrekningen må betraktes som en følge av mekanisk påvirkning. Enkelte slaggbiter 

ble påvist i laget, men disse lå hovedsakelig i overgangen til det moderne 

matjordslaget. 

 

2. Rundt selve slaggropen ble det påvist et lite område med blandet matjord og grålig 

sandholdig masse. Det var ikke kull i massene og de ble avskrevet som rester etter 

moderne dyrking. 

 

 

 

Lok 2. C-56931 (id11619) 
 

Det ble undersøkt to strukturer samt rester etter et mulig dyrkningslag/avfallslag på 

lokaliteten. 

 

 

S1 Esse 

 

Essa S1 på lok 2 lå på toppen av en liten flate rett nedenfor fylkesveien og bestod av 

en mørk humøs flekk med litt kull og litt brent sand i den nordlige delen. Dertil var 

det  en ansamling små stein i den mørke flekken. Det er uavklart om steinene var 

varmepåvirket. Diamenteren var ca. 0,35-0,40 m. Strukturen ble snittet. Det ble ikke 

påvist noen nedgravning i undergrunnen, kun et steinopptrekk og den nevnte flekken 

som var ca. 6 cm på det dyperste. Nedenfor strukturen var området kraftig forstyrret 

av et stort steinopptrekk. Det ble funnet enkelte større flate stein ved strukturen, en på 

vestsiden og to mot øst.   
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Lok 2 S1. Cf34027_47. Bilde tatt mot vest. (Foto: Ellen Margrethe Storrusten). 

 

S2 Esse 

 

Ca 6 m øst for S1  ble det påvist en samling med slagg i bunnen av matjordslaget- 

overgangen til undergrunnen. Samlingen bestod foruten av slagg også av en flekk med 

litt kull og små varmepåvirkede stein. Flekken var oval med en diameter på ca 0,80 x 

0,75 m. Rundt denne flekken ble det påvist en del brent/ varmepåvirket sand. Det ble 

lagt et snitt gjennom strukturen som viste en mulig men noe utydelig nedgravning  ca 

0,25 m dyp. Litt kull ble påvist i nedgravningen og tatt ut som prøve. Under 

nedgravningen mot sør ble det påvist en linse brent sand. Det ble ikke funnet slagg i 

nedgravningen. Fyllmassen bestod hovedsakelig mørkebrun humus og sand.  Det ble 

påvist litt glødeskall i fyllet. Nordvest for strukturen var det en ansamling av tre større 

stein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lok 2 S2 snitt gjennom esseområde. Bilde tatt mot nordvest.Cf 34027_114. (foto: Ellen 

              Margrethe Storrusten) 



Holen, Gnr. 131/1, Gausdal kommune, Oppland Saksnr.2008/13133 

 18 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

 

Rest av dyrkningslag 

 

På lok 2 ble det påvist rester etter et omrotet lag som lå på toppen og stedvis rundt 

essene. Laget var til forveksling likt det som ble påvist på lok 1 i større utstrekning. 

Lagrestene bestod av omrotet spettete brungrålig, humøs masse med spredte kullbiter 

Det kan trolig relateres til moderne jordbruksaktiviterer på stedet. 

 

5.5.3 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER  

Fra lok 1 ble det totalt samlet inn 6 kullprøver, 6 slaggprøver og 1 prøve av 

sjaktmateriale. Dertil ble det tatt makroprøve av fyllet i et stolpehull. Denne ble vasket 

og tørket men det ble ikke påvist makrofossiler i prøven. Fra lok 2 ble det samlet inn 2 

kullprøver, 3 slaggprøver, samt en prøve av glødeskall. 

 

Fra lok. 1 ble 2 kullprøver fra S1, slaggrop sendt til vedartbestemmelse ved Helge I. 

Høeg. Totalt ble 3 prøver fra S 1 ble sent til Laboratoriet for Radiologisk Dateing i 

Trondheim for C 14 datering. En slaggprøve fra samme struktur ble sent til prof.em. 

Arne Espelund for metallurgisk analyse.  

Fra lok. 2, ble èn prøve sendt til vedartbestemmelse og datering 

 

5.5.4 DATERING 

Totalt ble det sendt 3 kullprøver til vedartsbestemmelse.  

Vedartsbestemmelsen viste at prøvene fra S 1 lok 1 (2 stk.) var furu og dertil bjerk i 

KP 2 . Det ble foretatt en egen datering på bjerkekullet i tillegg til på kull av furu fra 

alle prøver. Totalt ble dermed 4 kullprøver datert. 

 

KP 1 som var tatt i toppen av S1 lok 1 ble datert til BC 400-385 

KP 2 som var tatt i bunn av strukturen (se tegn.) ble datert til BC 410-370 på furu og 

til BC 400-385 på bjerk. 

KP 3 fra S2 lok 2 ble datert på furu til AD1480-1635. Kullrøven ble tatt i bunnen av 

det som ble tolket som nedgravning. 

 

5.5.5 ANALYSER 

Den metallurgiske analysen for Holen er som følger: 

 

 MnO FeO Fe2O3 Al203 SiO2 CaO MgO K2O P2O5 TiO2 BaO Sum R 

Holen 

Gd 

14,87 57,07  3,24 21,23 1,07 0,34 0,44 0,142 0,18 0,66 99,24 2,8 

 

Om resultatet sier Espelund at R- verdien er litt høy men at slagget er akseptabelt som 

sluttslagg. Espelunds konklusjon på prøven er at den i analysen er innenfor de 

rammene som karakteriserer jernvinna på Østlandet. Ut i fra morfologi antas slagget å 

stamme fra romertidens slaggrop.  
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5.6 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON.  

 

Dateringene og den metallurgiske analysen fra lok 1 viser at slaggropa kan knyttes til 

selve framstillingsprosessen av jern. Fra strukturen finnes fire overlappende 

dateringer, alle til førromersk jernalder, (inkludert én datering utført etter 

registreringen). Én datering fra utgravningsmaterialet er på trekull fra bjerk, resten er 

på furu. Dateringene herfra er med andre ord betydelig eldre enn dateringene fra de 

fleste undersøkte eldre jernalders anlegg på Østlandet . 

Metallurgisk analyse indikerer at slagget er fra eldre jernalder og at det er akseptabelt 

som sluttslagg. Det  er dermed restene av et svært tidlig jernvinneanlegg og en ovn vi 

har med å gjøre på Holen, med få om noen, kjente paraleller i norsk arkeologi. Trolig 

må man vende blikket til den tidligste danske jernframstillingen for å finne 

sammenlignbart materiale. Her henvises det til Lars Christian Nørbach 1998: 53-75 

og Olfert Voss 1991: 171-184;1993: 206- 209 for en gjennomgang.  

 

Ut fra de bevarte restene av strukturen, kan det slås fast at det har eksistert en slaggrop 

til anlegget som bærer preg av brenning, både på grunn av tilstedeværelse av den 

brente sanden i strukturens ytterkant og mye trekull, og at strukturen har vært brukt til 

produksjon av jern, jamfør restene av sluttslagg/produksjonsslagg i gropa. Fyllskiftet/ 

negravningen inntil slaggropa kan tolkes som rester etter en arbeidsgrop eller en kanal 

for luftilgang.   

 

Åpenbart er det også at strukturen kun representerer bunnen på slaggropen og at det 

derfor ikke kan antydes noe helt eksakt om størrelseforhold ved den opprinnelig 

gropen eller om oppbygningen av den. Det finnes likevel trekk ved strukturen som 

minner strerkt om den tidlige danske ovnstypen med nedgravd slaggrop med en 

åpning ut til en grunn arbeidsgrop (skovmarktypen) (Nørbach 1998: 53-75;Voss 1991: 

171-184;1993: 206- 209). 

 

Det ble påvist tre mulige stolpehull på området. Kun bunnene på disse strukturene var 

bevart, men for  anleggsorganiseringen sett under ett kan stolpehullene tolkes som 

rester etter et rektangulært stolpebåret overbygg over/inntil slaggropen/ovnen.m 

Dersom man skulle forsøke å anslå form og størrelsen på et slik overbygg ut fra 

stolpehullenes beliggenhet vil en rektangulær struktur på om lag 4,0x6.0 være 

plausibel. Ved flere eldre jernalders anlegg er det funnet stopehull rundt ovnen, 

eksempelvis både på Dokkfløy og på Lillehammer (Larsen 1991: Mjærum 2006). 

 

Det ble ved utgravningen slått fast at området bar preg av moderne jordbruk, deriblant 

planering. Det har ikke vært mulig å påvise eventuelle slaggutkast på stedet som 

resultat av dette. Det ble imidlertid undersøkt rester av et kulturpåvirket lag som var 

registrert som et potensielt lag med avfall etter produksjon. Laget ble i felt tolket som 

et omrotet lag med moderne dyrkning både fordi stratigrafien tilsa at laget må ha 

ligget over strukturene på lok 1 og at det ble funnet et tilsvarende lag på lok 2 over 

strukturene som er datert til middelalder/ny tid. Rester av dette laget var å finne over 

begge de avdekkede områdene og mest i naturlige forsenkninger. Det var lite å finne 

av slaggmateriale nede i lagrestene. 

 

På lok 2  ble funnet to strukturer, trolig esser, hvorav den ene S 2 bestod av en liten 

gropaktig nedgravning med litt omrotet masse. Det ble ikke funnet slagg i selve 

strukturen, men i fyllet ble det påvist litt glødeskall. S1 var trolig anlagt på 



Holen, Gnr. 131/1, Gausdal kommune, Oppland Saksnr.2008/13133 

 20 Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

Fornminneseksjonen  

undergrunnen og det ble ikke funnet noen nedgravning tilknyttet denne strukturen. 

Løfunn av slagg fra lokaliteten for øvrig viste at det ikke var snakk om 

produksjonsslagg på stedet, men snarere smieslagg med middelalder-  eller nyere tids 

karakter. Området ble undersøkt med tanke på å finne potensielle tufter, amboltsteiner 

og lignende. Det ble ikke gjort funn av strukturelle elementer eller påvist flere 

strukturer på lokaliteten. Enkelte av de større steinene ved strukturene kan ha vært 

benyttet ved arbeidet, men det var ikke mulig å påvise sikker bruk. Dateringene fra 

essene på lok 2 indikerer at området kan ha blitt benyttet som smieområde i 

middelalder/nyere tid, men gir ikke entydige svar på spørsmålet om før- eller 

ettereformatorisk tidfesting. 

 

 

6. KONKLUSJON 

 

På Holen 131/ 1 i Gausdal lok. 1 ble det påvist rester etter et produksjonsanlegg for 

jern. Fire overlappende dateringer ved om lag 380 f. Kr. tidfester anlegget til eldre 

førromersk jernalder. Metallurgisk analyse av slaggmaterialet viser at slagget stammer 

fra produksjon og må aksepteres som sluttslagg. 

 

På lok 2 ble det påvist strukturer som sannsynligvis kan knyttes til smievirksomhet i 

middelalder/nyere tid. Dateringene herfra er ikke entydige. 
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8. VEDLEGG 

8.1. STRUKTURLISTE  

 

 

Strukturliste 
Str. 
nr. 

Type Kontekst  Form Dimen-
sjon (m) 

Dybde 
(m) 

Tolkning Element/ 
fyll 

Kom.  

S1 slaggrop Lok 1 Rund
/oval 

0.85x0,9
0 m 

0,05- 
ca 0,20 
m 

slaggrop Slagg, 
kull brent 
sand, 
humus 

 

S2 stolpehull Lok 1 Rund
/oval 

0,35 0,10 stolpehull Sand   

S3 stolpehull Lok 1 Rund
/oval 

0,30 0,17 stolpehull sand  

S4 stolpehull Lok 1 Rund
/oval 

0,30 0,10 m stolpehull sand  

 

 
 

Str. 
nr. 

Type Kontekst  Form Dimen-
sjon (m) 

Dybde 
(m) 

Tolkning Element/ 
fyll 

Kom.  

S1 esse Lok 2 oval 0,35x0,4
0 

0,05 Usikker 
esse 

  

S2 esse Lok 2 oval 0,75x0,8
0 

0,25 esse Sand             
kull, 
varmepå
virket 
sand 

 

 

 

8.2. FUNN OG PRØVER 

C56930/1-10 

Produksjonsplass fra eldre jernalder fra HOLEN (131 /1), GAUSDAL K., 

OPPLAND.  

1)  prøve, kull av trekull  

Vekt: 16,9 gram, 40 biter vedartsbestemt ved Helge I Høeg. Alle Pinus. Datert BC 

410-370. 

Strukturnr: S1 grop av sjaktovn, eldre jernalder prøve tatt i toppen av strukturen i 

profil.  

2)  prøve, kull av trekull  

Vekt: 17,7 gram, 70 biter vedartsbestemt ved Helge I Høeg. 36 biter var av Betula, 

bjerk, og 34 biter Pinus,furu. Kull fra furu er datert til BC 755-395. Kull fra bjerk er 

datert til Bc 400-385. 

Strukturnr: S1 bunn av grop fra sjaktovn. Prøven er tatt i bunn av struktur i profil.  

3)  prøve, kull av trekull  

Vekt: 7g  

Bunn av grop til slaggrop. Prøven er tatt i en linse kull under selve strukturen.  
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4)  prøve, kull av trekull  

Vekt: 1,8g  

Strukturnr: S2 Dyrkningslag/avfallslag ved S1. Prøven er tatt i lagets profil ca 6 cm 

nede i laget.  

5)  prøve, annet av brent leire,  

pulverisert materiale 

Strukturnr: S1 Fra ring/ yttervegg- mulig rester etter sjaktmateriale av brent sand/leire 

i ytterkant av sjaktovn.  

6)  prøve, annet av jernslagg  

Grovt slagg med tydelige trekullavtrykk. Oppsprukne biter, enkelte plankonvekse. 

Sent til metallurgisk analyse. Slagg fra eldre jernalder. Sluttslagg. 

Enkelte biter har rester etter sjaktmateriale/rødbrent leire. 

Strukturnr: S1 bunn grop fra sjaktovn. Slaggprøven er tatt fra fyllet i gropen.  

7)  prøve, annet av jernslagg  

Grovt slagg med tydelige trekullavtrykk. Oppsprukne biter, enkelte plankonvekse. 

Rester av sjaktmateiale/rødbrent leire på noen av bitene. 

Vekt: 1660g  

Strukturnr: S1 Grop til sjaktovn. Prøven tatt etter snitting fra profilen i gropens 

fyllmasse.  

8)  prøve, annet av brent leire/jernslagg  

Biter av lett, porøs sintra leire/sand/slagg. Stammer muligens fra vegger i sjakt. 

Vekt: 160g  

Strukturnr: S1 Grop til sjaktovn. Prøve tatt fra fyllet i gropen.  

9)  prøve, annet av jernslagg  

Såkalte slaggperler,stor type. Rester etter produksjon. 

Vekt: 6,7g  

Strukturnr: S1 grop til sjaktovn. Prøven er tatt fra fyllet i gropen.  

10)  prøve, makro av makrofossil  

Strukturnr: S5 Mulig stolpehull, lok 1, tatt i fyllmassen. Kassert. 

 

Funnomstendighet: utgravning I forbindelse med reguleringsplan for gang og 

sykkelvei langs fylkesvei 341 i Follebu, Gausdal kommune, Oppland. Funnet sørvest 

for lok. C56931.  

 

Orienteringsoppgave:  Lokaliteten ligger på vestsiden av Fv 341, nordvest for Follebu 

sentrum på jordet til gården Holen, på en liten bakkekam ca 150 m nø for 

driftsbygning.  

LokalitetsID:  11619  

 

INNBERETNING/litteratur:  Ellen Margrethe Storrusten, 28.01.2009, Rapport fra 

arkeologisk utgravning av produksjonsplass. Holen 131/1, Gausdal, Oppland. 

Innberetning i Top. Ark. / Susanne Petterson, 06.06.2008, Rapport från en arkeologisk 

registereing av automatiskt fredade kulturminnen i förbindelse med Regleringsplan 

för gång- och cykelväg längs fv. 341 - Follebu centrum till Follebu kyrka. Oppland 

fylkeskommune.  

Funnet av:  Ellen Margrethe Storrusten, 2008 
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C56931/1-7 

Produksjonsplass fra annen fra HOLEN (131 /1), GAUSDAL K., OPPLAND.  

1)  prøve, kull av trekull  

Vekt: 0,7gram  det ble bestemt 20 biter alle var Pinus Furu. Datert til AD 1480-1635. 

Strukturnr: S2 Esse. Prøve er tatt i profil i bunn av nedgravning.  

2)  prøve, kull av trekull  

Vekt: 0,8g  

Prøve fra dyrkningslag S3 tilknyttet S1 lok 2.  

3)  prøve, annet av jernslagg  

Vekt: 340g  

Løfunn ved avdekking på lok 2 i øvre del, nær strukturer.  

4)  prøve, annet av slagg  

Porøst og lett slagg, noen biter glassaktig, Endet fastsintrete biter av kvartsitt. 

Vekt: 600g  

Løsfunn i forbindelse med avdekking i øvre del av lok. 2 nær S1 og S2.  

5)  prøve, annet av slagg  

Rustbrunt lett slagg. Enkelte biter med litt tyngde. 

Vekt: 60g  

Funnet i toppen av S2 lok 2 ved avdekking.  

6)  produksjonsavfall av jern  

Glødeskall, magnetisk. 

Vekt: 0,02g  

Strukturnr: S2 Fra lok 2, funnet ved undersøkelse av fyllmasse fra strukturen.  

7)  prøve, annet av kvartsitt  

Biter hvit kvartsitt. knust kvartsitt, samme type i slagg. 

Vekt: 160g  

Løsfunn på lok.2 øvre del ved avdekking.  

 

Funnomstendighet: utgravning I forbindelse med reguleringsplan for gang og 

sykkelveg langs fylkesvei 341 registrerte Oppland fylkeskommeune området i 2008.. 

Det ble funnet esser og en mulig jernframstillingsplass. KHM foretok en utgravning i 

27.oktober-4. nov. 2008 (Storrusten 2009). Prøver er vedartsbestemt av Helge I. 

Høeg, datert ved NTNU og slagg er analysert av prof. em Arne Espelund.  

 

Orienteringsoppgave:  Område ligger på vestsiden av Fv 341,nordvest for Follebu 

sentrum på jordet til gården Holen gnr131/1, Gausdak kommune, Oppland  

LokalitetsID:  116118  

 

INNBERETNING/litteratur:  Ellen Margrethe Storrusten, 28.01.2009, Rapport fra 

arkeologisk utgravning av produksjonsplass / Sussanne Petterson, 06.06.2008, 

Rapport från en arkeologisk registrering av automatiskt fredade kulturminnen i 

förbindelse med Regleringsplan fö gång - och cykelväg längs fv. 341 - Follebu 

centrum till Follebu kyrka. Oppland fylkeskommune.  

Funnet av:  Ellen Margrethe Storrusten, 2008 
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8.3. TEGNINGER 

 

 

Holen 131/1 Gausdal k. Oppland 

Lok 1 slaggrop og stolpehull 
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Holen 131/1 Gausdal k. 

Oppland. 

Lok 2 esser 
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8.5. FOTOLISTE.   

 

Filmnr 
Fotoark_ 

Id Motivbeskrivelse Retning_Sett_Mot 

Cf34027_154.jpg 329134 Søndre del S2, lok 2. V 

Cf34027_01.jpg 329135 
Oversiktsbilde  lok 2 C 56931. I bakgrunn skimtes annleggsarbeidet 
ved Follebu skole. Ø 

Cf34027_02.jpg 329136 Oversiktsbilde  lok 2 C 56931, mot lok 1 C56931, og follebu skole Ø-NØ 

Cf34027_03.jpg 329137 Oversiktsbilde etter avdekking på lok 2 Ø 

Cf34027_04.jpg 329138 Oversiktsbilde av lok 2 før avdekking NV 

Cf34027_05.jpg 329139 Oversiktsbilde av lok 2 før avdekking NV 

Cf34027_06.jpg 329140 Lok 1 før avdekking N 

Cf34027_07.jpg 329141 Lok 2 før avtorving Ø 

Cf34027_08.jpg 329142 Lok 1 før avdekking S 

Cf34027_09.jpg 329143 Lok. 1 før avdekking V 

Cf34027_10.jpg 329144 Avdekking på lok 2 Ø 

Cf34027_11.jpg 329145 Lok 2, S1 etter avdekking N 

Cf34027_12.jpg 329146 Lok 2, S1 etter avdekking N-NV 

Cf34027_13.jpg 329147 Avdekking lok 2. V 

Cf34027_14.jpg 329148 Mørk litt kullholdig flekk nedenfor Lok 2 Ø 

Cf34027_15.jpg 329149 Rest av dyrkningslag V 

Cf34027_16.jpg 329150 Kullflekk på lok 2. Registrert som struktur. Avskrevet   

Cf34027_17.jpg 329151 Lok 2 dekket med snø V 

Cf34027_18.jpg 329152 S1 og 2 lok 2. dekket av snø. N-NV 

Cf34027_19.jpg 329153 S 1 lok 2 frossen NØ 

Cf34027_20.jpg 329154 S1, lok 2 frossen. Ø 

Cf34027_21.jpg 329155 S1, lok 2 frossen. NØ 

Cf34027_22.jpg 329156 Rens på lok 1 Ø 

Cf34027_23.jpg 329157 Oversikt mot lok 1 N 

Cf34027_24.jpg 329158 S 1 lok 2 etter avdekking. N 

Cf34027_25.jpg 329159 S 1 lok 2 etter avdekking. NØ 

Cf34027_26.jpg 329160 S 1 lok 2 etter avdekking. Ø 

Cf34027_27.jpg 329161 S 1lok 2  etter avdekking. V 

Cf34027_28.jpg 329162 S 1 lok 2 etter avdekking. V 

Cf34027_29.jpg 329163 S2 lok 2 etter avdekking. NØ 

Cf34027_30.jpg 329164 S2 lok 2 etter avdekking. NØ 

Cf34027_31.jpg 329165 S2 lok 2 etter avdekking. NØ 

Cf34027_32.jpg 329167 S2 lok 2 etter avdekking. NØ 

Cf34027_33.jpg 329168 Lok 1 kl 15.30 S-SØ 

Cf34027_34.jpg 329169 Lok 1 kl 15.30 V-SV 

Cf34027_35.jpg 329170 Lok 1 kl 15.30 V 

Cf34027_35.jpg 329171 Lok 1 kl 15.30. V 

Cf34027_37.jpg 329172 Lok 1 kl 15.30. N 

Cf34027_38.jpg 329173 Lok 1 kl 15.30. S 

Cf34027_39.jpg 329174 Lok 1 N 
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Cf34027_40.jpg 329175 Lok 1 Meitemarkhæejing under duk S 

Cf34027_41.jpg 329176 Lok 1 C56930 S1 bunn av sjaktovn/ esse. N-NØ 

Cf34027_42.jpg 329177 Lok 1 C56930 S1 bunn av sjaktovn/ esse. N-NØ 

Cf34027_43.jpg 329178 Lok 1 m. S1 Ø 

Cf34027_44.jpg 329179 Lok 1 m. S1 Ø 

Cf34027_45.jpg 329181 S1, lok 2 Ø 

Cf34027_46.jpg 329182 S1 lok 2 N-NV 

Cf34027_47.jpg 329183 S1 plan  lok 2 Ø 

Cf34027_48.jpg 329184 S2 lok 2 plan. NØ 

Cf34027_49.jpg 329185 S2 lok 2 plan. SV 

Cf34027_50.jpg 329186 S2 lok 2 plan. SV 

Cf34027_51.jpg 329187 Esser lok 2 N 

Cf34027_52.jpg 329188 Esser lok 2 Ø 

Cf34027_53.jpg 329189 S1 lok 1 Ø 

Cf34027_54.jpg 329190 S4 sandflekk lok. 1 Ø 

Cf34027_55.jpg 329191 Buldoserspor lok 1, sør vest og deler av dyrkningslag mot nord N 

Cf34027_56.jpg 329192 Lok 1 med S1 og  steinansamlinger mot sør. N 

Cf34027_57.jpg 329193 Lok 1 med S1 og  steinansamlinger mot sør. N 

Cf34027_58.jpg 329194 lok 1 m - steinansamlinger. S 

Cf34027_59.jpg 329195 lok 1 m - steinansamlinger. S 

Cf34027_60.jpg 329196 lok 1 mot S S 

Cf34027_61.jpg 329197 Deler av dyrkningslag lok 1 SV 

Cf34027_62.jpg 329198 Lok 1, deler av dyrkningslag. S 

Cf34027_63.jpg 329199 Lok 1, deler av dyrkningslag. S 

Cf34027_64.jpg 329200 Lok 1, deler av dyrkningslag. Ø-SØ 

Cf34027_65.jpg 329201 Lok 1 S5- mulig del av stolpehull. Ø 

Cf34027_66.jpg 329202 S1 lok 2 N 

Cf34027_67.jpg 329203   Ø 

Cf34027_68.jpg 329204 Del av lag v s1 lok 2 i snitt Ø 

Cf34027_69.jpg 329205 Del av lag v s1 lok 2 i snitt Ø 

Cf34027_70.jpg 329206 Del av lag v s1 lok 2 i snitt Ø 

Cf34027_71.jpg 329207 Del av lag v s1 lok 2 i snitt Ø 

Cf34027_72.jpg 329208 Mulig stolpehull S 6 snittet. Ø 

Cf34027_73.jpg 329209 Mulig stolpehull S 6 snittet. Ø 

Cf34027_74.jpg 329210 Frostmatter på lok 2 N 

Cf34027_75.jpg 329211 Frostmatter på lok 2 NØ 

Cf34027_76.jpg 329212 lok 2 S2 NØ 

Cf34027_77.jpg 329213 lok 2 S2 NØ 

Cf34027_78.jpg 329214 S2 lok 2 NØ 

Cf34027_79.jpg 329215 S2 lok 1 N-NØ 

Cf34027_80.jpg 329216 S2 lok 2 NØ 

Cf34027_81.jpg 329217 S2 lok 2 NV 

Cf34027_82.jpg 329218 2 lok 2 V 

Cf34027_83.jpg 329219 S2 lok 2 S 

Cf34027_84.jpg 329220 2 lok 2 S 
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Cf34027_85.jpg 329221 Lok 1 mulig stolpehull S5 NØ 

Cf34027_86.jpg 329222 S5 lok 1 snittet NØ 

Cf34027_87.jpg 329223 S5 lok 1 snittet NØ 

Cf34027_88.jpg 329224 S5 lok 1 snittet NØ 

Cf34027_89.jpg 329225 Snitt S 6 lok 1 Ø 

Cf34027_90.jpg 329226 Snitt S 6 lok 1 Ø 

Cf34027_91.jpg 329227 Snitt, S6 lok 1, profil Ø 

Cf34027_92.jpg 329228 Profil S6 lok 1 Ø 

Cf34027_93.jpg 329229 Snitt gjennom S2 sørlige del. N 

Cf34027_94.jpg 329230  S1 lok 1. Esse/ rest av grop til blesterovn. N-NØ 

Cf34027_95.jpg 329231  S1 lok 1. Esse/ rest av grop til blesterovn. N 

Cf34027_96.jpg 329232  S1 lok 1. Esse/ rest av grop til blesterovn. N 

Cf34027_97.jpg 329233  S1 lok 1. Esse/ rest av grop til blesterovn. N 

Cf34027_98.jpg 329234  S1 lok 1. Esse/ rest av grop til blesterovn. N 

Cf34027_99.jpg 329235 S1, lok 1 uttrekk av struktur mot nordvest. N 

Cf34027_100.jpg 329236 S1, lok 1 uttrekk av struktur mot nordvest. N 

Cf34027_101.jpg 329237 S1 lok 1. esse/ rest av grop til sjaktovn. S-SØ 

Cf34027_102.jpg 329238 S1 lok 1. esse/ rest av grop til sjaktovn. NV 

Cf34027_103.jpg 329239 S1 lok 1. esse/ rest av grop til sjaktovn. NV 

Cf34027_104.jpg 329240 Kant av dyrkningslag v. S1 lok 2. S-SV 

Cf34027_105.jpg 329241 Kant av dyrkningslag v. S1 lok 2. V-SV 

Cf34027_106.jpg 329242 Kant av dyrkningslag v. S1 lok 2. V-SV 

Cf34027_107.jpg 329243 Kant av dyrkningslag v. S1 lok 2. S-SØ 

Cf34027_108.jpg 329244 Kant av dyrkningslag v. S1 lok 2. S 

Cf34027_109.jpg 329245 S1, lok 2. utvidet snitt. S-SØ 

Cf34027_110.jpg 329246 S1, lok 2 profil S 

Cf34027_111.jpg 329247 Brutt dyrkningslag i snitt S1lok 2 S-SØ 

Cf34027_112.jpg 329248 Forstyrrelse snitt S1, lok 2. S-SØ 

Cf34027_113.jpg 329249 Forstyrrelse snitt S1, lok 2 S-SØ 

Cf34027_114.jpg 329250 Snitt S2 lok2. N 

Cf34027_115.jpg 329251 Profil S2, lok 2. N-NV 

Cf34027_116.jpg 329252 Profil S2, lok 2. N-NV 

Cf34027_117.jpg 329253 Snitt S2, lok 2. N 

Cf34027_118.jpg 329254 Snitt S2, lok 2. N 

Cf34027_119.jpg 329255 Forstyrrelse i utvidet snitt S1, lok 1. Ø 

Cf34027_120.jpg 329256 S7, lok 1. Mulig stolpehull. N 

Cf34027_121.jpg 329258 S7 lok 1, mulig stolpehull, plan. N 

Cf34027_122.jpg 329259 S7 lok 1, mulig stolpehull, plan. N 

Cf34027_123.jpg 329260 S7 lok 1, mulig stolpehull, plan. N 

Cf34027_124.jpg 329261 S7, lok 1. Mulig stolpehull. N 

Cf34027_125.jpg 329262 S7, lok 1. Mulig stolpehull. N 

Cf34027_126.jpg 329263 S1 lok 1 etter snitting. N 

Cf34027_127.jpg 329264 Profil S1 lok 1. Esse/ rest av grop til sjaktovn. NØ 

Cf34027_128.jpg 329265 Profil S1 lok 1. Esse/ rest av grop til sjaktovn. NØ 

Cf34027_129.jpg 329266 Profil S1 lok 1. Esse/ rest av grop til sjaktovn. NØ 
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Cf34027_130.jpg 329267 Profil S1 lok 1. Esse/ rest av grop til sjaktovn. NØ 

Cf34027_131.jpg 329269 Profil S1 lok 1. Esse/ rest av grop til sjaktovn. NØ 

Cf34027_132.jpg 329270 S1, lok 1 snitt gjennom del av struktur NØ 

Cf34027_133.jpg 329271 Snitt S1 lok 1 Ø-SØ 

 Cf34027_134.jpg 329272 Profil esse/ grop til sjaktovn lok 1.   

Cf34027_135.jpg 329273 Profil esse/ grop til sjaktovn lok 1. NØ 

Cf34027_136.jpg 329274 Arbeidsbilde på frossen mark   

Cf34027_137.jpg 329275  S 7 Profil mulig stolpehull. NØ 

Cf34027_138.jpg 329276  S 7 Profil mulig stolpehull. NØ 

Cf34027_139.jpg 329277 Steinopptrekk v buldoserspor. NØ 

Cf34027_140.jpg 329278 S1 lok 1 Ø-NØ 

Cf34027_141.jpg 329279 Oversikt lok 1. N 

Cf34027_142.jpg 329280 Oversikt lok 1 N 

Cf34027_143.jpg 329281 Oversikt lok 1. Ø 

Cf34027_144.jpg 329282 Profil dyrkningslag N 

Cf34027_145.jpg 329283 Profil dyrkningslag lok 1 Ø 

Cf34027_146.jpg 329284 Profil dyrkningslag lok 1 Ø 

Cf34027_147.jpg 329285 Snitt  dyrkningslag lok 1. NØ 

Cf34027_148.jpg 329286 Snitt dyrkningslag lok 1. Ø-SØ 

Cf34027_149.jpg 329287 Snitt dyrkningslag lok 1 SØ 

Cf34027_150.jpg 329288 Lok 1 Ø 

Cf34027_151.jpg 329289 Lok 1 Ø 

Cf34027_152.jpg 329290 S2 lok 2 N-NV 

Cf34027_153.jpg 329291 S2 lok 2 N-NV 
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8.6. ANALYSER  
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8.7. KART 

 

1. Oversiktskart 
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2. Lok 1 Holen 131/1, Gausdal, Oppland. 
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3. Lok 2 Holen  131/1, Gausdal, Oppland. 
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